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Sammanfattning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött barn som behöver stöd för att klara 

vardagen, exempelvis barnet som inte sitter still, barnet som verkar oroligt eller barnet som 

inte kan språket. Syftet med undersökningen är att studera hur förskollärare och barnskötare 

bemöter barns olikheter i planerade aktiviteter. Samt vilka strategier de använder för att 

inkludera alla barn. Den metod som har valts i denna undersökning är kvalitativ ostrukturerad 

observation. Observationer genomfördes på två olika förskolor, fem förskollärare och en 

barnskötare deltar i studien, under planerade aktiviteter som samling och bokläsning. 

Metoden är vald för att kunna se hur förskollärare och barnskötare bemöter normbrytande 

barn. I resultatet framgår att förskollärarna använder olika strategier i bemötandet av barnen. 

De använder sig av bekräftande bemötande det vill säga de bekräftar barnets handling och 

barnet fortsätter då att handla på samma sätt. Förskollärarna och barnskötarna använder också 

ett omorienterande bemötande vilket innebär att de omorienterar barnets handling genom att 

visa hur det ska handla. Ytterligare bemötande strategier som används är ett instruerande 

bemötande. Förskollärarna och barnskötarna instruerar hur barnet ska handla och barnet följer 

deras instruktioner. De kan också använda ett förmanande bemötande vilket innebär att barnet 

tar till sig förskollärarnas eller barnskötarnas förmaning och avslutar sin handling. 
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INLEDNING  
Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi mött barn som behöver stöd för att 

klara vardagen, exempelvis barnet som inte sitter still, barnet som verkar oroligt eller barnet 

som inte lärt sig det svenska språket. De har ingen diagnos men behöver extra stöd på 

förskolan för att fungera socialt.  

 

Renblad och Brodin, (2014) rapporterar att förskollärare i förskolan märkt en förändring av 

barns hälsa och de har även märkt att fler barn mår dåligt psykiskt, emotionellt och/eller har 

sociala problem jämfört med andra årtionden. De menar att inget barn är det andra likt och att 

alla barn är olika. Det finns många barn som på grund av olika omständigheter kan behöva 

särskilt stöd då de har svårt att fungera i förskolemiljön. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

rev.2016) beskrivs det att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. I 

Skollagen (2010;800) beskrivs det att förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  

 

Andershed (2014) beskriver att det är viktigt att titta på normbrytande beteende där 

riskfaktorer kan vara exempelvis hyperaktivitet och motorisk oro. Hon menar även att bara för 

att barn inte kan sitta still innebär det inte att barnen är hyperaktiva. Det kan vara känsligt för 

pedagoger med normbrytande beteende, men att det är viktigt ha i tanken att alla barn är olika. 

När man talar om barn med normbrytande beteende saknas det effektiv behandling att arbeta 

med idag, men däremot finns det internationellt forskning kring området. Boye Koch (2013) 

beskriver att barns välbefinnande skapar relationer mellan barn i gruppen men hon beskriver 

att det inte är många studier som visar vuxnas roll i aktiviteter på förskolan.  

 

Med tanke på detta vill vi skapa mer kunskap om hur förskolläraren och barnskötare bemöter 

barns olikheter och hur samarbetet fungerar i personalgruppen för att underlätta dessa barns 

vardag. Vi försöker avgränsa undersökningen med att titta på planerade aktiviteter som 

exempelvis bokläsning eller samling, samt hur förskollärare och barnskötare genom sitt 

arbetssätt kan få de barn som bryter mot normerna inkluderade och involverade i de planerade 

aktiviteterna.  

 

SYFTE 
Syftet med undersökningen är att studera hur förskollärare och barnskötare bemöter barns 

olikheter i planerade aktiviteter.  

 

 Vilka strategier använder förskollärarna och banskötarma för att inkludera alla 

barn? 
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BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras den forskning och litteratur som är aktuell för undersökningen. Här 

beskrivs vad som kommer kunna vara avgörande för pedagogers bemötande av barns 

normbrytande beteende. Detta för att visa delar av problematiken av bemötande runt dessa 

barn som behöver stöd. Det tas även upp vad som kan påverka om barnet behöver stöd och 

vad i pedagogernas bemötande av barnen som är avgörande.  

Normbrytande beteende 

Olikheter hos barn kan vara exempelvis barnens ålder, intresse eller kunskap. Det kan även 

vara barn som är oroliga, har koncentrations svårigheter och behöver ett tillfälligt stöd under 

en tid av någon anledning. I detta stycke beskrivs några perspektiv som kan påverka barnen 

och även pedagogers vardag.  

Andershed och Andershed (2005) beskriver att det är viktigt att skilja mellan olika typer av 

normbrytande beteende. Det finns två undertyper av normbrytande beteende, det som kallas 

för overt beteende och står för ett aggressivt eller konfrontativt beteende som att slåss och få 

ilskna utbrott och det andra är kovert beteende som står för ett icke aggressivt eller dolt 

beteende, som att snatta, stjäla, bryta mot regler. De beskriver att normbrytande beteende ofta 

börjar under barndomen och risken är stor att beteendet blir kvar och fortsätter över tid. 

Därför anser författarna att det är bra om det finns individer som fokuserar på de personer 

som visar normbrytande beteende redan under barndomen. När man talar om barn med 

normbrytande beteende saknas det effektiv behandling att arbeta med idag, men att det finns 

internationellt forskning kring området. Lindstrand och Brodin (2007) beskriver att för de 

barn som inte har diagnos innebär det inte att de inte skall få samma möjlighet till stöd. 

Pedagoger har i olika tidsperioder försökt på många olika sätt inkludera barn som har fallit 

utanför ramarna eller närma sig gränsen för det som inte anses vara godtagbart. De olikheter 

som finns har inte bara definierats som olikheter och en naturlig variation i 

befolkningsunderlaget, utan som någonting oacceptabelt, någonting som man vill och anser 

sig ha rätt att påverka och förändra. Stora skillnader mellan vad som är godkänt beteende och 

inte beror på kultur och social tillhörighet. 

Tillbakadragenhet 

Tillbakadragenhet kan vara en del i ett normbrytande beteende och när man ställer 

tillbakadragenhet i relation till normbrytande beteendet bör man överväga vad som ligger 

bakom beteendet. Syftet kan vara ointresse för andra eller just det som händer i situationen, 

det kan ha med ålder och även kunskap om den situation som barnen befinner sig i. Det kan 

finnas många andra anledningar som upplevs som en oförmåga att närma sig andra eller 

blyghet. Inom forskningen har man fått olika resultat om att tillbakadragna barn har större risk 

för normbrytande beteende (Andershed, 2014).  

 

Att känna oro inför och i situationer med personer som man inte känner väl kallas blyghet. 

För många är blygheten inget problem men vissa kan uppleva att de känner sig hindrade i 

mötet med andra personer exempelvis att be om hjälp i skolan eller att vara med i nya 

sammanhang. Blyghet, rädsla och oro är vanliga besvär som ibland kan leda till allvarliga 

negativa orsaker, men trots detta är det ovanligt att få hjälp med sin blyghet. Därför är det 

angeläget att känna igen när ett barn har problem av den här karaktären, då det finns mycket 

vuxna kan göra för att hjälpa och förebygga svårigheterna (Socialstyrelsen, 2010a). 
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Impulsivitet 

Impulsivitet kan också vara en del av normbrytande beteende. Andershed (2015) beskriver att 

beteendemässig impulsivitet är ofta en oförmåga att följa regler som exempelvis tala när det 

inte är ens tur eller göra saker utan att tänka sig för. Impulsivitet som är en del av 

normbrytande beteende har visat sig vara beroende av barns egenskaper, kunskap och 

vårdnadshavarens uppfostran. 

 

Det finns barn som utmanar personerna omkring sig genom att ofta störa eller till och med 

förstöra för andra. Dessa barn kan orsaka irritation, ilska och besvikelse i sin omgivning. Det 

är inte bara i omgivningen som deras beteende är ett problem, utan även för dem själva och 

deras framtid. Även om dessa barn utmanar de vuxna i sin omgivning så är de också beroende 

av förståelse, kanske mer än andra barn. Barn med beteendeproblem pressar de vuxna till att 

reagera genom att kräva uppmärksamhet och ta plats i sin omgivning. De vuxnas reaktion 

beror ofta på att de vill få det lugnare i gruppen. Barnens beteendemönster börjar ofta när de 

är små och präglar hela deras uppväxt och om mönstret förstärks kan det ge en tydlig 

problembild med asocialt beteende som ung vuxen. Dessa barn har eller kan få andra psykiska 

problem som ångest och depression. För att de vuxna ska kunna hjälpa dessa barn att sluta 

med sitt olämpliga beteende behöver de ha långsiktiga strategier och inte bara lösa situationen 

tillfälligt (Socialstyrelsen, 2010 b). 

Diagnos 

Lutz och Hedström (2014) anser att det är förskolläraren som borde vara den som bestämmer 

vilka barn som är behov av särskilt stöd. Han beskriver även att barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan i högre grad delas in i kategorier och bedöms av psykiatriker utan förskollärarens 

insikt och stödet riktas mer på det enskilda barnet. Även Renblad och Brodin (2014) menar att 

om barnet behöver särskilt stöd bedöms detta av någon som barnet inte känner från sin vardag 

vilket skulle kunna påverka bedömningen. Barn som inte får någon diagnos men ändå skulle 

behöva stöd i förskolan får troligen inte de resurser som barnet är i behov av. Enligt 

Granlund (2016) är benämningen barn i behov av särskilt stöd de barn som av experter utifrån 

fått en diagnos. Detta för att barnet ska kunna få ett stöd som gör att de utvecklas optimalt. 

Förskolepersonalen kan också begära extra stöd för att ett barn ska kunna fungera i förskolan.  

 

Schad (2014) menar att arbetet i förskolan kan gå i stå under tiden barn utreds och en 

utredning kan ta flera månader. Det finns ingen anledning att verksamheten och det stödet till 

de enskilda barnen skall väntas in. Förskolläraren vet redan vilka svårigheter och styrkor 

barnet har och dessa kan de bygga sitt arbete kring. Men ofta tror man att diagnos kommer 

förändra situationen, men det är samma barn med eller utan diagnos. För förskolläraren gäller 

det att ligga steget före, prova olika förhållningssätt, ta reda på svårigheter som barnen 

befinner sig i och även ta hjälp av handlingar. Schad menar att det är viktigt att pedagogerna 

tar tid för att arbetar fram en gemensam syn på verksamheten. 

Läroplanen och skollagen 

Det beskrivs att cirka 25 procent av förskolebarnen har svårigheter av psykisk, emotionell 

eller social karaktär och av denna anledning kan det antas att många barn som skulle behöva 

särskilt stöd inte får tillgång till detta. Skollagen och läroplanen för förskolan lyfter fram det 

enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande som det primära och barn i 

behov av särskilt stöd har rätt att få stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Barn har ofta 

svårt att leva upp till förskolans krav och att stödbehoven ofta handlar om språkutveckling, 
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problem med socialt samspel eller beteendestörningar som ofta leder till kamratkonflikter, 

men det handlar ibland också om en social problematik i hemmet (Renblad & Brodin, 2014 ). 

 

Bemötande 

Bemötande har med samspel mellan individer att göra och vilken inställning man har som 

individ till varandra. Samt hur man uttrycker sig själv i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck 

och tonfall (Kunskapsguiden se Socialstyrelsen 2010). Det sättet som pedagoger bemöter barn 

påverkar hur barnen mår i förskolan och hur de kan få stöd i sin vardag. 

Närvaro 

Den emotionella närvaron förklaras av Emilsson (2008) som att det är när det i interaktionen 

mellan pedagog och barn syns att pedagogen försöker närma sig barnets perspektiv. Det 

behov som barnet uttrycker försöker pedagogen lyssna in och bemöta med medkänsla. 

Exempel på detta är när barnet gråter är pedagogen tröstande och har en len röst och när 

barnet är inspirerat är pedagogen där och bekräftar uppmuntrande det som barnet är inspirerat 

för. Pedagogens handlande verkar spontant samtidigt som den är helt närvarande. Emilsson 

beskriver även att i grunden handlar det om att som vuxen se barnet som en individ som om 

man kan känna igen sig i med empati, detta är en förutsättning för en sensitiv omsorg som 

betyder att vuxna känner igen barnets känslor, signaler och tillstånd som om de var 

självupplevda. 

Empati 

Kinge (2015) redogör för att empati är en känsla eller inlevelse och inte en medkänsla. Empati 

handlar om våra handlingar och kommunikation. Den ska bidra till att andra ska kunna 

fördjupa sig i sina känslor och reaktioner. Empati är något som vi går in och ut från och vår 

förmåga att visa empati beror på just det ögonblicket, det beror på om vi kan känna trygghet 

eller lugn. Hon menar att empati är en process som pendlar mellan olika nivåer som distans 

eller närhet. I en empatisk process använder man både känslor och intellekt. Kinge beskriver 

att det är viktigt att barnen blir sedda, förstådda och stöttade för att utveckla ett socialt 

samspel samt för att motverka avvikande och kompenserande beteende. 

 

Öhman (2003) beskriver att barnsamtal tillsammans med pedagoger ger möjlighet att lära 

känna barnen bättre och hur barnen har det i sitt liv utanför förskolan. Lyssnandets konst ger 

pedagogerna ett sätt att observera och samla information om hur barnen exempelvis fattar 

situationer och upplevelser. Kinge (2009) beskriver att barn behöver mötas av vuxnas vilja 

och uppriktiga önskan om att förstå, sortera, komma med lösningar och vägar från att barnen 

är ledsna. Genom samtal med barn kan vuxna komma närmare barnens känslor och 

upplevelser samt inkludera barnen till empatiska beteenden. Greene (2014) beskriver att det är 

viktigt hur pedagoger bemöter dessa barn, och nyckelordet för att nå dessa barn är empatiskt 

bemötande. Det som hjälper är empati, all kommunikation mellan vuxna och barn eller mellan 

barn och vuxna leder fram till ett utbud av olika uttrycksmedel. Hedström (2014) menar att 

alla barn mår bra av att känna trygghet och tydlighet av att bli sedda. 

Relationens betydelse mellan pedagogen och barnet  

Hagström (2014) beskriver att för förskolebarn är trygga relationer viktiga, och det behövs 

pedagoger som kan bekräfta barnens känsla och behov. För detta krävs mindre barngrupper 

och tid med det som är viktigt för barn som behöver extra stöd. Hon anser att det handlar om 

anknytning, språkutveckling och framför allt behöver de yngre barnen känna sig trygga för att 
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kunna vara utforskande. Det är även viktigt med förutsägbarhet, struktur och kontinuitet, att 

det finns trygga ramar på förskolan. För barnen är det nödvändigt att känna trygg anknytning 

till minst en person i förskolan för att utveckla en god självkänsla samt utveckla goda 

relationer. Hagström menar att relationer utvecklas med lyhördhet, värme förutsägbarhet och 

kontinuitet. Hedström (2014) beskriver att det vägledande målet är att utveckla ett positivt 

samspel mellan barn och vuxna, ett förhållningssätt där lyhördhet är den starkaste 

kompetensen. Genom att förskolläraren ändrar på sitt bemötande ökar samarbetsviljan hos 

barnet. 

Enligt Nordahl, Sorlie, Manger och Tveit (2007) blir barnen ofta inspirerade av vuxna och 

behöver ha ett positivt förhållande till dem. Vuxna som en god relation till barn upplever 

mindre beteendeproblem hos barnen än vuxna som inte har en god relation. Att relationen 

mellan vuxna och barn har stor betydelse kan beskrivas som ett uttryck för att nära relationer 

är ett grundläggande mänskligt behov. Relation är något som sker mellan människor och den 

sitter inte inuti hos individen. Vuxna kan skapa och utveckla relationer till barn och det är 

deras ansvar att relationen fungerar. Vad som kan göras är beroende av vilken situation vuxna 

befinner sig och vilken vuxen barnen befinner sig med. Författarna menar att det inte finns 

bestämda tekniker för att beskriva hur man skapar en bra relation till en annan människa men 

att det är möjligt att visa på ledande omständigheter och grundregler som vuxna kan använda 

för att skapa goda relationer då de möter barn. Johannesen och Sandvik (2009) anser att i 

förskolan gäller det att barnen blir hörda på samma sätt och att barns delaktighet och att 

inflytande handlar om individens vilja. Begreppet delaktighet och inflytande gäller demokrati 

och det räknas med att barnen ska vara med och ta beslut och vara med att bestämma. 

Författarna menar att delaktighet och inflytande betyder att alla är del av gemenskapen och 

alla måste visa respekt oavsett inställningar och åsikter. 

Enligt Foster (2014) är det viktigt att som pedagog tänka efter när det egentligen passar att 

låta barnen välja. När det inte passar kan man fortfarande ha en dialog med barnen för att 

förklara varför det inte passar. Barn som exempel har stor problem med sin impulskontroll 

hjälper det sällan att säga att barnet ska fundera innan det gör något de inte bör. När det gäller 

barn med bristande impulskontroll så är det viktigt att omgivningen hjälper barnen att fungera 

socialt. 

Läsa mellan raderna 

Aspeflo (2014) beskriver att pedagoger måste förstå att barns beteende alltid har en orsak. 

Förskollärarens viktigaste fråga skall vara varför barnen handlar på det sätt som de gör, 

annars riskerar man att bemöta barnet på fel sätt. Det gäller att lyssna till barnets protester. 

Kinge (2009) beskriver att pedagogerna oftast inte får en förklaring till barnens oro och 

samarbetssvårigheter men det gäller att känna till alla barns beteende och skapa en positiv 

utveckling. Kinge menar att det har visat sig att barnets relation till en bejakande vuxen kan 

göra att barnet kan komma att känna mindre oro och mindre ensamhet. Hon menar även att 

det är våra attityder, vår upplevelse och förståelse för barns behov som avgör om ett barn 

känner sig hjälpt eller inte. Aspeflo (2014) anser att det är inte ovanligt att pedagoger 

skuldbelägger andra när de ställs inför barns svårigheter. De talar om att föräldrarna låter 

barnen spela dataspel eller att barnen går för långa dagar i förskolan, och att de inte är 

konsekventa i sin uppfostran. Hon menar då att man inte kan utveckla barnen om man inte får 

hjälp från barnets vårdnadshavare, som känner sina barn väl. Det nätverket får man inte som 

förskollärare om man skuldbelägger föräldrarna.  
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Förskolans miljö 

Barnens möte med förskolans miljö är ibland komplex och ställer krav på barnen som kan 

vara svåra att leva upp till. Samtidigt kan den vara avgörande för att hjälpa barn som har ett 

normbrytande beteende. Delar av denna miljö är de planerade aktiviteter som förekommer i 

förskolan som samling eller bokläsning. 

 

Renblad och Brodin (2014) menar att det finns många barn som på grund av olika 

omständigheter kan behöva stöd då de har svårt att fungera i förskolemiljön. Inom ett 

funktionellt perspektiv beskrivs det hur barnen fungerar i förskolan inte bara beror på var de 

befinner sig i sin utveckling jämfört med det som anses normalt utan också på den sociala och 

fysiska miljön. I förskolemiljön ställs det krav på att barnet ska kunna interagera med andra 

barn och vuxna vilket kan vara svårt. Även Granlund (2016) beskriver att förskolans miljö är 

en plats där små barns (ett till fem år) psykiska ohälsa tidigt kan upptäckas men också som en 

miljö där tidiga insatser kan motverka psykisk ohälsa. De barn som i tidiga år visar symtom 

på psykisk ohälsa kan senare i livet utveckla samma symtom. Då dessa barn upptäcks tidigt 

kan rätt stöd sättas in och kanske därmed förebygga psykisk ohälsa senare i livet. 

 

Johansson (2003) menar att det som är viktigt för en interagerande atmosfär i förskolan är att 

pedagogerna lyssnar på barnen, är närvarande i barnens livsvärld och kan acceptera och 

samtala om de överträdelser av gränser som sker. Pedagogerna behöver också ha en nyfiken 

inställning till barnens agerande och en vilja att veta hur barnen upplever det som händer i 

förskolan. Atmosfären i förskolan behöver ha en känsla av att vilja kommunicera och vara en 

del av varandras världar. Något mer som kännetecknar det klimatet är förståelse för varandra, 

att vilja vara närvarande och ett godkännande av varandra. I en samspelande atmosfär är 

pedagogerna delaktiga och engagerade av det barnen gör och är med om. Pedagogerna vill 

möta barnen i deras intresse och de går helt in i de aktiviteter som barnen vill göra. Det gör att 

deras koncentration är på barnen, vilket resulterar i att de får en gemensam upplevelse. I detta 

är det viktigt att visa en äkta glädje och att uppmuntra barnen. Detta märks i pedagogernas 

tonfall och kroppsspråk som är entusiastiskt och empatiskt. Pedagogerna uttrycker då en stark 

gemenskap med barnen och deras fokus är ständigt riktat mot barnen. Det finns en fysisk och 

psykisk närvaro i det barnen gör. Pedagogen har ögonkontakt, är nära i kroppshållning och 

samspel och tiden ägnas till engagemanget i barnen. Glädje är viktigt och att pedagogerna 

visar att de har roligt tillsammans med barnen. 

Samarbete 

Det finns olika arbetssätt som gynnar de barn som behöver stöd och ett bra samarbete mellan 

pedagogerna är en del i detta. 

Samarbete mellan förskollärarna 

Niss och Söderström (2015) menar att det är bra och utvecklande för det gemensamma arbetet 

i arbetslaget att be om hjälp när det behövs. När pedagogerna ber om hjälp kan de upptäcka 

och se varandras styrkor och använda de kunskaper, erfarenheter och varandras personligheter 

i de arbetsuppgifter som finns i arbetslaget. För att lyckas i arbetslaget är det nödvändigt att 

fördela arbetsuppgifterna efter den kompetens som finns. Reflektioner och analyser av arbetet 

i förskolan är inte alltid lätt att få tid för, men det är nödvändigt för att skapa en hälsosam 

förskola för både barn och pedagoger. När pedagogerna känner sig säkra i sina yrkesroller är 

det lättare att ta till sig medarbetarnas kunskap och kompetens. Det som ligger till grund för 

att vi ska må bra som människor är att bli sedda och bekräftade. Därför är det viktigt att 

arbetslaget ser och uppskattar varandra för att skapa ett gott samarbete. Åberg och Lenz 
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Taguchi (2005) beskriver också om vikten av att pedagoger behöver träffa varandra eftersom 

det öppnar upp för samtal som gör att pedagogerna får nya synvinklar och får höra andras 

perspektiv. Genom dessa samtal väcks intresse och pedagogerna får nya idéer av varandra. 

Detta gör att pedagogerna lär av varandra genom dessa system menar författarna. Granlund 

(2016) påpekar att de avdelningar där det är låg frekvens av beteendeproblem är barnen 

engagerade och det är mycket tid för fri lek, dramalek och pedagogerna ger uppmuntrande 

kommentarer. 

Stöd för barn 

Sandberg och Ottosson (2010) skriver att nästan 77 procent av barnen i åldrarna ett till fem år 

spenderar tid i förskolan. Av dessa barn finns det åtskilliga barn som inte har någon typ av 

diagnos men som behöver speciellt stöd. 

Hedström (2014) redogör för att alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda i förskolans 

verksamhet, men att det inte finns allmängiltig definition av vilka barn som ingår i begreppet 

behov av särskilt stöd. Under studierna som Hedström gjort har det förekommit att 

förskolläraren skattat att barn i behov av särskilt stöd är ungefär 20 procent av barngruppen, 

av dessa barn är knappt fyra procent med identifierat funktionshinder som autism eller Downs 

syndrom. 16 procent har inget identifierat funktionshinder men är behov av särskilt stöd för 

att klara sig i vardagen. Dessa barn har svårigheter mest i språket och i samspel med andra. 

Även Renblad och Brodin (2014) menar att barnet ofta har svårt att leva upp till förskolans 

krav och att det ofta handlar om språkutveckling och/eller beteendestörningar som kan leda 

till konflikter med andra barn. Rantala (2016) menar att barn ofta instrueras till att fungera i 

sociala sammanhang. De vägleds ifrån att vara utåtagerande och mot att lyda, följa regler och 

rutiner som finns i förskolan, respektera andra genom att instrueras till att vara bra kompisar, 

ha empati och visa hänsyn. Det håll som instruerandet styr mot är de normer och värderingar 

som finns som exempelvis att visa hänsyn och ta ansvar. Barnen vägleds till att kunna tolka 

och läsa av de rums- och situationsbundna krav som finns i förskola. Något annat de 

instrueras till är att följa det pedagogerna bestämt och inte göra motstånd mot detta. Barnen 

vägleds också̊ mot att själva kunna reglera både känslor och agerande. 

Planerade aktiviteter 

Det finns många planerade aktiviteter i förskolan men här beskrivs litteratur om de som 

observationerna kommer fokusera på. 

Samling 

Rubinstein Reich (1993) beskriver att samling är en tradition inom förskolan och är mer än att 

samla alla barn och markera början av dagen. En gemensam samling ska skänka en känsla av 

samhörighet. Samling är ett moment i förskolan där barnen tydligt måste inordna sig i en 

gemenskap och samling kan innehålla, sång, spel, rörelse och ramsa lek. Hon beskriver att 

sånger används regelbundet och fyller flera funktioner. Den bildar helhet genom att barnen 

har roligt och upplever gemenskap genom allsång. I ramsa leken tränar barnen den språkliga 

medvetenheten. 

 

 

Olofsson (2010) beskriver däremot att samling kan vara en hård kamp där högljudda barn blir 

vinnare. En samling kan ha många aktiviteter, men att det inte blir säkert att samtalet sker som 

man har tänkt. Samlingen är inte ett forum där barn verkligen får möjlighet att utveckla sina 

egna tankar och funderingar på lika villkor, speciell inte för försiktiga barn eller för barn med 
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språkproblem. Olofsson talar emellertid om att samling är ett perfekt tillfälle för barn att lära 

sig olika färdigheter, de lär sig lyssna, turtagning och att visa respekt. Barnen lär sig fungera i 

en grupp och utveckla socialt samspel. De utvecklar språk på många olika sätt, som genom 

sång, musik och genom att lyssna på sagor. Under samlingen får barnen viktig information 

och det är ett bra tillfälle att förbereda barnen till skolstarten. I Lpfö 98 (rev.2016) beskrivs att 

förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. 

 

Pramling (2014) menar att barn kan känna sig mer eller mindre delaktiga i aktiviteter och då 

är det viktigt att vidareutveckla tema som barnen känner sig delaktiga i och barn som är 

mindre delaktiga känner nog inte någon stort intresse för det som händer i samlingen. Det är 

viktigt att som vuxen lyssna på barnens perspektiv och höra vilka deras intressen är. Olofsson 

(2010) menar även att när pedagogerna kallar på barnen till samlingen bör man ha ett tydligt 

syfte, för det är inte barnens ansvar att fylla samlingen med meningsfullt innehåll. Som 

förskollärare behöver man tänka igenom vad det är i samlingen som ska ge barnen något mer 

värdefullt än den fria leken. Hon menar att avbryta barns aktivitet är att visa dåligt respekt för 

barns tid och egna aktiviteter. Olofsson talar om att det är förskollärarens ansvar att göra en 

rättvis fördelning och se till att barnen får vara med efter sina förutsättningar. Det finns barn 

som inte vill vara med under samling och det är de som är mer observanta och tillbakadragna, 

men det flesta barn brukar delta under samlingen efter ett tag. 

Samling ur barns perspektiv 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur arbetslaget diskuterar under sitt möte om att 

barnen tycker det är tråkigt med samling. Det är många som inte vill vara med och att 

pedagogerna i stort sett bara ber barnen sitta stilla. Pedagogerna märker att det bara har 

funnits små möjligheter för barnen att få påverka innehållet i samlingen. Pedagogerna la 

märke till att innehållet på en samling gick på repris termin efter termin oavsett vilken 

barngrupp verksamheten hade. Det gjorde att arbetslaget bestämde sig för att lyssna på 

barnens intresse under samling och ta reda på hur barnen har tänkt sig en aktivitet och 

förberedde aktiviteten tillsammans med barnen. Boye Koch (2013) beskriver att barns olika 

välbefinnande skapar relationer i barngruppen men det är inte många studier som visar vuxnas 

roll i aktiviteter på förskolan. Det beskrivs, ur barns perspektiv, att det som händer mellan 

barnen innehåller en balansgång. Barn balanserar mellan att vara en del av en gemenskap för 

barn, utmana vuxnas regler och samtidigt behålla en god relation med både barn och vuxna.  
 

Boye Koch (2013) återger att det händer mer i en barnsamling än det som ögat ser, om man är 

uppmärksam. När barnen ska vara med i en planerad aktivitet och sitter i en cirkel verkar det 

som deras uppmärksamhet inte bara riktar sig till aktiviteten utan allt runt omkring. Barnen är 

visserligen verbalt tysta, precis som pedagogerna förväntar sig, men det är alltid något annat 

som kan ta deras koncentration. Koncentrationen delas mellan det pedagogen berättar och på 

de övriga barnens kroppsspråk som exempelvis viskningar, retsamma leenden och blickar. 

Samtidigt ser barnen till att inte överskrida de gränser som pedagogerna satt. Detta förutsätter 

att de har uppmärksamheten på pedagogen samtidigt som de vill delta i den tysta 

kommunikationen som förekommer i samlingscirkel och att de ska vara redo att kliv in i 

aktiviteten om det är deras tur. Denna balansering fungerar mer eller mindre bra beroende på 

hur pedagogen ger respons på deras tysta kommunikation. Dessa aktiviteter bakom aktiviteten 

måste utvecklas innanför de gränser som pedagogerna har satt för att de inte ska störa 

verksamheten eftersom det är viktigt för barnen att få vara inkluderade i gruppen för att trivas. 

Det som avgör om barnet får en tillsägelse eller inte beror på om pedagogen ser det som ett 

störande moment eller inte. 
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Bokläsning 
Blomberg (1988) beskriver att det inte finns något bättre lekmaterial än ord. Det är viktigt att 

vuxna i förskolan anpassar och lägger lässtunden rätt. Vuxna skall se till att barnen känner sig 

motiverade och att det i verksamheten används litteratur. Att arbeta med litteratur är svårt 

men det är lättsamt att stimulera barns intresse för böcker och samtidigt ha roligt på många 

olika sätt. Som vuxen kan man väcka barnens intresse och nyfikenhet till bokläsning. 

 

Körling (2012) framställer att högläsningen ger gemenskap mellan vuxna och barnen och 

hjälper barnen känna igen det skrivna språket. När de vuxna läser för barnen får de möta 

sagor, bilder och texter, som de vuxna har tränat på att läsa, att ändra rösten och berätta 

bokens innehåll för att det ska bli intressant för barnen. Högläsningen skapar möjlighet att 

förstå texten och genom den sin omvärld. Körling nämner några tips för högläsning och det 

kan vara att man kan läsa en bok om och om igen när ett barn gillar och vill höra den flera 

gånger, eftersom barnen inte blir färdig med berättelsen och som vuxen skall man låta barnen 

uppleva repetitionens trygghet. Det är viktigt att även sätta ord på det man ser som en vuxen, 

och diskutera om bilder, text och även symboler.  Även Lpfö 98 (rev.2016) beskrivs att 

förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler, och utveckla intresse för bilder, tolka och samtala om dessa. I förskolans miljö 

finns många faktorer att väga in för att göra en bra vardag för barnen. Pedagogens roll i detta 

är av stor vikt. 
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Riktningsgivare utifrån en pragmatisk teori 

Deweys pragmatiska filosofi menar att vi lär oss genom att ta oss igenom problemen vi möter 

exempelvis när en pedagog möter ett normbrytande barn behöver de troligtvis prova olika 

strategier i sitt bemötande för att se vad som kan fungerar bäst. De använder och omprövar sin 

erfaranhet i mötet med barnet och hittar ofta en bra strategi (Säljö, 2015). När tanken styr 

handlingarna och värderar konsekvensen av handlingen kallar Dewey det “foresight”. Han 

menar att vi lär oss först när det vi planerar omsätts i handling och när resultatet kan värderas. 

Han återkommer hela tiden till handling och konsekvens (Sundgren, 2011). I denna studie 

undersöks pedagogers olika handlingar som är konsekvenser av barns agerande. 

 

Lidar (2013) beskriver praktisk epistemologi utifrån ett pragmatiskt perspektiv och med det 

menas i denna studie att pedagogen visar barnen mot någon slags kunskap och den 

lämpligaste vägen att nå denna kunskap i praktiken. Pedagogen kan i ömsesidiga påverkan av 

barnet ge epistemologisk hjälp som möjliggör för barnet att gå vidare i sin utveckling. 

Pedagogen måste hela tiden fatta beslut om vilka lösningar på problem som är till belåtenhet. 

Dessa beslut kan uppfattas som epistemologiska ställningstaganden, dvs. de handlar om 

frågor om vad som är korrekt och lämpligt. Klaar (2013) beskriver olika typer av 

epistemologiska riktningsgivare och de fyra som kommer användas i studien är: 

• Bekräftandeepistemologisk riktningsgivare: är när pedagogen bekräftar att 

barnet gör rätt och barnet fortsätter handla på samma sätt. 

• Instruerandeepistemologisk riktningsgivare: är när ett barn tvekar i ett 

handlande och pedagogen visar barnet på ett annat sätt att handla och barnet 

följer pedagogen instruktioner. 

• Förmanandeepistemologisk riktningsgivare: är när barnet handlar på ett 

sätt som bryter mot normen och pedagogen förmanar barnet att ändra sina 

handlingar och barnet ändrar sina handlingar och agerar på ett tillåtet sätt. 

• Om-orienterandeepistemologisk riktningsgivare: är när ett barn tvekar när 

det gäller hur det ska handla och pedagogen presenterar andra alternativ till 

handlingen och barnet väljer ett av alternativen (Klaar, 2013, ss. 81;85). 

 

De olika riktningsgivarna fyller olika funktion i pedagogers och barns handlande genom att på 

olika sätt rikta uppmärksamheten mot vilka handlingar och vilka svar som är möjliga i den 

(Lidar 2013). 
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METOD 
Här nedan följer en redovisning av vårt metodval, urval och etiska hänsynstagande. Efter det 

kommer en redogörelse av genomförande, pålitlighet, tillförlitlighet. Sist kommer vi 

presentera bearbetning och analys. 

Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden handlar om att beskriva något som händer och ömsesidiga 

förhållande i händelsen. Denna metod kräver ofta djupare kunskap och förståelsen för ämnet 

som studeras (Kihlström, 2007). I ett kvalitativt arbete är det också viktigt att ha både ett 

kritiskt- och ett kreativt tänkande, med det menas att forskningsprocessen ifrågasätts och att 

man är redo att ompröva den. Med det kreativa tänkandet menas att forskaren vågar testa sig 

fram och att denne vågar använda sin fantasi och sitt kreativa tänkande för att kunna se nya 

kopplingar och mönster i sin studie (Thornberg & Fejes, 2015).  

Kvalitativ observation 

För att få kunskap om förskollärares och barnskötares olika sätt att bemöta barn med 

normbrytande beteende och vilka handlingsstrategier använder är observationer relevanta. 

Observationer är ett sätt där det går att rikta mot förskollärarens och barnskötarens handlingar. 

Hermerén (2011) beskriver att undersökningen bör ha ett tydligt syfte för att besvara eller 

belysa vissa frågor. Metoden som används ska kunna göras tydlig och kunna visa att man når 

ett svar på syftet genom metoden.  

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det är viktigt att fundera kring flera kritiska frågor 

när man gör en undersökning, och dessa frågor kan sedan användas som ett sätt att stämma av 

om man har varit tillräckligt noggrann. Observationerna ska kunna styrkas och argumenteras 

för, detta för att kvaliteten och tillförlitligheten ska kunna säkerhetsställas. Bryman (2011) 

menar att det är viktigt att beskriva metoderna tydligt för att andra forskare ska kunna göra 

om undersökningen om de vill. Kopplat till undersökningsområdet som är pedagogers 

bemötande av barns olikheter gäller det att vara pålästa inom ämnet för att veta vad som ska 

observeras för att få svar på syfte och frågeställningar. Genom att ha läst böcker i ämnet och 

relevant forskning har det blivit tydligt vad vi vill undersöka i observationerna vilket var hur 

pedagogerna bemötte barnen och hur deras interaktion med varandra fungerade samt om det 

går att se olika strategier som pedagogerna bemöter barnen med. Trost och Hultåker (2007) 

menar att i en kvalitativ studie är det rimligt om man försöker förstå människors sätt att 

resonera och reagera. Det kan också vara för att särskilja eller uppfatta varierande 

handlingsmönster. 

Förhållningssätt 

Patel och Davidsson (2011) beskriver strukturerad och ostrukturerad observation. Vid 

strukturerad observation används ett observationsschema och i det är problemområdet i 

undersökningen väl preciserat. Ostrukturerad observation är däremot att man utgår från ett 

utforskande syfte för att inhämta så mycket information som möjligt kring det 

problemområdet som undersöks. Det förhållningssätt som valdes för observationerna var 

ostrukturerad observation. Då förskolläraren observeras kan större kunskap kring det området 

som undersöks fås. Genom att utgå från ett utforskande syfte kan observatörerna skapa 

kunskap om hur förskolläraren vid bemötande av barns olikheter använder olika strategier. 

Observationerna har gjorts för att få mycket information om vad som sker under samling och 

bokläsning. Vid observationer är det också viktigt att tänka igenom vilket förhållningssätt 

man ska ha som observatörer, passiv eller aktiv. Det förhållningssätt som valdes vid 



 

12 

undersökningen var passivt, då det kändes relevant för att inte lägga sig i det som skulle 

observeras, utan bara vara en tyst åskådare (Fejes & Thornberg, 2015). I undersökningen var 

det viktigt att vara tysta åskådare för att observatören inte skulle betraktas som en av 

pedagogerna och genom det blanda sig i det som skedde.   

Urval 

Urvalet för denna undersökning har skett enligt bekvämlighets- eller tillfällighetsurval vilket 

innebär att förskolorna valts på grund av att de fanns i närheten och både pedagoger och barn 

var vana vid oss (Bryman, 2011). 

Undersökningen baseras på observationer vid två förskolor där fem förskollärare och en 

barnskötare arbetade. På en avdelning var de tre förskollärare som vi har gett namnen Sara, 

Selin och Sofia och på den andra var det två förskollärare som vi gav namnen Lea och Lisbeth 

och en barnskötare som vi gav namnet Lillian. Vi valde att observera förskollärare och 

barnskötare på två olika förskolor då det fanns möjlighet att jämföra och diskutera likheter 

och skillnader kring hur pedagogerna arbetar. 

Etiska hänsynstaganden   

Under arbetets gång har Vetenskapsrådets (2011) vad gäller god forskningssed tagits hänsyn 

till. Det är viktigt att förskolläraren på de inblandade förskolorna känner till syftet med 

studien. 

 

Hermerén (2011) beskriver att nya erfarenheter och metoder är viktigt för samhället och för 

att människor skall utvecklas vidare. De forskningsetiska principerna handlar om att kunna 

hitta tänkbara balanser mellan olika intressen. Det finns fyra etiska huvudkrav som ska tas 

hänsyn till när en studie görs. Bryman (2011) beskriver att dessa huvudkrav bör följas 

genomgående. Informationskravet är att deltagarna informeras om sina villkor, som vad 

undersökningen handlar om och vilken som är deras uppgift i undersökningen. Dessa följdes 

genom den information som fanns om undersökningen i missivbrev och i vårdnadshavares 

medgivande blankett (se bilaga 1 och 2) som lämnades ut till pedagoger och vårdnadshavare. 

I dem informerades vad som skulle observeras vid det valda tillfället och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande i observationerna. Blanketten lämnades ut till vårdnadshavarna 

för att de skulle godkänna att observera deras barn. Samtyckeskravet är att deltagarna 

bestämmer själva om de vill delta i undersökningen eller om de vill avbryta sin 

medverkan(Bryman, 2011). Det är viktigt att observatören avbryter observationen om det 

skulle uppstå en allvarlig händelse till exempel om man tror att någon skulle komma till 

skada. Speciellt eftersom det var barn som var med vid observationerna och barn har svårare 

att berätta vad de vill. Detta var något som togs hänsyn till under observationerna genom att 

se på barnen om de gav några verbala eller icke verbala tecken på att de inte ville vara med.  

Nyttjandekravet betyder att informationen som samlas under undersökningen enbart används 

inom forskningsändamålet vilket informerades om i missivbrev och 

vårdnadshavarmedgivandeblanketten. Konfidentialitetskravet är att deltagarna blir 

informerade om att deras namn och namnet på förskolan ändrats för att det inte ska kunna gå 

att förstå eller ta reda på var observationerna gjorts eller vilka som var med (Bryman, 2011). 

Hermerén (2011) beskriver att deltagarnas identitet ska skyddas, det är viktigt både under och 

efter observationen att använda sig av fiktiva namn. Han talar om att det är viktigt att ta 

hänsyn till vid observationer eller intervjuer genom att forskaren använder sig av kodnycklar. 

Under undersökningens gång har arbetet avkodats på liknande sätt och förskolorna har 

avidentifierat genom att nämna dem ” Förskola 1”och ”Förskola 2”. I förskolan 1, har 

förskolläraren fått namn som börjar på S som ”pedagog Sara, pedagog Selin, och pedagog 

Sofia ” barnen som observerades kallas för Simon och Saga. I ”Förskola 2“ har pedagoger fått 
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namn som börjar på L som pedagog Lea, Lillian och Lisbeth och barnen kallas för Lennart, 

Leonard, Ludvig, Lea, Linn, Linus och Linda. Detta för att det inte ska gå att förstå eller ta 

reda på vilka som varit med i undersökningen. 

Genomförande 

Innan observationerna påbörjades skickades ett informationsbrev till pedagoger och en 

vårdnadshavarmedgivande blankett till föräldrarna för att barnen skulle kunna delta i studien. 

Informationen delades ut på olika sätt för att det skulle passa förskolan och många 

vårdnadshavarmedgivande blanketter skulle komma in. På förskolan 1, lämnades 

informationen till pedagogerna personligen och de informerades också muntligt om 

undersökningen. Ett exemplar av vårdnadshavarmedgivande blanketten sattes upp i hallen och 

förskollärarna hjälpte till att dela ut blanketterna till föräldrarna. Det kom in åtta av 

vårdnadsgivarblanketter från denna förskola. På förskola 2 skickades det ett mail med en 

förfrågan om deltagande i observationer under examensarbetet och till detta besvarades det 

med att de gärna ville vara med. När de svarat skickades missivbrev och en fråga om på vilket 

sätt de tyckte var lämpligt att lämna ut vårdnadshavarmedgivande blanketter, eftersom många 

barn gick på schema och kom till förskolan vid olika tider under dagen. Detta resulterade i att 

pedagogerna erbjöd sig att hjälpa till att dela ut och samla in dessa blanketter. Det kom in 17 

blanketter från denna förskola. Vi delade upp oss och observerade på var sin förskola för att 

kunna få ett brett underlag för att vi skulle få svar på syftet. Detta ledde till att vi observerade 

sex förskollärare på förskolorna. Observationerna skedde med de barn vars föräldrar som 

godkände att observationerna genomfördes. Dessa skedde i olika rum och som observatör var 

vi passiva deltagare. Observationerna genomfördes var för sig och materialet som fåtts från 

observationerna samlades i datorn och detta gjordes också enskilt. Under observationerna 

antecknades det som skedde i rummet och det gällde både att se och hinna skriva ner det som 

skedde. 

Förskola 1 

Förskolan 1 är en kommunal förskola med en mångkulturell verksamhet. Förskolan består av 

sex avdelningar och på den avdelningen där observationerna skedde var barnens åldrar mellan 

3- 5 år. Verksamheten består av tre kvinnliga förskollärare och barngruppen består av 23 barn. 

De dagar observationerna ägde rum ar barngruppen mellan nio till elva barn. Observationer 

under samlingen skedde i mindre rum och det berodde på barngruppen just den dagen vilka 

rum som användes. Barnen fick sitta på golvet och skapade en cirkel. Bokläsningen ägde rum  

i läsrummet som förskollärarna nyligen hade skapat. Barnen delas ofta upp i två grupper. 

Miljön under bokläsning var avslappnande med lugn musik och gardinerna var ofta 

neddragna. Det var även stämningsfullt ljus som lyste upp mot taket och gav fina mönster. 

Observationerna under samling och bokläsning varade i två dagar. 

 

På förskola 1, har fyra observationer gjorts, två under samling och två under bokläsning. 

Samlingsobservationerna började mellan 09:30-09:45 och pågick under cirka 20 minuter. 

Under samlingen närvarande barn mellan 2-5 år och under en samling var det tre pedagoger 

närvarande och i andra samlingen var det bara en pedagog närvarande. Barngruppen bestod av 

6-10 barn under observationen. Bokläsning började mellan 13:00-13:30 och pågick under 

cirka 15 minuter. Under bokläsningen närvarande barn mellan 2-5 år och under första 

bokläsning var en pedagog närvarande, i andra bokläsning var det två pedagoger som var 

närvarande. Observationer sker under en måndag och en tisdag i samlingsrummet, 

pysselrummet och läsrummet. 
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Förskola 2 

Förskola 2 var en förskola som ligger på landet och har en syskonavdelning, det vill säga att 

åldrarna var från ett till sex år, med 19 barn. På avdelningen arbetar två förskollärare och tre 

barnskötare varav en av dem läser förskollärarprogrammet för verksamma vilket gjorde att 

hon är ledig två dagar i veckan och då arbetade de andra barnskötarna istället för henne. Det 

har nyligen också anställts en resurs för ett av barnen. Det var de två förskollärarna och 

barnskötaren som gick utbildning som deltog under observationerna. Många av barnen går på 

schema vilket gör att antal barn varierar mycket från dag till dag. Observationerna skedde 

under de planerade aktiviteterna förskolan hade under en dag som samling och bokläsning. 

Samlingen började med en fruktstund då barnen satt i en soffa och åt frukt samtidigt som de 

tittade i böcker. När de flesta ätit upp sin frukt sa en av pedagogerna ett barns namn och detta 

barn fick leta upp sin plats rummet intill där de satte sig på sin plats runt en matta. Samlingen 

började oftast på samma sätt med att en pedagog och ett barn presenterade dag, datum och 

månad i deras års hjul. Efter det hade de exempelvis sångsamling där de sjöng och spelade 

instrument eller hade miniröris som var en form av gymnastik för barn. Bokläsningen skedde 

efter lunch och ibland delade pedagogerna upp barnen i mindre grupper eller läste för alla 

barn som var vakna. Ibland hade de ett elektriskt ljus för att göra det mysigt och barnen fick 

själva bestämma om de ville sitta eller ligga på den runda mattan. En del barn hade med sig 

ett gosedjur eller så kunde de låna ett från förskolan. Observationerna varade under tre dagar. 

 

På förskola 2, har fyra observationer gjorts, tre under samling och en under bokläsning. 

Samlingsobservationerna börjar klockan 09:30 och pågick mellan 20-30 minuter. Under 

observationerna var nio till sexton barn i åldrarna 1-5 år närvarande, under första samling var 

det tre pedagoger som var närvarande, i de två sista var två pedagoger närvarande. 

Bokläsningen skedde i samma rum som de övriga observationer och det var då sju barn i 

åldrarna 3-5 år närvarande och en pedagog. Observationen började klockan 12:00 och pågår 

under cirka 15 minuter. Observationerna skedde måndag till onsdag i samlingsrummet.  

Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att det är viktigt att ha god validitet vilket betyder att 

veta vad som ska undersökas och man håller sig till ämnet. Validitets begrepp används både i 

kvalitativ och kvantitativ forskning och gäller om det är rätt metod som använts av forskaren 

(Fejes & Thornberg, 2012). Under diskussionen om vilken metod som skulle användas inför 

undersökningen konstaterades att syftet bäst kunde besvaras med hjälp av observationer 

eftersom det annars kunde bli att pedagogerna lade in sin egen värdering i sina svar och att 

samspelet mellan pedagoger och barn inte blev synligt. Under observationerna försökte vi 

vara noga med detaljerna i det som sågs för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Det 

som observerades skrevs ned så snart som möjligt efter observationerna för att komma ihåg 

alla detaljer och skapa pålitlighet i det som observerades. 

 

Reliabilitet är enligt Bryman (2011) att kunna på ett korrekt och pålitligt sätt redogöra för hur 

undersökningen gått tillväga. Tillvägagångssättet har redovisats och vi försökt få med alla 

detaljer om hur vi gått till väga. En studies överförbarhet kan kontrolleras genom att någon 

gör om forskningen och om personen får samma resultat var forskningen av god reliabilitet då 

de kunnat göra studien igen. Det är däremot inte självklart att de får samma resultat och 

riktningsgivare. Det är bra om personerna som gör studien har övat på att observera för att det 

blir lättare att hinna med att se och höra allt som sker. Det ökar reliabiliteten om de som 

använder metoden har en vana av att använda den valda metoden (Kihlström, 2007). 
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Fejes och Thornberg (2015) menar att det är viktigt att vara medveten om att det resultat som 

kommit fram från undersökningen gäller där den utförts. Då observationerna gjordes var vi 

medvetna om att resultatet är specifikt för de förskolor som observerats och att det inte går att 

generalisera resultatet eftersom det endast är på två förskolor som studien genomförts.  

För detta behövs att man har en god validitet och att man gör det på ett tillförlitligt sätt det vill 

säga veta att man har en god reliabilitet. Trost (2007) beskriver att begreppen validitet och 

reliabilitet är till för att beskriva hur trovärdigt och pålitligt datainsamlingen fungerat.    

Analys och bearbetning 

Vid kvalitativ bearbetning, bearbetar man ofta textmaterial, det kan exempelvis vara från en 

bok, en artikel eller anteckningar från observationer. När observationerna görs kan det bli 

stort textmaterial att skriva ut och detta gör att en kvalitativ undersökning kräver tid och 

arbete. Slutmaterialet av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där utdrag från 

observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar (Petel & Davidsson, 

2011). När observationerna gjordes och materialet analyserades var vi noga med att kritiskt 

granska det som kommit fram och även se om det var något som tidigare forskning har tagit 

upp som syntes i observationerna.  

 

Då observationerna var färdiga renskrevs materialet på datorn och detta gjordes direkt efter 

observationerna för att komma ihåg alla detaljer som setts. Det var något som gjordes var för 

sig eftersom vi observerade på var sin förskola. När vi träffades igen tittade vi på materialet 

tillsammans för att se likheter och olikheter mellan observationerna. Som analysverktyg 

används olika typer av epistemologiska riktningsgivare. De hade vi läst om i både Lidar 

(2010) och Klaar´s (2010) avhandlingar och riktningsgivare som vi ansåg passa i vårt arbete 

var bekräftande, om-orienterande, instruerande och förmanande bemötande. Observationerna 

delades upp via att göra små anteckningar av nyckelord för att se vilket material som hörde 

till de olika riktningsgivarna. När nyckelorden kopplats samman med riktningsgivarna kunde 

texten delas upp och citat valdes ut som representerade de olika styckena. Efter att 

observationerna delats upp kunde de olika sätt som förskollärarna och barnskötarna bemötte 

barnen förtydligas och förklaras. Då materialet analyserades syntes också sekvenser när 

pedagogernas samarbetade var tydligt och dessa samlades ihop i ett stycke. I resultatdelen 

presenteras materialet efter de riktningsgivare som fanns i vårt material. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet som kommit fram under observationerna presenteras. 

Bekräftande 

I de här resultaten har pedagogerna ett bekräftande sätt att möta barnen på enligt de 

epistemologiska riktningsgivare som används för att analysera resultatet. De bemöter 

barnen genom att bekräfta att det är ett bra sätt att handla och barnen fortsätter att handla på 

det sättet på grund av pedagogens bekräftelse. 

Under observation vid bokläsning verkar Simon (3år) tröttnat och går upp från sin plats. 

Pedagog Sara säger ”Jag vill att du sitter på din plats”. Simon svarar “Fröken 

ut”. Pedagog Sara svarar “Ja, vi kommer gå ut idag”. Sedan ställer sig Saga (3 

år) och kommer närmare till pedagogen och pekar på boken, troligtvis för att 

visa någon bild som den har sett. Saga säger “Titta fröken krokodilen ”. Sara 

svarar “Ja, väldigt stor”. Barnen stannar kvar. 

Det verkar som att pedagogen försöker inkludera barnet i läsningen. Det ser ut som att Simon 

helst vill gå ut men Saga visar däremot intresse för att diskutera mera om bilderna vilket 

pedagogen tar tillvara på och bekräftar detta genom att ge respons då hon besvarar Sagas 

intresse. Observationen visar att pedagogen bekräftar barnen genom att se på deras 

kroppsspråk och bekräftar vid bokläsningen att de snart ska avsluta då hon inser att barnen har 

tröttnat. Pedagogen samtalar med barnen kring bokens innehåll och hon tar tillvara på 

situationen och bekräftar barnets intresse. 

Vid en annan observation i samlingsrummet sitter en pedagog med barnen som lyssnar på en 

saga på ipaden, men Simon sitter vid ett annat bord och har börjat klippa och måla istället för 

att lyssna på sagan. Pedagog Sofia säger “Du får vara försiktigt med saxen”. Simon tittar på 

pedagogen och viftar med det han tillverkat för att få pedagogens uppmärksamhet. 

Pedagog Sofia säger “Oj, har du gjort en kikare, vad häftigt. Kan du se mig?”. 

Simon svarar “Ja titta fröken”. Sofia svarar “Roligt ”med glad röst.  “Vill du 

komma och lyssna på sagan när du blir klar med det du gör? ”. Simon tittar på 

pedagogen och nickar med huvudet och ler. Sofia talar “Va bra, säg till när du 

blir färdig”. Simon svarar “Fröken färdig”, och ler. Sofia svarar “Ja, kom och 

sätt dig här mitt emot mig”. 

Det förefaller att pedagogerna försöker inkludera barnen till sagostunden men även visa 

respekt för det barnen väljer. Observationen visar att pedagogen bekräftar barnet som pysslat 

med en kikare och tar tillvara på barnets intresse genom att visa sitt intresse för det barnet 

skapat.  

 

Ytterligare en observation hölls i läsrummet och fyra barn och pedagog Sara är närvarande. 

Pedagog Selin och pedagog Sofia har delat barnen i mindre grupper. Uppdelningen sker för 

att det underlättar när det är en stor barngrupp och för att få en bra läsning där alla barn 

kommer i tals. Sara väljer en bok. 

Sara säger “Vi får ta den boken som ni älskar, Melvin och krokodilen”. 

Barnen ropar “JA”.  Simon säger “De kommer bråka fröken?” Pedagog Sara 

svarar “Vi får se”. Simon nickar med huvudet.  
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Pedagogen börjar läsa boken, hon använder både ljus och mörk ton i rösten för att beskriva 

olika karaktärer. Sara ställer olika frågor, troligtvis för att se om barnen hänger med och 

förstår det som händer i boken. Observationen visar att pedagogen väljer bok efter barnens 

intresse och detta gör att barnen blir inkluderade. Pedagogen bekräftar barnen genom ge 

respons genom svara på barnens fråga.  

 

Denna observation äger rum under en samling och det är 12 barn och tre pedagoger med på 

samlingen. De börjar med årshjulet för att sedan gå över på en musiksamling då de sjunger 

och spelar instrument. Innan de börjar sjunga och spela presenterar pedagogen Lisbeth två nya 

instrument och visar hur de används. Efter det får barnen välja instrument ur en korg och 

Lisbeth tar sedan fram gitarren. Alla spelar instrument och sjunger sånger, de byter instrument 

mellan sångerna. Barnen och pedagogerna ser ut som de tycker att det är roligt. Om 

pedagogerna märker att barnens sång och spel avtar säger de; 

 

Oh, kom igen då, vad bra ni spelar! Och barnen börjar spela igen. 

Det förefaller som att pedagogerna har ett gemensamt intresse för att få barnen engagerade i 

samlingen. Observationen visar att pedagogerna inspirerar barnen genom sitt engagemang och 

att alla känner sig inkluderade i samlingen och att barnen blir bekräftade genom detta. De 

bekräftar även genom att uppmuntra barnen att spela mer och pedagogernas engagemang 

smittar av sig på barnen.  

 

I nästa observation ter det sig som att förskollärarna medvetet har placerat sig hos de barn 

som behöver stöd under samlingen. Det syns tydligt att pedagogen har erfarenhet av att detta 

sätt fungerar för att ge barnet möjlighet att stanna kvar. 

 

Pedagog Sofia säger “Vi får ta frukt och sedan gå ut”. Sofia, frågar Saga “Vad 

ska du göra när vi går ut då?” Saga svarar “Jag mamma tåg, cykla” Sofia 

säger ”Jaa, du ska cykla menar du?” Saga, svarar “Ja mamma och cykla”. Sofia 

svarar “Ja just det, du ska cykla ute, va roligt det kommer bli ”. 

 

Observationen visar att pedagogen bekräftar barnens svar. Pedagogen vill lyssna på vad Saga 

funderar på att göra när hon går ut. Det märks att pedagogen vill visa intresse för vad barnets 

svar blir då hon bekräftar barnet och det öppnar upp för fortsatt samtal med barnet.  

Omorientering 

I dessa observationer ligger fokus på att belysa hur pedagogerna om-orienterar genom att ge 

barnen ett alternativt handlande och barnet tar tillvara på detta. 

 

Under en musiksamling sker denna observation. De stora barnen ska gå ut i hallen för att ta på 

sig kläder då de ska gå ut. När de gått ut blir det lite lugnare i rummet, men de tre yngsta 

barnen som är kvar tycks inte veta vad de ska göra. Lena (2,5 år) hoppar och springer, ett barn 

går omkring och ett barn håller pedagogen i handen. Pedagogen Lea säger med inspirerad, 

glad röst. 

 

”Vet ni vad vi ska göra! Kom! Vi ska göra något som du gillar”. Säger Lea till 

Lena som hoppar och springer och Lea räcker ut handen välkomnande. 

Pedagogen börjar sjunga: “Dansa lilla nallebjörn, hopp, hopp, hopp”. Barnen 

drar sig genast närmare pedagogen och börjar genast sjunga och dansa och de 
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ler. Efter att de dansat och sjungit en stund säger pedagogen. “Vet ni vad vi ska 

göra nu, titta!”. 

 

Pedagogen använder en mjuk röst som låter inspirerad och glad och tar fram små figurer som 

är i en korg och som hör till tågbanan. Hon ställer korgen på golvet och sätter sig och tittar ner 

i den. Barnen sätter sig också ned och tittar i korgen tillsammans med henne. Pedagogen 

börjar berätta en saga om figurerna i korgen och använder sin röst för att få barnen 

engagerade. Det tycks lyckas en stund då barnen sitter och lyssnar men efter en stund går det 

yngsta barnet, Linn (snart 2 år) iväg och tittar på leksakerna i hyllan. Pedagogen fortsätter 

berätta för de barn som sitter kvar, medan Linn går fram och tillbaka mellan hyllan och de 

andra barnen.  

 

Pedagogen om-orienterar genom att hitta ett nytt sätt att inkludera barnen och barnen lockas 

med genom att pedagogen använder sin röst och verkar veta vad barnen tycker är roligt. 

Genom sången har hon fått barnens intresse och de stannar kvar även vid nästa aktivitet. 

Observationen visar att pedagogen accepterar att Linn rör sig i rummet och de övriga barnen 

störs inte av detta utan är koncentrerade på pedagogen Lea, figurerna i lådan och det Lea 

berättar. Det verkar som att pedagogen accepterar att Linn rör sig i rummet, då hon inte stör 

de andra barnen.  

 

Observationen hölls i samlingsrummet och sex barn sitter på golvet och pedagog Sara håller 

samlingen. Pedagog förbereder sig och sitter på golvet. Pedagogen börjar samtala med barnen 

med glad röst och välkomnar barnen i samlingen. Sara har en bok med sig till under 

samlingen, det verkar som att pedagogen har ett syfte. 

Sara säger “Titta hit ska vi se vad jag har med mig (har bok i handen)”. 

Pedagog Sara fortsätter “Vad är det här? ”Alla barn i samlingen ropar ”Fisk”. 

Sara säger “Jag vill att alla sitter, alla kommer få se bilderna”. Barnen sitter, 

men efter några minuter går barnen upp igen.  

Pedagogen fortsätter läsa boken, Simon går upp från samlingen och springer runt i rummet. 

Pedagog Sara, ropar på Simon och talar om att samlingen har precis börjat, han tittar på 

pedagogen men fortsätter springa. Sara ställer sig upp och hämtar Simon till samlingen, han 

får sitta bredvid pedagogen på golvet. Simon pratar men det verkar som att pedagogen har 

svårt att förstå vad barnet vill säga eftersom barnet talar ett otydligt barnspråk.    

Observationen visar att pedagogen om-orienterar genom att komma med en bok i samlingen 

för att inkluderar och skapa intresse. Pedagogerna verkar ha en tanke om att alla barn ska vara 

med på samlingarna och att de ska få känna sig inkluderade i barngruppen. Observationerna 

visar på olika sätt att få barnen inkluderade genom pedagogernas bemötande genom 

exempelvis att använda sin röst. 

 

Denna observation sker när de “stora” barnen går iväg på egen sångsamling. När de “stora” 

barnen håller på att gå till sin samling blir det lite stökigt och rörigt och det verkar som att 

Linus reagerar på detta. 

 

Linus (2,5 år) sitter jämte pedagog Lisbeth och säger; “Mamma”, med ledsen 

röst och det låter som han nästan ska börja gråta. Lisbeth säger “Äter du 

äpple?” Frågar Lisbeth med mjuk röst. Linus svarar “Jaaha”... med ledsen röst. 

”Är det gott?” Frågar Lisbeth “Jaa” svarar Linus och låter fortfarande lite 
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ledsen. Lisbeth frågar “Vad gjorde du förut när du lekte, Linus?” Säger Lisbeth 

med mjuk och lugn röst. “Lekte med bilarna” Säger Linus nu med glad röst. 

Lisbeth ger intryck av att bemöta Linus med empati och verkar vilja få honom att tänka på 

något positivt för att han kanske ska känna trygghet och slippa vara ledsen. Om-orienteringen 

sker genom att pedagogen försöka prata om något annat. Pedagogen ter sig se till barnets 

bästa genom att empatiskt bemöta hans längtan efter sin mamma och försöker ersätta den med 

det som Linus tycker är positivt med förskolan.  

Under denna observation får barnen välja ett instrument ur en låda som de vill spela med. 

Pedagog Lea som har gått runt med lådan med instrumenten, tar ned en gitarr som sitter på 

väggen och leder musikstunden. Under musikstunden byter barnen musikinstrument med 

varandra med jämna mellanrum. När de spelat och sjungit en stund reser sig Linn (snart 2 år) 

går mot hyllan med leksaker. Lea säger till henne med mjuk röst. ”Kom, vill du ha den här?” 

Hon räcker henne en maracas. “Kom, eller den här?” Hon räcker henne en tamburin. Linn 

svarar. “Nejee” med eftertryck, Lisbeth konstaterar “Du vill hellre leka”, med vänlig röst och 

låter henne vara. Linn vänder sig mot hyllan, men pedagog Lilian säger med mjuk röst glad 

röst. “Kom sitt här hos mig! Kom!” Hon räcker inbjudande fram båda händerna mot Linn som 

vänder sig om och tittar på henne och går och sätter sig i hennes knä. Linn verkar nöjd. 

Musikstunden avslutas med att musikinstrumenten samlas in och att en av pedagogerna 

avslutar samlingen. 

Det verkar som att Lisbeth vill om-orientera Linns intresse genom att locka med olika 

instrument. Lilians försöker om-orientera genom att erbjuda att få sitta i hennes knä och det är 

det som lockar mest.  

Förmanande och Instruerande 

I de kommande observationerna kommer förmanande och instruerande riktningsgivare 

belysas. Förmanade är när barnet handlar på ett sätt som bryter mot de normer som finns i 

förskolan och då förmanar pedagogen barnet och barnet ändrar eller ångrar sitt sätt att handla. 

Instruerande förhållningssätt är när barnet tvekar på hur det ska handla och pedagogen visar 

hur barnet kan handla och barnet gör så. Då dessa riktningsgivare ofta förekom i samma 

observationer, har vi valt att beskriva dem under samma rubrik.  

 

Under en observation vid en samling petar Saga på ett annat barns öga och pedagogen 

reagerar genom att förmana barnet med att ändra sin röst och sitt kroppsspråk. 

Pedagog Sara säger “Nej, det är inte okej. Man får inte bete sig så (irriterad 

röst) Nu får du sitta bredvid mig”. Saga svarar “Nej”(och tittar på pedagogen) 

Sara svarar “Titta på kompisen nu, är kompis ledsen nu?” Saga nickar med 

huvudet. Sara frågar “Ja kompisen har ont nu och är ledsen, vad ska du göra 

till nästa gång?” Saga, svarar med ledsen röst “Förlåt” Pedagog Sara svarar 

“Bra, förstår att det inte var meningen. Men vi får vara snälla kompisar”. Säga 

nickar med huvudet. 

Pedagogen avslutar samlingen, troligtvis för att trösta barnet som gråter.  

 

Det förefaller att pedagogen inte accepterar vissa handlingar och det gör att pedagogens 

bemötande förändras lite grand. Det förmanande riktningsgivare visar att det inte är tillåtet att 

göra någon illa och det visar pedagogen både genom sin röst och sitt kroppsspråk. 

Pedagogen stannar inte kvar i det bemötandet utan går vidare genom att visa empatisk 
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bemötande mot Saga och försöker stötta barnet som gråter. Pedagogens empatiska bemötande 

verkar spela stor roll. Det förefaller sig att de har utarbetat ett förhållningssätt där de har ett 

professionellt bemötande och anpassa sitt bemötande efter de barnen som de bemöter. Det 

förmanande bemötandet byts till ett instruerande bemötande som barnet följer. 

 

Under nästa observation sitter pedagog Sofia bredvid Saga, barnet går upp till leksakerna. 

Pedagog Sofia “Nu får du komma hit, vi har inte avslutat. Du får leka med 

leksakerna senare”. Saga fortsätter leka, tittar på pedagogen med hakan ner. 

Sofia går upp “Du får komma med mig nu, med en mjuk röst, du får sitta 

bredvid mig”. Saga tittar på pedagogen och ser ledsen ut (hänger läpparna). 

Sofia tittar på barnet och säger “Jag ser att du är ledsen, vi ska alldeles strax 

avsluta”. 

Förskolläraren vill att barnet sitter kvar i samlingen för att samlingen ska kunna fortsätta. Det 

syns tydligt att pedagogen vet att barnet vill göra annat än att sitta i samlingen och att barnen 

är ledsen över situationen. Troligtvis accepterar barnet förmaningen och har ändrat sin 

handling eftersom det sitter kvar med pedagogen. Under denna händelse möter pedagogen 

barnet med empati då det bekräftar den känsla som barnet verkar ha. Den mjuka rösten gör 

troligen att barnet känner att det får empati från pedagogen. Det visar sig att Sofia ser att 

barnen behöver röra på sig och det verkar som att de måste avsluta samlingen.  

 

Denna observation sker under en samling och alla barnen har satt sig på sina platser runt 

mattan i samlingsrummet, de börjar som vanligt med årshjulet. Det är Lennarts (5 år) tur att få 

göra årshjulet. Leonard (5 år) protesterar och tycker att det är hans tur att få hjälpa till. “Men 

jag har inte fått göra”. Pedagogen Lea svarar med mjuk röst och säger “Nu är det Lennarts 

tur”. Hon tittar på Leonard som igen säger; “Jag vill göra…” Pedagogen säger då med mjuk 

men lite mer bestämd röst. “Kom Leonard så ska jag visa dig ”. Hon tar med honom till en 

lapp som sitter på väggen och pekar samtidigt som hon tittar på Leonard och säger; “Titta här, 

här står det Leonard och så är det ett streck där som visar att du har gjort en gång i november. 

Titta här står Lennart och där är inget streck och då har han inte gjort i november”. Leonard 

tittar intresserat och säger; “Aha”. Leonard går och sätter sig på sin plats och samlingen 

fortsätter. 

 

I denna observation anpassar pedagogen bemötandet efter åldern på barnet, men använder 

fortfarande en mjuk röst. Pedagogen instruerar genom vissa barnet lappen som sitter på vägen 

och diskuterar om att Leonard har gjort det en gång i november. När pedagogen instruerat 

honom verkar han nöja sig med det och går till sin plats. 

 

Vid denna observation samtalar pedagogen med barnen och barnen får samtala i tur och 

ordning. Det verkar som att det är viktigt för pedagogen att lyssna på barnen och låta alla barn 

komma till tals. 

Pedagog Selin, håller Simon och säger “Du får sitta still som andra barn”. 

Simon gör som pedagoger säger och nickar med huvudet. Men barnet rör 

fortfarande på sig. Selin håller barnet lite extra hårt och klappar mjukt på 

ryggen eller huvudet på barnet. Simon, säger “fröken nej, nej”. Pedagog Selin 

säger “Vi har samling, lyssna nu på fröken Sara”. 

Förskolläraren är närvarande och stödjer barnet genom att hålla lite extra hårt och klappa det 

mjukt på ryggen eller huvudet. Det verkar som att förskolläraren vill att barnen sitter kvar 
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under samlingen och troligtvis anser pedagogen det är rätt metod att hålla barnen i famnen 

under hela samlingen. Observationen visar både på en instruerande och förmanande 

riktningsgivare. Pedagogen förmanar att barnen ska sitta kvar i samlingen och instruerar med 

sitt kroppsspråk. Pedagogen använder en mjuk röst och verkar försöka få barnet mer 

avslappnat genom att klappa det mjukt över ryggen och på huvudet. Det verkar som att barnet 

tycker om att bli klappad eftersom barnen lugnar sig efteråt.   

 

Under denna observation är det är tio barn som sitter i soffa och äter frukt och läser eller tittar 

i böcker. Pedagogen Lilian sitter jämte de två yngsta barnen, en sitter jämte Linus och den 

tredje sitter och läser ur en bok för två flickor. Barnen verkar engagerade i böckerna de valt. 

Linn (snart 2 år) som är ett av de yngre barnen vill gärna krama Linda (2 år) som är nästan 

jämnårig, men Linda puttar försiktigt bort och ser allvarligt på Linn. Linn lyfter sina händer 

för att klappa men klappningen blir nästan i ansiktet och Lilian tar hennes händer och säger 

med mjuk, glad och lekfull röst. Lilian tycks förklara för Linn och det verkar bli till en lek. 

Lilian visar med sina händer runt Linns händer “Du kan klappa på axeln o du kan klappa på 

armen, o du kan klappa på magen” Linda skrattar och ler och Linn ler också. Sedan vill Louis 

kramas igen. Men Linda ler inte längre och ryggar bakåt. Lilian ser detta och sätter Linn i 

knät och säger med mjuk lugn röst “Linda vill inte...”Linn börjar åla sig i Lilians knä och 

pedagogen släpper efter en stund ner henne på golvet. Linn går från Lilian och gör läten som 

kan tolkas som om hon är missnöjd, hon tystnar och går leende fram till Linus som står med 

ryggen mot henne och räknar på ett papper med siffror på. Louise ger honom en kram och 

Linus tittar på henne och säger;“Neeje…” och ser sträng ut. Pedagogen som sitter närmast 

säger med lugn och medkännande röst och tittar på Linus och säger “ Hon vill bara kramas, 

vill inte du bli kramad?” Sedan vänder hon sig till Linn och säger “Han vill inte ha någon 

kram.” Linn verkar nöja sig med det och går därifrån. 

 

Det verkar som att Linn behöver stöd i sin sociala utveckling då hon gärna vill kramas men 

inte ser att kompisarna på förskolan kanske inte vill ha kramar. Pedagogerna försöker 

instruera Linn om hur hon kan bemöta det andra barnet och försöker se situationen från både 

Linn och Lindas synvinkel. Pedagogen om-orientera genom att göra situationen till en lek och 

det fungerade en stund. Det märks att pedagogen vill lösa situationen så bra som möjligt då 

den försöker hjälpa Linn att möta sin kompis på ett bra sätt. 

Pedagogernas samarbete för att ge stöd  

När observationerna analyserades syntes även pedagogernas samarbete. I förskolan krävs ett 

samarbete för att få allt att fungera och genom det skapa en bra miljö. Det syns tydligt att 

förskolorna har ett genomarbetat samarbete och att pedagogerna har utarbetat strategier för 

hur de ska bemöta de barn som behöver extra stöd. Under flera av observationerna kunde vi 

se hur pedagogerna samarbetade, men vi har valt ut de observationer som samarbetet syntes 

tydligast.  

En av dessa observationer hölls under en samling och tio barn sitter i en ring och tre 

pedagoger är närvarande under samlingen. Innan samlingen har Pedagog Sara sagt till barnen 

att avsluta med aktiviteter som de leker med och börja städa. Barnen avslutar det de håller på 

med och börjar städa efter sig. Sara ber barnen sitta på golvet och skapa en cirkel och hon ska 

hålla i samlingen och sitter på en barnstol. Pedagogerna Selin och Sofia kommer sedan och tar 

sin plats under samlingen. Selin sitter och håller Simon så fort pedagogen kommer in, och 

barnet får då sitta i pedagogens famn. Senare i samlingen när de ska sjunga de sånger som 

Sara har förberett håller fortfarande Selin Simon i famnen och Saga sitter bredvid pedagog 
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Sofia. Både Simon och Saga har svårt att koncentrera sig under samlingen. Detta märks 

genom att barnen inte kan sitta still och genom att de gör annat som tar deras uppmärksamhet.  

Pedagogerna sätter sig troligen medvetet hos de barnen som behöver extra stöd eftersom vi 

sett att de sätter sig bredvid samma barn under alla observationerna. Ibland sitter de bredvid 

och ibland tar de barnet i knät. Barnen verkar behöva detta stöd då de lätt blir distraherade och 

stör resterande barngruppen. Eftersom de sätter sig hos vissa barn är det troligt att de pratat 

om detta innan och utarbetat ett samarbete genom att dela upp uppgiften.  

Nästa observation sker under en samling och alla barnen har gått in och satt sig. Pedagogerna 

Lisbeth och Lilian sätter sig tillsammans med barnen, Lisbeth sitter bredvid Linus och Lilian 

bredvid det yngsta barnet. Lea tar hand om årshjulet och Louise som fyllt år hjälper till med 

årshjulet där barnen får presenterat vilken dag, datum och månad det är. 

Observationen visar att pedagogerna har planerat var de ska sitta och vem som gör vad. De 

pedagoger som sitter med barnen tycks ha placerat sig bredvid de barn som behöver stöd 

under samlingen. Pedagogerna samarbetar genom att stödja varandra i de planerade 

aktiviteterna och delar uppgifterna mellan sig.  
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DISKUSSION  
I detta kapitel kommer vi diskutera resultatet samt koppla till tidigare forskning och den 

teoretiska ramen. Även metoddiskussion, didaktiska konsekvenser och vidare forskning 

kommer presenteras.  

Bekräftande bemötande 

Genomgående i observationerna syns det tydligt hur pedagogerna bemöter barnen med ett 

empatiskt bemötande och precis som det förklaras av Emilson (2008) är det när det i 

interaktionen mellan pedagogen och barnet syns att pedagogen försöker närma sig barnets 

perspektiv. Pedagogen försöker lyssna in barnets behov och bemöta det medkänsla ett 

exempel på detta är när ett barn gråter är pedagogen tröstande och har en len röst och när 

barnet är inspirerat är pedagogen där och bekräftar uppmuntrande det som barnet är inspirerat 

av. Pedagogens handlande verkar spontant samtidigt som pedagogen är helt närvarande. 

Emilsson beskriver även att i grunden handlar det om att som vuxen se barnet som en individ 

som man kan känna igen sig i med empati, detta är en förutsättning för en sensitiv omsorg 

som betyder att vuxna känner igen barnets känslor, signaler och tillstånd som om de var 

självupplevda. Det märktes att som Deweys pragmatiska teori menar har pedagogerna 

utvärderat sina handlingar och troligen kommit fram till att det är bra att bemöta barnen på ett 

empatiskt sätt (Sundgren 2011). Konsekvenserna är att de använder sin röst och sitt 

kroppsspråk för att få barnen att handla som de önskade och det märks att deras engagemang 

smittar av sig på barnen genom att barnen tycker det är roligt med exempelvis musikstunder.  

 

I observationerna syns hur pedagogerna bekräftar barnen genom att de uppmuntrar dem när 

de handlar på ett bra sätt och genom uppmuntran fortsätter barnen handla på det sättet som 

pedagogerna uppmuntrar till. Hedström (2014) påpekar att målet är att utveckla en positiv 

interaktion mellan barn och vuxna och ett förhållningssätt där lyhördhet är det starkaste 

kompetensen. Denna interaktion syns när pedagogerna bekräftar barnen då de tar del av 

barnens intresse och det barnen gör, exempelvis när pedagogen bekräftar barnet som pysslar 

med en kikare och uppmuntrar barnet genom att visa att det är ett bra handlande. Det gör 

troligen att barnet känner sig sedd och uppmuntrad och stärks i sin självkänsla samt ger 

trygghet då pedagogen visar i sitt bekräftade att barnet handlar på ett bra sätt. Det är viktigt 

med trygga relationer i förskolan och det behövs för att förskolläraren ska kunna bekräfta 

barnens känsla och behov. Hagström (2014) menar att den trygga relationen handlar om 

anknytning, språkutveckling och framför allt behöver barnen känna sig trygga för att kunna 

utvecklas. Då är det viktigt med förutsägbarhet, struktur, kontinuitet och att det finns trygga 

ramar på förskolan. 

 

Om-orienterandebemötande 

Under observationerna ser vi hur pedagogerna bemöter barnen genom att om-orientera dem. 

Detta genom att ge dem andra alternativ i sitt handlande och att barnen följer de alternativen. 

Kinge (2009) beskriver att barn behöver mötas av vuxnas vilja och uppriktiga önskan om att 

förstå, sortera, komma med lösningar och vägar från att vara ledsen. Genom samtal med barn 

kan vuxna komma närmare barnens känslor och upplevelser samt inkludera barnen till 

empatiska beteenden. Det Kinge beskriver syns när barnet Linus är med i observationerna, då 

möter pedagogerna barnet med mjuk röst och försökte om-orientera barnet genom att 

prata om annat exempelvis vad barnet äter eller vad de ska göra sedan. Det var troligen för att 

komma med en lösning som gör att barnen skulle må bra och känna sig trygga i förskolan.  
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I förskolan växlar verksamhetens rutiner hela tiden, som samling, bokläsning, temaarbete och 

andra aktiviteter som är styrda av pedagoger vilket barnet inte kan påverka enligt Pramling 

(2014). Ofta är det i dessa övergångar när det inte var klart vad som förväntades av barnen 

som de blir oroliga och då behöver de om-orienteras. Pedagogerna är skickliga på att hitta 

aktiviteter som barnen är intresserade av, som exempelvis när en pedagog börjar sjunga 

“Dansa lilla nallebjörn” och barnen genast börjar dansa och sjunga med eller när pedagogen 

tar med en bok som hon vet att barnen tyckte om och det gör att barnen fokuserar på boken. 

Förmanande bemötande 

I observationerna syns att pedagogerna har ett förmanade bemötande och ändrar röstläge och 

visar i sitt kroppsspråk att handlingen är fel. Barnet ångrar sitt handlande och ändrar sitt 

agerande. Observationerna visar tydligt att pedagogerna inte accepterar när barnen går över 

gränsen, ett exempel är när barnet Saga petar på ett annat barns öga under samling. Emilson 

(2008) beskriver att förskolläraren  ska inte bara undervisa , utan också utveckla förståelse för 

andra, visa andra medlidande, uppmuntra barn att dela med sig och respektera andras 

tillhörigheter. Det är viktigt att vissa barnen moral som exempelvis var gränserna går för rätt 

och fel. I observationen med Leonard, som tycker att det är hans tur att hjälpa till ser vi att 

pedagogen i sin förmaning vill lära Leonard att visa förståelse för andra medan när barnet 

petar ett annat barn i ögat vill pedagogen troligen lära barnet att visa medlidande och 

förståelse för andra.  

 

Aspeflo (2014) beskriver att pedagogen måste förstå att barns beteende alltid har en orsak. 

Förskollärarens viktigaste fråga är varför barnen handlar på det sättet, annars riskerar de att 

bemöta barnet på fel sätt. Detta syns när ett barn inte vill städa och pedagogen förmanar 

barnet men även bekräftar och benämnde barnets känsla, vilket troligen gör att barnet kan 

sätta ord för sin känsla framöver. Hedström (2014) menar att det är viktigt att vara lyhörd och 

lyssna in barnen och ha stark tilltro till barns förmåga att tillsammans med en vuxen lösa 

svårigheter och problem. Det som hjälper är empati, all kommunikation mellan vuxna och 

barn eller mellan barn och vuxna leder till tillgång till olika uttrycksmedel. Alla barn mår bra 

av att känna trygghet och tydlighet av att bli sedda. Detta är tydligt i observationerna när ett 

barn petar i ett annat barns öga och pedagogen försöker få barnet att tänka över sin handling 

och hjälpa till att lösa situationen.  

 

Observationerna visar även att en del av barnen har svårt att sitta för länge i det planerade 

aktiviteter och detta leder till att barnen känner sig mindre delaktiga. Pramling (2014) menar 

att barn kan känna sig mer eller mindre delaktiga i aktiviteter och då är det viktigt att 

vidareutveckla tema som barnen känner sig delaktiga i och barn som är mindre delaktiga 

känner nog inte någon stort intresse för det som händer i samlingen. Det är viktigt att som 

vuxen lyssna på barnens perspektiv och höra vilka deras intressen är. Avslutningsvis är det 

narturligt att det förekommer förmanande situationer när barnen inte kan göra rösten hörd 

exempelvis när de inte kan språket och i sin frustration kanske ger sig på de barnen som sitter 

närmast. Även verksamhetens miljö spelar stor roll för barnen skall må bra. Johansson (2003) 

beskriver klimatet på avdelningen är ofta något som spelar stor roll för att lyckas med sitt 

uppdrag i förskolan. Det är pedagogernas ansvar att barnen ska få uppleva detta positiva, 

aktiva och utvecklande klimat i sin verksamhet.   
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Instruerande bemötande 

Under observationerna förekommer det tydligt hur pedagogerna instruerar och att pedagogen 

vägleder hur barnet ska handla i situationen när barnen tvekar på hur det ska handla. I en av 

observationerna visar att pedagogen ställer sig upp och hämtar barnet till samling och även i 

bokläsning när barnen är koncentrerade i en annan sysselsättning. Vi anser att observationen 

visar att normen är att man ska sitta still under det planerade aktiviteterna och pedagogen 

visar för barnet hur det ska vara genom att hämta barnet. Genom pedagogens handling verkar 

pedagogen vilja instruera barnet hur det ska handla och barnet accepterar detta. Pedagogerna 

använder även röst och minspel i sitt instruerande och det är viktigt för att inte visa barnet att 

man kanske är irriterad i stunden när man hämtar barnet till samling.  

 

Rantala (2016) menar att barn ofta instrueras till att fungera i sociala sammanhang. De 

vägleds ifrån att vara utåtagerande och mot att lyda, följa regler och rutiner som finns i 

förskolan, respektera andra genom att instrueras till att vara bra kompisar, ha empati och visa 

hänsyn. Det håll som instruerandet styr mot är de normer och värderingar som finns som 

exempelvis att visa hänsyn och ta ansvar. Barnen vägleds till att kunna tolka och läsa av de 

rums- och situationsbundna krav som finns i förskola. Något annat de instrueras till är att följa 

det pedagogerna bestämt och inte göra motstånd mot detta. Barnen vägleds också̊ mot att 

själva kunna reglera både känslor och agerande. Våra observationer bekräftar detta när vi ser 

att pedagogerna försöker få med barnen i samlingen på olika sätt genom att instruera dem, 

exempelvis genom sitt agerande, sitt sätt att prata eller att genom handling visa hur barnet ska 

agera, som när pedagogerna hämtade barnen tillbaka till samlingen och satte det bredvid sig. 

Hedström (2014) menar att vägledande mål utvecklar positiv samspel mellan barnen och 

förskolläraren och den starkaste kompetensen är lyhördhet. Genom förskolläraren instruerar 

barnen med sin röst och kroppsspråk ökar samarbetsviljan hos barnet. Observationerna visar 

tydligt hur pedagoger instruerar barnen, ett exempel är när pedagogen Lilian försöker 

instruera Linn i hur hon ska bemöta Linda när Linn vill kramas. Pedagogen försöker på olika 

sätt visa Linn genom sitt kroppspråk och röst. Lilian försöker se situationen ur både Linn och 

Lindas perspektiv.  

Pedagogers samarbete 

När vi observerade såg vi hur pedagogerna samarbetade under samlingarna då de delade upp 

uppgifterna och placerade sig där det fanns barn som behövde stöd. Niss och Söderström 

(2015)  beskriver att för lyckas i arbetslaget är det nödvändigt att dela upp arbetsuppgifterna 

efter den kompetens som finns samt att när pedagogerna känner sig säkra i sina yrkesroller är 

det lättare att ta till sig medarbetarnas kunskap och kompetens. Reflektioner och analyser av 

arbetet i förskolan är nödvändigt för att skapa en bra förskola för både barn och pedagoger. 

När pedagogerna känner sig säkra i sina yrkesroller är det lättare att ta till sig medarbetarnas 

kunskap och kompetens. Det som ligger till grund för att vi ska må bra som människor är att 

bli sedd och bekräftad. Därför är det viktigt att de i arbetslagen ser och uppskattar varandra 

för att skapa ett gott samarbete. Det är något som pedagogerna som vi observerat har lyckats 

med då de verkar har analyserat och reflekterat vilka barn som behöver stöd och vilka 

uppgifter de ska ha i samlingen. Deras uppgifter ändrades från samling till samling och även i 

bokläsningen, men genomgående var att de visste vilken roll de skulle ha och vilka barn som 

behövde stöd i samlingen.  

 

Avslutningsvis pekar tidigare forskning på att förskolläraren försöker närma sig barnets 

perspektiv, de bemöter barnet med en känsla och kommunicerar med stor inlevelse. Ett 

exempel är när pedagogens röst ändras till mjuk och tröstande då barnet är ledsen och annat 
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exempel är när barnet skrattar faller pedagogen in i skratt med. Det sker spontant och 

samtidigt kräver det fullständigt närvaro av förskolläraren (Emilson, 2008). 

Metoddiskusion  

Metoden som vi har använt oss av har fungerat väl i förhållande till vårt 

undersökningsområde och vi valde den för att det skulle passade vårt syfte och 

frågeställningar. Observation var det alternativ som vi ansåg mest lämpligt men även att ha en 

kvalitativ studie. Det är för att vi vill studera hur förskollärarna och barnskötarna resonerar 

och reagerar, samt för att särskilja eller uppfatta varierande handlingsmönster som beskrivs av 

Trost och Hultåker (2007). 

 

När vi observerade valdes ett passivt förhållningssätt Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

som att vara en tyst åskådare. Vi anser att det fungerade väl då barnen inte kom fram till oss 

under observationerna vilket tyder på att barnen inte såg oss som pedagoger i de stunderna 

utan var med i de aktiviter som hölls. Enligt Fejes och Thornberg (2012) är det viktigt att 

välja rätt metod för att få validitet i undersökningen. Först funderade vi på intervjuer som 

metod, men efter visst övervägande blev det tydligt att vi inte skulle få svar på våra 

frågor eftersom det var hur förskollärarna och barnskötarna agerade i sitt bemötande som var 

det som skulle studeras. Om intervju använts hade svaren inte blivit pålitliga eftersom de 

kanske inte stämde med det som händer i verkligheten. Vi anser att vårt syfte samt 

frågeställning har besvarats av det materialet som har samlats in. För att kunna öka reliabilitet 

skulle båda kunnat observera på samma förskola. Det för att se olika saker som sker under 

observationen och därmed komplettera varandras material eftersom att man tolkar en situation 

på olika sätt, tyvärr räckte inte tiden till för det. 

 

Vi bestämde oss för att göra observationer i två olika förskolor för att kunna få ett brett 

material att analysera samt kunna ha möjlighet att jämföra och diskutera likheter och 

skillnader kring pedagogernas bemötande. Under undersökningen anser vi att förskollärarna 

och barnskötarna i både förskolor jobbar på ett liknande sätt och därför har det varit svårt att 

se någon skillnad i deras bemötande av barnen. 

Didaktiska konsekvenser 

Det är troligt att det som observerats i undersökningen är något som de flesta känner igen 

inom förskolan. Vi har sett pedagoger använda de riktningsgivare som hittats under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen men inte reflekterat över förrän det observerades i 

undersökningen. Pedagogernas bemötande av barnen som bryter mot normer och behöver 

extra stöd, är något som är en del av vardagen och som pedagogerna troligen själva eller med 

stöd från specialpedagog har arbetat fram. Det är intressant att de använder olika sätt att 

bemöta och var lyhörda för barnens behov och intresse i sitt bemötande. Det är en svår 

balansgång när pedagogen behöver ta hänsyn till gruppen och det enskilda barnet för att få 

verksamheten att fungera. Genomgående i bemötandet är det sätt som pedagogerna använde 

sin röst och sitt kroppsspråk men även det genuina intresset som de visar för barnen. Vid 

observationerna märktes även hur pedagogerna behöll sitt lugn i bemötandet även om det var 

en ansträngd situation.  

 

Något mer som vi tar med oss är det samarbete som pedagogerna har, hur de delar upp 

arbetsuppgifterna och vet vad som förväntas av dem. Här tror vi att det är viktigt att 

pedagogerna har en god självinsikt och vara öppen och ärlig inför sina kollegor. Något mer vi 

kommer tänka på är hur pedagogerna delade upp barnen i mindre grupper i boksamlingarna 

och då förekom det inte lika mycket av det förmanande och om-orienterande bemötandet, 
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detta kan bero på att pedagogerna har tid till att se alla barnen och kan ta tillvara på deras 

intresse i exempelvis bokval. 

 

Avslutningsvis anser vi att det är tydligt att det är viktigt att utgå från barnets bästa och att 

pedagogerna bemöter barnen med empati och hade ett inkännande arbetssätt, vilket vi känner 

är ett bra bemötande. Vi tycker även att pedagogerna har kommit in i ett bra arbetssätt och har 

lärt sig hur de skall bemöta dessa barn. Allt detta är något som kommer tas med i arbetslivet. 

Vidare forskning  

För vidare forskning skulle intervjuer kunna vara ett kompletterande verktyg för 

undersökning för att kunna se det likheter och skillnader av det som sägs och görs i 

verksamheten. Kihlström (2007) redogör för begreppet triangulering, vilket innebär att 

ytterligare ett redskap för undersökningsområdet skulle kunna öka validiteten. Det hade blivit 

mer synligt och konkret om vi kunde få höra förskollärarnas tankar kring hur de bemöter och 

hur de inkluderar barn med olikheter i det planerade aktiviteter genom intervjuer. Något mer 

som kunde vara intressant för vidare forskning är hur pedagogerna bemöter vårdnadshavare 

till barn som oroar. Vi anser även att man kunde undersöka mer om hur samarbetet mellan 

förskolan och hemmet sker exempelvis om hur förskolläraren går tillväga med information 

och vilka strategier förskolläraren rekommenderar till vårdnadshavare. 

  



 

 

REFERENSER 

Andershed, A. (2014). Inlärningspsykologiskt är positiv förstärkning den bästa metoden. I 

Hedström, H. (red.)Barn som oroar: bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. 

Stockholm: Lärarförlaget. ss. 82-83. 

 

Andershed, H. & Andershed, A. (2005). Normbrytande beteende i barndomen: vad säger 

forskningen? 1. uppl. Stockholm: Gothia 

 

Aspeflo, U. (2014). Det är inte ovanligt att personalen skuldbelägger andra. I Hedström, H. 

(red.):Barn som oroar: bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. Stockholm: 

Lärarförlaget. ss. 117-11. 

 

Blomberg, M. (1988). Världens bästa lekmaterial: att arbeta med litteratur i förskolan. 1. 

uppl. Stockholm: Liber. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Boye Koch, A. (2013) Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i 

børnehaven.Nordic early childhood education research journal. 10 (6), ss1-2; 19.   

 

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Göteborg: Acta Universitets 

Gothoburgensis. 

Tillgängligt:https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18224/1/gupea_2077_18224_1.pdf  

 

Forster, M. (2014). Att moralisera löser inga problem i förskolan. I Hedström, H. (red.)Barn 

som oroar: bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. Stockholm: Lärarförlaget. ss. 

25-29 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liberra 

 

Granlund, M.(red.)(2016) Slutrapport Tidig upptäckt - tidig insats (TUTI) (Socialstyrelsen, 

slutrapport). Jönköping: Socialstyrelsen. 

Tillgänglig:http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapp

ort+till+Socialstyrelsen.pdf 

 

Greene, R. (2014). ICDP är ingen manual - det är vi som är verktyget.I: Hedström, H. 

(red.):Barn som oroar: bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. Stockholm: 

Lärarförlaget. s.100 

 

Hagström B. (2014). Kunskap om anknytningsmönster hjälper pedagogen förstå barnet. I: 

Hedström, H. (red.):Barn som oroar: bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. 

Stockholm: Lärarförlaget.ss.37-40 

 

Hedström, H. (red.2014):Barn som oroar: bemötande och metoder i förskola och 

förskoleklass. Stockholm: Lärarförlaget. 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18224/1/gupea_2077_18224_1.pdf
http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialstyrelsen.pdf
http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialstyrelsen.pdf


 

 

Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed 

 

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några 

perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Johansson, E. (2003). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Stockholm: Statens Skolverket 

 

Kinge, E. (2009). Med sikte på förskolan- barn i behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur.   

 

Kinge, E. (2015). Empati: närvaro eller metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Klaar, S. (2010). Naturorienterad utbildning i förskolan, pragmatiska undersökningar av 

meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner. Diss. Örebro Universitet. 

Örebro: Tillgängligt.http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:899034/FULLTEXT01.pdf 

 

Körling, A. (2012). Den meningsfulla högläsningen. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur  

 

Kunskapsguiden (2016). Bemötande. Författad av: Socialstyrelsen (2010). Faktagranskad av: 

Socialstyrelsen. 

Tillgängligt: http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Bemotande/Sidor/default.aspx 

[2016-11-26] 

 

Kihlström, S. (2007). Fenomenografi som forskningsansats. I Dimenäs, J. (red.). Lära till 

lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. 
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BILAGA 1 

 

 
 

 

Informationsbrev till pedagoger 
 

Hej! 

 

Vi heter Habibe Dogan och Marie Martinussen och läser på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan i Borås. Vi läser vår sista termin i utbildningen. Det är nu dags för oss att skriva 

vårt examensarbete på 15 högskolepoäng som handlar om hur förskolläraren bemöter barns 

olikheter under de planerade aktiviteterna. Under hösten kommer vi att vara ute på förskolor 

och observera detta.   

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och vi utgår från forskningsetiska principer 

(www.vr.se). Detta innebär vi i arbetet kommer att ändra alla uppgifter så att de som läser 

uppsatsen inte kommer kunna identifiera förskola, barn, pedagoger eller ort. Det godkända 

examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. 

Ett informationsblad kommer även att gå ut till föräldrarna där de måste godkänna att deras 

barn deltar i studien. Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under hösten 

2016. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa oss. 

Vi är tacksamma för Er medverkan och samarbete! 

 

Med vänliga hälsningar! 

Marie Martinussen – S131486@student.hb.se (070 *** * ) 

Habibe Dogan – S131458@student.hb.se (073 **** ) 

 

 

  

http://www.vr.se/


 

 

BILAGA 2 

 

 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

Hej! 

 

Vi heter Habibe Dogan och Marie Martinussen och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. Vi läser vår sista termin i utbildningen och i denna kurs skall vi skriva vårt 

examensarbete som handlar om hur förskolläraren bemöter barns olikheter. Under hösten 

kommer vi att vara ute på förskolor och observera detta. Det betyder att vi kommer att behöva 

observera situationer där ert barn kommer vara med, därför behöver vi ett medgivande frän 

dig som vårdnadshavare. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder 

att barnens och förskolans namn inte kommer benämnas i arbetet (www.vr.se ).  Ni har när 

som helst rätt att avbryta medverkandet i undersökningen. 

Med vänliga hälsningar!  

 

Vid eventuella frågor mejla eller ring oss. 

Marie Martinussen – S131486@student.hb.se (070 ****) 

Habibe Dogan – S131458@student.hb.se (073 ****) 

 

Var vänlig kryssa i och skriv under här nedan och lämna till pedagogerna på̊ 

förskolan (datum).  

Jag medger att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter vi kommer att observera._____ 

Jag medger inte att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter vi kommer att observera.______ 

 

Barnets namn:_____________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift_______________________________________________  
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