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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att generera kunskap om det pedagogiska bemötandet av barn 

med normbrytande beteenden samt hur förskolans fysiska miljö villkorar samspelet mellan 

barnen och även det individuella barnets agerande. Frågeställningarna som ligger till grund 

för studien är följande: 1) Vilka strategier används i det pedagogiska bemötandet vid 

normbrytande beteende i förskolan? 2) I vilken mån villkoras samspelet av den fysiska miljön 

på förskolan?	

Vi har utfört en kvalitativ studie där det empiriska datamaterialet samlades in genom 

observationer och samtal. Datamaterialet har analyserats utifrån tre perspektiv: det 

kategoriska-, det relationella- och dilemmaperspektivet. Resultatet visar att pedagogerna 

använde följande strategier vid bemötandet av barn med normbrytande beteende: beröm, 

bekräftelse, tala barnet tillrätta, moraliserande tillrättavisning, ignorera oönskat beteende och 

att bekräfta barnets känslor. Resultatet visar också att miljöns utformning villkorar barns 

samspel. Både lokalernas utformning samt material som finns tillgängligt, påverkas av normer 

och regler som begränsar och möjliggör barns beteende. 	
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1. Inledning   
I forskning framhålls det att barn gör rätt om de kan och inte om de vill. Att som pedagog 

tänka att barn gör rätt om de kan, kan innebära att man får en fördjupad förståelse för barns 

agerande (Greene, 2016).  Detta tankesätt bryter mot traditionen att betona vikten av att sätta 

gränser och ställa krav på förskolebarnen. Vad händer när vi använder dessa strategier mot 

barn som inte har de färdigheter som vuxna förväntar sig? För barnen kan detta bli en stor 

utmaning. Vidare kan detta exempelvis leda till problem i interaktionen då pedagoger inte 

förstår varför barnen reagerar på ett visst sätt. Ross Greene (2016) menar att barn, i den här 

typen av situationer, vill kunna uppföra sig precis som alla andra men att de inte uppnår det 

för att de saknar de färdigheterna de förväntas behärska. 	

	

I förskolans läroplan betonas det att förskollärare ska främja varje barns utveckling och ta 

hänsyn till det individuella barnets förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). Barn som 

upplevs ha svårigheter med det sociala samspelet, genom att antingen vara utåtagerande eller 

tillbakadragna, står ut i gruppen när de inte följer normer och det ideal som råder kring hur 

barn bör bete sig (Palla, 2011). Situationer där barns beteenden blir bedömda utifrån vuxnas 

föreställningar kring normalitet och avvikelse kan leda till att barn ses som bärare av 

svårigheterna. När verksamhetsperspektivet inte finns i åtanke kring barnets beteende är det 

istället barnets anpassning till verksamheten som blir central och problemet kopplas till det 

enskilda barnet (Lutz, 2013). Forskare argumenterar för att ansvaret som läggs över på barnet 

och barnets beteende istället borde uppfattas som ett uttryck för att förskolan inte kan 

tillgodose barnets behov genom stöttning, förståelse och vägledning. Dock saknas tillräckligt 

med forskning om miljöns betydelse för barns samspel inom förskolans verksamhet (Lutz, 

2013). I denna studie vill vi undersöka pedagogers strategier för bemötande av barn med 

normbrytande beteende och hur den fysiska miljön villkorar det sociala samspelet i förskolan.	
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2. Syfte	
Syftet med den här studien är att generera kunskap om det pedagogiska bemötandet av 

normbrytande beteenden i förskolan och i synnerhet med vilka strategier bemötandet sker. 

Vidare undersöks hur den fysiska miljön villkorar barns agerande och samspel med varandra i 

förskolan.  

 

	

2.1 Frågeställningar	
- Vilka strategier används i det pedagogiska bemötandet vid normbrytande beteende i 

förskolan? 

- I vilken mån villkoras barns agerande och samspel med varandra i den fysiska miljön på 

förskolan? 
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3. Bakgrund 	
I bakgrunden lyfter vi fram aspekter som rör barns samspel inom förskolans kontext. 

Barndomsforskning och forskning om barnsyn bidrar med ökad förståelse kring hur förskolan 

som samhällsarena sätter villkor för barns samspelande. Styrdokument relevanta för belyser 

den samhälleliga synen på barns aktörskap och utveckling. 	

	

Kunskap om normer och föreställningar kring det “normala” barnet är viktig kontext i denna 

studie då den bidrar med en förståelse kring hur barn förväntas uppträda i förskolan. I 

bakgrunden presenteras också olika strategier som vanligtvis används i det pedagogiska 

bemötande av förskolebarn. Utvecklingspsykologiska strategier kring bemötande av barn med 

diagnos eller utåtagerande beteende har till stor del valts bort då de inte anses relevanta för de 

barn som undersöks i denna studie. Strategier som behandlas är: beteendemodifierande 

strategier, proaktiva strategier och positiva strategier. 	

	

3.1 Likvärdig utbildning enligt styrdokument 	
I barnkonventionen betonas att alla barn ska ha rätt till social trygghet och rätten till 

utbildning (UNICEF Sverige, 2019). Tanken är att varje barn ska få en individuellt anpassad 

utbildning som möjliggör barnets vidareutveckling. I andra styrdokument, som skollagen och 

förskolans läroplan, framhålls vikten av att den utbildning som ges ska vara likvärdig över 

hela landet. Utbildningen ska vara utformas så att barnen får möjlighet till stimulans och 

utveckling, vilket inte behöver betyda att den ska utformas på samma sätt i alla verksamheter 

(Skolverket, 2018; SFS 2010:800). Även forskare som exempelvis Jane Brodin och Peg 

Lindstrand (2010) poängterar att det är viktigt att ge det stöd barnen behöver. Pedagogerna 

bör se barnets möjligheter till utveckling och att det framförallt är viktigt att låta barnets 

personligheter komma fram och få utrymme. I läroplanen för förskolan belyses dessutom 

förskollärarens ansvar för att ge barnen en trygghet i utbildningen. Förskolan ska också ge 

förutsättningar till att bygga tillitsfulla relationer, samt att ge barnen en förståelse och positiv 

erfarenhet att var och en är en tillgång för gemenskapen i förskolegruppen (Skolverket, 2018). 

När en relation börjar byggas sker en koppling mellan barnet och pedagogen som oftast inte 

kan uttryckas med ord, utan sker i en ordlös allians. Det är vår människosyn som lägger 

grunden för hur kvaliteten i samspelet och hur relationen kommer att utvecklas. Om barns 

förmåga att möta och bygga relationer stimuleras tidigt i livet kommer socialiserandet även att 

underlättas i framtiden (Öhman, 2006).	
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3.2 Normalitet och avvikelse i förskolekontext	
Ann-Marie Markström (2005) skriver i sin forskning att det finns höga krav på hur barns 

förväntas uppträda inom förskolans kontext. Bland annat genom att följa regler, kunna reglera 

sina känslor, vara delaktiga och svara på vuxnas önskemål. Följer barnet inte normerna kring 

ett “normalt” förskolebarn beskrivs det som bråkigt, stökigt, utåtagerande eller alltför aktivt. 

Orsakerna till problemet kopplas då till brister hos barnet (ibid.). Barn som avviker från 

normen kan definieras på olika sätt och normbrytande beteende uppkommer i samspel med 

andra. Dessa beteenden kan ha flera orsaker, vilka inte endast är kopplade till barns 

individuella egenskaper utan även påverkas av hur barnets individuella förutsättningar 

samspelar med omgivningen. De individuella uttryck hos barnet som manifesteras i en 

situation påverkas således både av barnets tidigare erfarenheter kring relationer och av den 

omgivning problemet uppstår (Johannessen, 1990). Befintlig forskning visar att barn som 

upplevs agera problematiskt gör detta för att de inte har de färdigheter som krävs för att kunna 

uppträda enligt normen (Greene, 2016). 	

	

Genom att tänka att barn gör rätt om de vill, lägger pedagogen över ansvaret på barnet och 

barnet blir bärare av problemet (Greene, 2016). Emelie Kinge (2017) hävdar att de barn vars 

beteende blir utmanande för pedagogen ger uttryck för svårigheter i situationen och i 

samspelet med denne. Pedagogen kan i sin tur uppleva en osäkerhet kring bemötandet av barn 

som inte agerar som förväntat, och ha svårigheter med att förstå deras beteende. Dessa 

situationer kan ofta väcka starka känslor av uppgivenhet, otillräcklighet, irritation, vanmakt 

och känslor av att vara misslyckad som pedagog. Detta kan leda till att barnen blir 

syndabockar för de problem som uppstår då de kan upplevas som ett hot mot pedagogernas 

yrkesmässiga självkänsla. Istället handlar det negativa känslor hos pedagogen till följd av att 

inte kunna hantera de situationer som uppstår. En fara med detta är om ansvaret för 

pedagogens upplevda misslyckande läggs över på barnet (Kinge, 2000). Kinge (2017) skriver 

att pedagogen behöver ta ansvar för sina starka känslor som uppkommer. Till syvende och sist 

kan pedagogen endast förändra sig själv, genom att reflektera kring sina känslor och förändra 

sin inställning och de strategier som används i samspelet med barnen (Kinge, 2017). Det är 

inte endast hos barnet problemet ligger utan det krävs även att pedagogen som har det största 

ansvaret för att samspelet ska fungera (Greene, 2016). 	
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Barn som utmanar vuxna bär ofta på djupt rotade behov och starka känslor som vrede, 

otrygghet, besvikelse eller ensamhet som orsakar ett utagerande eller asocialt beteende. Desto 

mer förståelse pedagoger har för barnets underliggande behov av exempelvis trygghet eller 

närhet, desto lättare är det att undvika missbedömningar och felaktiga uppfattningar kring 

barnets beteende. Hon menar därför att metoder för barn bör utgå från barnets djupa 

underliggande behov, som orsakar beteendet. Om metoden däremot endast riktas mot barnets 

beteende missar pedagogen själva orsaken till problemet, man försöker åtgärda symtomen 

snarare än orsaken. En risk med att endast fokusera på problembeteendet är att barnets känslor 

kring övergivenhet och hjälplöshet förstärks (Kinge, 2000). 	

	

Bo Hejlskov Elvén och Tina Wiman (2015) påpekar att det inte är barnen som upplever att det 

finns problem, utan de vuxna. Eftersom det är de vuxna som upplever problemen är det även 

deras ansvar att ändra sitt förhållningssätt för att undvika att dessa situationer med bråk 

uppstår. Om pedagogen istället utgår från att barn gör rätt om de kan finns det möjligheter att 

det leder till en nyfikenhet att förstå barnet och vad hen behöver för hjälp för att klara av 

situationen. Enligt Lutz (2013) söker pedagoger oftast efter lösningar på individnivå, specifikt 

mot det barn som anses avvika från normen, vilket inte möjliggör för pedagogen att se en 

större helhet och de möjliga åtgärder som kan finnas på en grupp- och organisationsnivå. 

Vidare lyfter han fram att det pedagogiska bemötandet av dessa barn i liten grad berörs i 

forskningen och att de strategier som används inom förskolan till största del är 

erfarenhetsbaserade.	

	

3.3 Syn på barndom och barndomsforskning	
Under 1980- och 1990-talen började begreppet barndom förekomma allt mer inom både 

forskning och andra typer av texter. Till skillnad från tidigare började sociologer under denna 

tid fatta intresse för barn som en samhällelig social grupp. Tidigare innefattade 

barnforskningen främst kunskap kring barns utveckling och lärande utifrån ett psykologiskt 

och pedagogiskt perspektiv. Den nya barndomsforskningen har bidragit med ett synsätt som 

innefattar ideologier och syn på barn. Detta till skillnad från barnforskningen som främst 

fokuserat på den enskilda individen. Barndomen betraktas utifrån detta synsätt som kulturellt 

och socialt konstruerad. Att studera barndomen är därmed viktigt för att skapa en förståelse 

för de villkor som finns kring barns aktörskap i förskolan (Halldén, 2007). 	
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De föreställningar kring barn och barndom som pedagoger bär med sig påverkar bemötandet 

av barnet. I bemötandet förmedlar pedagogen regler och gränser för hur barnet förväntas och 

inte förväntas agera. Detta benämns som personskapande och kan exempelvis handla om hur 

barnet bör visa känslor som ilska och glädje, hur relationsskapande bör gå till och vad som är 

okej för barnet att göra och inte göra. Avsikten är att lära barnet hur det bör vara för att passa 

in i förskolans sociala sammanhang. Inom regelsystemet finns även föreställningar kring hur 

relationen mellan barn och vuxna bör te sig. Barndomen kan ses som å ena sidan kollektiv i 

den bemärkelsen att barnet ingår i en kollektiv barndom i förskolan där staten påverkar 

barnens vardag, å andra sidan individualiserad då barnen även ingår i en barndom där 

föräldrarna bär det största ansvaret. I samtalet kring barn lyfts det ofta fram att barnen är 

bärare av framtiden och att det därmed är viktigt att rikta insatser mot förskolan för att stärka 

samhällets position. Detta leder till ett synsätt på barnet som ett projekt som behöver vägledas 

för att uppnå samhälleliga framsteg (Halldén, 2007). 	

	

3.4 Strategier i pedagogiskt bemötande av förskolebarn	
3.4.1 Tillit och välvilja	

En viktig proaktiv strategi i samspelet med barn är att pedagogen etablerar tillit. Tilliten 

påverkas dels av pedagogens förhållningssätt och dels av att pedagogens beteende är pålitligt 

(Nordahl, Sørlie, Manger & Tweit, 2007). Annelie Frelin (2012) skriver att det är viktigt att 

pedagogen är rättvis, pålitlig samt ser till barnets bästa. Att pedagogen har en välvilja 

gentemot eleven ses som extra viktigt, inte minst med barn som bär på negativa erfarenheter 

kring förskolan där de upplevt att de inte blivit lyssnade till (ibid.). Vidare tar Thomas 

Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger & Arne Tweit (2007) upp att det är viktigt att 

barnet upplever att den vuxna är förutsägbar, trovärdig, håller sina överenskommelser, är in 

lyssnande, positivt inställd och ser till barnets behov. Författarna menar att det inte handlar 

om att endast vara snäll eller sträng utan snarare om huruvida den vuxna upplevs som rättvis 

och pålitlig. Detta liknar det Frelin (2012) benämner som förtroendekapital vilket handlar om 

förtroende som byggts upp över en längre tid genom positiva möten. Ett större kapital bidrar 

till att läraren har större möjlighet att nå fram till eleven och göra förhandlingar i relationen 

(ibid.). Använder sig pedagogen däremot av olika maktstrategier som exempelvis sarkasm 

eller negativa uttryck om barnet kan detta skada barnet och relationen mellan pedagog och 

barn (Nordahl et al., 2007). 	
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3.4.2 Bekräftelse och beröm	

Att pedagogen ger uppmuntran, stöd och beröm är viktigt i mötet med barn, menar Nordahl et 

al., (2007), då bekräftelse går att betrakta som ett behov som är grundläggande för både barn 

och vuxna. Beröm som utdelas behöver vara tydligt och direkt. I samma mån som bekräftelse 

och beröm är stärkande för barnet är nedvärderande kommentarer och handlingar negativt för 

barnets beteende, självuppfattning och utveckling. Författarna skriver att det därför är viktigt 

att förstå skillnaden mellan ett barns beteende, vad hen gör, och vad barnet är. För att undvika 

att nedvärdera barnet kan pedagogen förmedla att det barnet gör inte är acceptabelt samtidigt 

som pedagogen visar att barnet som person uppskattas. Annars finns en risk att de vuxna 

tillskriver barnet en roll som exempelvis bråkstake eller elak (Nordahl et al., 2007). Risken 

med att ett barn får en stämpel som exempelvis “dum” kan ofta bidra till att barnet lever upp 

till dessa förväntningar kring det negativa beteendet (Kinge, 2000). 	

	

3.4.3 Gränssättning	

I detta stycke skriver vi om gränssättning, något som i litteraturen beskrivs som 

beteendemodifierande strategier. För att modifiera beteendet hos barn är gränssättning, om 

den används på rätt sätt, en lämplig metod. Det är då av stor vikt att pedagogen reflekterar 

kring vilka situationer det är nödvändigt att barn följer reglerna samtidigt som de reflekterar 

över vilka situationer de är beredda att kompromissa om och låta barn bestämma. Detta är 

viktigt i och med att det är naturligt för barn att testa gränser och är en del i barns utveckling 

av självständighet. Innan pedagogen använder gränssättning som strategi är det lämpligt att 

hen först försöker lösa situationen genom stödjande åtgärder. Om det handlar om grövre fall 

där barn kränker eller är våldsamma mot andra barn, krävs det dock en omedelbar 

konsekvens. Exempel på konsekvenser kan vara att ett barn förlorar ett privilegium, att 

pedagogen kontaktar hemmet, barnet blir hämtat av föräldern eller att barnet avlägsnas från 

situationen där problemet uppstår (Nordahl et al., 2007).	

	

3.4.4 Ignorera oönskat beteende	

En effektiv metod för att minska oönskat beteende hos barn är att ignorera det oönskade 

beteendet. Barn är oftast vana vid att få vuxnas uppmärksamhet när de bryter mot regler eller 

normer. Att få negativ respons, jämfört med att inte bli sedd, uppfattas som positivt. Denna 

metod är krävande för pedagogen och handlar om att inte ge barnet någon bekräftelse vid 

oönskat beteende, utan istället vända sig bort från situationen. När beteendet avtagit kan 
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pedagogen kombinera denna metod med att avleda barnet med något intresseväckande. När 

pedagogen börjar med denna metod är det vanligt att barnets negativa beteende först ökar för 

att sedan avta (Nordahl et al., 2007).	

	

3.4.5 Moraliserande tillrättavisning	

Att tala barn till rätta på ett moraliserande sätt ses däremot som en olämplig metod. 

Förmaningar i relation till ett negativt beteende ger inte någon effekt i form av 

beteendeförändring i positiv riktning. Barnet kan istället uppleva att pedagogen inte har 

förståelse för hur barnet känner och att den vuxna är fördömande. Formuleringar som är 

nedsättande eller sarkastiska gentemot barnet bör de vuxna avstå från helt (Nordahl et al., 

2007).  
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4. Tidigare forskning	
Nedan kommer tidigare forskning som berör strategier förskollärare använder sig av vid 

normbrytande beteende i förskolan samt forskning som berör förskolans fysiska miljö att 

presenteras. Databaser som använts vid litteratursökningen är främst ERIC och Google 

Schoolar. Sökningen har skett utifrån engelska sökord som problem behavior, strategies, 

preschool, environment och techniques. Vid sökningen har begränsningar gjorts. Det innebär 

att alla artiklar som använts i arbetet är vetenskapligt granskade, finns i fulltext och inte är 

äldre än 20 år. Databasen Libris användes vid sökning av svenska avhandlingar om de 

berörda ämnena. Många studier har även tillkommit genom snöbollsökningar där vi genom 

redan upphittade artiklars och avhandlingars referenslistor funnit fler relevanta studier. 	

	

4.1 Normer inom förskolan 	
Forskning visar att det finns olika normer och föreställningar kring hur ett “normalt” barn bör 

uppträda i förskolan. Markström (2005) har utfört en etnografisk studie om föreställningar 

som finns kring förskolebarn och förskolans institution. I studien framgår det att 

konstruktionen av det normala barnet har sin grund i kulturella föreställningar. Den syn på 

barn som råder i ett samhälle påverkar således om man ser barn som kompetenta eller 

oskyldiga. Studien baseras på intervjuer av pedagoger. Hon utgår från två konstruktioner av 

barn som Dahlberg och Lenz Taguchi funnit är mest framträdande i den svenska förskolan. 

Den första är barn som natur, vilken har sina rötter i den utvecklingspsykologiska diskursen 

där barnet betraktats på ett abstrakt sätt. Inom detta perspektiv är barnet frånskilt från 

kontexten och den sociala miljön och det är detta synsätt som främst tagit plats inom 

förskolan. Den andra konstruktionen är barn som kultur- och kunskapsåterskapare. Detta barn 

påverkas av normer, syften och den kultur som de vuxna strukturerar. Till skillnad från det 

utvecklingspsykologiska perspektivet förstås, barn här som en social grupp som inte är 

avskild från miljön. Barn ses som aktiva i utformandet av sin egen barndom (Markström, 

2005). 	

	

Markström (2005) visar i sin studie hur förskollärare tar upp olika aspekter av motstånd som 

upplevs bland barn i förskolan. Dessa är fysiskt motstånd, socialt motstånd, verbalt motstånd, 

emotionellt motstånd och motstånd genom att vägra. Då hon nämner det fysiska motståndet 

menar hon att detta påverkas av förväntningar på förskolebarnet som självständig och i 

kontroll av sin egen kropp. När barnet inte gör som förskolläraren förväntar utifrån barnets 
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utveckling, som att exempelvis bre smörgåsen själv, upplevs det som ett problem. Enligt 

Markström tyder detta på en underliggande norm att barn ska klara sig själva i den mån de 

kan inom förskolan. Vidare framkommer det i studien att förskollärare har en förväntning på 

att barnen ska upprätthålla en god relation till både barn och vuxna. De barn som hellre leker 

ensamma och visar ett socialt motstånd uppfattas som problematiska. Barn som däremot är 

mer aktiva än vad som anses normalt beskrivs som dominanta, alltför energiska i sociala 

relationer, gör fel saker vid fel tillfälle eller har inte tillräckligt med distans i samspel med 

andra. Markström (2005) beskriver detta som en balansgång för barnet mellan att vara socialt 

aktiv men inte för aktiv och dominant för att inte uppfattas som problematiska. 	

	

Även Linda Palla (2011) beskriver att det finns ett ideal kring det normala barnet, ett barn 

som är lagom aktiv och med kontroll över sin kropp. De barn vars beteenden går utanför 

normen kring det normala barnet blir begränsade i deras möjligheter att vara och göra på olika 

eller annorlunda sätt. Barnets kroppsliga subjekt både formas, skapas och regleras inom 

förskolan där barnet observeras med en kontrollerande blick och jämförs mot de förmågor de 

förväntas ha. Båda Pallas (2011) och Markströms (2005) studier visar att det önskvärda barnet 

bör följa regler, uppfylla de vuxnas önskemål, kunna kontrollera sig själv och vara delaktig i 

verksamheten. De barn som inte följer dessa uttalade och outtalade normer och regler beskrivs 

som besvärliga, kaxiga, bråkiga, för aktiva och utagerande. I dessa fall har barnet blivit utsatt 

för värderande bedömningar där barnet inte längre anses agera naturligt eller utifrån det 

normala. De normbrytande beteendet hänförs till barnet som individ och orsakerna till dessa 

problem kopplas till brister som finns i barnet (Palla, 2011 & Markström, 2005). Kristian Lutz 

(2006) problematiserar detta i sin avhandling konstruktionen av det avvikande förskolebarnet. 

I avhandlingen framgår det att det finns tendenser inom förskolan att placera de problem som 

uppstår hos barnet. Om problemet finns hos barnet riktas oftast resurser mot det individuella 

barnet medan själva verksamheten barnet vistas i får mindre fokus. 	

	

Sammanfattningsvis är det ett naturligt barn som framkommer i Markströms (2005) analys, 

vilket implicerar att pedagogen behöver utöva en viss kontroll för att forma och socialisera 

barn i förskolans sammanhang. Då barnet inte agerar som förväntat, alltså utanför normen, 

blir det föremål för insatser. Detta för att uppnå en normal utvecklingsnivå utifrån de vuxnas 

synsätt. Inom förskolans kontext förekommer även förväntningar på färdigheter och 

aktiviteter som barn bör klara av utifrån en viss ålder. Dessa förväntningar går dels att koppla 

till att det är praktiskt för förskollärarna att barnen är självständiga och klarar mycket själva 
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då de har många barn att ta hand om. I och med detta är en del föreställningar och 

bedömningar kring barn bundna till förskolans kontext där det framkommer att det finns stora 

krav på barns sociala kompetens (Markström, 2005). Även Lutz (2006) fann att den 

utvecklingspsykologiska synen på barn är utbredd inom förskolan. Enligt honom uppstår det 

en normaliseringsdiskurs inom förskolan då man kategoriserar barn utifrån beteenden som 

inte är önskvärda inom institutionen. Vidare menar han att det relationella perspektivet 

vanligtvis inte brukar användas då man observerar barn utifrån kategorier och sedan skapar 

stödinsatser. 	

	

4.2 Strategier i det pedagogiska bemötandet av förskolebarn 	
Forskning visar att pedagoger använder olika strategier i bemötandet av normbrytande 

beteenden bland förskolebarn. I en studie var syftet att undersöka förskollärares åsikter om 

beteendeproblem hos barn i åldrarna 36-72 månader gamla och de faktorer som påverkar 

förskollärarens förmåga att hantera dessa problem. Nästan hälften av alla pedagoger upplevde 

att de inte hade tillräcklig kunskap kring hur de skulle bemöta barn som avviker från normen. 

Den otillräckliga kunskapen handlade främst om att pedagogerna inte hade förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till de normbrytande beteenden som uppstod. Studiens resultat 

visade att förskollärares strategier kring hur man hanterar barn som avviker från normen 

främst handlade om en generell medvetenhet kring hur man tydligt formulerar regler för 

barnen, att belöna önskat beteende, planera för olika rutiner och regler samt att man strävade 

efter att förstå barns upplevda känslor (Yumus & Bayhan, 2006). I en annan studie fick 

pedagoger istället specifika instruktioner kring hur de kunde bemöta barn som bryter mot 

normen samt hur de kunde använda sig av korrigerande uttalanden och beteende-specifikt 

beröm. Korrigerande uttalanden används för att på ett specifikt sätt vägleda barnet att använda 

sig av ett mer lämpligt beteende. Beteende-specifikt beröm används för att uppmärksamma 

barns önskvärda beteende och kan användas som ett redskap för att lära barnen andra sociala 

strategier. Det framkom att förskolebarnens oönskade beteende minskade då förskollärarna 

använde sig av dessa två strategier. De beteendeförändringar som framkom i resultatet förblev 

sedan stabila över tid (Covington Smith, Lewis & Stormont, 2011). 	

	

Inom ramen för en annan studie som utfördes av Carolyn Webster-Stratton, Jamila Reid och 

Mike Stoolmiller (2001) utfördes en intervention där de inriktade sig på mångkulturella 

förskolor där populationen hade låg socioekonomisk status. I interventionen utbildades 
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förskollärarna i hur de kunde använda olika strategier för att skapa positiva relationer med 

föräldrar och barn, proaktiva inlärningsmetoder samt hur de skulle använda beröm och 

uppmuntran. Annat kunskapsinnehåll som utbildningen innefattade var hur förskollärarna 

kunde främja barns självreglering genom att vara konsistenta, främja barns sociala 

kompetens, känslokontroll och problemlösning. I interventionen fick förskollärarna arbeta 

utifrån en särskilt utformad läroplan som fokuserar på lärarens positiva klassrumsstrategier 

för att främja barns emotionella självreglering, sociala kompetens samt minska barns 

problematiska uppförande. I studien användes även en kontrollgrupp som inte genomgick 

interventionen. I resultatet framkom en stor skillnad mellan lärarnas arbetssätt i 

kontrollgruppen och interventionsgruppen där de sistnämnda använde mer specifika strategier 

för att främja barns sociala och emotionella färdigheter. Dessa lärare använde sig även av 

signifikant färre kritiska tillrättavisningar mot barnen. Barnen i interventionsgruppen visade 

färre beteendeproblem, förbättring i emotionell reglering och i socialt beteende. 

Sammanfattningsvis visade studien på att träningsprogram som fokuserar på att stärka barns 

sociala kompetens och emotionella självreglering ledde till färre situationer där problem 

uppstod (Webster-Stratton, Reid & Stoolmiller, 2001).	

	

I en australiensisk studie som också undersökte barns självreglering framkom det att många 

konfliktsituationer som uppstår i förskolan kan avhjälpas genom att pedagogerna hjälper 

barnet att identifiera och sätta ord på sina känslor. I och med denna strategi kan pedagogen 

visa barnet hur hen kan reglera sina känslor på ett konstruktivt sätt som underlättar interaktion 

med andra. Pedagogerna kan även hjälpa till genom att sätta ord på andra barns känslor för att 

medvetandegöra för barnet hur andra känner då hen uppträder på ett visst sätt. På så vis kan 

pedagogen visa barnet andra sociala strategier som är passande för situationen (Diener & De-

Yeong, 2004). 	

	

I en psykologisk studie undersökte fyra forskare från West Virginia University hur effektivt 

“The Level System”, nivåsystemet, var jämfört med de strategier förskollärarna använde 

gentemot barn med beteendeproblem. Nivåsystemet är en strategi som används i helgrupp i 

syfte att minska beteende som stör undervisningen genom att förskolläraren använder 

beteendestrategier som token ekonomi, stimulerande belöningar, strategisk uppmärksamhet 

samt “response cost” som innebär att barnet förlorar token poäng vid oönskat beteende. 

Systemet har sju nivåer med en neutral mitten-nivån där alla barns bilder placeras ut i början 

av lektionen. De tre första nivåerna består av glada ansikten som ser gladare och klarare ut 
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desto högre nivån är. De tre sista nivåerna består av ledsna och gråa ansikten vilka blir 

ledsnare desto mer nivåerna sjunker. Förskolläraren flyttar barnens bilder mellan de olika 

nivåerna beroende på deras beteende. När barnets bild går upp en nivå ska förskolläraren 

berömma barnets önskvärda beteende. Om barnets beteende däremot inte är önskvärt kan det 

först innebära en verbal varning från förskolläraren innan barnet flyttas ner en nivå. Mellan 

två och fyra gånger under dagen ger förskolläraren ut en belöning till de barn vars bilder är 

placerade på de glada ansiktena. De flesta belöningar innebär någon form av aktivitet och kan 

exempelvis innebära att barnet får härma sitt favoritdjur. I studiens resultat framkom att 

barnens oönskade beteende minskade då förskolläraren använde sig av nivåsystemet och 

klassrummets miljö upplevdes överlag mer positiv (Filcheck, McNeil, Greco & Bernard, 

2004). 	

	

4.3 Kompletterande anknytningsperson 	
I en studie av Gunilla Bohlin (2000) belyses att den tidiga anknytningen spelar en avgörande 

roll för barns senare sociala utveckling och sociala kompetens. Studien visade att barn med 

trygg anknytning har mer positiva förväntningar på interaktionen med omgivningen än barn 

med ambivalent eller otrygg anknytning. Barn med undvikande eller ambivalent anknytning 

hade svårare att ta sociala initiativ vilket påverkar känslan av grupptillhörighet negativt. 

Vidare visade studiens resultat att barn med undvikande anknytning uppvisade mindre 

empatisk förståelse för personer i sin omgivning. Sammanfattningsvis visade resultatet att det 

finns ett samband mellan trygg anknytning och att barnet hade positiva förväntningar på 

sociala interaktioner, var aktivt och positivt och tog initiativ till social interaktion (Bohlin, 

2000). 	

	

Richard Bowlbys (2007) studie är utförd i England och i den beskriver han att den första som 

ett barn anknyter till oftast är dennes biologiska föräldrar och då mest troligt till mamman då 

det är den personen som oftast kommer barnet närmast den första tiden. Men ibland kan det 

vara exempelvis en adoptivförälder som först knyter an till barnet beroende på hur barnets 

situation ser ut. Den kontakten brukar kallas för den primära anknytningspersonen, den som 

ligger på plats nummer ett hos barnet. Utöver den anknytningspersonen förekommer det även 

sekundära anknytningspersoner som till exempel personer i släkten, nära vänner till familjen 

med mera. I förskolan förekommer det att barn får tillgång till en kompletterande 

anknytningsperson och det är då viktigt att pedagogen signalerar trygghet för att kunna skapa 
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en bra och trygg relation till barnet. Är pedagogen konsekvent, känslig och förstående kan 

detta främja barnets sociala och kognitiva utveckling samt ge stöd till familjen (Bowlby, 

2007).	

	

Birthe Hagströms (2010) studie visar att det är viktigt att man som kompletterande 

anknytningsperson inom förskolans verksamhet skapar trygghet för att kunna få en god 

relation till anknytnings barnet. Trygghet innefattar att få en förståelse och kunna se saker 

utifrån den andres perspektiv. I studien gick pedagogerna en fortbildning som innefattade vad 

det innebär att vara en kompletterande anknytningsperson, vilket ledde till att de fick redskap 

för att inta barnets perspektiv och inte dra förhastade slutsatser om barnen. Genom 

fortbildningen fick pedagogerna kunskap om att det är viktigt att dela information med 

varandra angående anknytningsbarnen och reflektera tillsammans kring olika situationer. 

Detta bidrog till att stämningen mellan vuxna och barn blev mer harmonisk (ibid.).	

	

4.4 Den fysiska miljön	
I skrifter om förskolan liksom inom forskning får förskolans fysiska miljö ofta en 

undanskymd plats. Fokus riktas främst mot individen och olika pedagogiska faktorer. 

Forskning visar att den fysiska miljön har en betydande roll för barns samspel, men även att 

den bär med sig normer och regler som begränsar vad barn får och inte får göra. De Jong 

(2010) menar att den sociala och den fysiska miljön står i nära relation till varandra. Barnet 

samspelar både med den fysiska miljön och i den. Lokalernas utformning och strukturen på 

förskolegården kan antingen främja eller hämma upplevelsen av gemenskap eller möjligheten 

till avskildhet. Vidare kan storleken på olika rum påverka barns sociala gemenskap och 

relationsskapande. Genom rummets utformning kan förutsättningar för närhet och distans 

skapas. Ett oregelbundet rum kan exempelvis möjliggöra en hörna där barnen kan få tillfälle 

att dra sig undan från andras blickar. Vidare kan olika benämningar av rum som exempelvis 

“snickarhörna” eller “dockvrå” ge en stark koppling till vad man förväntas göra i rummet (De 

Jong, 2010). En studie gjord i Sverige, visar hur den fysiska miljön på den studerade 

förskolan ändrades successivt tack vare att pedagogerna gick en fortbildning. Fortbildningen 

gav pedagogerna kunskap kring hur de kunde fungera som kompletterande anknytningsperson 

till barn i förskolan. Utbildningen handlade bland annat om barns behov av rum där de kunde 

komma undan. Genom att skapa rum som avskildes med hjälp av, till exempel hyllor, bidrog 

det till att barnen kunde koncentrera sig bättre (Hagström, 2010).	
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I en avhandling av Palla (2011) studeras förskolans miljö utifrån normer ur ett 

maktperspektiv. Enligt Palla innebär rum en viss styrning. Olika rum bär med sig regler och 

normer kring vad man får respektive inte får göra där. Även olika material medför regler 

kring vilka barn som får använda dem och hur de får användas. Utomhusmiljön påverkas 

också av regler kring vilka lekar som anses lämpliga att leka. De regler som omger förskolans 

olika rum kan begränsa barnens beteenden. När barnen gör något som inte stämmer överens 

med normerna kring hur man beter sig i den miljö de befinner sig i, blir de ofta korrigerade av 

personalen. Exempelvis kan barnens rörelsefrihet begränsas med regler kring att man inte får 

springa inomhus, att man endast vilar i “vilorummet”, och att lekar som kräver rörelse oftast 

begränsas till “lekhallen” (Palla, 2011). 	

	

Sofia Eriksson Bergström (2013) har forskat om relationen mellan den fysiska miljön, barn 

och pedagoger i förskolan. Under intervjuer med pedagoger framgick det, liksom i Pallas 

avhandling, att det finns fasta ramar och gränser för vad barnen får göra i de olika rummen. 

Trots fasta ramar gavs barnen möjligheter till att göra vissa förändringar i miljön. Det kunde 

exempelvis innebära att barnen fick arrangera om stolar för att bygga en buss. Liknande 

resultat framkommer även i Karin Engdahls (2014) avhandling där förskolegården behandlas i 

relation till barns delaktighet och inflytande. Vidare visar Eriksson Bergström (2013) hur 

särskilda rum påverkar vilka aktiviteter som förekommer där. Ett rum kan vara inrett på ett 

sätt som stimulerar till olika lekar eller aktiviteter. Det kunde dock uppstå motsättningar i 

dessa rum när pedagogen exempelvis läste en saga i sagorummet medan något av barnen 

kunde se möjligheter till lek med något annat material. Överlag finns många regler kring 

förskolans miljö, och detta blev extra tydligt i rum som hade ett visst ändamål. I analysen 

framkom det att planering av förskolans fysiska miljö påverkas mycket av pedagogernas 

behov av att hålla ordning på barnen i gruppen. Flera pedagoger uttryckte att utan regler 

uppstod kaos. När huvudmålet för miljön är att skapa struktur och ordning i barngruppen, 

tilltar behovet av regler (ibid.) Elisabeth Nordin-Hultman (2004) menar att rum som är mindre 

reglerade och erbjuder fler handlingsmöjligheter är en förutsättning för att bemöta barns 

olikheter. Hon menar att den pedagogiska miljön barn iakttas i, samt de 

sammanhangsituationer uppstår i, är viktiga aspekter att se till då man uppfattar barn och hur 

de agerar. 	
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4.5 Sammanfattning tidigare forskning	
Flera forskare visar att det finns normer och föreställningar inom förskolan som påverkar hur 

barn kan agera för att det ska anses “normalt”. Forskningen visar att den 

utvecklingspsykologiska diskursen lever kvar i förskolan vilket bidrar till att barnet ses på ett 

abstrakt sätt frånskilt från miljön. 	

Barn som inte lever upp till normen kring hur de bör bete sig inom förskolans kontext kan 

upplevas problematiska på olika sätt. När det finns ett ideal kring det normala barnet 

implicerar det att pedagogen har ansvar för att forma barnet i enlighet med detta. Detta 

medför att barnen ibland kategoriseras och observeras med en kontrollerande blick där det 

jämförs med det ideala barnet som bör vara lagom aktivt och följer regler. 	

	

Forskning kring strategier i det pedagogiska bemötandet visar att positiva strategier som att 

belöna önskat beteende och beröm är mer effektivt för att förändra barns beteende än 

korrigering av beteende och tillrättavisningar. Att arbeta för att förbättra barns självreglering 

genom att hjälpa barn att identifiera sina känslor kan både avhjälpa konfliktsituationer samt 

främja interaktionen. Anknytningen spelar en stor roll för barns sociala kompetens och 

utveckling. Olika anknytningsmönster påverkar vilka förväntningar barnet har på 

interaktionen med andra. 	

Förskolans miljö får en undanskymd plats inom forskningen som främst fokuserar på 

pedagogiska faktorer. Dock visar den forskning som finns att miljön har en betydelsefull roll 

för barns samspel. Miljön bär med sig normer och regler som kan begränsa barns beteenden. 

Slutligen kan även lokalens utformning samt materialen som finns tillgängliga, både främja 

och begränsa den sociala gemenskapen.	

Syftet med studien är att bidra med ytterligare kunskap kring det pedagogiska bemötandet av 

barn med normbrytande beteenden och vilka strategier pedagoger använder, samt hur 

förskolans fysiska miljö villkorar barns agerande samt samspelet mellan barn. För att 

synliggöra det pedagogiska bemötandet av barn med normbrytande beteende har vi observerat 

vilka strategier förskollärare använder sig av vid dessa situationer. Detta kan synliggöra i 

vilka situationer som pedagoger anser sig behöva använda strategier för att förändra barnens 

beteenden samt vilket agerande som möjliggörs för barnen i dessa situationer. Under 

forskningsfrågan som berör miljön har vi dels observerat miljöns utformning, hur barn agerar 
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och samspelar med varandra samt utgått från samtal med pedagoger. Detta för att ta reda på 

hur den fysiska miljön villkorar barns agerande och samspelet mellan barnen. 

 

Vår studie är viktig då den bidrar till en ökad förståelse kring hur miljön villkorar samspelet 

samt den enskilda barnets agerande i förskolan, på grund av att den får en undanskymd plats 

inom forskningen. Genom att förstå hur miljön påverkar barns samspel kan den arrangeras på 

ett sätt som tar till vara på barns olikheter. Utöver miljöns utformning, bär även olika rum 

med sig normer kring hur barn bör bete sig, vilket både möjliggör och begränsar barns 

agerande. Denna kunskap kan bidra till att se förskolan ur ett relationellt perspektiv, vilket 

kan bidra till att barns normbrytande beteende ses utifrån den miljö de vistas i snarare än 

utifrån barnets tillkortakommanden.  

 

Kunskap kring vilka strategier som kan användas i bemötandet av barn med normbrytande 

beteende är av relevans för både blivande förskollärare och befintliga, då sådana situationer 

ständigt uppstår i förskolan. Genom att synliggöra de normer som finns inom förskolan, samt 

kring hur man kan bemöta barn som bryter mot dessa, kan detta bidra till att förskollärare tar 

mer medvetna beslut och att pedagogen ser fler handlingsalternativ. 	
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5. Teoretisk inramning	
Vid tolkningen av det empiriska materialet har vi använt oss av tre perspektiv som vanligen 

används inom det specialpedagogiska området och inom utvecklingspsykologin. Vi anser 

dock att dessa tre perspektiv, det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet samt 

dilemmaperspektivet, har hjälpt oss att förstå pedagogiskt bemötande i förskolan i all sin 

komplexitet.  Genom att analysera situationerna utifrån de tre perspektiven kan det möjliggöra 

att se situationen utifrån både barnet, miljön samt pedagogen. 	

 

	

Det kategoriska och det relationella perspektivet är två perspektiv befinner sig i 

motsatsförhållande. Det första perspektivet är inriktat mer mot kortsiktiga mål medan det 

andra perspektivet syftar till ett långsiktigt resultat. Det kategoriska perspektivet, som 

dominerade stort under efterkrigstiden, utgår från en medicinsk/psykologisk förståelsemodell. 

Det relationella perspektivet kom in i bilden flera decennier senare och har sin utgångspunkt i 

en pedagogiskt utformad tankemodell. Det ena perspektivet bytte inte plats med det andra, 

verkligheten visar att båda perspektiven är representerade (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). Vidare finns det ett tredje perspektivet, dilemmaperspektivet. Det är ett 

perspektiv som ställer de första perspektiven mot varandra. 	

	

5.1 Det kategoriska perspektivet	
Det kategoriska perspektivet är det dominerande perspektivet inom förskolan enligt 

forskningen. Detta beror på att det fortfarande finns en tendens att kategorisera upp människor 

i olika kategorier istället för att se allting som en helhet (Nilholm, 2005). I det kategoriska 

perspektivet placeras problemet hos individen (Emanuelsson et al., 2001). Claes Nilholm 

(2005) menar att det grundar sig på expertis gällande det som avviker från det normala och i 

de fallen tas det oftast in en resurspedagog som innefattar denna expertkunskap för att hjälpa 

barnet. I dessa fall ses individen som innehavare till det som avviker från det normala. Utifrån 

detta perspektiv är det kortsiktiga lösningar på problemet baserade på individuella barns 

färdigheter och sociala förmågor. När det är direkta lösningar ses dessa som effektiva och 

nyttiga för att det förväntas ske ett resultat, men däremot ger det ingen hjälp i det pedagogiska 

arbetet och inte heller när det gäller att se långsiktigt (Emanuelsson et al., 2001). 	
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5.2 Det relationella perspektivet	
Ett kännetecken för det relationella perspektivet är att det intresserar sig för samspelet mellan 

människor (Aspelin, 2013). Forskning inom ett relationellt perspektiv visar på att begreppen 

normalitet och avvikelse förstås i ett samhällsperspektiv. Perspektivet innefattar miljön runt 

omkring och individen på olika nivåer, som grupp-, skol- samt samhällsnivå.  Det fokuserar 

på relationen mellan faktorer och olika nivåer samt på långsiktiga lösningar för att skapa en 

bra tillvaro i verksamheten. Fokuset inom det relationella ligger på den omkringliggande 

miljön och inte enbart på individen, det fokuserar dessutom på det som fungerar bra för att 

kunna utveckla möjligheter för barn i förskolan (Emanuelsson et al., 2001). I ett relationellt 

perspektiv skapar både pedagogerna och barnen förutsättningarna för samspelet. Trots att de 

skapar dessa förutsättningar tillsammans är det pedagogen som har det yttersta ansvaret för 

samspelets kvalitet. Genom pedagogens sätt att reagera och att vara avgörs det hur barnet 

upplever sig själv (Öhman, 2006).  	

	

Till skillnad från det kategoriska perspektivet där resultat ska bli synliga direkt så vill det 

relationella perspektivet se mer långsiktiga lösningar. Det kan dock vara ett problem då 

lösningarna inte ses som konkreta som de gör i det kategoriska perspektivet. Skillnaden 

mellan perspektiven är då att det relationella inte ses som lika nyttig jämfört med det 

kategoriska perspektivet då resultatet inte blir synligt förens en längre tid framåt 

(Emanuelsson et al, 2001).	

	

5.3 Dilemmaperspektivet	
Världen är komplex och kan inte ses utifrån att det är svart eller vitt. Därav måste det finnas 

ett tredje perspektiv som ställer sig mellan de andra två nämnda perspektiven, men som även 

blir en egen teoretisk inriktning. Ett dilemmaperspektiv är ett perspektiv som visar på att det 

finns situationer som uppstår där det inte finns bestämmelser för hur en person bör agera för 

att lösa situationen. De tidigare nämnda perspektiven strävar efter att finna lösningar på olika 

problem vilket utifrån de perspektiven vill i det ena fallet kompensera individen och i det 

andra ändra på förhållandena runt omkring individen, till exempel att förändra 

maktförhållandena, förändra förskolan eller andra sociala fenomen. Dilemmaperspektivet 

utgår ifrån det moderna utbildningssystemet och ser alla individers olikheter och hur 

pedagoger i det här fallet ska hantera olikheterna. Perspektivet innefattar att alla ska erhålla 



 20 

gemensamma erfarenheter och kunskaper och dessutom samtidigt bli bemötta utifrån barnens 

olikheter (Nilholm, 2005). Alan Dyson och Alan Millward (2000) betonar att alla ska få en 

likvärdig utbildning och samtidigt ska förskolan tillgodose barnens olikheter, färdigheter och 

individuella färdigheter. Det här är något som är ett generellt dilemma i utbildningssystemet 

menar de. Idén med dilemmaperspektivet är att dilemman är motsättningar som det inte finns 

några direkta lösningar på, men där aktörerna ständigt förväntas ta ett ställningstagande 

(Nilholm, 2007). I detta perspektiv har pedagogen flera handlingsval och de val som görs 

medför att det blir bortval. När pedagogerna gör sitt yttersta för att finna en lösning på alla de 

val som de måste ta runt exempelvis ett barn uppkommer oftast oundvikligt ett nytt dilemma 

då de har gjort valet som har inneburit att andra val har fallit bort menar Dyson och Millward 

(2000).	
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6. Metod 	
Syftet med studien är att undersöka det pedagogiska bemötandet av förskolebarn. Vi har valt 

en kvalitativ forskningsmetod för att få en förståelse för vilka strategier pedagoger använder 

sig av i det pedagogiska bemötandet av barn och i vilken mån den fysiska miljön villkorar 

samspelet. I vår studie har vi genom observation och samtal med pedagogerna samlat in den 

empiriska datan med hjälp av fältanteckningar, vilket kan läsas under observationsstudie - 

förberedelse och genomförande. Denna data har sedan kategoriserats utifrån strategier som 

har blivit uppmärksammade under bakgrundsdelen. Dessa har sedan analyserats via tre 

perspektiv som vi använder oss av som analysverktyg i resultatavsnittet.  

	

6.1 Observationsstudien - förberedelse och genomförande 	
I vår studie föll valet på att göra en kvalitativ metodansats då vi har tolkat och försökt förstå 

ett fenomen, vilket är syftet med kvalitativ forskning menar Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013). Alan Bryman (2018) menar att i 

kvalitativ forskningsmetod ligger tyngden på ord och inte på siffror som det gör i en 

kvantitativ metod. Han understryker också att den kvalitativa forskningsmetoden är att tolka, 

förstå och att den är grundad på empiri. För att samla in den empiriska datan genomförde vi 

observationer och samtal med pedagogerna. När observation används som 

datainsamlingsmetod innebär det att man direkt samlar in det empiriska materialet med 

intrycket från synen och hörseln i dess naturliga sammanhang. Just denna metod är lämplig att 

använda när processer ska studeras, som i vårt fall där vi tittar på det pedagogiska bemötandet 

gentemot barn (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi valde att göra 

observationer för att se pedagogernas bemötande av barnen i deras dagliga miljö. Det är 

praktiken som observeras och samtal med pedagogerna som används för att svara på våra 

frågeställningar. I vår studie bidrar observationer med att vi får se pedagogernas olika 

strategier i olika situationer som uppstår under tiden vi är där och utför observationerna. 	

	

Urvalet skedde utifrån att en av oss är bekant med förskolan sedan tidigare. Anledningen till 

att denna förskola valdes att göra observationer på är för att vi gjorde ett strategiskt urval. 

Vilket menas med att vi utgick ifrån vårt syfte i studien för att göra urvalet av vilka deltagare 

och vilken miljö vi ville observera (Eriksson Barajas et al., 2013). 	
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Förskolan ligger i en svensk kommun och innehar inget aktivt val av pedagogisk inriktning. 

Den består av tre avdelningar med barn i blandade åldrar, varav en är en resursavdelning. 

Bryman (2018) betonar att ett av problemen i en kvalitativ forskning är att avgöra hur många 

som ska observeras i studien eller inte. Till en början gjordes valet att hela förskolan skulle 

observeras, men senare föll urvalet på att observera endast de avdelningar som inte var 

resursavdelning. Anledningen till det valet gjordes på grund av att en resursavdelning arbetar 

utifrån andra strategier beroende på vad för resurser barnen är i behov av. Trots att 

observationen inte skedde inne på resursavdelningen fick alla som befann sig i verksamheten 

informationslappar och tillgång till att skriva på samtycke. Detta gjordes för att alla barn 

befann sig tillsammans med varandra under utevistelsen och kunde då ingå i observationerna 

som gjordes utomhus ifall en situation skulle uppstå.	

	

När en observation görs är det omöjligt att inte påverka situationen. Det är svårt att vara en 

fluga på väggen vid en observation, speciellt på en förskola. Det innebär att de som blir 

observerade är mer eller mindre medvetna om vår närvaro (Eriksson Barajas et al., 2013). I 

vår studie har vi har valt att göra ostrukturerade observationer för att samla in så mycket 

empirisk data som möjligt och för att försöka utforska området mer brett än en strukturerad 

observation där en forskare studerar ett visst fenomen (Eriksson Barajas et al., 

2013).  Observationerna genomfördes vid åtta tillfällen varav en till två timmar åt gången. Vi 

valde att vara i verksamheten under olika tider för att se ifall det fanns någon tid på dagen 

som det pågick mer pedagogiskt bemötande av barnen. Vi valde att observera både den fria 

leken och undervisningssituationer, till exempel samlingar innan lunchen.	

	

Under tiden som vi observerade valde vi att inte videofilma situationerna. Christian Eidevald 

(2017) menar att en videokamera kan påverka vid en observation då de som närvarar inte 

agerar fritt, han syftar då framförallt på de vuxna som är mer medvetna om tekniken. Istället 

förde vi fältanteckningar där vi skrev upp situationerna som vi såg och hörde. När vi 

observerade den fria leken var vi både tillsammans och var och en för sig för att ge ett lugnare 

intryck hos både barnen och pedagogerna. På det sättet gjorde det att vi blev som två stycken i 

deras verksamhet istället för två personer som enbart var där för att göra en forskning. Till en 

början var vi endast där när det var fri lek, vilket var ett medvetet val för att bekanta oss med 

förskolan. En av oss är bekant med den valda förskolan medans den andra inte är det vilket 

också kan ha medfört att vi snabbt blev accepterade av förskolan jämfört med om båda var 

helt främmande. När observationerna skedde under undervisningstillfällen valde vi att 
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antingen sitta med i ringen under samlingen eller att en satt med och den andra förde 

fältanteckningar. Vår intention var  att vara icke-deltagande observatörer, men under tidens 

gång ändrades det och vi blev mer delaktiga i observationerna genom att pedagogerna 

självmant pratade med oss och ville berätta om deras upplevelser och erfarenheter. Detta 

ledde till att vi kunde föra samtal med två utav pedagogerna om det var något vi undrade över 

eller inte riktigt förstod under tiden som observationen pågick. Efter undervisningen förde vi 

en diskussion av vad som hade skett för att kunna analysera det tillsammans och för att delge 

våra perspektiv till varandra.	

	

6.2 Analysförfarande	
Analysen har delats upp i tre analysnivåer. Under den första nivån har det skett en 

tolkningsprocess av det empiriska materialet, som består av observationer och samtal med 

pedagoger. Det har behandlats genom att vi har delgett varandra våra fältanteckningar, 

diskuterat och reflekterat över dessa. Diskussionerna skedde direkt efter våra observationer 

för att delge varandra vad vi har sett och hört under dagen. Den andra nivån har bestått av 

bearbetning och kategorisering av det empiriska materialet, där vi kategoriserat de strategier 

vi observerat i verksamheten utifrån tidigare forskning och litteratur. Slutligen har det 

empiriska datamaterialet tolkats utifrån tre analysverktyg, det kategoriska-, det relationella- 

och dilemmaperspektivet. Analysen har skett utifrån dessa perspektiv för att kunna se 

situationerna både utifrån barnet, miljön och pedagogen.	

	

6.3 Studiens tillförlitlighet	
Ur ett etiskt perspektiv sett, ska forskning hålla god kvalitet. För att bedöma kvaliteten i 

vetenskapliga studier beaktas det som kallas för reliabilitet och validitet (Bryman, 2018).	

	

I vår studie har vi samlat in data i en tillräcklig mängd genom observationer och samtal med 

pedagoger, och på ett noggrant sätt för att kunna dra slutsatser i vårt resultat vilket innebär att 

studien har en reliabilitet, detta är något som Carin Roos (2014) skriver om. Bryman (2018) 

skriver om intern reliabilitet, om det är mer än en forskare är det viktigt att komma överens 

om hur båda ska tolka det de ser och hör. Det är något vi har tagit hänsyn till i vår studie 

genom att reflektera om hur vi ska analysera resultatet av studien och hur vi har behandlat det 

empiriska materialet. I studien har vi endast tittat på det som är vårt syfte, att se vilka 

strategier som används i bemötandet av normbrytande beteende i förskolan och i vilken mån 
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miljön villkorar samspelet. Detta är något som Roos (2014) kallar för giltighet eller validitet i 

en studie. Fejes och Thornberg (2015) menar även att i validiteten ska forskaren se över sitt 

val av metod i studien, om den är rätt för att besvara sitt syfte. Valet av att observera gjordes 

för att vi skulle se de strategier som användes i verksamheten och hur miljön påverkar 

samspelet. Tack vare att pedagogerna tog initiativ till samtal fick vi även mer fyllighet till just 

resultatet av miljön. Genom observation såg man endast det som fanns, såsom 

påverkningsbara arrangemang och icke påverkningsbara arrangemang. Men genom deras 

samtal bidrog det med att vi fick svar på hur miljön hade påverkat barnen.	

	

6.4 Etiska överväganden 	
De etiska överväganden som gjordes i denna studie var att först fråga förskolechefen om 

samtycke för att studien skulle få genomföras på en av kommunens förskolor. Detta gjordes 

via ett telefonsamtal där det även diskuterades om vikten av att anonymisera och avidentifiera 

förskolan samt de individer som ingår i studien. Enligt Bryman (2018) ska deltagarna skyddas 

av konfidentialitetskravet som innebär att identiteter inte avslöjas och att uppgifterna som 

används endast nyttjas i denna studie. Bryman (2018) betonar också att personuppgifter som 

ingår i studien ska förvaras så att inte obehöriga kan komma åt dem, vilket ingår i 

konfidentialitetskravet. Alla som har ingått i vår studie har anonymiserats och avidentifierats. 

I kommande resultatavsnitt har vi valt att benämna deltagarna som pedagog och barn i 

kommande dialoger. Vi har dessutom haft i åtanke hur personuppgifter kommer att behandlas, 

vilket ingår i nyttjandekravet. En personuppgift är något som kan knytas an indirekt eller 

direkt till en person (Bryman, 2018). Bryman (2018) upplyser att nyttjandekravet innebär att 

personuppgifter enbart får användas i forskningen och inte delas utanför forskningssyftet. 	

	

För att få tillträde till forskningsfältet använde vi oss av Informationskravet. Det går ut på att 

ge information om studiens syfte, tillvägagångssätt och studiens villkor för att ge trygghet vid 

deltagande (Bryman, 2018). I informationen förtydligade vi att deltagandet var frivilligt samt 

att det inte skulle bli några negativa konsekvenser vid nekande om deltagande i studien, samt 

att de kunde avbryta sin medverkan när som helst (Bryman, 2018). Informationen gavs både 

muntligt, främst till barn och pedagoger på plats, och skriftligt där även förfrågning om 

samtycke och behandling av personuppgifterna framkom. 	
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Bryman (2018) betonar vikten av att alla som ingår i studien ska medge sitt samtycke, 

samtyckeskravet. Detta gjordes genom att pedagogerna fick lappar där de fick skriva under 

om de gav samtycke eller inte till studien. Med pedagogernas hjälp fick även vårdnadshavarna 

hem information och samtyckes lappar som de skulle skriva under om de godkände att deras 

barn fick ingå i studien eller inte. Befann vi oss i verksamheten när lapparna hämtades 

informerade vi även muntligt. På lapparna beskrev vi studiens syfte samt att vi enbart skulle 

använda papper och penna för att anteckna observationerna, alltså inte videofilma barnen. När 

det gäller barnen som har ingått i vår studie har vi tagit hänsyn till dem och förenklat sättet att 

förklara vad vårt syfte med studien är. När vi har varit i närheten av barnen och skulle påbörja 

vår observation så frågade vi alltid barnen om det var okej för dem att vi satt där med dem. 

Svarade de att det inte var okej att vi satt med så gick vi därifrån och tillfrågade barnen vid 

något annat ställe istället.	

	

6.5 Metoddiskussion	
Valet av observation som datainsamlingsmetod gjordes för att vi ville studera vad som pågick 

i praktiken gällande det pedagogiska bemötande vid normbrytande beteende och hur miljön 

villkorar samspelet. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade 

valt en annan datainsamlingsmetod. Valet av observation gjordes för att vi själva skulle se och 

få en uppfattning om vad pedagogerna faktiskt gjorde och inte vad de berättade om hur de 

gjorde. Vid en intervju finns en risk att den som intervjuas svarar på frågorna utifrån vad de 

tror att intervjuaren vill att de ska svara eller hur de förväntas svara. Hade vi till exempel valt 

att göra intervjuer hade det besparat oss en del tid då observationer kräver mer tid för att 

samla in det empiriska materialet. Men å andra sidan hade kanske transkriberingen av 

intervjumaterialet tagit upp samma tid som observationerna tog.	

	

Då observationerna dokumenterats genom fältanteckningar, hade vi endast våra noteringar att 

gå tillbaka till när vi sedan genomförde analysen. Hade vi istället videofilmat de olika 

situationerna hade vi kunnat titta på de olika sekvenserna flera gånger. Detta skulle möjligtvis 

kunnat ge ett bredare och annorlunda material då man kan ha missat delar av situationen då 

man observerat. Det hade även kunnat skett ett bortfall av deltagare i studien om valet hade 

blivit att videofilma. Detta antagande om bortfall kan bero på att vårdnadshavarna hellre 

accepterar anteckningar än inspelning av film. Dessutom krävs det andra regler och ramar 

kring hur det materialet får sparas, samt hur samtycke ska ske vid en sådan datainsamling. 
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Genom att vi förde fältanteckningar kan det ha bidragit till att vi fått sett det mer fria 

agerandet (Eidevald, 2017). Men även genom vår blotta närvaro påverkade vi deltagarnas 

agerande i situationerna. För precis som Eriksson Barajas et al. (2013) betonar, så går det inte 

att vara helt osynlig vid en observation. Oavsett om de som blir observerade är trygga med 

forskarens närhet eller inte, så är de alltid medvetna om att de blir observerade. 	

	

En av utmaningarna som vi upplevde under studiens gång var att hålla sig neutral. Den ena av 

oss hade, när studien inleddes, ingen kunskap om den förskolan som skulle studeras, vilket 

kan leda till en mer neutral tolkning av situationerna. Den andra av oss kände till den 

studerade förskolans verksamhet. I det fallet var det en utmaning att inte låta sin förförståelse 

färga tolkningen av datan. Hade vi valt en förskola som var obekant för båda hade det kanske 

varit lättare att vara neutral. Men det är även svårt att hålla sig neutral då vi som studenter är 

präglade av vad litteraturen och forskningen säger kring ämnet som vi har valt att studera. 	
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7. Resultat	
Organiserat utifrån studiens syfte, består detta resultatavsnitt av två huvudområden, ett med 

fokus på identifierade strategier vid pedagogiskt bemötande av barn och ett med fokus på den 

fysiska miljöns påverkan på samspelet. De tidigare presenterade perspektiven, det kategoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet, har använts för att tolka 

och förstå det empiriska materialet. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning.	

 	

7.1 Strategier vid pedagogiskt bemötande av barn	
I detta avsnitt berörs de strategier i det pedagogiska bemötandet av förskolebarn som 

iakttagits under observationerna. De strategier som framkommit i det empiriska datamaterialet 

är moraliserande tillrättavisning, tala barnen till rätta, bekräftelse och beröm, ignorera oönskat 

beteende och att bekräfta barnets känslor. Nedan analyseras de identifierade strategierna 

utifrån de ovannämnda tre perspektiven.	

 	

7.1.1 Moraliserande tillrättavisning	

Runt frukostbordet sitter två pedagoger och fyra barn i blandade åldrar. Barnen får själva 

välja vad de vill äta och ber endast om hjälp vid behov. Barnen samtalar med varandra medan 

pedagogerna äter sin egen frukost och samtalar sinsemellan. Två barn sitter bredvid varandra 

och pratar. Det ena barnet säger till pedagogen att det andra barnet har kallat hen “liten”. 

Pedagogen vänder sig till det andra barnet.	

 	

Pedagogen: Varför säger du det?	

Barn: Jag busade bara.	

Pedagog: Man får bara busa om båda tycker det är kul, annars är det bara retsamt och 

elakt.	

 	

Pedagogen pratar en lång stund om skillnaden mellan att busa och att vara retsam och elak. 

Barnet sitter tyst och tittar ner i bordet. När pedagogen har pratat klart återgår barnet direkt till 

att prata med något annat barn.	

 	

I den ovan beskrivna situationen ser vi ett exempel på strategin som kallas för moraliserande 

tillrättavisning, vilket faller under det kategoriska perspektivet. Det som blev uppenbart är att 

det inte togs någon hänsyn till barnets egna upplevelse av situationen. Som observatörer fick 
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vi intrycket att problemet lades på barnets beteende då det indirekt beskrevs som retsamt och 

elakt. Pedagogen hade innan händelsen inträffade sin koncentration riktad mot en annan 

pedagog, vilket medförde att hen inte var uppmärksam på händelseförloppet mellan de två 

barnen. Hade pedagogerna istället kommunicerat med barnen under frukoststunden, hade 

möjligtvis händelseförloppet sett annorlunda ut och utfallet hade kanske inte blivit att se 

barnet som bäraren av problemet. Ett bemötande utifrån ett relationellt perspektiv kräver 

nämligen att pedagogen tar hänsyn till interaktionen mellan de berörda barnen snarare än att 

lägga problemet på ett av dem. Fokus ligger alltså på att söka förståelse för vad som sker 

i interaktionen mellan olika aktörer och i miljön snarare än att bedöma den enskildes 

beteende. Hade pedagogen haft situationen och miljön i beaktande eller reflekterat kring att 

hen inte var medveten om hela händelseförloppet hade hen möjligtvis reagerat på ett annat 

sätt.	

 	

Om man däremot ser denna situation ur ett dilemmaperspektiv kan en större förståelse för 

pedagogens agerande nås. Detta perspektiv sätter ljus på dilemmat som pedagogen befann sig 

i. Pedagogens handlande i situationen baserades på det faktum att det andra barnet var 

upprört. Det primära blev att inte detta barns perspektiv, och tydligt markera och fördöma ett 

oönskat beteende. Ur detta perspektiv sett, kan val av handlingsalternativ ge positiva effekter 

på ett område men negativa på ett annat. Om detta appliceras på denna situation är det möjligt 

att det blev en positiv effekt för det barn som var upprört medan det blev en negativ effekt för 

det barn som fick höra att hen agerade elakt. 	

 	

7.1.2 Tala barnen till rätta	

Strategin “att tala barnen till rätta” återkommer tydligt i vårt empiriska material. Den 

användes exempelvis under en sångsamling då barnen, istället för att sjunga, pratade med 

varandra och under frukost då ett barn, i stället för att äta, klappade med händerna under 

bordet. Särskilt blev den påtaglig i följande situation: 	

	

Under en annan frukoststund äter barnen mackor och ägg. Ett barn sitter tyst och skalar ett 

ägg. Hen reser på sig och går mot köksbänken och hämtar en sked. Pedagogen ser att barnet 

reser sig och tar en sked.	

 	

Pedagog: Du kan äta den som ett äpple ((visar med händerna))	

Barnet stannar upp med skeden i handen.	
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Pedagog: Om man ska äta med sked ska man ha en äggkopp, men vi har ingen 

äggkopp och då använder man inte sked. Men du kan ju prova. 

	

Barnet tar skeden och går och sätter sig på sin plats. Pedagogen tar barnets och greppar ägget i 

hennes hand och för det mot barnets mun. Barnet sitter tyst men äter sedan ägget med handen. 

 

Som observatörer upplevde vi att barnet blev inneslutet och snopet då pedagogen förde hens 

hand mot ägget. Möjligtvis blev barnet förvirrat över att först blivit tillsagd om att det inte var 

lämpligt att äta ägg med sked, sedan att hen ändå fick prova, och slutligen av att pedagogen 

ändå tog tag i barnets hand och visade hur barnet skulle äta. Barnet talades till rätta både vid 

tillfället när pedagogen sade att ägget måste ha en äggkopp om en sked ska användas, men 

även då pedagogen tar tag i barnets hand. Samtidigt var den informationen pedagogen gav 

barnet missvisande. Vi upplevde att situationen uppkom på grund av att pedagogen saknade 

öppenhet för att förstå barnets föreställningsvärld, att man faktiskt kan äta ett ägg hur man 

vill. I detta fall är det pedagogens föreställning som ges företräde. Utifrån en helhetssyn på 

situationen skapar pedagogen och barnet förutsättningar för samspelet. I detta fall motverkar 

pedagogen skapande av sådana förutsättningar. Förutsättningarna som barnet ges för att “göra 

rätt” är mångtydiga då hen å ena sidan får testa men å andra sidan blir tillrättavisad.	

 	

Ur ett dilemmaperspektiv där pedagogen ska se till barnets olikheter hade pedagogen 

accepterat att barnet ville äta på ett annat sätt än hon själv ansåg. Barnet kan troligtvis ha med 

sig kunskapen hemifrån att ägg ska ätas med sked eller att barnet inte gillar att bli kladdig om 

händerna. Hade pedagogen sett situationen utifrån barnets perspektiv och inte utifrån sitt eget 

hade utfallet kunnat sett annorlunda ut. Dilemmat i denna situation kan man även förstå 

utifrån förskolans uppdrag där pedagogen dels förväntas lära ut de rätta sociala koderna och 

dels att låta barnets perspektiv och fantasi ta plats. 	

Utifrån detta perspektiv kan man se det som att pedagogen ställs mot en motsägelsefullhet 

som hon måste hantera. Motsägelsefullheten uppstår mellan barnets önskan att använda 

äggkopp och det upplevda ansvaret pedagogerna känner över att fostra barnet i 

sammanhanget. Pedagogen tycks medveten om att det finns fler handlingsalternativ i 

situationen då hon säger till barnet att hen kan testa med sked även fast hon ändrar sig sedan. 

Slutligen har pedagogen valt bort det handlingsalternativ som hade inneburit att barnet fick 

äta med sked. 	
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7.1.3 Bekräftelse och beröm	

Under en lärarledd samling före lunch undersöker pedagogen och nio barn plantor som de 

planterat några veckor tidigare. Dessa var planterade med olika förutsättningar, till exempel 

utan ljus eller vatten. Pedagogen har med sig två plantor där den ena plantan har fått vatten 

medans den andra inte hade fått det. De låtsades som att plantan som inte fått vatten hade 

blivit bortglömd i ett annat rum. Pedagogen påminner barnen om hur processen har gått till 

för att sedan inleda samtalet med dem hur de tror att det har gått. En diskussion uppstod direkt 

både mellan barnen och mellan barnen och pedagogen.	

 	

Barn 1: Jag tror det kommer växa blommor.	

Pedagogen: Ja de kanske det blir.	

Barn 2: Det kommer säkert komma korvar!	

Pedagogen: Jaha, tror du det? Ja, jag har ingen aning de kanske kan växa korvar. Vi 

får vänta och se.	

 	

Barn 2 fortsatte att diskutera hur hen trodde det skulle växa korvar eller inte. Pedagogen 

uppmärksammade barnets tankar genom att säga att hon inte heller visste vad som skulle växa 

på plantan. De förde en liten diskussion kring detta och pedagogen intresserade sig för barnets 

tankegång kring korvarna.	

 	

Genom att pedagogen lyssnar och bekräftar barnets tankar och idéer påvisar det ur ett 

relationellt perspektiv att hon är öppen för att skapa en interaktion med barnet där barnets 

tankar tas på allvar. Hade hon däremot tillrättavisat och avfärdat barnets fantasi kring vad som 

kunde växa i plantan, hade det möjligtvis kunnat uppstå en konflikt eller så hade barnet känt 

sig avvisad. Genom att istället bekräfta barnet visar pedagogen att barnet blir sedd och är värd 

att lyssna på. Som observatörer uppfattade vi det som att pedagogen försökte närma sig 

barnets perspektiv där de tillsammans utforskade funderingar kring växten. Ur ett relationellt 

perspektiv där miljön och interaktionen mellan olika aktörer står i fokus kunde vi se att 

pedagogen arbetade för en öppen miljö där alla barns tankar var intressanta att lyssna på. 

Istället för att skapa en miljö med hinder, skapade hon en miljö med där barns interaktion  och 

iniatiativ tas till vara på och tillåts påverka samlingen. Om man ser situationen ur ett 

kategoriskt perspektiv hade pedagogen kunnat se barnets beteende som problematiskt då hen 

flertalet gånger upprepade sin teori om korvar under samlingen. Detta hade möjligtvis kunnat 
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leda till tillrättavisning av barnet om det inte gått i linje med pedagogens förväntningar på 

barnens svar.	

 	

Utifrån ett dilemmaperspektiv på denna situationen skulle dilemmat kunna vara att pedagogen 

planerat att barnen skulle lära sig kunskaper kring odling som sedan utmanas av barnens 

fantasier. Pedagogen tycks se flera handlingsalternativ i situationen som uppstår, då hon låter 

barnets fantasi ta plats för att sedan återgå till att prata om odlingen. De olika 

handlingsalternativen som uppstår tycks inte komma i konflikt med varandra utan pedagogen 

lyckas både driva igenom det planerade innehållet samtidigt som barnens fantasi får ta plats.  I 

situationen tar pedagogen ständigt ett ställningstagande till hur hon ska förhålla sig till 

barnens fantasier och idéer om vad som kommer att hända med plantan.	

 	

7.1.4 Ignorera oönskat beteende och bekräftelse	

Under en sagoläsning efter lunchen kunde vi urskilja att pedagogen använde sig av flera 

strategier i samverkan med barnen för att skapa en intressant sagostund och för att behålla 

barnens uppmärksamhet. De strategier som framkom var ”ignorera oönskat beteende”, ”låta 

barnet bestämma själv”, ”bekräftelse” och ”tillrättavisning”.	

 	

Under lässtunden är fyra barn i åldrarna 4-5 år närvarande och pedagogen placerar sig mellan 

barnen i soffan. Ett barn sätter sig på bordet mitt emot soffan.	

 	

Pedagog: Vill du sitta där?	

Barn: ((nickar)).	

Pedagog: För jag vet ju att du gillar att se bilderna och du kommer inte att kunna se 

dem där, men jag kan ju visa dem för dig ändå.	

 	

Barnet sätter sig i soffan bredvid ett annat barn. Strategin som pedagogen använder, där hon 

förklarar vilka konsekvenser det kommer få om hen sitter kvar på bordet tycks fungera. 

Pedagogen ger barnet utrymme att bestämma men föregår situationen då hon förklarar att 

barnet inte kommer att se bilderna, vilket hon vet är viktigt för barnet och möjligen kan bli ett 

problem senare. Intrycket var att det inte fanns några negativa förväntningar på barnets 

beteende utan pedagogen reagerade tillåtande med en tilltro till att barnet själv kan välja var 

hen vill sitta och ta ansvar för att delta. Då pedagogen läser använder hon sitt tonfall och 

röstläge för att fånga barnens intresse och ställer även frågor till barnen under berättelsen. När 
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barnet i den nämnda situationen efter en stund sätter sig på bordet och i fönstret ignorerar 

pedagogen detta och försöker engagera barnet i läsningen. På det sättet bekräftas bekräftas 

barnet då hen visar intresse för historien. Barnet i fråga tycks pendla mellan att röra sig 

mellan olika platser och mellan att lyssna på historien och att utforska annat i sin omgivning. 

När barnet börjar använda en leksak på bordet och gör ett hummande ljud tillrättavisar 

pedagogen hen genom att säga barnets namn och titta på barnet. Detta gör att barnet slutar 

leka med leksaken.	

 	

Utifrån ett relationellt perspektiv är omgivningen och situationerna där problemen uppstår 

något som påverkar barnets möjlighet att uppfylla de krav som ställs i situationen. Detta 

verkar pedagogen vara medveten om då hon inte ber barnet att sitta stilla och lyssna, något 

som barnet förmodligen inte känner sig kapabel till i denna situation. Det kan tolkas som att 

pedagogen är medveten om att det är en utmaning för detta barn att uppfylla de krav som 

vanligtvis ställs under en lässtund, nämligen att sitta stilla och lyssna. Vi uppfattar det som att 

pedagogen kompromissar med barnet där hen får röra sig fritt om hen ändå lyssnar och inte 

stör de andra barnen. Om man ser situationen ur ett kategoriskt perspektiv, som är mer 

individbaserat, hade problemet kunnat lagts på barnets beteende snarare än att förändra miljön 

så det passar barnet. Hade pedagogen haft detta förhållningssätt i beaktande hade hon 

sannolikt tillrättavisat barnets beteende och kanske gått miste om en lugn lässtund. Detta hade 

även kunnat leda till att barnet, som inte känner sig kapabel att sitta still, kände sig 

missförstådd och fått en dålig erfarenhet kring lässtunden. Ett övergripande mål med en 

lässtund kan tänkas vara att barnen ska få en lugn stund efter lunchen samt få en större 

språkkunskap genom att lyssna på pedagogens berättelse. I situationen tar pedagogen hänsyn 

till barnens olikheter och färdigheter. Innan läsningen startar har hon fört en dialog med ett av 

barnen för att ge en förståelse till barnet vilket leder till ett aktivt ställningstagande som är 

viktigt i ett dilemmaperspektiv. Vid flera tillfällen under situationen tar pedagogen ställning 

till flera handlingsalternativ för att förhålla sig både till lässtundens mål i sig samt till barnets 

förmåga att möta situationens krav. Hon tycks se barnens olikheter vilket är centralt inom 

dilemmaperspektivet och anpassa situationen efter det.	

 	

7.1.5 Bekräfta barnets känslor, se barnets perspektiv och gränssättning	

Tre barn och en pedagog befinner sig i en korridor. Barnen leker med nya sprutor som tillhör 

doktorsleksaker. Alla tre barnen har en varsin spruta och ett fjärde barn kommer och vill ha en 

spruta.	
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Barn: Jag vill också ha en spruta.	

Pedagog: Just nu är alla sprutor upptagna så du får vänta på din tur.	

Barn ((rynkar på pannan)): Då kommer jag kasta den. ((visar fram ett stetoskop)). 	

Pedagog: Blev du arg nu?	

Barn ((tittar ner i marken och är tyst))	

Pedagog: Det är okej, man får bli arg ibland.   	

 	

När pedagogen bekräftar den känsla barnet uttrycker, tycks det avleda barnet från att vilja 

kasta stetoskopet. Barnet leker istället vidare tillsammans med de andra barnen och 

pedagogen. Dilemmat i situationen är att pedagogen får sätta gränser i leken och att samtidigt 

upprätthålla en leksituation med ett fungerande samspel. Ur ett dilemmaperspektiv har 

pedagogen således flera handlingsmöjligheter i denna situation. Det alternativ hon väljer är ett 

som utgår från barnet och hur hen känner. Hade hon istället agerat utifrån ett kategoriskt 

perspektiv hade barnet blivit bärare av problemet och beteendet troligtvis blivit tillrättavisat. 

Det är lätt att tänka sig att endast en korrigering eller tillrättavisning i denna situation skulle 

kunna leda till ett missförstått barn. Istället såg pedagogen hur barnet kände, bekräftade det 

och visade att barnet är berättigad att känna som hen gör.	

	

7.2 Samspel i förhållande till den fysiska miljön	
Nedan behandlas förskolans fysiska miljö utifrån hur den sätter villkor för samspel på den 

studerande förskolan. Avdelningarna på förskolan benämns som avdelning 1 och avdelning 

2.  Underlaget utgår ifrån både observationer och spontana samtal med pedagogerna på 

förskolan. Först behandlas påverkningsbara arrangemang i den fysiska miljön, vilket 

innefattar föremål som går att ändra på, följt av en analys kring hur detta villkorar samspelet. 

Sedan behandlas icke-påverkningsbara arrangemang i miljön, vilket innefattar förskolans 

planlösning. 	

	

7.2.1 Påverkningsbara arrangemang i den fysiska miljön 	

Efter en sagostund när barnen var utomhus tog en av pedagogerna på avdelning 1 initiativ till 

samtal med oss. I samtalet berättade pedagogen om hur de arrangerar miljön på avdelningen 

för att barn ska känna sig välkomna och för att visa att de uppskattar att barnen är där. 

Förberedelserna sker genom att ge barnen ett eget fack med sina namn och bild på, en egen 
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stol med bild och även en bild runt samlingsmattan. Barnen får välja att vara med när deras 

bild sätts in i en ram i hallen, vilket enligt pedagogerna brukar uppskattas.	

	

Andra påverkningsbara arrangemang i miljön som framkom under observationerna var 

bildstöd som används vid bland annat matsituationen och påklädningen. Dessa bildstöd är 

riktade till hela barngruppen. Det fanns även fanns även påverkningsbara arrangemang i 

miljön, exempelvis kuddar som barnen kunde använda utifrån fantasin, stolar som är 

flyttningsbara och filtar. Pedagogerna på avdelning 1 berättade även att materialen i ateljén 

fick användas fritt och barnen fick bestämma själva när de vill vara där. 	

	

Det är uppenbart att pedagogerna medvetet gjort arrangemang i miljön i syfte att stödja alla 

barn, exempelvis genom bildstöd. Inom det relationella perspektivet har miljön en stor 

betydelse, något vi upplevde att pedagogen var medveten om då fokus i dennas berättelse 

lades på miljön runt omkring för att få barnen att känna sig välkomna och uppskattade. Sett ur 

ett kategoriskt perspektiv, där miljön ofta får en underordnad roll, hade denna positiva start 

kanske inte blivit möjlig. Att dessa arrangemang görs kan tänkas påverka samspelet i positiv 

bemärkelse för barnen då de känner sig positivt bemötta och uppskattade från början. Vid 

tidigare tillfällen när det har funnits behov för att göra förflyttningar på en del barn, har det 

varit speciellt viktigt med dessa arrangemang i miljön för att det ska bli en positiv förflyttning 

och inte en bestraffning.	

	

7.2.2 Icke-påverkningsbara arrangemang i den fysiska miljön 	

De två avdelningarna på förskolan har olika planlösning. Avdelning 1 (se figur 1) har större 

utrymmen överlag medan avdelning 2 (se figur 2) består av flera mindre rum. Entrén till 

avdelning 1 följs av en lång korridor som går rakt fram. På högersidan om korridoren finns 

det fyra rum. Dessa rum är av olika storlek. De första tre rummen är något mindre medans det 

fjärde rummet är det största rummet på avdelningen. Det rummet benämns även som 

avdelningens lekhall. Till vänster om korridoren finns det två korridorer som är 

sammankopplade till den långa korridoren. I korridoren längst ner finns det en rutschkana 

samt en bil som barnen kan sitta i. Den första korridoren leder in till barnens kapprum och 

avdelningens kök där alla sitter och äter vid måltiderna. Köket är även till för att barnen får 

leka och göra det som de vill utöver måltiderna.	

	

Figur 1	
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Efter entrén på avdelning 2 (figur 2) kommer direkt barnens kapprum som sedan följs av en 

liten korridor som svänger både till höger och till vänster. Längst ner i korridorens hörn ligger 

avdelningens kök/matrum in till höger. Där korridoren fortsätter till vänster kommer ett rum 
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rakt fram, ett rum till vänster och ett rum till höger, samt ett mindre kapprum som leder ut till 

förskolans utemiljö. Avdelningen består av en mindre korridor samt fyra rum varav ett av 

rummen är både kök och barnens lekrum.	

	

Figur 2	
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Pedagog på avdelning 2 berättar:	
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Den här miljön är inte bra för våra småbarn. Dom kan inte vara i målarrummet för där finns 

det småkrafs som dom plockar med och stoppar i munnen. Därför är alltid dörren stängd in 

hit, vi skulle helst vilja haft en halvdörr så att det skulle kännas lite mer öppet. Det är samma 

sak i det rummet där de små vilar. I det rummet bygger de stora barnen med till exempel 

tågbanor som måste plockas undan hela tiden och de kan inte heller vara där inne när det är 

dags för vilan.	

	

Utifrån samtalet drar vi slutsatsen att pedagogen inte känner att de kan uppfylla barnens 

behov på grund av planlösningen. Pedagogen berättar mycket om hur hon hade velat att det 

skulle sett ut istället. Att det finns många små rum kan vara positivt i den bemärkelsen att 

barnen kan gå undan om de behöver, och även främja lekar med färre barn. Det kan dock 

även vara negativt för de barn som behöver större ytor för att leka och få utlopp för sin energi. 

På avdelningen fanns det många föremål på en liten yta. Dessa föremål har till stor del 

förutbestämda syften angående hur de ska användas, exempelvis kiosk och kök. 	

	

Utifrån tidigare erfarenhet berättar pedagogen på avdelning 1 vad en överflyttning till en 

avdelning med större ytor kan betyda för barn: 	

	
Vår avdelning har större ytor än vad den andra avdelningen har. Det här kan ha haft en positiv 

inverkan på XX då vi upplever att XX är lugnare när XX inte känner sig trängd och har mer 

utrymmen att vara på.	

	

Vissa barn behöver kryp in för att få känna att de kan komma undan och få vara för sig själva. 

Andra barn kan behöva lite större utrymmen för att få känna att de kan få ta plats för att kunna 

vara sig själva men att det fortfarande finns alternativ till att få komma undan i andra rum. 

Utifrån ett relationellt perspektiv hjälper miljön till på avdelning 1 att skapa en bättre tillvaro 

för barngruppen då samspelen inte blir för instängt utan de får större utrymme för samspelet. I 

det relationella spelar även samspelet mellan människor roll, vilket kan ha gett en lugnande 

effekt för barnet då den har större ytor att röra sig på och inte behöver känna att samspelen 

blir för nära inpå.	
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7.3 Sammanfattande analys	
Nedan kommer sammanfattningen av resultatet redovisas där de båda forskningsfrågorna 

kommer behandlas. Dessa är de pedagogiska strategier som använts i bemötandet av 

förskolebarn samt hur miljön villkorar samspelet kommer behandlas. 	

	

7.3.1 Forskningsfråga 1 	

Den första forskningsfrågan innefattar vilka strategier som pedagoger använder vid 

bemötandet av normbrytande beteende i förskolan. 	

Utifrån datamaterialet har flera strategier kunnat urskiljas i det pedagogiska bemötandet av 

förskolebarn. Dessa strategier är: beröm, bekräftelse, tala barnet tillrätta, moraliserande 

tillrättavisning, ignorera oönskat beteende och att bekräfta barnets känslor. 	

Ovanstående strategier har alla förekommit i en inomhusmiljö, i situationer som måltider, fri 

lek och samlingar. Det uppstod ett flertal situationer där barn bröt mot normen under 

lärarledda aktiviteter eller måltider. Dessa situationer tycks innebära högre förväntningar på 

hur barnen bör bete sig än i den fria leken. Vissa situationer har gått att tolka utifrån ett 

kategoriskt perspektiv där problemet lagts på barnet, ur ett relationellt perspektiv där 

pedagogen tagit miljön i beaktande samt utifrån ett dilemmaperspektiv som möjliggör en syn 

på situationen där det finns flera handlingsalternativ. Sammanfattningsvis har vi kunnat 

urskilja flera dilemman som uppstått där barnets perspektiv skiljer sig från pedagogens och 

hur olika pedagoger handskas med dessa dilemman. Vi har även kunnat se hur olika strategier 

lett till olika gensvar från barnen där exempelvis tillrättavisning och moraliserande medförde 

att barnen ibland blev inneslutna medan beröm och bekräftelse tycktes minska problemet som 

uppstod. 	

	

7.3.2 Forskningsfråga 2 	

I forskningsfråga 2 har vi intresserat oss för i vilken mån den fysiska miljön villkorar barns 

agerande och samspel med varandra i förskolan.  	

Det empiriska materialet har visat att miljön både kan möjliggöra och begränsa samspelet i 

förskolan. Exempelvis kan förberedelser i miljön i form av uppsatta bilder på nya barn få de 

att känna sig välkomna och på så vis fungera som en positiv start i förskolan. Lokalernas och 

rummens utformning kan påverka de utrymme barn får att röra sig på eller komma undan. 

Rum med innehåll som bär med sig en föreställning kring hur de ska hanteras begränsar 

lekarna medan föremål som går att arrangera, som kuddar och stolar, stimulerar till 
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fantasifulla lekar. En planlösning med flera små rum kan passa somliga barns behov medan 

andra barn behöver mer fria ytor. Då avdelningen har färre rum och de behöver nyttjas för 

flera ändamål, exempelvis som vilorum och lekhall, påverkar det samspelet mellan barnen 

eftersom de under vissa tider inte kan leka i rummen. I dessa rum kan regler förekomma, hur 

de får användas, vilka som får använda rummen och när de får användas. Samspelet påverkas 

även av rummets storlek och arrangemang som avgör hur många barn som kan leka i rummet 

och vad de kan leka. 	
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8. Resultat Diskussion	

Vårt resultat visar att pedagoger ofta ställs inför olika dilemman i förskolans verksamhet då 

de möter barn med normbrytande beteende. Dilemman vi stött på är bland annat att 

pedagogen har ett mål med sin lässtund som inte går i linje med barnets agerande eller att 

pedagogen har som uppdrag att låta barnets fantasi ta plats men ändå vägleda och fostra det. 

Under flera situationer tycks pedagogerna se flera handlingsalternativ och strategier som de 

sedan anpassar utefter hur situation förändras och vad barnet uttrycker. 	

8.1 Strategier vid pedagogiskt bemötande 	
 I resultatet framgår att strategierna som använts dels har varit riktade mot barns beteende och 

dels att pedagogerna tagit hänsyn till barnets djupare underliggande behov. De strategier som 

vi sett är: moraliserande tillrättavisning, tala barnen till rätta, bekräftelse och beröm, ignorera 

oönskat beteende och bekräftelse, bekräfta barnets känslor, se barnets perspektiv och 

gränssättning. 	

	

Under en lässtund använde pedagogen strategin “ignorera oönskat beteende” då ett barn satte 

sig på bordet istället för i soffan. Ser man till barnets underliggande behov i denna situation 

kan det tolkas som att barnet möjligen känner oro i situationer där hen förväntas sitta still. 

Hade pedagogen endast bedömt barnets beteende utifrån barnets agerande finns det en risk att 

beteendet missbedöms (Kinge, 2000). Istället för att pedagogen endast gjorde en bedömning 

av barnets beteende så ändrade hon sitt eget beteende genom att titta på barnet när hon läste 

och ändrade röstläget. Hon bekräftade även barnet då hen lyssnade för att förstärka det 

önskvärda beteendet. Detta medförde att hon återfick barnets uppmärksamhet. Att pedagogen 

gjorde läsningen mer intresseväckande är enligt Nordahl et al., (2007) ett effektivt sätt att 

avleda barnet från det beteende som man ignorerar. Vidare menar författarna att det är viktigt 

att pedagogen reflekterar kring vilka situationer hen är beredd att kompromissa om och låta 

barnet bestämma själv. Detta gjorde pedagogen vid ett annat tillfälle då barnet satte sig på 

bordet. Pedagogen gav då barnet möjligheten att sitta bredvid henne, och se bilderna, eller att 

sitta kvar och vänta på att se bilderna. Att pedagogen använder olika strategier för att 

involvera barnet i läsningen går att förstå utifrån de normer som finns kring en lässtund i 

förskolan, där barnet förväntas sitta stilla och lyssna, samt uppnå de vuxnas önskemål 

(Markström, 2005). 	
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Vid en annan situation som observerades använde pedagogen strategierna moraliserande och 

tillrättavisning till ett barn som kallat ett annat barn “liten”. Pedagogen sade att man är elak 

om man retas och barnet i fråga ansåg själv att hen bara busade med det andra barnet. Enligt 

Nordahl et al., (2007) är det viktigt att pedagogen skiljer på vad barnet gör och vad barnet är, 

och är tydlig med att det är vad barnet gör som inte är acceptabelt medan barnet som person 

uppskattas. Hade pedagogen istället sagt att barnet är elakt kan det tillskriva barnet en roll 

(Nordahl et al., 2007). Att pedagogen inte lade någon vikt vid barnets egna upplevelse då hen 

blev tillrättavisad kan medföra att barnet upplever pedagogen som fördömande och med 

avsaknad av förståelse för barnets känslor (Nordahl et al., 2007). Ser man istället situationen 

ur det andra barnets perspektiv, kan man tänka sig att detta barn kände sig hörd och förstådd 

då pedagogen tog hens perspektiv. Utifrån pedagogens perspektiv och den information hon 

hade att tillgå, kan man förstå det dilemma hon ställdes inför i denna situation och slutligen 

valde att ta ett av barnens perspektiv.  Däremot visar en studie av Webster-Stratton et al., 

(2001) att kritiska tillrättavisningar överlag inte ger några positiva beteendeförändringar i 

längden.	

	

“Bekräftelse” är en strategi som återkom under observationerna. Forskning visar att 

bekräftelse och belöning av önskvärt beteende, till skillnad från korrigerande tillrättavisningar 

av oönskat beteende, ger positiva förändringar på barns beteende (Webster-Stratton et al., 

2001; Covington Smith et al., 2011). I en samling bekräftade pedagogen vad barnen sade då 

de fantasifullt beskrev vad det skulle växa i krukorna de planterat i. Pedagogen använde inga 

strategier för att avleda barnen, trots att de pratade mer om korvar än om blommor, vilket kan 

tänkas tyda på att samlingen inte påverkas av samma normer som lässtunden som nämndes 

ovan. Under denna situation förstärker bekräftelsen ett önskat beteende, att barnen ska 

reflektera kring vad som kan växa medan det under lässtunden användes både för att avstyra 

barnet från det oönskade beteendet samt bekräfta det önskvärda beteendet. 	

	

När en pedagog använde strategin “bekräfta barnets känslor”, vid ett tillfälle när ett barn var 

upprört, hjälpte det barnet att förändra sin sinnesstämning. Detta står i linje med forskning 

som visar att pedagogen kan avhjälpa många konfliktsituationer just genom att hjälpa barnet 

att sätta ord på känslorna som uppstår (Diener & De-Young, 2004). 	

	

I förskolans verksamhet har oftast en pedagoganknytnings barn för att barnen ska få känna en 

trygghet. Genom att pedagogen delar med sig av information till varandra om respektives 
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anknytnings barn kan barngruppen och pedagogerna få en mer harmonisk känsla, eftersom att 

pedagogerna har mer kunskap om hur de ska bemöta barnen på avdelningen (Hagström, 

2010). I resultatet ses skillnader utifrån de olika strategierna som pedagogerna använder sig 

av i det pedagogiska bemötandet. I vissa situationer kan det uppmärksammas att pedagogerna 

kanske inte har den informationen de behöver för att bemöta barnen utifrån barnets 

perspektiv. Vilket visar sig i att pedagogen då drar förhastade slutsatser om barnens agerande 

(Hagström, 2010).	

	

I vår studie visar det sig att i vissa situationer lyssnar pedagogen in barnen och skapar en 

förståelse för barnets tankar och idéer, till exempel när ett barn säger att det kommer att växa 

korvar ur plantorna. Detta påvisar att pedagogen etablerar tillit hos barnet. Detta menar 

Nordahl et al., (2007) är en viktig proaktiv strategi för att skapa tillit och välvilja, särskilt barn 

med negativa upplevelser från förskolan, för att de senare ska kunna skapa en trygghet. 

Bohlin (2000) poängterar att barns tidiga anknytning spelar en stor roll i hur individens 

sociala utveckling och kompetens kommer att te sig. Ett barn med trygg anknytning har 

positiva förväntningar på samspelt med sin omgivning i jämförelse med ett barn som har en 

otrygg eller ambivalent anknytning (ibid.). Hagström (2010) understryker att tryggheten för 

ett barn på förskolan är viktigt och att det kan skapas genom att barnet har en kompletterande 

anknytningsperson. Är pedagogerna med och skapar den tryggheten för barn med olika 

anknytningar så är de med och bidrar till barnens sociala utveckling och sociala kompetens. 

Troligtvis är det mest viktigt för de barn med otrygg eller ambivalent anknytning att de får en 

person de kan känna trygghet och tillit till på förskolan för att de barnen ska få en ändrad 

uppfattning om deras förväntningar på dessa individers interaktion med omgivningen. Då är 

även den proaktiva strategin om tillit och välvilja, som Nordahl et al., (2007) skriver om, 

väldigt viktig för att pedagogen inte endast ska vara snäll eller sträng, utan att pedagogen ska 

vara förutsägbar, trovärdig, in lyssnande, ha en positiv inställning och se till barnens behov 

för att skapa den här tilliten.	

	

8.2 Samspel som villkoras av den fysiska miljön 	
I resultatet framkommer det att miljön på de två avdelningarna, där observationer och samtal 

med pedagogerna skett, skiljer sig från varandra i utformning vilket tycks påverka samspelet 

mellan barnen på avdelningarna. På avdelning 2 uttrycker pedagogen att barnen blir 

begränsade på grund av rummens utformning och av att alla barn inte får vistas i samtliga 
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rum. Resultatet går i linje med De Jongs (2010) forskning kring miljön i förskolan som visar 

att den fysiska miljön har stor betydelse för barns samspel och att den bär med sig normer och 

regler för vad barn får och inte får göra. Pedagogerna på avdelning 2 ansåg att de små barnen 

inte kunde vara i målarrummet på grund av smått material medan pedagogerna på avdelning 1 

tillät alla barn att vistas i målarrummet. Vidare menar De Jong (2010) att rummets utformning 

och form kan begränsa och möjliggöra samspel vilket kan vara en anledning till att 

pedagogerna på avdelning 2 hade fler regler kring vilka som kan vistas i rummet. På 

avdelning 2 fanns mer begränsningar och regler i de olika rummen på grund av att det finns 

färre rum och rummen då behöver användas för flera syften. Exempelvis används lekhallen 

(se figur 2, allrum 3) även som vilorum vilket påverkar möjligheten för barnen att bevara sina 

byggnationer och lekar under vissa tider på dagen. De har inte heller samma utrymme att röra 

på sig som på avdelning 1. Under observationerna visade det sig att strategier som 

gränssättning och tillrättavisning användes mer på den ena avdelning jämfört med den andra. 

Eftersom att rummen på den ena avdelningen är mer styrda till vad de ska användas till så kan 

de begränsa barnens beteenden. Palla (2011) menar att det kan leda till mer tillrättavisningar, 

vilket i sin tur påverkar barnens samspel. En annan anledning till att rummen var mer styrda 

skulle även kunna kopplas till Eriksson Bergströms (2013) studie där det framgår att den 

fysiska miljön påverkas av pedagogernas vilja att hålla ordning i barngruppen, vilket en 

pedagog uttryckte då hon inte ville att de mindre barnen skulle leka i målarrummet. Forskaren 

menar att en risk med att ha ordning som huvudmål är att behovet av regler tilltar (Eriksson 

Bergström, 2013) vilket var något vi uppmärksammade på avdelningen. Fler regler kring hur 

man får använda rummen begränsar barns agerande och kan på så vis tänkas påverka de 

samspel som blir möjligt mellan barnen. 	

	

På de två avdelningarna kunde vi se skillnader i lekhallarnas arrangemang. Den ena 

avdelningen har leksaker som kokvrå och kiosk som är förutbestämda för vissa aktiviteter. 

Den andra avdelningen hade färre saker överlag, mer fritt utrymme och mer påverkningsbara 

arrangemang som kuddar, filtar och stolar som barnen kunde flytta på och leka med utifrån 

sin egen fantasi. Eriksson Bergström (2013) och Engdahl (2014) tar upp i sin forskning att 

rum med färre fasta ramar ger större möjlighet för barnen att göra förändringar inom miljöns 

ramar. Under våra observationer kunde vi se att barnen på avdelningen med mer 

påverkningsbara arrangemang byggde kojor, lekte tåg med stolarna och använde sin fantasi 

för att fastställa föremålens betydelse vilket även framkommit i Engdahls (2014) forskning. 

På den andra avdelningen begränsades samspelet till lekar kring de redan förutbestämda 



 45 

föremålen och av att bara några barn åt gången kunde leka samma lek på den begränsade 

ytan.	

	

I resultatdelen visar det sig att pedagogerna har haft erfarenhet av att barn har bytt avdelning 

på grund av olika orsaker. Övergångarna har visat sig vara lyckade. Detta kan bero på att det 

finns större ytor på avdelning 1 som pedagogen berättade om.  Nordin-Hultman (2004) 

skriver om den pedagogiska miljön och att den är en viktig aspekt för hur man uppfattar barn 

och sättet de är på. Hon menar att den pedagogiska miljön är med och bidrar till hur barnen 

agerar och hur de iakttas i de situationer som uppstår. Avdelning 2s utrymmen kan troligtvis 

vara för små och har för mycket regler och ramar för hur man bör bete sig i rummen och vad 

man ska göra i dom. Jämfört med på avdelning 1 där ytorna är större och det inte finns så 

mycket förutbestämda leksaker som avser vilken aktivitet man ska göra. Nordin-Hultman 

(2004) menar att olika handlingsmöjligheter i rum ger förutsättningar för att kunna bemöta 

barns olikheter, samt att rummen är mindre reglerade. Detta kan passa vissa barn mer och ger 

barnen en större trygghet och ett lugn vilket kan påverka barns beteende när övergången har 

skett. 

	

Avslutningsvis kan vi påvisa att vår studie stärker det som den tidigare forskningen visar 

angående hur miljön villkorar barns samspel. Vid fortsatt forskning angående miljön är det 

viktigt att synliggöra hur pedagogers samspel med barnen villkoras av den fysiska miljön. En 

annan infallsvinkel på miljöns betydelse för barns samspel och agerande som skulle vara 

intressant är om man intog barnens perspektiv. Det vore även intressant med vidare forskning 

kring normbrytande beteende där fokus ligger i förändringar i miljön snarare än att ändra 

barns beteende.	
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