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Abstract 
Title: Negative attention seeking children – An interviewstudy about one of the preschool 

teachers’ pedagogic dilemmas. 

 

Author: Madeleine Palomaa 

Supervisor: Birgitta Odelfors 

 

The purpose of this qualitative interview study was to examine which approach experienced pre-

school teachers have on children that seek negative attention. The study contains five informants 

in a city in the middle of Sweden and they all have at least 10 years of experience after their 

diploma from a pre-school teachers’ program. The questions I aimed to answer were the 

following: How did the pre-school teachers define the expression ”negative attention”? What 

approach did they have on children that seek negative attention? What effects do the childrens’ 

seeking of negative attention generate on their self-esteem and sense of security? How possible do 

the pre-school teachers feel it is to achieve the goals of the pre-schools’ curricula that every child 

should get their needs respected and met, when they work with children that seek negative 

attention? The results showed that the teachers think of them as resources in the group and that 

they need to think of the environment around these children both at home and at the pre-school to 

better meet their needs. The results also showed that there are limits to achieve the goals of the 

pre-school curricula, since the capacity of their working situations are limited. 
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1. Inledning och bakgrund 

För drygt fem år sen började jag av en slump arbeta som resurs i en förskoleklass. I den 

förskoleklassen fanns det en liten pojke som hade det väldigt tufft, så pass att klassläraren i samråd 

med övriga ansvariga på skolan beslutade att punktmarkera (d.v.s att en vuxen alltid är några 

meter ifrån barnet) denna pojke. Han kom ofta i konflikter med andra barn och drog sig inte för att 

slå eller skrika på de andra barnen. Vi var tre pedagoger i klassen - en lärare, en barnskötare och 

en resurs. Varje dag under en dryg månads tid turades vi om att punktmarkera pojken för att se vad 

som egentligen hände, innan konflikterna startade. Det visade sig att i majoriteten av fallen var 

hans beteende utlöst av att vara missförstådd och misstrodd både av vuxna och av barn. Många av 

de andra barnen i klassen utnyttjade det faktum att han var stämplad som bråkig och stökig i 

klassen och ropade argt hans namn och gav honom skulden för något han inte gjort eller ens varit 

på plats för att kunna göra många gånger. Under de 6 månader jag arbetade i den klassen, såg jag 

hur den här pojken gick från att vara ”stökig” och ”bråkig” till att bli en lugnare, mer harmonisk 

pojke, som blev sedd av de vuxna och de andra barnen, för den han faktiskt var. Efter ganska 

många månader började han till slut lita på oss vuxna och vågade ty sig till oss.  

 
Den här erfarenheten var en av de största anledningarna till att jag ville bli lärare. Utmaningen 

som ligger i att bemöta och respektera varje barns behov, även om de inte uttrycker dem på 

samma sätt, är det som motiverar mig som pedagog. Den utmaningen är även förankrad i 

Läroplanerna för förskola och skola och det som denna uppsats kommer att handla om. Ett barn 

som söker uppmärksamhet och får det på ett negativt sätt, såsom denna pojke fick från början, får 

uppenbarligen inte sina behov tillgodosedda på ett positivt sätt. Därför är det intressant att 

undersöka hur erfarna förskollärare tänker och resonerar kring dessa barn ställt mot läroplanens 

mål för förskolan.  

 
I princip varje barngrupp, oavsett om det gäller förskola eller skola, har alltid ett eller ett par barn 

som avviker i sitt beteende genom att de söker mer uppmärksamhet än andra barn och som tyvärr 

också får det på ett negativt sätt, t.ex. genom att söka konflikter med andra barn som kräver att en 

vuxen behöver gå in och bryta - för att nämna ett exempel. De barn som avses i denna studie är de 

som kräver lite mer av en pedagog och en verksamhet än andra barn, men som inte avviker så pass 

mycket att de misstänks ha eller har en diagnos. De kommer därför att här benämnas som ”barn 

som söker negativ uppmärksamhet”. 

 
I Läroplanen för förskolan (2010 s. 8) står det under ”Normer och värden”: ”Förskollärare ska 
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ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde”. Vidare står det: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 

enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för 

gemensamma regler; utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattning och försöker förstå andras perspektiv (Lpfö 2010 s. 9f). Till sist är även dessa mål 

viktigt för detta uppsatsämne: ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 

gruppen; får stöd och stimulans i sin sociala utveckling (Lpfö 2010 s. 11). Med dessa strävansmål 

som utgångspunkt tyckte jag att det skulle vara intressant att undersöka hur examinerade 

förskollärare som arbetat ett antal år och därmed hunnit samla på sig erfarenheter och reflekterat 

en del, tänker och funderar kring dessa mål när det gäller de barn som söker negativ 

uppmärksamhet. 

 
Jag har angripit mitt ämne med begrepp som uppmärksamhet, bekräftelse, självkänsla och 

trygghet med. Dessa begrepp har jag valt utifrån relevansen för ämnet. Uppmärksamhet är 

huvudbegreppet för hela studien och är därför extra viktigt att definiera och söka förklaringar 

kring. Begreppet bekräftelse är nära besläktat med uppmärksamhet, eftersom att bli 

uppmärksammad på olika sätt är ett sätt att bli bekräftad och självkänsla och trygghet är också 

relevanta begrepp, eftersom ett barn som söker negativ uppmärksamhet troligen söker något 

han/hon behöver extra av för att kunna må bra i sig själv. Till detta kommer den teoretiska ramen 

som presenterar tre olika perspektiv som komplement till mina begrepp, vilken är Lev Semonovitj 

Vygotskij, Burrhus Frederic Skinner och Jean Piagets teorier om utvecklingspsykologi. 

 
Min förhoppning med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse för dessa barn och det 

pedagogiska dilemma en förskollärare ställs inför när han/hon möter ett eller flera barn i en 

barngrupp som söker negativ uppmärksamhet och samtidigt har ett viktigt uppdrag i att uppfylla 

målen i styrdokumenten om att respektera och tillgodose alla barns behov, för blivande och 

utbildade pedagoger. 

 
1.1. Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur erfarna förskollärare ser på och resonerar kring 

barn som söker negativ uppmärksamhet, ställt mot läroplanens mål om att alla barn ska få sina 

behov respekterade och tillgodosedda, samt uppleva sitt eget värde. Detta problematiseras sedan i 

en analys, där jag kommer att jämföra förskollärarnas synsätt och argument med mina valda 
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begrepp uppmärksamhet, bekräftelse, självkänsla och trygghet, den teoretiska referensramen som 

presenterar Lev Semonovitj Vygotskij, Burrhus Frederic Skinner och Jean Piagets teorier om 

utvecklingspsykologi samt målen i läroplanen för förskola om att tillgodose alla barns behov, för 

att skapa en djupare förståelse för dessa barn och problematiken en förskollärare ställs inför när de 

möter dessa barn. 

 
1.2. Frågeställningar 
1. Vad anser förskollärarna att ”negativ uppmärksamhet” är? 

2. Hur ser de på barn som söker negativ uppmärksamhet? 

3. Hur tror de att ett barns självkänsla och känsla av trygghet påverkas av att ständigt söka negativ 

uppmärksamhet? 

4. Hur upplever de att det är möjligt att uppfylla Läroplanens mål om att ”Förskollärare ska 

ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde.” när de arbetar med barn som söker negativ uppmärksamhet?  

 
2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tre olika teorier om barns utvecklingspsykologi. De valda 

teorierna utgår från Lev Semonovitj Vygotskij, Burrhus Frederic Skinner och Jean Piagets tankar 

och idéer. 

 
2.1. Lev Semonovitj Vygotskij 
Lev Semonovitj Vygotskij föddes 1896 och växte upp i Gomel, nära Minsk i Ryssland och han 

arbetade som litteraturkritiker innan han fann sitt intresse i forskning om barns utveckling. 

Vygotskij menade att ett barn i förskoleåldern inte har en viljestyrd uppmärksamhetsförmåga, utan 

att den fungerar impulsivt och att de vuxna därför har ett stort ansvar att lära dem detta genom att 

fokusera deras uppmärksamhet på en del saker framför andra. Därför menar han att ett barns 

utveckling är socialt avhängigt de vuxna. Vidare hävdar Vygotskij att i samspel med andra barn på 

förskolan, lär barnet sig att fokusera sin uppmärksamhet mer utifrån sin egen vilja, också i takt 

med att språket utvecklas (Jerlang & Ringsted 2008 s. 366).  

 
2.2. Burrhus Frederic Skinner 
Burrhus Frederic Skinner, född 1926, var en man som framförallt representerade den progressiva 

behaviourismen, som enligt Skinner själv står för ”vetenskapen om mänsklig beteende”. Han 

menade att vi i samspel med andra lär oss nya beteenden genom inlärningsprocesser som klassisk 
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betingning eller operant betingning (Jerlang 2008 s. 246f). Operant betingning handlar om att 

konsekvensen av ett beteende förstärker beteendet istället för att som i klassisk betingning svara 

med en reaktion på en företeelse. Skinner utförde ett experiment med en hungrig råtta i en box, 

som vid en beröring på en knapp fick mat. Råttan lärde sig att när den är hungrig, kan den röra vid 

knappen och då får den mat. Att råttan förändrade sitt beteende från att springa omkring i lådan 

och leta efter mat, till att börja röra vid knappen eftersom det gav konsekvensen ”mat”, menar 

Skinner handlar om att råttan fortsatte med det beteende där sannolikheten var störst att den skulle 

få mat. Konsekvensen kan också kallas för förstärkare av ett beteende och enligt Skinner kan man 

tala om olika sätt att förstärka, såsom utsläckning, kontinuerlig och periodisk (intermittent). 

Utsläckning innebär att man inte uppmuntrar beteendet alls, vilket får en konsekvens/förstärkning 

av att det inte är önskvärt och då slutar beteendet. Kontinuerlig förstärkning innebär att man 

uppmuntrar beteendet varje gång det utförs. Periodisk förstärkning utförs med mer 

oregelbundenhet fast i regelbunden form; t.ex. första gången, fjärde gången, nionde gången, 

sjuttonde gången o.s.v. Enligt Skinner är detta sätt att förstärka ett beteende (önskvärt eller ej) 

mest effektivt (Jerlang 2008 s. 248f).  

 
Utöver dessa förstärkningar, finns det två andra typer av förstärkningar; yttre och inre 

förstärkning. Inom yttre förstärkningar finns materiell, social och paradoxal förstärkning som 

underkategorier. Materiell förstärkning innefattar fysisk belöning såsom godis, pengar och 

liknande och är lätt att använda i stunden när beteendet sker. Social förstärkning innefattar istället 

uppmärksamhet, kärlek och andra positiva bekräftelsestrategier, men också negativa som ignorans. 

Denna typ av förstärkning har dock komplikationen att ett barn som uppvisar ett oönskat beteende 

kan få negativ uppmärksamhet och därmed en positiv förstärkning, eftersom beteendet förstärks 

genom att den vuxne tyvärr uppmärksammar barnet i sitt oönskade beteende. På så sätt blir 

beteendet betingat oavsett om det är önskvärt eller ej. Paradoxal förstärkning innebär att man går 

med på det oönskade beteendet och uppmanar det till att bli värre men för en begränsad stund, 

t.ex. om ett barn svär mycket, kan en vuxen tillåta att barnet svär allt vad det kan och orkar under 

en begränsad tid, t.ex. 5 minuter, för att barnet ska tappa intresset för att fortsätta svära senare. Till 

sist innebär inre förstärkning att barnet känner en glädje för sin uppgift, även om den inre 

förstärkning ofta är sprungen ur de yttre förstärkningarna och inlärd därefter (Jerlang 2008 s. 

251f).  

 
2.3. Jean Piaget 
Jean Piaget var en schweizisk man som föddes 1896. Han menade att vi i vårt kunskapsskapande 
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gör det yttre till vårt inre genom en internaliseringsprocess. Piaget trodde på människan som en 

anpassningsbar organism, som utvecklas av sitt aktiva handlande och där självregleringen (här: 

förmågan att anpassa sig till sin omgivning) utgör drivkraften. Med detta menade han att 

människan är dynamisk och att i princip all utveckling hos det lilla barnet sker i samspel med 

andra. Det lilla barnet lär sig att förstå andra och deras perspektiv genom det sociala samspelet och 

genom kunskapsprocesser lär sig barnet hur den ska och kan förstå sin omvärld. Självregleringen 

fungerar som ett medel till att skapa balans eller anpassning och det är först när barnet är i balans 

som förutsättningarna för ett aktivt val av handling kan  medföra att barnet utvecklas. Denna 

balansgång mynnar ut i en så kallad adaptionsprocess, där människan lär sig att växla mellan två 

lägen; ackommodation och assimilation. Vid assimilation bygger människan på redan förvärvad 

kunskap och utvidgar sina strukturella scheman av beteendemönster och vid ackommodation 

anpassar sig människan till de yttre omständigheter den befinner sig i (Jerlang 2008 s. 298ff).  

 
Enligt Piaget är också känslor en drivkraft och nyckel till motivation för människan. Tänkandet 

och känslorna samspelar för människans utveckling och Piaget menar att känslor styr 

motivationen och intresset för en uppgift, medan tänkandet gör känslorna mer medvetna och 

skapar en förståelse för dem. (Jerlang 2008 s. 311ff). 

 

3. Begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att presentera definitioner och olika förklaringar av mina valda begrepp, 

uppmärksamhet, bekräftelse, självkänsla och trygghet. Under sökandet av definitioner blev det 

tydligt att dessa begrepp ligger nära varandra och de går ofta in i varandras betydelser. Därför har 

jag valt att lägga uppmärksamhet och bekräftelse under en och samma rubrik, för det tedde sig 

omöjligt att separera dem då de så uppenbart hör ihop. Man söker någon typ av uppmärksamhet 

för att få en bekräftelse i något och därför kan jag inte skilja dessa åt som begrepp. Begreppen 

självkänsla och trygghet kommer jag dock presentera var för sig, även om dessa begrepp också går 

hand i hand. 

 
3.1. Uppmärksamhet och bekräftelse 
Enligt Nationalencyklopedin (2013) är uppmärksamhet en ”selektiv funktion inom varseblivning 

som innebär att vissa aspekter i omgivningen fokuseras”. I Svenska Akademiens Ordlista (2013) 

betyder verbet uppmärksamma att ”lägga märke till”, d.v.s. notera, registrera något. I Svenska 

Akademiens Ordbok (2013) betyder ordet bekräfta att ge kraft åt någon, stärka och befästa något. 

Om vi omvandlar verbet bekräfta till substantivet bekräftelse och med utgångspunkt i att det 
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handlar om ett mänskligt behov, kan man alltså tolka begreppet som att det handlar om att få något 

som antingen ger kraft åt, stärker eller konfirmerar något hos sig själv och detta kan vara både 

positivt och negativt.  

 
”Att vara sedd, det är att få någonting, för ingenting, utifrån det faktum att man existerar och just 

därför förtjänar kärlek” menar Lii Stening, utbildad socionom (1999 s. 10). När ett litet barn blir 

uppmärksammat, skapar det ett lager inuti, som fungerar som en människas djupaste självkänsla, 

som är rotad från starten. En del människor får inte det lager de behöver för att klara sig oskadda 

från vissa typer av motgångar, och dessa kan uttrycka ett större behov av att vilja bli sedda p.g.a. 

detta. Att bli sedd och bekräftad handlar om ett genuint möte mellan två människor, där man får 

sin existens bekräftad istället för värderad. Att inte bli sedd kan leda till ett destruktivt beteende 

och förutsätter i grunden varandra. När ett barn stämplas som ett destruktivt barn, ligger ansvaret 

för stämplingen av barnet på de vuxna, eftersom det i grunden handlar om att de vuxna inte 

förstått barnet. Barn som söker uppmärksamhet genom att bli tjatade på, få tillsägelser och 

liknande av de vuxna, får också den självbild de har om sig själva ständigt bekräftad i det 

beteendet (Stening 1999 s. 11-21).  

 
Helen Adolfson, legitimerad psykolog inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och Maria Elmfeldt 

Öhrskog, journalist (2008 s. 14) förklarar att man inom KBT ser på beteende som något som 

upprepar sig så länge det på något sätt lönar sig, oavsett om det generar positiv eller negativ 

uppmärksamhet - så länge det är uppmärksamhet överhuvudtaget. De presenterar en modell för 

hur man kan förstå ett beteende: S-B-K: Situation - Beteende - Konsekvens. I en situation uppstår 

något som utlöser eller aktiverar en reaktion hos barnet. Reaktionen leder till ett beteende påverkat 

av situationen och får därefter en konsekvens, som är avgörande för om beteendet ska fortsätta 

upprepas eller upphöra. Ett exempel på detta är följande: Två pedagoger står och talar med 

varandra. Camilla 4 år, står och rycker i pedagogen Annas tröja och ropar hennes namn och söker 

på olika sätt uppmärksamheten från Anna. Anna tvingas avbryta samtalet med sin kollega och 

därmed har Camilla vunnit Annas uppmärksamhet. Detta innebär att Camilla troligen kommer att 

fortsätta med beteendet, eftersom det lönade sig att störa Anna under samtalet (Adolfson & 

Elmfeldt Öhrskog 2008 s. 15-17). 

 
Det finns olika typer av uppmärksamhet och olika svårigheter som ett barn kan befinna sig i när 

det gäller uppmärksamhet; planeringssvårigheter, arbetsminne, motivation, uthållighet, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Ett barn kan ha svårt för att planera och fullfölja sin planering för 

att nå målet med planeringen, d.v.s. det kan ha svårt att se varje moment i planeringen som en del i 
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helheten p.g.a. bristande uppmärksamhet. Ett exempel på detta är förberedelser inför en idrottsdag, 

där barnet har svårt att veta vad som krävs för att få en lyckad dag med matsäck, rätt kläder, rätt 

mängd kläder (beroende på väder) o.s.v. Vad gäller arbetsminne kan ett barn kan ha svårt att hålla 

kvar instruktioner i sitt arbetsminne p.g.a. koncentrationssvårigheter (d.v.s. svårighet att hålla 

uppmärksamheten fokuserad). Om ett barn inte känner motivation till en uppgift, påverkas även 

uppmärksamheten för detta. Dessa barn kan även ha svårt för att komma igång med en uppgift 

som andra barn gör och därigenom ha en svårstartad ”motor”. Uthålligheten påverkas också av 

uppmärksamhetssvårigheter och denna kan påverkas av om barnet upplever en uppgift som tråkig 

eller rolig. Motivation och uthållighet är dock inte samma sak, men de går ofta hand i hand. 

Hyperaktivitet handlar om att ett barn kan ha svårigheter att sitta still och upplevs som intensivt av 

andra. Detta kan också innebära att ett barn stör resten av barngruppen genom att tala högt eller ta 

risker som kan innebära fara både för barnet själv och andra. Impulsivitet också är en del i 

uppmärksamhetssvårigheter; ett barn kan t.ex. tala utan att tänka sig för vad det faktiskt säger, 

avbryta när andra talar, göra saker utan att tänka efter vilken fara det kan innebära, som t.ex. att 

springa rakt ut på bilvägen utan att se sig för (Adolfson & Elmfeldt Öhrskog 2008 s. 30-32).  

 
Det är naturligt att vi i början av livet söker uppmärksamhet för att överleva - att det fungerar som 

en slags ”nödvändig narcissism” som handlar om att man som spädbarn till en början är totalt 

fokuserad på sig själv och sina egna behov (d.v.s. är omnipotent) och att detta med tiden växer 

bort när omgivningen tar mer plats i ens mentala värld menar Henrik Day Poulsen, rättpsykiater 

och författare (2003 s. 23f). Får ett spädbarn dock inte sina grundläggande behov tillgodosedda, 

finns risken att de inte utvecklas som de bör för att klara sig bra i samhället och kan därmed bli 

mer krävande i sitt uppmärksamhetssökande, för att bli bekräftad känslomässigt.  

 
Omsorgsbrist kan på olika sätt påverka om ett barns fortsatta utveckling blir gynnsam eller ej; om 

en av eller båda föräldrarna lever i sociala svårigheter som t.ex. missbruk eller om en av eller båda 

föräldrarna är ängsliga och överdrivna i sitt omhändertagande av barnet, t.ex. inte drar tydliga 

gränser för vad som är rätt och fel, av rädsla för att skada barnet. Om ett barn växer upp under 

sådana förhållanden, kan konsekvenserna bli att de ständigt söker uppmärksamhet för att 

kompensera sin barndoms ej uppfyllda behov (Day Poulsen 2003 s. 29f). 

 
David Wood, professor i psykologi (1999 s. 88) förklarar att begreppet uppmärksamhet inte bör 

ses som ett substantiv, alltså ett tillstånd vi befinner oss i och som finns där från livets första 

början, utan i form av ett verb, något vi gör - uppmärksammar, eftersom han anser att man kan lära 

sig att uppmärksamma, d.v.s. att det är en förmåga man kan öva upp. Han menar att det sker en 
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utvecklingsprocess i uppmärksammande, där vi lär oss att använda och utveckla våra förmågor ju 

äldre vi blir. Ett femårigt barn upplever sin förmåga att minnas som långt mycket större än en 

elvaåring gör, eftersom det är påverkat av vilken nivå man ligger på i koncentration och 

studievana. Äldre barn har större och bättre förmåga till att hålla sin uppmärksamhet på studierna 

under en längre tid än yngre barn, p.g.a. att de lärt sig olika strategier för att hålla uppgifterna kvar 

i arbetsminnet, såsom repetition och sortering av dem (Wood 1999 s. 89-95). Mycket handlar 

alltså om vilken färdighet man besitter i uppmärksamhetsförmåga för att klara av en uppgift. 

Förmågan till att uppmärksamma en uppgift och genomföra den är en konst och man kan hela 

tiden utveckla den. Det krävs mycket av yngre barn att koncentrera sig och detta kan handla om 

olika typer av orsaker; att barnet inte är intresserad av uppgiften (motivation), saknar kunskap om 

hur uppgiften ska utföras o.s.v. (Wood 1999 s. 98-101). Som vuxen bör man alltså vara medveten 

om att barn faktiskt inte har så lätt att möta våra krav på koncentration/uppmärksamhet, eftersom 

det inte hunnit utveckla sin uppmärksamhetsförmåga.  

 
En orsak till att barn skiljer sig i uppmärksamhetsförmåga kan också vara att vi som människor 

föds med olika typer av temperament som påverkar vår möjlighet till att utveckla vår 

uppmärksamhetsförmåga (Wood 1999 s. 304). Tillsammans med detta och den sociala miljön kan 

barn påverkas till att få svårt att uppmärksamma sina uppgifter, eller sitta still och koncentrera sig. 

Detta skriver även barnläkaren och forskaren Björn Kadesjö (2001 s. 84) under på, som menar att 

alla föds in i olika temperament, som påverkar våra beteenden och relationer i hög grad. Han 

menar att en del barn som senare fått koncentrationssvårigheter, har skilt sig från andra barn redan 

från födseln genom att antingen vara väldigt aktiva, svåra att hantera för vuxna eller tvärtom, 

inaktiva och uppfattas som sävliga. Forskarna Stella Chess och Alexander Thomas (barn- 

respektive vuxenpsykiater från USA) fann tre olika typer av temperament och gjorde en 

uppdelning av barn med dessa i ”lätta barn”, ”passiva barn” och ”svårhanterliga barn”. Majoriteten 

av alla barn tillhör, enligt forskarna, gruppen ”lätta barn”, som innebär att de barnen uppfattas av 

sin omgivning som väldigt lättsamma att hantera. De gör det de ska, upplevs som att de alltid har 

gott humör och får andra att trivas i sin närhet och verkar som om de fötts med en inre stabilitet 

och trygghet. Passiva barn uppfattas däremot som trögtänkta och svårstartade. De är ofta sena i 

både sin språkliga och motoriska utveckling, ger ett onyanserat kropps- och ansiktsuttryck och 

uppfattas som svårlästa av omgivningen. De uppfattas liksom de lätta barnen som lätta att ha att 

göra med såtillvida att de äter och sover som de ska och upplevs som väldigt snälla. Svårhanterliga 

barn däremot, uppfattas i det närmaste som motsatsen till båda de föregående grupperna och 

skiljer sig även i de typiska dragen. De uppfattas som aktiva och stingsliga, verkar omöjliga att 
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tillfredsställa med både kärlek, mat och omtanke på andra sätt och uppfattas som livliga. Dock 

skiljer sig dessa barn från de andra i att de ofta utvecklas motoriskt tidigare än andra barn och går 

ofta redan runt 9 månaders ålder, men då har de svårt med balansen, både känslomässigt och 

fysiskt. De svårhanterliga barnen sover ofta väldigt lite och har svårt att komma till ro. De får 

också många utbrott som kan anses vara över bagateller och de upplevs som intensiva av 

omgivningen. Vidare kan andra barn uppleva rädsla för ett svårhanterligt barn, då det inte sällan 

har kraftiga humörsvängningar och upplevs som opålitligt, eftersom det kan impulsivt kasta saker 

eller slå sina kamrater (Kadesjö 2001 s. 85-91).  

 
Barn som befinner sig i koncentrationssvårigheter brukar ofta visa samma typer av tecken, såsom 

uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå, samt 

svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler. Det är dock svårighetsgraden av 

dessa beteenden som avgör om man ska värdera problemen som allvarliga, eftersom alla barn kan 

uppvisa delar av dessa under vissa perioder av sitt liv. Barn som uppvisar 

uppmärksamhetsstörning gör det genom t.ex. att vara lättdistraherade, har svårt att ta in 

instruktioner, störs av andra saker som sker runtomkring, har svårigheter att minnas saker de ska 

göra, behöver mycket uppmuntran för att bli motiverade till att genomföra uppgifter och upplevs 

av vuxna som om de inte utför sina uppgifter eller inte verkar lyssna på det som de vuxna säger 

(Kadesjö 2001 s. 25f).  

 
Impulsiviteten handlar om att barnen verkar sakna energi för att göra svårare uppgifter och 

behöver nästintill någon som tvingar dem att utföra uppgifterna. Om de inte har det, hamnar de lätt 

i dagdrömmeri och glömmer lätt, både vad uppgiften handlar om och hur de ska utföra den, samt 

annat i övriga livet. De barn som är impulsiva vet sällan varför de gör saker och ser inte orsak och 

verkan-sambandet i sina handlingar. De tenderar också att vara impulsiva i sina känslor och 

uppfattas ofta ha kraftiga humörsvängningar, där de skiftar mellan ytterligheter och ofta blir 

väldigt arga för sådant som andra skulle kalla för småsaker. När de blir äldre blir de ofta utsatta för 

retsamma klasskamrater, eftersom de lätt tar åt sig och beter sig emotionellt instabilt. Dessa barn 

kan också ha en motorisk impulsivitet, som innebär att de har svårigheter att styra sin kropp och 

ses ofta som klumpiga. De har svårigheter att anpassa tempo, kraft och riktning i sina rörelser och 

kan uppfattas ha någon motorisk störning, fast det egentligen handlar om impulsivitet (Kadesjö 

2001 s. 27-33).  

 
Barn som är i koncentrationssvårigheter är antingen överaktiva eller mer passiva. De aktiva barnen 

beskrivs ofta vara överallt på en och samma gång, pratar mycket och upplevs som stressande för 
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omgivningen - de kan inte vara stilla. Det viktiga för dessa barn är att hela tiden ha något att göra 

och när de är små tycker de vuxna att deras tempo inte är rimligt med vad som borde kunna 

förväntas av dem i den ålder de befinner sig i. Konsekvensen blir att de vuxna inte litar på barnet 

och att de anser att barnet är oförsiktigt och att man hela tiden måste övervaka barnet. I skolmiljön 

häver de oftast ur sig svaren utan att räcka upp handen, rör på sig hela tiden på sin plats, kan sitta 

och leka med suddgummi eller pennor och kan inte hejda sig ifrån att kommentera och prata rakt 

ut (Kadesjö 2001 s. 33-35).  

 
De passiva barnen söker inte uppmärksamhet på samma sätt som de överaktiva barnen gör, utan 

snarare upplevs de som lätthanterliga, om än långsamma. Barnet kan uppfattas som oroligt, 

försiktigt, att det har svårt att förstå, upplevs som förvirrad och svårigheter att berätta om saker det 

varit med om. De är ofta sena i sin motoriska utveckling, men när de kommer till skolan läggs 

fokus oftast på inlärningen i undervisningen istället, som då ses som deras största problem 

(Kadesjö 2001 s. 37f).  

 
Barn som befinner sig i koncentrationssvårigheter har också svårigheter att uppfatta och följa 

instruktioner och regler och de har ofta har svårt att höra eller lyssna aktivt på instruktioner. Det 

gör att barnet, enligt de vuxna, inte uppfyller de sociala normer, som de bör ha nått kunskaper om i 

den ålder de befinner sig i. Detta problem hänger ihop med de två ovan, d.v.s. 

uppmärksamhetsstörning och impulsivitet, eftersom när barnet inte förstår en regels funktion, 

tenderar det att inte följa den heller. Ett barn med dessa svårigheter kan inte höra 

(uppmärksamma) och därmed inte heller följa en tillsägelse (instruktion), vilket innebär att barnet 

får svårt att göra det som förväntas av det. Dessutom lever dessa barn så mycket i nuet, där de 

styrs av det som är mest intressant för stunden, att de inte klarar av att automatisera de regler som 

de vuxna försöker lära dem. Konsekvensen av att ett barn inte klarar av att ta till sig regler, blir 

t.ex. att det blir mycket utsatt på rasterna, där leken är fri och många outtalade regler finns, vilka 

det har stora svårigheter att uppfatta; eller att vuxna ställer ännu högre krav på barnet att lära sig 

reglerna och iklär sig en auktoritet som inte alls gynnar barnet, utan snarare den vuxne. 

Konsekvenserna av att dessa barn inte uppfattar framförallt sociala regler, blir att de tenderar att 

bli mycket osäkra i sig själva och lätt gör ett av två alternativ; drar sig undan eller går in för att 

spela en roll för att maskera sin osäkerhet i sociala sammanhang (Kadesjö 2001 s. 40-43). 

 
3.2. Självkänsla 
Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2013) är självkänsla en ”känsla som gäller den kännande 
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själv”, ett ”medvetande om det egna jaget”, samt ”självkännedom”. Utifrån detta kan man tolka 

självkänsla som något som säger något om hur man känner inför sig själv som människa och som 

även rör hur man känner sig själv som person. Enligt Nationalencyklopedin (2013) är självkänsla 

samma sak som självuppfattning, d.v.s. hur man uppfattar sig själv; och en del av en persons 

självmedvetande som innefattar känslor och värderingar. 

 
Genom att bli sedda får vi en självkänsla och när man känner att man duger, precis så som man är, 

mår man även bra i sig själv. Självkänsla är alltså en produkt av att ha blivit sedd eller inte sedd, 

hur vi uppfattar oss själva utifrån våra upplevelser av hur andra sett oss och handlar om huruvida 

vi känner att vi duger som människor eller inte. När man talar om självkänsla är det nästintill 

oundvikligt att tala om självförtroende och detta begrepp innefattar den tro man känner till sig 

själv och sina förmågor. Självkänslan växer av att man blir sedd och bekräftad i sin existens, utan 

värderingar åt varken det ena eller andra hållet (Stening 1999 s. 58f).  

 
Enligt psykologen och psykoterapeuten Jeffrey Wijnberg (2004 s. 9) är självkänsla viktigt för hur 

man mår och menar att om man har en god självkänsla presterar man bättre, är trevligare för andra 

att umgås med och mår bättre i sig själv. Om man har en sämre självkänsla tenderar man att 

misslyckas oftare, må sämre i sig själv och bete sig på ett sätt som andra i ens omgivning inte 

uppskattar. Han nämner också uttrycket ”självuppfyllande profetia”, som innebär att det man 

tänker eller förväntar sig av livet, kommer att ske. Däremot är det inte alltid så att man presterar 

bättre för att man har en god självkänsla - snarare kan en överdriven självkänsla ligga en i fatet 

och innebära att man tror mer om sig själv än vad man faktiskt är eller är kapabel till. Detsamma 

gäller åt andra hållet, att man tror för lite om sig själv men ändå lyckas väldigt bra i sina 

prestationer (Wijnberg 2004 s. 10f).  

 
Tesen att man måste älska sig själv för att sedan kunna älska andra och göra vad som helst av livet 

omkullkastas av Wijnberg (2004 s. 18f), som menar att vi inte drivs av någon inre drivkraft, 

motivation för att må bra, utan det hela handlar om vår omgivning och hur den ser ut, samt vad vi 

får ut av den. Genom andra växer vi i oss själva och han lägger tyngdpunkten vid att vi är 

beroende av yttre drivkrafter snarare än inre. Yttre drivkrafter fungerar som morötter för oss att 

motivera oss inför uppgiften (Wijnberg 2004 s. 22). 

 
3.3. Trygghet 
Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2013) innebär ordet trygghet något som ger en känsla av 

säkerhet och beskydd, samt att man kan känna trofasthet och tillit till någon.  
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Den fundamentala tryggheten handlar om att få sina basala behov tillgodosedda, såsom att få mat, 

sömn, blöjan bytt och att någon ger respons på ens skrik. Trygghet handlar också om att någon står 

vid ens sida och beskyddar en från faror, samt är en pålitlig person när ett barn lär sig att bemästra 

livet och lär sig att klara sig själv (Stening 1999 s. 44). En annan form av trygghet är också 

tydlighet. När en vuxen är tydlig är den också äkta, sann och det är något som barn uppskattar. Vid 

dubbla budskap existerar inte tydlighet, vilket leder till otrygghet istället för trygghet (Stening 

1999 s. 50).  

 
3.4. Teoretisk reflektion 
I min teoretiska referensram kommer jag presentera de perspektiv som jag kommer att använda 

mig av i resultat/analysavsnittet. Jag har också presenterat och förklarat mina valda begrepp, 

uppmärksamhet, bekräftelse, självkänsla och trygghet. Det är tydligt att Vygotskij, Skinner och 

Piagets teorier än idag är högst aktuella, t.ex. som det som Adolfsson och Elmfeldt Öhrskog säger 

om att inom KBT tänker man att det beteende man får uppmärksamhet för, fortsätter man med, 

oavsett om det genererar positiv eller negativ uppmärksamhet, allt i enlighet med Skinners teori 

om operant betingning. Att ta med Skinners teorier om operant betingning har jag motiverat med 

att det inom KBT finns modeller och resonemang som bygger på samma typ av teori som Skinner 

presenterade. 

 
Både Vygotskij och Piagets teorier om att människan är en social varelse och utvecklas i samspel 

med andra, samt att den vuxne fungerar som en vägledare eller guide för barn i deras utveckling 

syns också i vad Stening och Wijnberg skriver om självkänsla som byggd på något utifrån, andras 

bekräftelse och där motivationen att må bra i sig själv ofta hänger på andras bemötande och 

synsätt. Framförallt Stening betonar vikten av att bli sedd, hörd och accepterad för den man är och 

betonar ansvaret de vuxna runtomkring ett barn har, för att få det att bli en stabil människa från 

grunden. Även Wood och Kadesjös förklaringar till vad som händer med ett barn som befinner sig 

i koncentrationssvårigheter faller in under denna kategori av teorier, eftersom effekten av barnets 

beteende färgar av sig i stort på barnets sociala samvaro.  

 
Woods tankar om att det lilla barnet inte är född med en uppmärksamhetsförmåga (snarare än att 

det skulle handla om ett tillstånd, man befinner sig i), utan att det är en färdighet det lär sig att öva 

upp, bygger på Piagets grundantaganden om att barn lär sig nya beteenden och förändrar sina 

beteenden utifrån adaptionsprocessen, där det skiftar mellan att ackommodera (anpassa), samt 

assimilera (införliva) ett beteende. Piaget menade också att drivkraften hos människan är både 
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självreglering och känslan som motivation inför en uppgift.  

 
Day Poulsen talar om vikten av att få sina behov tillfredsställda som spädbarn, eftersom det kan 

verka avgörande för hur man beter sig senare i livet. Om man inte fått sina behov tillgodosedda 

som liten, finns risken att man söker uppmärksamhet för att få den känslomässiga bekräftelse man 

saknat tidigare i livet. Han talar också om att omsorgsbrist av olika slag, som t.ex. otydlig 

gränssättning kan påverka ett barn till att blir mer krävande i sitt uppmärksamhetssökande. Dessa 

perspektiv stämmer också överens med vad Stening menar om vikten av att bli uppmärksammad 

som liten - om man blir sedd för den man är, skapar det ett lager av självkänsla inuti som skyddar 

barnet bättre mot motgångar senare i livet. Om barnet inte blir uppmärksammat kan det leda till 

destruktivt beteende, vilket även Day Poulsen menar.  

 
Det ska också tilläggas att jag valt ut de delar som fokuserar på mitt ämne från Vygotskij, Skinner 

och Piaget, vilket innebär att både Vygotskij och Piagets resonemang kan påminna om varandra, 

men här är det viktigt att förstå att jag inte presenterat en helhetsbild av deras teorier, utan plockat 

ut det som var relevant för just detta ämne. 

 
4. Tidigare forskning 
Jag har i mina efterforskningar bland annat funnit ett examensarbete som belyser samma ämne, 

men där författarna, Caroline Fredriksson och Jenny Kristiansson (2011), benämner de barn, som 

jag menar avviker i sitt beteende genom att de söker negativ uppmärksamhet, som barn med 

”större uppmärksamhetsbehov”. Författarna skriver om ämnet utifrån hur man enligt forskning 

kan/ska bemöta barn som verkar behöva mer uppmärksamhet än andra barn och har intervjuat 

både förskollärare och barnskötare om hur de gör i praktiken. De kom fram till att barns 

uppmärksamhetssökande sker på olika sätt och representerar olika behov och därför bör barn 

bemötas utifrån sina individuella behov. Vidare framkom ett önskemål från pedagogerna om 

ökning av personal och en minskad barngruppsstorlek för att bättre kunna bemöta barnen med 

större uppmärksamhetsbehov (Fredriksson & Kristiansson 2011). 

 
Linda Palla (2011) har skrivit en avhandling som handlar om hur pedagoger i förskolan kan se på 

och använda sig av barns olikheter som en tillgång i verksamheten. Hon problematiserar att 

pedagogerna i förskolan är så fokuserade på att hjälpa barn att uppfylla de av samhället satta 

normerna, att de barn som inte faller in i normerna direkt, uppstår det konflikter om för 

pedagogerna. Att normalisera att alla är olika och inte måste vara lika i en förskola för alla, är 

huvudtemat i Pallas forskningsstudie. I hennes resultat framgår det att det finns ett visst utrymme 
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för barns olikheter inom förskolans verksamhet, men av studien framgår också att det utrymmet är 

ganska litet. Barn som avviker i sina beteenden uppmärksammades mycket av pedagogerna och 

gränsdragningen mellan hur stort eller litet avvikandet i beteendet graderas, varierade beroende på 

hur allvarligt pedagogerna såg på problemet, d.v.s. gränsdragningen var rörlig och föränderlig och 

ofta situationsbundet, enligt pedagogerna. En viktig sak Palla (2011) framhåller i slutet av sina 

avhandling är att pedagogerna oftare la ner mer energi på att korrigera olika typer av avvikande 

beteenden, snarare än att ta till vara på dem och se dem som tillgångar i en verksamhet som ska 

vara för alla.   

 
Cecilia Engström (2012) har också skrivit ett examensarbete om barn som söker uppmärksamhet, 

utifrån  hur man som pedagog kan arbeta inkluderande för att barn och elever, oavsett socialt 

beteende, ska kunna ta del av det sociala samspelet likväl som lärandet i skolan. Engström (2012) 

har gjort både litteraturstudier och en intervju och beskriver i sitt resultat hur skolan bör anpassas 

efter eleverna, inte hur eleverna bör anpassa sig efter skolan. 

 
Jag kommer att skilja mig från dessa studier i och med att jag ämnar att skapa en djupare 

förståelse för det pedagogiska dilemma en förskollärare ställs inför i denna problematik med barn 

som söker negativ uppmärksamhet. Mitt fokus ligger på reflektioner och resonemang, snarare än 

genomtänkta strategier eller studier av hur arbetet fungerar i praktiken, vilket forskningen ovan 

representerar.  

 
5. Metod och material 
Här presenteras val och urval av metod och material, samt avvägningar jag gjort inför studien. 

 
5.1. Metod 
Vid val av metod, föll det sig naturligt och givet att använda en kvalitativ metod som intervju, 

eftersom det bäst tjänade syftet för min undersökning, då jag ville ta reda på hur erfarna 

förskollärare tänker och resonerar kring barn som söker och får negativ uppmärksamhet. Intervju 

som metod fungerar som ett sätt att inhämta kunskap om det som sker i samhället och det var 

precis vad  jag behövde för att kunna genomföra min undersökning. Min studie handlar om att 

undersöka vilka tankar och reflektioner informanterna har om barn som söker och får negativ 

uppmärksamhet och detta är svårt att observera, då det är skillnad på att tänka kring något och att 

praktisera något och även detta faktum motiverade intervju som metod (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011 s. 37, 56).  
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Jag har valt att genomföra delvis semistrukturerade intervjuer, eftersom denna typ av intervju går 

ut på att intervjua en informant om ett bestämt ämne, vilket är fallet i min studie och jag har valt 

att formulera öppna frågor som gav informanten möjlighet att berätta om sina egna tankar och 

upplevelser, vilket följer syftet med min undersökning (Dalen 2007 s. 31). Frågorna har jag 

formulerat utifrån uppsatsens frågeställningar. I intervjuguiden finns även frågor som rör genus; 

om mina informanter upplevt skillnader i hur pojkar och flickor söker och får negativ 

uppmärksamhet, samt vilka dessa var och detta beror på att jag till en början även hade med det 

som en frågeställning i uppsatsen, men valde att ta bort den, eftersom jag ville hålla en röd tråd 

igenom hela uppsatsen och detta skulle ha blivit ett för stort sidospår. Resultatet av dessa frågor 

var dock ytterst intressant, då alla mina informanter specifikt kunde peka på vilka skillnader det 

fanns i pojkars och flickors beteenden, men också pedagogernas sätt att bemöta pojkar och flickor 

utifrån detta och det skulle därför vara intressant att se vidare studier i detta, även om en vidare 

presentation av mina resultat tyvärr inte platsar i denna uppsats. 

 
Vart intervjuerna skulle äga rum har jag lämnat helt upp till mina informanter att avgöra, eftersom 

det enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011 s. 45) är viktigt att informanten känner sig trygg 

och bekväm med intervjusituationen. Jag blev inbjuden till varje informants arbetsplats och fick en 

rundtur på nästan alla förskolor innan vi satte oss ner i ett avskilt rum och fick genomföra 

intervjun ostört.  

 
Tiden för intervjuerna satte jag till 45-60 minuter, som ett slags riktmärke till informanterna. Det 

finns både för- och nackdelar med att sätta en bestämd tid för intervjuerna och en nackdel kan vara 

att informanten väljer att avbryta efter de överenskomna 45 minuterna även om denne har mycket 

att säga, för att det var den tid som jag som forskare bett om och den tid som informanten avsatt 

för intervjun. Jag såg angivelsen av tidsramen som en fördel för mina informanter, eftersom de då 

kunde förhålla sig till detta genom att planera in tid för intervjun när det passade i deras 

arbetsschema, då alla intervjuer genomfördes på deras arbetstid. Jag vägde nackdelarna mot 

fördelarna och ansåg att det för min undersökning skulle vara en lagom tid att få svar på mina 

frågor. Dock får man komma ihåg att när en informant talar om något som ligger henne/honom 

varmt om hjärtat, såsom detta yrke gör de flesta, tenderar tiden att gå fortare i intervjusituationen. 

Detta till trots tog varje intervju mellan 35-50 minuter och jag upplevde att mina informanter fick 

ett tillräckligt utrymme för att kunna besvara mina frågor, samt att jag själv kunde be 

informanterna att utveckla sina svar eller ställa följdfrågor på något de nämnt tidigare. Detta har 

jag gjort enlighet med vad Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011 s. 45) skriver om tidsangivelser för 
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intervjuer.  

 
5.2. Etiska överväganden 
Det finns fyra krav som en forskare behöver ta hänsyn till och informera deltagare i en studie om: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2004 s. 6). Informationskravet innebär att forskaren är obligerad att informera 

sina informanter om att deras deltagande är helt frivilligt och att de är tillåtna att avbryta sin 

medverkan när de vill, samt vilken roll deltagarna kommer ha i studien och vilka villkor de deltar 

under. Samtyckeskravet innefattar en överenskommelse mellan forskaren och deltagaren om 

deltagarens samtycke till medverkan i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att inte röja 

studiens deltagares identitet, då detta kan vara förödande för denne. Till sist handlar 

nyttjandekravet om att det som forskaren får i material av deltagaren ska endast användas för 

forskningsstudier (Vetenskapsrådet 2004 s. 9ff).  

 
Dessa krav har jag tagit hänsyn till i min studie och jag har informerat portvakterna och alla 

deltagare om att deltagandet är helt anonymt och att den enda som kommer se materialet är jag, 

samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. De har alla fått skriva under ett så kallat 

missivbrev, där jag har beskrivit och förklarat villkoren för intervjun, d.v.s. studiens syfte, hur 

lång tid intervjun beräknades ta, var den färdigställda uppsatsen kommer att finnas offentligt att 

finna, att jag med informantens samtycke önskade att spela in intervjun samt att informantens 

medverkan är frivillig och att denna har rätt att avbryta närhelst den vill. Jag har också uttryckt 

tacksamhet för att de ville ställa upp och har lovat att skicka uppsatsen till alla mina informanter 

när den är färdigställd i enlighet med Stukát (2011 s. 53). Alla informanter samtyckte till 

inspelning av intervjuer och det har underlättat arbetet avsevärt.  

 
5.3. Urval och begränsningar 
Valet av informanter var inte särskilt svårt. Jag ville ha en hög validitet i min undersökning och 

tänkte därför att mitt urval av informanter skulle vara begränsat till relevant bakgrund för att 

kunna besvara mina frågor. En nyexaminerad förskollärare skulle säkert kunna ha tankar och idéer 

om mitt ämne, men det är erfarenheten av den praktiska kunskapen som är avgörande för hur väl 

förskollärarna kan besvara mina frågor och därför satte jag en gräns vid minst 10 års erfarenhet av 

att arbeta med barn i förskola, efter avslutade studier av en förskollärarutbildning. Att jag sedan 

specificerat att de måste ha 10 års erfarenhet efter avslutad utbildning, handlade för mig om att 

man som lägre utbildad eller en anställd inom förskola som helt saknar utbildning, kan sakna de 
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kvalifikationer som en förskollärarutbildning på något sätt garanterar, även om detta är en sanning 

med modifikation. För att höja sannolikheten att finna förskolepersonal som reflekterar mycket 

över sin roll som pedagog, valde jag att uteslutande söka erfarna utbildade förskollärare, eftersom 

lärarutbildningen kräver reflektion genom seminarier, bearbetning av kurslitteratur och 

diskussioner i arbetsgrupper. Förskolan fick sin första Läroplan 1998 och därför känns 10 års 

erfarenhet relevant utifrån att de ska ha arbetat efter dessa mål som inte funnits längre än 15 år 

dags till dato.  

 
Informanterna har jag funnit genom att söka portvakter, d.v.s. de personer som fungerar som en 

väg in till de informanter jag sökt för undersökningen (Dalen 2007 s. 37). Jag har kontaktat 13 

förskolechefer för både privata och kommunala förskolor i en stad i Mellansverige och via dem 

fått kontakt med relevanta informanter. Detta urval tänker jag påverkar min undersökning positivt, 

eftersom det då inte finns någon risk att alla förskollärare skulle besvara mina frågor likt varandra 

utifrån att de alla t.ex. arbetar på en och samma förskola eller under en och samma ledning. 

Informanterna har garanterats anonymitet i studien och med min geografiska spridning på 

informanter, är sannolikheten väldigt liten att någon skulle kunna identifiera dem (Öberg 2011 s. 

65). I studien kommer dock informanterna att ha fingerade namn för att lättare skapa ett 

sammanhang för läsaren. 

 
En av dessa förskollärare är även specialpedagog sedan många år tillbaka, men är nu verksam som 

förskollärare. En annan förskollärare visade sig vid intervjutillfället vara nyexaminerad sedan juni 

2013, vilket jag vägde fördelar och nackdelar emot och ändå valde att inkludera hennes 

medverkan, eftersom hon har varit anställd som förskollärare i mer än 10 år innan hon tog sin 

examen. Dessutom visade hennes svar att hon reflekterade mycket över sin roll som pedagog och 

därför kunde jag motivera hennes medverkan i enlighet med syftet och önskemålet om urvalet av 

informanter i denna uppsats. 

 
5.4. Material 
Mitt material består av fem delvis semistrukturerade intervjuer med erfarna förskollärare. Vid 

sammanställningen av min resultatredovisning blev det tydligt att förskollärarna gav en motbild 

till hur de såg på barn som söker negativ uppmärksamhet kontra hur de bör behandlas istället och 

även om denna del mer fokuserar på faktiska metoder, var det ofrånkomligt att inte ta med det för 

att skapa förståelsen för hur förskollärarna tänker om dessa barn. Jag har valt att använda mig av 

innehållsanalys som metod för att analysera mitt material (Stukàt 2011 s. 60f). 
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Här kommer en kort presentation av mina informanter, med fingerade namn, för att lättare skapa 

sammanhang mellan vad varje informant sagt. Alice är 57 år och har arbetat som förskollärare i 35 

år efter examen från förskollärarutbildning. Elsa är 53 år och har arbetat som examinerad 

förskollärare sedan 1997, d.v.s. 16 år. Charlotta är 48 år och har arbetat som förskollärare i över 

10 års tid. Elisabeth heter min sista informant och är 65 år. Hon tog förskollärarexamen 1978 och 

tog examen som specialpedagog 2006. Idag är hon verksam som förskollärare. Linnea är 55 år och 

har arbetat som förskollärare i 25 år. 

 
6. Resultat/Analys 
I detta avsnitt kommer jag att presentera förskollärarnas intervjusvar under tre olika teman som jag 

skapat utifrån mina frågeställningar; ”Perspektiv på negativ uppmärksamhet” ”Perspektiv på barn 

som söker negativ uppmärksamhet” samt ”Förskollärarens möjligheter och begränsningar” och 

analysera dessa med hjälp av min teoretiska referensram, begreppen uppmärksamhet, bekräftelse, 

självkänsla och trygghet, samt vad tidigare forskning inom ämnet visat. 

 
6.1 Perspektiv på negativ uppmärksamhet 
Här kommer jag att jämföra både mina informanters svar med varandras i vad negativ 

uppmärksamhet är och informanternas svar med vad min teoretiska referensram och 

begreppsförklaringarna uppmärksamhet och bekräftelse förklarar, samt ställa det mot vad tidigare 

forskning visat, i en invävd presentation av resultat med analys.  

 
Alice förklarade att hennes perspektiv på negativ uppmärksamhet handlar mycket om att barnen 

på olika sätt stör varandra eller gruppen genom t.ex. att sitta och pilla på andra barn i samlingen 

istället för att koncentrera sig på det som sker i samlingen, prata utan att ha fått ordet eller har 

svårigheter att klä på sig i hallen när gruppen ska gå ut, men poängterade också att man inte skulle 

förlägga problemet till barnet;  

 
Om man har ett barn som man inte tycker fungerar i t.ex. samlingen tycker jag inte att man bara 

ska koncentrera sig på att tro att det är något fel på barnet, utan man måste också tänka på ”hur 

har jag den här samlingen”? Hur ser det ut i vår hall för att det här inte ska uppstå? För det är inte 

säkert att det är barnets fel egentligen utan det kanske är sättet som man arbetar på eller stora 

barngrupper, för mycket handlar ju om att det är stora barngrupper. Det blir ju inte lika mycket 

tid till varje barn, i och med att antalet vuxna blir färre. 

 
Adolfson & Elmfeldt Öhrskog (2008 s. 30-32) förklarar att det finns olika typer av 

uppmärksamhetssvårigheter som ett barn kan befinna sig i; planeringssvårigheter, arbetsminne, 
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motivation, uthållighet, hyperaktivitet och impulsivitet. Även Kadesjö (2001 s. 25f) beskriver 

liknande svårigheter som ett barn kan befinna sig i som gör att de söker negativ uppmärksamhet; 

uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå, samt 

svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler. Det Alice berättar blir tydliga 

exempel på vad både Adolfson & Elmfeldt Öhrskog och Kadesjö beskriver om hur barn i 

uppmärksamhetssvårigheter kan visa hur de har svårigheter att hålla fokus på det aktuella som 

sker i stunden (uthållighet), t.ex. samlingsmomentet som Alice berättade om eller ute i hallen vid 

påklädning inför utevistelse. Hyperaktiviteten och impulsiviteten exemplifieras i Alices 

beskrivning hur dessa barn gärna använder sina kompisar för att få uppmärksamhet genom att sitta 

och pilla på dem (hyperaktivitet) eller att prata rakt ut utan att ha fått ordet (impulsivitet). Även 

motivationen är något som författarna beskrivit som en viktig faktor och något som Alice 

underströk i intervjun. Hon förklarade att själva momentet i sig kan vara en anledning till att dessa 

barn reagerar och söker negativ uppmärksamhet och att arbetssättet och miljön speglas i barnens 

reaktioner. Detta synsätt går också att härleda till vad Engström (2012) kom fram till i sin 

litteraturstudie om att skolans verksamhet bör anpassas efter eleverna och inte att eleverna bör 

anpassa sig till skolan. Alices tankar om att miljön och olika situationer påverkar barnens 

beteenden tyder på att detta sätt att tänka redan är implementerat i hennes sätt att arbeta och 

reflektera kring förskolans verksamhet. Hon trycker även på det faktum att storleken på 

barngrupperna har förändrats och blivit större med åren, vilket är något jag kommer tillbaka till 

senare under temat ”Förskollärarens möjligheter och begränsningar”.  

 
Det som Kadesjö skriver om att dessa barn kan ha svårigheter att uppfatta och följa instruktioner 

och regler, kan man se tecken på i påklädningssituationen som Alice nämner som exempel på hur 

negativ uppmärksamhet kan yttra sig. Ett barn som fastnar i en situation såsom påklädning i 

hallen, kan ha svårigheter att uppfatta vad det ska göra härnäst, i en övergång som att gå från 

inomhusaktivitet till utomhusaktivitet och enligt Kadesjö är det då viktigt att uppmuntra barnet till 

att bli motiverad för uppgiften, något som Alice pekar på i och med resonemanget att man kanske 

måste förändra situationens upplägg, istället för att fokusera problemet till barnet. Impulsiviteten i 

samband med motivationen för uppgiften kan för ett barn som söker negativ uppmärksamhet, 

alltså påverka hur väl de klarar av en uppgift som att klä på sig inför utevistelse. Ett annat 

perspektiv Kadesjö (2001 s. 27-33) ger på impulsiviteten hos ett sådant barn är också att de kan 

sakna energi för att genomföra uppgiften, vilket leder till att de oftast glömmer vad uppgiften 

handlade om, hur de skulle utföra den och de vet sällan varför de gör saker och ser sällan orsak 

och verkan-sambandet i sina handlingar. Om ett barn visar dessa beteenden, kräver det mer av 
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pedagogen för att kunna möta detta barn. Dels behöver pedagogen motivera barnet och det kan 

kräva mycket mer energi än för ett barn som inte är impulsivt, vilket innebär att pedagogen får en 

dubbel uppgift, att motivera både barnet och sig själv till att lyckas med uppgiften som barnet ska 

utföra. Alices perspektiv på den pedagogiska miljön som påverkansfaktor för hur väl ett barn ska 

klara av sina uppgifter (t.ex. sitta still vid samlingsmomentet eller påklädningssituationen i hallen) 

kan alltså betyda mycket för ett barn som är impulsivt och kan hjälpa eller stjälpa motivationen 

hos barnet inför uppgiften. 

 
Elisabeth berättade om hur hon bemötte ett barn i början av sin karriär som examinerad 

förskollärare, som vid ett födelsedagsfirande på förskolan helt plötsligt bara skrek rakt ut 

”Aaaaah!”, varpå hon svarade honom ”Nämen ‘Rickard’, är du GLAD?!”, vilket fick honom att 

tystna. Enligt Elisabeths tolkning tystnade han för att hon hade sett hans sanna känsla, vilken han 

inte var förmögen att hantera på ett annat sätt än genom impulsiviteten och att ge ett utrop för den. 

Impulskontrollen räckte inte till och istället för att korrigera hans beteende genom en tillsägelse, 

lyckades hon sätta fingret vad vad hans beteende faktiskt stod för och bemötte honom utifrån det 

och inte beteendet i sig. Denna situation går också att härleda till Kadesjös förklaring av att ett 

barn som befinner sig i uppmärksamhetssvårigheter också kan ha svårigheter att uppfatta och följa 

instruktioner och regler, även utifrån ett socialt perspektiv, d.v.s. att barnet i sina 

uppmärksamhetssvårigheter även har svårt att ta till sig sociala regler om hur man ska uttrycka 

t.ex. glädje vid ett födelsedagsfirande. Om man har svårigheter att förstå sociala regler, som 

Rickard visade genom sitt beteende som kunde ha utlöst en negativ kontakt (som Elisabeth kallade 

det) eller negativ uppmärksamhet och pedagogen förstår vad det är för känsla som barnet ger 

uttryck för, kan pedagogen se bortom beteendet och istället bekräfta barnet i sin känsla. Elisabeth 

menade att hon lärde sig att hon alltid måste vara steget före och försöka bemöta barnet precis där 

det befinner sig. Stening (1999 s. 11-21) menar också att det i grunden handlar om att ett barn inte 

blivit förstått av de vuxna när de blir stämplade som ett barn som söker negativ uppmärksamhet. 

Hon menar att om man inte blir sedd kan det leda till ett destruktivt beteende och att det förutsätter 

varandra, d.v.s. man beter sig inte destruktivt om man känner sig sedd, vilket är precis vad 

Elisabeth erfor. Att barn som söker negativ uppmärksamhet också kan ha svårigheter i att uppfatta 

sociala regler och koder blir väldigt tydligt i detta exempel som Elisabeth tog upp och något som 

kunskap om hos pedagogen uppenbart kan påverka både bemötandet av barnet och barnets 

utveckling utifrån det bemötande det får.  

 
Charlotta förklarade negativ uppmärksamhet som något som sker när barn blir stämplade som 



	   24	  

misslyckade p.g.a. att pedagogerna inte iordningställt verksamheten som gör det möjligt för dem 

att lyckas. Enligt henne är det uppenbart att det inte är barnen som har problem och hon betonade 

pedagogens roll i det hela:  

 
Det blir förstorat när man benämner ett barn vid ett felaktigt beteende. Istället för att sätta fokus 

på beteendet så lyser man ju barnet. Det är den som får för att det blir tokigt, inte själva 

situationen. Det är väl ett typiskt kännetecken på när det är negativt, när man inte är uppmärksam 

och kan belysa på situationen som händer, som pedagog. Så det vill till att man är medveten som 

pedagog hur man uttrycker sig och hur man säger och belyser. 

 
Enligt Charlotta ligger mycket av ansvaret för hur det blir för ett barn som söker negativ 

uppmärksamhet på pedagogen och hur uppmärksam pedagogen själv är på både sig själv och sitt 

eget beteende, men också barngruppen och det som sker runtomkring. Vidare berättade hon: 

 
Det kan ju vara så att det är ett barn som sitter och gör någonting annat än att koncentrera sig på 

själva händelsen som sker i en samling t.ex. istället för att locka med det här barnet och bli 

intresserad av vad som händer, så är det väldigt lätt att man benämner barnet vid namn för att få 

det med i situationen som händer. Fast egentligen kan man fånga upp barnet på ett annat sätt än 

genom att säga det här barnets namn. Och det som händer i hela gruppen är ju att jag 

uppmärksammar alla barnen på att det är det här namnet som sticker ut. 

 
Detta citat blir väldigt intressant när man jämför det med vad Vygotskij menade om viljestyrd 

uppmärksamhetsförmåga som fungerar impulsivt och att det förutsätter att de vuxna tar sitt ansvar 

i att lära barnen att styra sin uppmärksamhetsförmåga genom att fokusera deras uppmärksamhet 

(Jerlang & Ringsted 2008 s. 366). Vygotskij betonade att barnets utveckling är beroende av hur de 

vuxna bemöter dem socialt och detta blir tydligt i Charlottas beskrivning av vilken konsekvens en 

pedagogs bemötande av ett sådant här barn kan ge - att pedagogen med sitt synsätt och bemötande 

kan bidra till att barnet stämplas inför gruppen. Vygotskij menade att barn inte kan styra sin 

uppmärksamhetsförmåga i förskoleåldern och att de är impulsiva från grunden och det innebär att 

det krävs en stor reflektionsförmåga från pedagogernas sida i hur de agerar och behandlar barn 

som söker negativ uppmärksamhet. Charlotta trodde att det inte var många pedagoger som faktiskt 

reflekterade så mycket över hur de gör och menade att det var sorgsamt, eftersom barn då blir 

utsatta för något de inte ska behöva vara med om. Även här lägger hon mycket av ansvaret för hur 

barn beter sig på pedagogerna, vilket Vygotskij också menade var fallet. 

 
Också Elsa berättade att hon tyckte att negativ uppmärksamhet innebar att man som pedagog 

uppmärksammar det som inte är bra och talar högt om det inför andra; 
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Negativ uppmärksamhet när man uppmärksammar det som inte är bra, att man talar högt om det 

som inte är bra ”Nej du får inte knuffas” ”Du får inte bitas” eller ”Nu får du sitta still igen” 

”Spring inte runt”, det blir de negativa faserna istället för de berömmande orden: ”Titta vad du 

kan”, ”Oj vad du hjälpte till att städa”, ”Titta vad snäll du var mot henne”, ”Oj vad bra att du gav 

henne spaden”, så det blir negativa faser. Betoningar är väldigt viktigt, hur man betonar det man 

säger, för det är skillnad mellan de uppmuntrande orden och de negativa orden eller faserna. Man 

använder ju en annan röst. Och det fångar ju barnen upp, de är otroligt känsliga. 

 

Detta synsätt stämmer in på vad Piaget (Jerlang 2008 s. 298ff) menade om att barnet lär i socialt 

samspel med andra - genom andra, både barn och vuxna, lär sig barnet att förstå andra och deras 

perspektiv och skapar kunskaper i hur det ska och kan förstå sin omgivning. Pedagogen fungerar 

som en vägvisare för barnen och barngrupperna och besitter därmed en makt att påverka olika 

barns status i gruppen genom valet av sitt bemötande.  

 
Linnea beskrev negativ uppmärksamhet som något man gör när man inte har verktyg att få 

uppmärksamhet på något annat sätt och att det negativa beteendet förstärks både av vuxna och 

andra barn. Stening (1999 s. 11-21) beskriver hur barn som får uppmärksamhet genom att bli 

tjatade på och få tillsägelser också får sin självbild bekräftad i sitt beteende, vilket Linnea 

berättade att hon kunde se bland dessa barn i praktiken. Konsekvensen av detta, menade Linnea, 

blev att när barnet sedan växer upp, är det lätt att den självbild som barnet fått av andra utifrån sitt 

sökande av negativ uppmärksamhet, fortsätter bekräftas i att barnet är den där personen som gör 

att det blir fel. Denna konsekvens kan appliceras på den modell som Adolfson & Elmfeldt 

Öhrskog (2008 s. 14) förklarar om hur ett beteende befäster sig i en person, så länge det lönar sig 

att visa det beteendet: Situation - Beteende - Konsekvens. Även Skinners modell för operant 

betingning stödjer Linneas upplevelse, som utgår från samma tes som Adolfson & Elmfeldt 

Öhrskogs - att ett effektivt sätt att befästa ett beteende, önskvärt eller ej, är att uppmärksamma det. 

Bland de yttre förstärkningarna finns en social förstärkning - uppmärksamhet och genom 

uppmärksammandet bekräftar man barnet i att beteendet lönar sig. Detta innebär att ett barn som 

söker negativ uppmärksamhet och får det, sannolikt kommer att fortsätta med beteendet, eftersom 

det uppmärksammas och därmed blir förstärkt. Precis som Stening och Linnea förklarar, kan 

beteendet bekräfta självbilden och således bli att barnet till slut identifierar sig med sitt negativa 

beteende. Konsekvensen av detta kommer jag att beröra mer i nästa avsnitt. 

 
6.2 Perspektiv på barn som söker negativ uppmärksamhet 
Jag har i förra avsnittet presenterat och analyserat mina informanters syn på vad negativ 
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uppmärksamhet är och i följande avsnitt kommer jag att presentera hur deras syn på barn som 

söker negativ uppmärksamhet ser ut och jämföra det med min teoretiska referensram, mina 

begrepp uppmärksamhet, bekräftelse, självkänsla och trygghet.  

 
Linnea berättade att hon såg på barn som söker negativ uppmärksamhet som att hon arbetar med 

barn, med människor och hade en interkulturell syn på olikheter - att de berikar oss och att det är 

viktigt att stötta dessa barn och hitta någonstans där de kan växa i sig själva och sin egen självbild: 

 
Min syn är att jag jobbar med barn, människor och min grundsyn är att det är en stor fördel att 

alla är olika  och att alla har små grundkompetenser och att vi måste jobba med allt så att det här 

barnet som det inte funkar någon annanstans än den här biten t.ex. rörelse eller med bild, så ska 

de få växa där. Så att man hittar trygghet någonstans. 

 
Vidare berättade Linnea att hon såg på dessa barn som ”de roligaste nötterna att knäcka” och att 

dessa barn inte är några problembarn. Stening (1999 s. 10) menar att vid uppmärksammande av ett 

barn, skapar man ett lager av djup självkänsla inuti och om man inte får det lager man egentligen 

behöver, kan man uttrycka ett större behov av uppmärksamhet. När Linnea berättade hur man kan 

söka efter situationer eller miljöer där ett barn som brukar söka negativ uppmärksamhet kan 

stärkas i sin självkänsla och få känna att det blir uppmärksammat/bekräftat för något bra, påminner 

det om Elsas synsätt, i att det handlar om att vara vid i sitt synsätt och försöka att se styrkor och 

potential i dessa barn och försöka hitta det som kan stärka dem, så att allt fokus inte bara hamnar 

på det oönskade beteendet. Stening (1999 s. 58f) menar att vi växer och får en starkare självkänsla 

när vi blir sedda och får känna att vi duger precis så som vi är och förklarar att självkänsla är en 

produkt av hur väl man känt att man har blivit sedd. Det Linnea och Elsa försöker göra i sina 

verksamheter är att få barnen som söker negativ uppmärksamhet att växa i sin självkänsla, genom 

att t.ex. ha ett öppet och vitt synsätt och försöka se barnen utifrån potential och styrkor istället för 

att döma ut dem som t.ex. Elsas kollegor gjorde med flickan som var sen i sin motoriska 

utveckling.  

 
Wood (1999 s. 88) menar att uppmärksamhet bör ses som ett verb, en förmåga som man kan öva 

upp och att det sker en utvecklingsprocess i uppmärksammande, d.v.s. vi lär oss att 

uppmärksamma bättre och bättre ju äldre vi blir. Han tryckte också på att små barn inte har samma 

möjligheter till att koncentrera sig på en uppgift som äldre barn har och menade att det inte är så 

lätt att möta vuxnas krav på något man inte hunnit utveckla fullt ut ännu. Linneas perspektiv på att 

man som pedagog behöver låta barnet få växa i sig själv i den del som fungerar för dem, innebär 

att ett barn som söker negativ uppmärksamhet får en chans att visa sina goda sidor också, när det i 



	   27	  

vanliga fall inte klarar av att leva upp till de krav som ställs på uppmärksamhetsförmåga i 

förskolan. Om man utgår från Woods resonemang om att barn utvecklar sin 

uppmärksamhetsförmåga ju äldre de blir och att man som pedagog riktar sitt fokus till att stärka 

och hjälpa barnet att bli starkt i andra avseenden, kanske man kan hjälpa barnet att få den 

självkänsla och det självförtroende som det behöver för att i ett senare skede lyckas utveckla sin 

uppmärksamhetsförmåga som möter de krav som ställs på den.  

 
Charlotta förklarade att hon inte tyckte att det var barnet som äger problemet, utan att hennes roll 

inför dessa barn är att hjälpa, stötta och vägleda dem. Hon berättade också att när andra vuxna 

kanske ”gör mindre bra”, som hon uttryckte det, är det hennes uppgift att lysa på att detta är ett 

positivt stjärnbarn och menade att alla barn har någon förmåga som är strålande och hon tyckte att 

det är något barnen har rätt till att få höra av sin omgivning. Piaget (Jerlang 2008 s. 298ff) tänkte 

att människan gör det yttre till sitt inre genom en internaliseringsprocess och att självreglering 

skapar balans och anpassning. När vi är i balans kan vi varva ackommodation med assimilation 

och på så sätt utveckla våra kunskaper om livet, men på olika sätt. Det Charlotta berättar blir då 

väldigt intressant ställt mot hur Piaget menar med att barnet utvecklar sina kunskaper genom att 

göra det yttre till sitt inre i en adaptionsprocess, kontra hur Charlotta svarar på en kollegas 

felaktiga beteende mot ett barn med att ”lysa” barnet, d.v.s. lyfta barnet och ge den någon slags 

motbild till vad den just fått för budskap av det tidigare bemötandet. Om ett barn möts av ett 

felaktigt bemötande, som kanske bekräftar den skeva självbild och självuppfattning barnet redan 

har, och en annan vuxen/pedagog bryter mönstret genom att istället göra raka motsatsen mot detta 

barn, för att hjälpa och stötta barnet i situationen, kan det betyda att barnet får lära sig både en 

assimilations- och ackommodationskunskap, genom att barnet först assimilerar den kollegans 

felaktiga bemötande, men sen anpassar sig efter vad Charlotta gör för att bryta tankemönstret - 

både hos barnet, men också hos kollegan och sig själv. Det Charlotta gör genom att gå in och 

korrigera förstärkningen av beteendet, som kollegan gjort innan, är att ge barnet en chans att 

förändra sin självbild, genom att hon visar att hon faktiskt tror på det här barnet och jag förstod på 

Charlotta i intervjun att tanken var just det - att hjälpa barnet att bli starkt i sig själv, genom att ge 

en motbild till vad barnet fått för felaktigt bemötande av en av hennes kollegor.  

 
Både Alice och Linnea menade att det inte handlar om barnet i sig alla gånger, utan att det istället 

kan ha väldigt olika orsaker till varför ett barn söker negativ uppmärksamhet. Alice berättade att 

hon inte trodde att barn är elaka av naturen, utan att beteendet i sig beror på omständigheter och 

tryckte under hela intervjun på att om man arbetar med utgångspunkten i barns intresse för olika 
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saker i verksamheten, så behöver beteendet egentligen inte uppstå: ”Det kan ju vara ett barn som 

verkligen behöver stimulans och att man verkligen hittar de där utmaningarna.” Även Linnea 

betonade den pedagogiska miljöns påverkan på ett barns beteende och tyckte att man får se till 

barnets omvärld; 

 
Det är inte barnet det är fel på, den pedagogiska miljön spelar roll. Det kan bero på så många 

olika saker. Det handlar om respekt och en del har inte bullerbyn hemma, det kan vara oroligt, 

missbruk och det behöver inte vara det, det kan vara andra saker också som gör att symptomen 

kommer ut här. 

 
Piaget (Jerlang 2008 s. 311ff) tänkte att barn utöver självregleringen också styrs av motivation och 

att känslan är den största drivkraften till att finna ett intresse för en uppgift. Som tidigare nämnts 

behöver ett barn som söker negativ uppmärksamhet alltså inte äga problemet, utan man kan 

behöva titta på andra faktorer som också kan spela in i varför barnet agerar som det gör. Detta 

kräver en självrannsakan av pedagogerna själva också, vilket jag förstod på både Alice och Linnea 

att de reflekterade över. De menade båda på att det kan handla om olika omständigheter som 

påverkar att ett barn söker negativ uppmärksamhet och detta innebär också att man som pedagog 

måste ge sig själv olika redskap till att försöka möta ett barn som söker negativ uppmärksamhet. 

Oavsett orsak menade både Alice och Linnea att man måste försöka se bortom beteendet och 

påverka den pedagogiska miljön för att bättre kunna möta dessa barn.  

 
Liksom Linnea var inne på om att det kan finnas oroligheter i hemmet eller utanför förskolans 

väggar, menade också Elsa att man måste se till barnets sociala del i livet såsom familjelivet, 

syskon, ifall barnet har två hem med skilda/separerade föräldrar, att det inte bara handlar om att se 

beteendet som sker på förskolan, utan ”luska” lite i vad det kan handla om även utanför, för att 

bättre kunna bemöta dessa barn.    Day Poulsen (2003 s. 29f) förklarar att omsorgsbrist av olika 

slag kan vara en anledning till varför barn kan bli mer krävande i sitt uppmärksamhetssökande. 

Omsorgsbrist kan se olika ut och Day Poulsen beskriver bl.a. sociala svårigheter som missbruk, 

ängsliga föräldrar som är överdrivna i omhändertagandet av barnet och otydlig gränssättning som 

exempel på hur ett barn kan bli utsatt för omsorgsbrist. Han menade också att barnet till en början 

söker uppmärksamhet för att överleva, som en nödvändig narcissism och får barnet inte de 

grundläggande behoven tillgodosedda som spädbarn, kan det ge konsekvensen att det söker 

mycket uppmärksamhet för att få känslomässig bekräftelse (Day Poulsen 2003 s. 23f). Även 

Stening (1999 s. 11-21) menar att uppmärksamhet skapar ett lager av självkänsla inuti och får ett 

barn inte det lager det behöver för att klara av olika typer av motgångar oskadda, kan 
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konsekvensen bli att de uttrycker ett behov av mer uppmärksamhet. Detta är otroligt intressant, för 

detta visar på hur otroligt viktigt det är att man verkligen ger små barn den uppmärksamhet de 

uttrycker behov för. Om ett barn blir negligerat eller växer upp med föräldrar som inte kan möta 

sitt barns behov av olika anledningar, kan det alltså innebära att de kommer att uttrycka ett större 

behov av uppmärksamhet, genom att söka negativ uppmärksamhet, eftersom människan behöver 

uppmärksamhet för att kunna överleva, oavsett om den är positiv eller negativ. 

 
När Linnea berättade om sin grundsyn på barn, som innebar att hon arbetar med människor, sa hon 

också att hennes grundsyn även är att det är en fördel att alla är olika och att alla har 

grundkompetenser som man måste ta tillvara på. Som motvikt till perspektivet ovan, att orsaken 

till beteendet kan handla om allt annat än barnet, kan det också handla om att människor föds med 

olika temperament, vilket tillsammans med den sociala miljön kan påverka vilka möjligheter ett 

barn har att utveckla sin uppmärksamhetsförmåga, enligt Wood (1999 s. 304). Enligt forskarna i 

Kadesjös studier (2001 s. 84) kan barn grupperas i lätthanterliga barn, passiva barn och 

svårhanterliga barn, utifrån vilket temperament de fötts med. Linneas synsätt på barn som 

människor med olika grundkompetenser och hur hon lyfter människors olikheter som något 

positivt att arbeta med, kan vara en förutsättning för ett barn som föds med ett temperament som 

gör att de kan utmana vuxna så pass mycket att de uppfattas som svårhanterliga barn. Här förstås 

synsättet som en viktig faktor till hur barnet ska mottas av sin omvärld, oavsett orsak till 

beteendet.  

 
Att ett barn avviker i sitt beteende kan generera negativ uppmärksamhet, även om det inte yttrar 

sig på det sätt som de överaktiva/svårhanterliga barnen tydligt visar tecken på att de gör (Kadesjö 

2001 s. 37f). De passiva barnen kan bland annat verka lätthanterliga, om än långsamma, verka 

oroliga eller vara sena i sin motoriska utveckling, vilket är något som Elsa vittnat om: 

 
Det är A och O att man är vid i sitt synsätt, och det är inte alla. Det är många som direkt börjar 

leta ”ja men det är något där, hon ser lite annorlunda ut”. Jag hade faktiskt ett barn som inte 

kunde gå, hon ålade sig fram, såg lite speciell ut på sätt och vis och då fick jag kommentarer från 

andra kollegor att dels hade hon nog Downs syndrom och dels såg hon autistisk ut. Jag som 

skolade in henne ser en annan potential och sen började hon gå, kom igång med 

kommunikationen och det fanns ingenting där. 

 
Det intressanta i Elsas ord är vilken skillnad en barnsyn kan göra för ett barn. Om hon själv hade 

utgått från att det var något fel på barnet, hade kanske barnets utveckling tagit en annan väg. Elsa 

valde att vara vid i sitt synsätt som hon beskriver, och såg en helt annan potential i barnet, d.v.s. 
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hon fokuserade på barnets styrkor. Enligt hennes uppfattning måste man se till helheten och 

kanske undersöka hur barnets sociala värld ser ut med familjesituation, syskon, skilsmässa o.s.v. 

för att kunna förstå hur beteendet uppstår men också för att kunna fokusera på barnets styrkor och 

potential, samt barnets utveckling. I Pallas (2011) avhandling fokuseras studien främst till hur väl 

pedagogerna tar tillvara på barns olikheter och resultatet visade att utrymmet för barns olikheter 

finns, men i väldigt liten mån. När barn avvek i sina beteenden, tenderade pedagogerna att lägga 

stort fokus till beteendet även om uppmärksammandet varierade i olika grad utifrån hur allvarligt 

pedagogerna ansåg att problemet var. Detta skiljer sig från hur Elsa och Linnea ser på barn som 

söker negativ uppmärksamhet, som istället fokuserar till deras grundkompetenser och försöker att 

se det positiva hos dessa barn, även om de fortfarande ser och arbetar med de beteenden som ger 

negativ uppmärksamhet.  

 
6.2.2. Konsekvenser av att söka negativ uppmärksamhet 
Charlotta berättade att konsekvensen av att ständigt söka negativ uppmärksamhet kan bli att man 

får en bild av vad man tror att man är och förväntas leva upp till som gör att man går in i negativa 

mönster: 

 
...barnet tror att det vet vad andra förväntar sig, det är ingen som förväntar sig att jag ska lyckas, 

så det är lika bra att jag kastar den här grejen i golvet redan innan någon ens har frågat vad jag 

tror att jag skulle vilja göra med det här. Det är ingen som efterfrågar mig och min utveckling. 

Utan barn känner på sig att de är redan dömda. 

 
Charlotta fortsatte med att berätta att självkänslan och att vara trygg i sig själv gör att man klarar 

av att ta misslyckanden och att resa sig upp och gå vidare till ett lyckande och pekade på hur viktig 

pedagogens uppgift är i förskolan, vilken makt man faktiskt har över barnen att påverka dem och 

hur betydelsefull pedagogen är för barnet. Wijnberg (2004 s. 9-11) menar att självkänslan är 

avgörande för hur man mår och har man en god självkänsla mår man bra och presterar bättre, 

medan om man har en sämre självkänsla är risken att misslyckas större och man uppskattas inte 

lika mycket av sin omgivning. Han förklarar också att uttrycket ”självuppfyllande profetia” 

innebär att det man tänker eller förväntar sig, kommer att ske. Om ett barn söker negativ 

uppmärksamhet kan konsekvensen enligt Charlotta bli att man får en bild av sig själv som man 

hela tiden förväntas leva upp till, d.v.s. att självbilden blir negativ och man tvingas att leva upp till 

något som andra förväntar sig av en - en självuppfyllande profetia som Wijnberg förklarar. 

Charlottas perspektiv på vilket ansvar och vilken makt pedagogen har för att påverka barnets 

självkänsla och känsla av trygghet innebär att ett barns självkänsla och känsla av att duga precis 
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som det är kan påverkas stort av hur pedagogen bemöter barnet och vilket synsätt pedagogen har 

inför barnet. 

 
Alice tänkte att det också handlar om osäkerhet i barnet själv och tyckte att det är viktigt att arbeta 

med självkänslan mycket och få dem att känna att de duger. Hon berättade om en flicka på hennes 

avdelning som var väldigt duktig på att måla och fick mycket beröm för det av andra och såg hur 

barnet växte i det. Stening (1999 s. 58f) förklarar att det är genom att bli sedd som man får en 

självkänsla och att det är när man känner att man duger, som man mår bra i sig själv. Att bli 

bekräftad utifrån sin existens är något som gynnar självkänslan, istället för något man gör, vilket 

istället ger självförtroende. Detta står dock lite i kontrast till vad Alice berättade om flickan som 

fick beröm för sin målning. Det framgick inte riktigt i intervjun om flickan berömdes för sin 

förmåga att måla eller för sin egenskap som kreativ eller konstnärlig, vilket är avgörande för hur 

barnet ska uppfatta uppmärksamheten. Om barnet fått beröm för sin förmåga, handlar det om 

barnets prestation, inte person och enligt Stening är det det som bygger självkänslan - att bli sedd 

för sin existens.  

 
Även Elsa tänkte att beteendet i att söka negativ uppmärksamhet skapar en nedåtgående spiral och 

att självkänslan vacklar ju mer negativ uppmärksamhet man får. Elsas perspektiv tyder också på 

att barnet påverkas av vilken typ av uppmärksamhet det får - negativ uppmärksamhet ger sämre 

självkänsla i en nedåtgående spiral och detta går emot vad Stening menar med att bli sedd utan 

värderingar. Om negativ uppmärksamhet genererar dålig självkänsla, genererar istället positiv 

uppmärksamhet en bra självkänsla. Om vi går tillbaka till det som pedagogerna sagt ovan om 

positiv förstärkning och vikten av att fokusera på det som är positivt med barnet, behöver det inte 

alltid handla om att de är bra som de är, utan att de gör bra också. Att stärka självkänslan kanske 

inte bara handlar om att bekräfta någon utifrån dess existens utan värderingar, utan att bekräfta 

positivt oavsett form - att vara eller göra? Här blir skillnaden mellan beteende och person ytterst 

väsentlig, eftersom det kan vara avgörande för synsättet på barnet och även för barnets egna 

självkänsla.  

 
Linneas perspektiv på hur självkänslan påverkas av att ständigt söka negativ uppmärksamhet var 

detta: 

 
Ja, jag tror att det är rätt mycket ångest alltså. Det är ingen som vill vara elak, för det vet de i 

sagor och allting, att man kan faktiskt ändra ett beteende och inte är född elak. Man kan hjälpa 

dem att sätta ord på det, nu blev det så, hur kan vi göra. Väldigt många av de här barnen mår nog 

väldigt dåligt när de går till sängs. När de blir bekräftade i att de gör något bra så bara gnistrar 
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det i ögonen på dem. ”Att jag har lyckats”. Sen är det ju så att en del är väldigt impulsiva och att 

det händer saker men man måste finnas närvarande så att man kan hjälpa till där som vuxen. 

 

Wijnberg (2004 s. 18-22) förklarar att vi genom andra växer i oss själva och att vår självkänsla är 

beroende av vår omgivning och vad vi får ut av den. Han menar att vi drivs av yttre drivkrafter 

snarare än inre och betonar vikten av yttre drivkrafter som motivation för att genomföra en 

uppgift. Precis som Linnea berättade påverkas barnen av positiv bekräftelse och kanske gnistrar 

det i ögonen, som Linnea sa, just för att dessa barn oftast får negativ uppmärksamhet när de söker 

den. När ett barn ger en sådan respons som visar Linnea att detta var något väldigt bra för barnet 

själv, förstår man också vilken effekt positiv uppmärksamhet kan ha, när de gör något bra. Detta 

går i linje med det som Wijnberg säger om att yttre drivkrafter motiverar oss inför en uppgift. När 

ett barn fått ett sådant beröm för något bra de gjort, bör sannolikheten, med Wijnbergs 

resonemang, öka för att barnet upprepar ett sådant beteende och därmed kan självkänslan växa. 

Även detta perspektiv pekar på att självkänsla antagligen inte är något som kommer inifrån, utan 

som handlar om vilken typ av bekräftelse man får av sin omgivning och för vad.  

 
Det Linnea sa i slutet av citatet om att ”det händer saker” och att man som vuxen måste finnas 

närvarande så man kan hjälpa barnet, är en annan aspekt av hur känslan av trygghet kan påverkas 

för ett barn. Stening (1999 s. 44) menar att trygghet handlar om flera saker, dels att som spädbarn 

få de basala behoven tillgodosedda, men också när en vuxen står vid ens sida och beskyddar en 

från faror och som är en pålitlig person när barnet lär sig att klara sig själv. När en vuxen står 

bredvid och hela tiden stöttar barnet ifall det behöver stöttning, skapar det trygghet hos barnet att 

någon alltid finns där och hjälper det ifall det behöver det och det kanske är extra viktigt när det 

handlar om ett barn som söker negativ uppmärksamhet. Att som Charlotta beskrev tidigare, lysa 

ett sådant barn och gå in och rätta en kollegas felaktiga beteende är också ett sätt att hjälpa barnet 

att få förtroende för de vuxna, men samtidigt kan det bli motsägelsefullt. Stening (1999 s. 50) 

förklarar att en annan sorts trygghet är också tydlighet, d.v.s. att den vuxna är tydlig i sina budskap 

och sann mot barnet. Dubbla budskap skapar otrygghet, medan enkla budskap ger trygghet. På ett 

sätt kan det vara positivt att Charlotta går in och korrigerar bemötandet mot ett barn, eftersom det 

ger barnet en motbild av hur det egentligen ska bemötas, vilket kan generera ett nytt förtroende för 

de vuxna om kollegan råkat göra något olämpligt mot barnet, d.v.s. Charlotta visar med sitt 

beteende att alla vuxna inte är likadana. Detta kan också verka problematiskt för barnet, eftersom 

det istället kan uppfatta två olika budskap - den första pedagogen säger en sak och den andra säger 

en annan sak och som Stening förklarar, kan dubbla budskap istället skapa otrygghet.  
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Elisabeth berättade att hon såg det som att det är hennes uppdrag att hjälpa dessa barn att bli 

populära, när de fått en stämpel på sig och även detta fungerar som en trygghet för barnen, när de 

vuxna tar ansvar för situationer som råder i barngrupper och hjälper alla barn att komma in i 

gruppen och må bra i gruppen. Elsa berättade hur de på hennes förskola arbetade mycket med en 

modell där pedagogerna rannsakade sin barngrupp och försökte se vilka barn är i ”skålen” och 

vilka är utanför och de pratade ihop sig om hur de skulle försöka inkludera barnen som är utanför 

skålen så de hamnar i skålen istället. Alla dessa exempel tyder på det som Stening menade med att 

någon står vid barnets sida och hjälper dem när det behövs. Pedagogerna visar med olika medel 

hur man kan hjälpa ett barn som söker negativ uppmärksamhet och det i sig skapar i praktiken 

trygghet på olika plan för barnen.  

 
6.3. Förskollärarens möjligheter och begränsningar 
Nu har jag presenterat mina informanters syn på negativ uppmärksamhet och barn som söker 

negativ uppmärksamhet och kommer i detta avsnitt fortsätta med att analysera vad mina 

informanter såg som möjligheter och begränsningar i att möta barn som söker negativ 

uppmärksamhet och jämföra det med vad tidigare forskning visat, samt ställa det mot läroplanens 

mål om att tillgodose alla barns behov. 

 
Charlotta tyckte att det hon skulle behöva som pedagog för att bättre bemöta barn som söker 

negativ uppmärksamhet var stöd, utrymme och tid. Med detta menade hon att hon behöver stöd av 

sin omgivning när situationen dyker upp och hon lägger fokus på att hjälpa barnet att lyckas. Hon 

förklarade att man inte kan avsätta specifik tid i schemat under dagen för att hjälpa dessa barn, 

utan när situationer uppstår behöver man kunna gå in och stötta barnet direkt. Hon förklarade 

också att det är viktigt att budgeten inte är för åtstramad: 

 
Det är viktigt att inte ha för tajt budget, jag menar inte att man behöver en hel resurs, men man 

får inte bygga verksamheten så tajt, så att vi inte kan hjälpa de här barnen, för det gör alla gott. 

Så vi får inte gå och balansera på gränsen vad man klarar av. Alla ska ju vara inkluderade och för 

att det ska göras möjligt, måste vi också ha tiden och utrymmet för att kunna hjälpa till i 

situationer som uppstår och är det sån personalbrist så faller ju det här som ett korthus och det 

måste vi se till att trygga upp så inte det händer. 

 
Linnea tryckte istället på kompetenta arbetskollegor som det hon skulle behöva för att bättre 

bemöta dessa barn. Hon förklarade att det är viktigt att höja kompetensen och att man ser dessa 

barn som utmaningar istället för problem och att man inte ”snålar in” på förskolepsykologer t.ex. 
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eftersom det är en sorts fortbildning. Hon tyckte också att förskollärarna behöver visa sig som 

förebilder för sina medarbetare och våga ställa krav på dem och tryckte också på att det är viktigt 

att alla har en gemensam värdegrund. Elisabeth betonade också vikten av handledning, precis som 

Linnea, men specificerade inte vilken typ av handledning. I intervjun framkom det att hon arbetat 

som specialpedagog och själv handlett förskollärare i olika situationer, så en logisk slutsats kan 

vara att det är specialpedagogerna hon syftar till. Hon tyckte också att det var viktigt att man som 

pedagog får stöd i det pedagogiska arbetet och få möjligheten att ventilera med sina kollegor i 

arbetslaget och pekade på struktur och organisation som prioritet ett i verksamheten.  

 
Elsa berättade att hennes behov var tydligt ledarskap från ledningen och önskade mer tid 

tillsammans med barngruppen. Hon tyckte att mycket av tiden går åt till att göra administrativa 

uppgifter, vilket tar tid från barngruppen, som hon skulle vilja kunna sitta ner med och bara lyssna, 

vara med och ha dialoger med. En tydlig struktur var också viktigt, vilket hon såg på sin egen 

avdelning att det fungerade väl och att det blev lättare att stötta barn som söker negativ 

uppmärksamhet när man har en tydlig och fungerade struktur. Även Alice pekade på att hon ville 

ha mer tid med barnen och berättade också att hon trodde på mindre antal barn i barngrupperna 

som en förutsättning för att lättare kunna arbeta med dessa barn. Även här tryckte hon på att 

arbetssättet faktiskt spelar stor roll för hur dessa barn reagerar i förskolans verksamhet. Hon 

menade att om man arbetar på ett annat sätt än många gör idag och utgår mer från barnen så trodde 

hon inte att problemet skulle finnas riktigt. Liksom Linnea trodde även Alice på gemensamma 

grundvärderingar i arbetslaget.  

 
I Fredriksson och Kristanssons (2011) studie framkom liknande resultat som ovan beskrivna. 

Deras informanter uppgav att det pedagogerna behövde för att bättre kunna bemöta ”barn med 

större uppmärksamhetsbehov” var dels mer personal och dels minskade barngrupper. I mitt 

resultat framgår att några av pedagogerna efterlyste kompetent personal och minskade 

barngrupper, vilket alltså skiljer sig något från från deras resultat. Det är alltså viktigt med 

personal överhuvudtaget, men i min studie lyfter pedagogerna fram kompetensen som en viktig 

framgångsfaktor för att kunna bemöta dessa barn. Frågan är huruvida dessa svar står i motpol till 

varandra eller inte - om man har kompetenta pedagoger, krävs då fler pedagoger? Detta kan nog 

variera från barngrupp till barngrupp och förskola till förskola, eftersom ingen barngrupp är den 

andra lik. Minskade barngrupper visade både deras studie och min studie att det är något som i 

princip alla pedagoger skulle önska för att bättre kunna bemöta alla barn, inte bara de som söker 

negativ uppmärksamhet. Jag tolkar båda önskemålen som uttryck för att pedagogerna känner att 
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de inte räcker till och lösningen är antingen fler kompetenta pedagoger eller minskad storlek på 

barngrupperna, så pedagogerna får en chans att ge alla barn det de behöver. I en verksamhet som 

är så viktig för samhället som förskolan är, där pedagogerna lägger grunden för 

medborgaruppfostran som sedan inte får lika stort utrymme i skolans verksamhet, där fokus 

framförallt ligger till ämneskunskapsutveckling, låter det rimligt med pedagogernas önskemål.  

 
Det är intressant dock att det i mitt resultat framgick att pedagogerna också önskade handledning 

av olika slag, men att det inte var något som framgick i Fredriksson och Kristianssons resultat. Att 

önska handledning innebär att man är medveten om att man inte har den kompetens som krävs och 

att man vill fortbilda sig, vilket i slutändan gynnar barnen. Med kompetenta pedagoger kanske 

barnen får rätt bemötande från början och slipper få en stämpel på sig som kan följa med resten av 

livet och påverka allt i deras liv. Som Charlotta sa tidigare, får dessa barn en förväntning på sig 

hur de ska vara och känner att de måste leva upp till den också. Med rätt kompetens hos 

pedagogerna ökar sannolikheten att stämplandet av barn minskar och att man istället fokuserar till 

barns positiva egenskaper, som alla fem pedagogerna menat varit en viktig del i förhållningssättet 

till dessa barn.  

 
Alla informanter var överens om att alla barn har lika men olika behov av att bli sedda och 

bekräftade, d.v.s. alla behöver få känna sig sedd och bekräftad, men behovet av hur mycket 

bekräftelse man behöver, varierar från person till person. Läroplanen för förskolans (2010 s. 8) 

mål om att respektera och tillgodose alla barns behov och få uppleva sitt eget värde ställs lite på 

sin spets i en studie som denna, som visar att det inte är helt enkelt att faktiskt genomföra det i 

praktiken. Det är självklart för alla pedagoger att ge detta till alla barn, men när ett barn söker 

negativ uppmärksamhet kräver det mer av pedagogerna och det blir inte lika lätt att respektera och 

tillgodose behovet av uppmärksamhet och bekräftelse, eftersom det kan inkräkta på andra barns 

behov. Risken för barn som söker negativ uppmärksamhet finns också att pedagogerna ”stänger 

av” öronen och tycker att denne har gett barnet mycket uppmärksamhet, när den i själva verket 

inte mött barnet alls under en dag. Alice förklarade hur hon tänkte kring detta: 

 
Ibland kan det ju bli så att barn som söker uppmärksamhet hela tiden, att man till slut puttar bort 

dem hela tiden för att man tycker att ”dig har jag pratat med så mycket”, men i själva verket 

kanske jag inte har gjort det för att man har haft det i örat hela tiden men man har inte pratat med 

barnet. 

 
Ett barn som söker negativ uppmärksamhet gör det genom att på olika sätt störa eller irritera sin 

omgivning och då kan det bli så som Alice beskrev, att pedagogen tror att han/hon har mött barnet 
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hela dagen, fast denne egentligen inte sett barnet på riktigt och bemött det. Detta kan få 

konsekvensen att barnet blir mer intensivt i sina försök till att få uppmärksamhet överhuvudtaget. 

Som Stening förklarade tidigare - att inte bli sedd kan leda till ett destruktivt beteende och 

förutsätter i grunden varandra. Om inte positiv uppmärksamhet, så helst negativ uppmärksamhet 

hellre än ingen uppmärksamhet alls.  

 
Linnea förklarade ett spännande perspektiv när vi talade om behov av att bli sedda och bekräftade. 

Hon berättade att man kan arbeta med olika barn i barngruppen som kompletterar varandra och 

använda sig av deras styrkor för att lära av varandra.  

 
Det är så lätt att fokusera på den som skriker högst. Att komplettera varandra, du kan faktiskt få kraft av andra, möta 

varandra i deras olikheter. Att våga bryta ner gruppen och jobba mycket med motsättningar, motpolerna. Det här 

barnet som tar mycket plats kanske vill vara något annat och det här barnet som inte säger så mycket kanske behöver 

träna sig på och ta för sig lite och där kan det bli ett spännande möte. 

 

Eftersom alla är olika och därmed har olika tillgångar kan man enligt Linnea stärka varandra 

genom att ge varandra av sig själv. Charlotta betonade i kontrast till detta vikten av att förstå att 

förskolan inte är individualiserad och sa: 

 
När man är i en grupp och har valt att vara i en förskola, då väljer man att godkänna de normer 

och värden som är kring en förskola, man väljer att vara delaktig i en grupp. Man kan inte bara 

vara den enskilda individen, man måste ta sig an normer och regler (barnperspektiv). Man kan 

inte tillgodose ett barn som behöver vara enskilt i en gruppverksamhet. Verksamheten erbjuder 

det som är till gruppen, men vi kan möjliggöra så att det passar varje individ. 

 
Det Charlotta menar är alltså att förskolans verksamhet är en gruppverksamhet och inte för den 

enskilda individen, men det förskolan erbjuder kan man anpassa till individens förutsättningar. 

Charlottas perspektiv skulle jag påstå är ett sätt att förstå läroplanen för förskolans mål om att: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler; 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattning och försöker förstå 

andras perspektiv (Lpfö 2010 s. 9f). I och med att förskolan fungerar som en gruppverksamhet, 

ges också tillfällen att utveckla ovan stående förmågor i läroplanens mål.  

 
7. Slutdiskussion 
I denna studie har jag undersökt hur erfarna förskollärare ser på barn som söker negativ 

uppmärksamhet och jämfört deras svar med en teoretisk referensram som utgått från Vygotskij, 
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Skinner och Piagets utvecklingsteorier, begreppen uppmärksamhet, bekräftelse, självkänsla och 

trygghet, tidigare forskning samt läroplanen för förskolans mål om att tillgodose barns behov. I 

denna studie har det varit tydligt att mina informanter är medvetna om hur dessa barn agerar och 

menar att det krävs mer av pedagogen för att bemöta dessa barn – fundera över den pedagogiska 

miljön och hur de vuxna omkring barnet gör i de situationer som blir svåra för barnet. Positiv 

förstärkning och att lyfta barnet i de situationer där de fungerar väl är några av de slutsatser man 

kan dra av informanternas syn på barn som söker negativ uppmärksamhet. Ingen av förskollärarna 

såg dessa barn som problembarn, utan tvärtom valde många av dem att fokusera på deras potential 

och styrkor och försökte istället gå den vägen för att lyfta barnet inför gruppen och sig själv. 

Förskollärarna var också eniga i att de inte trodde att barn som söker negativ uppmärksamhet mår 

särskilt bra och lade mycket av ansvaret för deras mående på sina egna axlar – det är avgörande 

för barnets självkänsla och känsla av trygghet hur pedagogerna i förskolan bemöter och möter det. 

Förskollärarna pekade också på det faktum att anledningarna till att ett barn söker negativ 

uppmärksamhet kan ha väldigt olika orsaker, där deras bemötande kan vara avgörande för hur väl 

barnet lyckas i framtiden.  

 
Det finns tyvärr få möjligheter och ganska stora begränsningar för pedagoger överlag att möta 

barn som söker negativ uppmärksamhet och därmed uppfylla målen om barns behov i läroplanen 

för förskolan, i och med stora barngrupper och brist på kompetent personal för att nämna de 

största delarna som informanterna framhävde önskemål om. Tydligare ledarskap från ledning, 

handledning, mer tid med barngruppen och utrymme till att kunna möta dessa barn när de behöver 

bli bemötta i svåra situationer, var också önskemål om förskollärarna framförde. De framhävde 

också att gemensamma värderingar i arbetslaget också var en förutsättning för att kunna bemöta 

dessa barn på bästa sätt. Detta visar att det inte är en helt enkel situation Denna studie har visat att 

det är problematiskt, både för barnet själv och dess omgivning, att ständigt söka negativ 

uppmärksamhet.  

 

8. Vidare forskning 
Det här har varit ett otroligt spännande ämne att skriva om och något som jag tänkt mycket på 

under arbetets gång är hur dessa barn benämns i olika forskning. Ute på fältet, har jag hört otaliga 

pedagoger av olika rang kalla dessa barn för jobbiga barn och/eller krävande barn, men i forskning 

kallas de för lite mer genomtänkta epitet som uppmärksamhetskrävande barn, barn med större 

uppmärksamhetsbehov eller koncentrationssvårigheter, eller som i mitt fall barn som söker negativ 

uppmärksamhet. P.g.a. detta har det inte varit helt lätt att hitta tidigare forskning eller litteratur om 
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dessa barn och det är min uppfattning att det inte har skrivits så mycket om dessa barn, trots att de 

bevisligen finns i princip varje barngrupp. Det verkar alltså inte finnas någon enhetlig benämning 

på dessa barn, vilket skulle motivera mer forskning överlag på området - vad handlar det 

egentligen om för barn? Vad kännetecknar dessa barn? 

 
En tanke med mitt krav att informanterna skulle ha minst 10 års erfarenhet efter 

förskollärarexamen, var att de förmodligen skulle ha mycket praktisk erfarenhet att dela med sig 

av i sina tankar och funderingar kring dessa barn. Det skulle vara intressant att se en vidare 

forskning i detta, men med en jämförande studie; hur nyexaminerade förskollärare utan någon 

längre erfarenhet ser på dessa barn och kanske också vilken känsla de har som nya och inte så 

erfarna pedagoger inför hur de ska bemöta dessa barn.  

 
När jag formulerade mitt syfte och frågeställningar, var jag oerhört nyfiken på om mina 

informanter kunde se skillnader i hur pojkar och flickor söker negativ uppmärksamhet och även 

om de kunde se skillnader i hur pedagogerna bemöter pojkar och flickor som söker negativ 

uppmärksamhet. Som jag beskrev i metodkapitlet visade det sig att alla mina informanter kunde se 

skillnader i båda dessa fall och därför skulle jag verkligen vilja se vidare forskning i detta; hur 

skiljer sig pojkar och flickor i sitt negativa uppmärksamhetssökande? Hur bemöter pedagogerna 

pojkar och flickor som söker negativ uppmärksamhet? En annan intressant aspekt skulle också 

vara att man inte bara gjorde intervjuer, utan även observationer som man kunde jämföra med vad 

informanterna sagt, för att skapa ytterligare ett djup i studien. 
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9.2. Otryckta källor: 
Intervjuer: 

Alice, 57 år. Intervju 15/10-13. Längd på intervjun: 41 minuter. 

Elsa, 53 år. Tid för intervju 17/10-13. Längd på intervjun: 46 minuter. 

Charlotta, 48 år. Tid för intervju 24/10-13. Längd på intervjun: 37 minuter. 

Elisabeth, 65 år. Tid för intervju 24/10-13. Längd på intervjun: 33 minuter. 

Linnea, 55 år. Tid för intervju 25/10-13. Längd på intervjun: 47 minuter.  
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10. Bilagor 

 
10.1. Bilaga 1 Intervjuguide - Barn som söker och får negativ uppmärksamhet 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare efter avslutade studier? 

3. Hur ofta skulle du säga att du stött på ett barn som du upplevt söker och får negativ 

uppmärksamhet? 

4.  Hur skulle du förklara och exemplifiera uttrycket ”negativ uppmärksamhet”? 

5. Hur tänker och reflekterar du kring de barn som du stött på i ditt yrke, som söker och får negativ 

uppmärksamhet? 

6. I Lpfö 2010 står det följande under ”Normer och värden”: ”Förskollärare ska ansvara för att 

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

Hur tänker du kring detta mål när du möter barn som söker och får negativ uppmärksamhet? 

Har alla barn olika behov av att bli sedda och bekräftade? 

7. Hur tror du att ett barns självkänsla och känsla av trygghet påverkas av att ständigt söka och få 

negativ uppmärksamhet? 

8. Vilka skillnader har du sett i hur pojkar vs flickor söker och får negativ uppmärksamhet? 

9. Tycker du att det finns någon skillnad i hur pedagoger bemöter pojkar och flickor i deras 

beteende? 

10.  Vad skulle du behöva som förskollärare för att bättre bemöta dessa barn? 
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10.2. Bilaga 2 Missivbrev 

Södertörns Högskola, Datum 

 
Hej! 

Jag heter Madeleine Palomaa och genomför mitt examensarbete inom Interkulturell 

lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, om barn som söker och 

får negativ uppmärksamhet. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 2010) står: ”Förskollärare ska 

ansvara för att varje barns behov blir respekterat och tillgodosett, samt att barnet får uppleva sitt 

eget värde”. Med detta som bakgrund vill jag intervjua erfarna förskollärare (med minst 10 års 

erfarenhet efter avslutade studier) om hur de tänker och resonerar kring barn som söker och får 

negativ uppmärksamhet ställt mot detta mål i läroplanen.  

 

Intervjuerna beräknas att ta ca 45-60 minuter och spelas in med ditt samtycke. Materialet kommer 

endast att användas för mitt studiesyfte. Du kommer att vara anonym och deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. Resultatet kommer du att få ta del av när uppsatsen är genomförd 

och godkänd, då skickar jag gärna ut den till dig. Den kommer även att finnas tillgänglig på DIVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet) där examensarbeten är synliga för allmänheten. 

Jag är tacksam om jag får återkomma för eventuellt behov av kompletteringar efter intervjun.  

 

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via mail eller telefon: 

madeleine01.palomaa@student.sh.se 

070 - xxx xx xx 

Handledare för examensarbetet heter Birgitta Odelfors och finns vid Södertörns Högskola. 

 

Härmed bekräftar jag att jag läst och godkänt villkoren för denna intervju: 

 

_______________________________________________ 

Ort och datum 

_______________________________________________ 

Deltagarens underskrift	  


