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Abstract 
Uppsatsen beskriver en studie av barns upplevelser av pedagogers kroppsspråk i den dagli-
ga förskoleverksamheten. Uppsatsen berör särskilt barnens och pedagogernas uttryckssätt i 

konfliktsituationer samt konsekvenserna av detta. I intervjuer fick barn svara på hur de 
uppfattade pedagogens kroppsspråk. Genom observationer studerades barns beteenden i 

olika konfliktsituationer. Resultaten antyder att det kan finnas samband mellan pedagogers 
uttryckssätt i konfliktsituationer och barns beteenden. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka alla medverkande såsom pedagoger, rektorer, handledare, för-

äldrar och inte minst barnen för att Ni har deltagit i mitt studiearbete. Anledningen till att 

jag valde detta ämnesområde för min uppsats är att jag tidigare arbetat som barnskötare 

och personlig assistent till barn med särskilda behov. Eftersom mitt arbete väckte min ny-

fiken inom området specialpedagogik, var mitt val av ämne för uppsatsen därför inte svårt. 

 

Att kunna möta alla barn i förskolan kräver både pedagogisk utbildning och erfarenhet av 

pedagogiskt arbete. Eftersom jag, som nämnts ovan, tidigare arbetat som barnskötare men 

då saknat den pedagogiska utbildningen valde jag fördjupade studier inom området ”Peda-

gogisk mångfald – att möta alla barn 20 p”. Kursen bygger på föredrag, litteratur samt 

praktikstudier inom det specialpedagogiska ämnesområdet. 



 5

1. Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

Det betonas i lärarutbildningen, att pedagoger ska ha som mål att kunna möta alla barn i 

sin verksamhet. Att lära sig förstå alla barns olika uttryckssätt är en del av syftet med hela 

lärarutbildningen. Detta är en förutsättning för att förskolan skall nå upp till sina mål och 

riktlinjer som finns nedskrivna i styrdokumenten. Dessa mål belyses också tydligt i läro-

planen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och för-

utsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 

är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter (sid. 8). [---] Alla 

som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god lärmiljö för utveckling, lek och läran-

de och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika själ behöver stöd i sin utveckling, 

lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling (sid. 13). 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka förskolebarns upplevelser av pedagogers och sitt 

eget kroppsspråk i konfliktsituationer. I detta arbete undersöks även om det kan finnas ett 

samband mellan förskolebarns upplevelser av pedagogens kroppsspråk och ett utagerande 

beteende hos förskolebarnen. 

 

1.3 Upplägg av arbetet  
Jag börjar med inledning och bakgrund samt med mitt syfte för arbetet. Därefter följer en 

genomgång av tidigare forskning inom ämnesområdet. Jag har valt att utgå från förskole-

barnets perspektiv, för att studera om deras upplevelser och kroppsspråk påverkas av pe-

dagogernas kroppsspråk. Den empiriska delen består av problemformulering, metodteorier, 

metodbeskrivningar samt resultat och analyser av dessa resultat. Sist i detta arbete finns 

metoddiskussion, sammanfattning, källförteckning samt bilagor.  

 

I detta arbete har jag valt att benämna all personal i förskolan som pedagoger, detta efter-

som det från och med årsskiftet 2004/2005, tillsammans med förskollärare, även kommer 

att finnas pedagoger i förskolan vilka inte har den traditionella förskollärarexamen. Efter-

som personalen både inom förskola och skola skall samarbeta med ett gemensamt förhåll-

ningssätt och med samma mål används, i den pedagogiska verksamheten, benämningen 

lärare på de olika yrkeskategorierna.  

 

I arbetet kommer jag att använda mig av begrepp som utagerande, aggressivt beteende och 

konflikter, vilka jag definierar nedan. I min undersökning har jag exkluderat de barn som 

redan har fastställda diagnoser. Jag har använt mig av ovanstående begrepp för att beskriva 

hur barn på olika sätt kan reagera i sina beteenden på pedagogens kroppsspråk. I litteratur-

studierna utvecklar jag begreppen utagerande och aggressivitet. 
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2. Litteraturstudier 
2.1 Definitioner 

I detta kapitel definieras begreppen utagerande, aggressivitet och konflikter. Kapitlet be-

skriver även det utagerande beteendet och teorier om olika bakgrundsfaktorer som kan 

påverka barns beteenden då det gäller aggressivitet, kroppsspråk, massmedial påverkan, 

samt barn i samspel med andra.  De teoretiska perspektiven och tidigare forskning avslutar 

kapitlet. 

 

2.1.1 Utagerande  
Barns utagerande beteenden kan ha samband med pedagogens kroppsspråk. Utagerande 

innebär att personen kan ha en tendens att uttrycka delvis omedvetna önskningar, konflik-

ter och fantasier i beteenden som ofta är impulsiva eller dåligt integrerade i personligheten. 

Utagerande anses vara ett uttryck för aggressiv eller sexuell problematik och har funktio-

nen att minska inre spänningar och ångest (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Folkman 

(1998) hänvisar i sin bok till Raundalen som menar att ett aggressivt färgat utagerande inte 

enbart är att skada andra. Wiking (1991) definierar utagerande som att man uttrycker sig 

genom olika beteenden istället för ord. Dessa beteenden kan även vara personens tankar 

eller omedvetna känslor.  

 

Utagerande beteende i samband med en konfliktsituation varierar ofta mellan att vara soci-

al och icke-social, ofta genom att vara tillbakadragna eller utåtriktade. När någon kommer 

emot barnet tror de att någon ska angripa honom eller henne på något sätt. Detta eftersom 

barnet oftast har en inre besvikelse och sorgsenhet som leder till att de får svårt att hantera 

sina känslor. Därför är de utagerande beteenden ett sätt att försvara sig eller få reda på hur 

långt de kan gå innan någon annan ingriper. Men dessa beteenden kan även bero på barnets 

dåliga självförtroende och självuppfattning. Barn med utagerande beteenden ser gärna 

andra som konkurrenter och därför laddar de sin aggression gentemot andra (Folkman, 

1998). 
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2.1.2 Aggressivitet 

Aggressivitet får inte förväxlas med ett utagerande beteende. Ett utagerande beteende kan 

dock vara aggressivt vilka ofta förekommer i konfliktsituationer. Aggressivitet betyder att 

ha till avsikt att reagera med aggression. Aggression kan vara en instinktiv egenskap eller 

aktiveras som svar på yttre eller inre stimuli (Pedagogisk uppslagsbok, 1996, Nationalen-

cyklopedin, 1989). Aggression står för ett beteende som syftar till att skada någon fysiskt 

eller psykiskt eller med ett annat beteende som är till skada för andra (Raundalen, 1997). 

Aggression står för en stark fientlig inställning som hotar att övergå i våldshandlingar emot 

andra (Nationalencyklopedin, 1995). 

 

2.1.3 Konflikter 

Konflikter kan vara en orsak till ett utagerande beteende och kan betyda en mottsättning 

eller strid mellan individer eller mellan krafter och tendenser inom en individ (Pedagogisk 

uppslagsbok, 1996). Konflikter beskrivs som en strid, en tvist, en slitning eller en stridig-

het (Lilla Focus, 2000). I Bra böckers lexikon betyder konflikt motsättning och tvist (Bra 

böckers lexikon, 1994) och i Svensk etymologisk ordbok beskrivs konflikt som att stöta 

tillsammans, strida och slå (Hellquist, 1948). Konflikt betyder sammanstötning, kollidera, 

råka i strid, kämpa (Nationalencyklopedin, 1993). 

 

2.2 Barnets perspektiv 

I det följande kapitlet kommer jag att anknyta till teorier om orsaker till barns beteenden. 

 

2.2.1 Barns beteende 

Orsakerna till att ett barn beter sig som det gör kan i vissa situationer variera. I regel söker 

vi efter enkla orsaker såsom att lägga skulden på föräldrar eller andra, även om förklaring-

en ligger i något helt annat. Det kan även finnas kombinerade orsaker till varför ett barn 

beter sig som det gör i vissa situationer. 

De medfödda egenskaperna och personligheten är en omfattande orsak (Hellström, 1993). 

Barnets olika beteenden kan också påvisas genom dess olika kroppsspråk, såsom angrepp 
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mot andra, oro, vredesutbrott, testningar och protester. Tvära rörelser och att använda olika 

föremål eller sin kropp som tillhygge är andra exempel på barns kroppsspråk (Folkman, 

1998). 

 

2.2.2 Olika faktorer vad det gäller aggressivitet 

Nelzon (1999) tar upp Sigmund Freuds teori om aggressivitet. Freud menar att aggressivi-

tet är biologiskt betingad och att det är en inre medfödd drivkraft som påverkar barnet re-

dan i barndomen. Nelzon tar även i sin bok upp Conrad Lorenz, som även han anser att 

aggressivitet är en medfödd drift. Bowlbys teori, även den i Nelzons bok, förklarar ilska 

och aggressivitet som en reaktion av separationen från modern. Som en följd av det reage-

rar barnet mer omfattande vid lek med dockor som återskapar relationen till föräldrarna. 

Bandura utvecklade en teori om att aggression är en inlärd aggressivitet. När barnet obser-

verar sin omgivning, lär det sig att imiterar andras beteenden (Nelzon, 1999). Såväl Freud 

och Adler ansåg att aggressivitet var en grundläggande energi. Numera inom beteendeve-

tenskapen dominerar den s.k. Yale-gruppens frustrations-aggresitionsteorier, om än kraftig 

reviderade. Den betonar att samspelet mellan ärftliga faktorer och relationen föräldrar-barn 

framstår som alltmer central i sammanhanget. Winnicott anser att aggressionen tillkommer 

redan innan barnets födsel, dock visas inga destruktiva tendenser. Han menar att barnet 

inte har några förutbestämda avsikter för att angripa sin omgivning. Men då barnet inte får 

bestämma eller kan förstå visar barnet det genom att utagera sig på olika sätt. Detta gör 

barnet för att få den vuxne att hjälpa barnet i mötet och samspelet med andra (Nelzon, 

1999). Barnets tidiga relation med modern har en stor betydelse för barnets utveckling och 

förhållningssätt. Barnet registrerar redan i spädbarnsåldern förhållandet i sin näromgivning 

såsom relationen mellan föräldrar, föräldrar och barn, vilket kan färga inställningen till 

andra människor. Är förhållandet till föräldrarna stabilt ökas möjligheten för barnet att 

klara av besvikelser och andra påfrestningar senare i livet. I tidigare forskning ansågs inte 

de tidiga relationerna spela någon roll för fortsatt utveckling. Senare psykoanalytisk forsk-

ning har totalt reviderat detta synsätt. Företrädare för den så kallade objektrelationsteorin 

har framförallt genom Mahlers och. Winnicotts forskning visat, att barnet redan från föd-

seln är socialt och inställt på att utveckla relationer (Hellström, 1993). Barn som mår psy-

kiskt dåligt och inte får den uppmärksamhet det behöver, kan senare visa det i sitt beteen-

de, genom att vara bråkigt och utagerande. Barnet kan då befinna sig i en inre kris som det 
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inte kan hantera på något annat sätt än just genom utagerande beteende. Om familjen ge-

nomgår en kris och föräldrarnas uppmärksamhet koncentreras på den istället för på barnet 

bedöms detta felaktigt ofta som enda orsak. För att barnet skall visa att det fortfarande exi-

sterar använder det sig av olika utagerande beteenden. Sådana beteenden kan även vara 

relaterade till syskonsvartsjukan. Barnets aggressiva och utagerande beteende är då riktat 

mot mamman för att hon inte alltid är tillgänglig (Farhman, 1996; Folkman, 1998). 

 

2.2.3 Barns beteende i samspel med andra 

När barn med utagerande beteenden leker med andra barn kan det förekomma att de är 

hårdhänta och våldsamma i sina rörelser samt att de vill bestämma. Detta kan då av kamra-

terna upplevas som att de är hårdhänta och orättvisa. I regel uppfattar eller upplever inte 

barn med utagerande beteenden att de har gjort något fel och därför upplever de sig svikna 

och orättvist behandlade av de andra. De har även svårt för att hitta rätt ord för vad som de 

egentligen menar. Därför kan det lätt bli så att kamraterna tröttnar på att leka med dem. 

Om barn med utagerande beteenden får höra eller uppleva sig själva som mindre värda 

sätts deras självförtroende ner. I regel förstår de inte själva att de uppfattas, präglas och 

leker lite annorlunda än övriga barn. De hinner oftast inte med att uppfatta allt som händer 

under en situation. Detta får till följd att de får svårt att behärska sitt impulsiva agerande 

och handlingar under den stressade situationen (Bengtner & Iwarson, 2000). När inte de 

vuxna i barnets omgivning kan eller orkar stå emot barnets olika utagerande beteenden kan 

detta leda till ännu en ond cirkel för barnet. Barnet reagerar då på minsta lilla irritation 

ifrån den vuxne. Om detta sker kan konsekvenserna bli att barnet sätter detta i ett system i 

vuxen- barn relationen. Detta leder i sin tur till att barnet även får problem i det sociala 

samspelet med t.ex. kamrater. Ofta slutar detta i slagsmål och kan uppfattas som elakt och 

aggressivt. Andra barn kan då bli rädda och vågar inte anförtro sig till dem, vilket visar sig 

i den gemensamma leken då övriga barn utesluter och drar sig undan de barn som upplevs 

ha utagerande beteenden. Genom att barnet uppfattar detta som om det inte får bestämma 

samt att det inte tål att ”förlora” visar det ett utagerande och aggressivt beteende (Hell-

ström, 1993). 
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2.2.4 Barn och utagerande beteende 

Utagerande beteenden är ett sätt att uttrycka sina tankar, omedvetenhet och rädsla genom 

olika handlingar och beteenden istället för verbalt med ord. Dessa beteenden kan medföra 

att barnen undviker kontakt med andra. De blir även avundsjuka på de andra barnen i deras 

omgivning. Detta kan leda till att de slår och förstör utan att kunna kontrollera sina hand-

lingar i vissa situationer (Wiking, 1991). Barn som visar tendens till ett utagerande beteen-

de kan visa det med en ökad aktivitet. Barnet kan vara nyfiket och vill veta vad som händer 

omkring den och kan bli överstimulerat av omgivningen. Barnet kan lätt bli splittrat och 

oroligt och har svårt att hitta en lämplig aktivitetsnivå. Sinnesintrycken kan påverka att 

barn reagerar med motorisk aktivitet och olika kroppsrörelser vilka då blir dåligt samord-

nade (Hellström, 1993; Kadesjö, 2001). Blir dessa barn upprörda kan det vara svårt att lug-

na och ge dem det stöd de behöver, genom att vara i dess närhet. Som försvarsmekanismer 

kan barnet spänna sin kropp, fäkta med armar och ben, grimatisera med ansiktet eller und-

vika ögonkontakt med den vuxne (Hellström, 1993). 

 

2.2.5 Kroppsspråkets betydelse för barns utagerande beteende 
Barn med utagerande beteenden har svårt med att bemöta omväxlande eller flera kontakter. 

Iglum skriver att om ett barn skall kunna känna sig tryggt kan pedagogen börja med att 

bygga upp en nära relation till barnet. Barnet behöver ofta på olika sätt bekräftelse och 

beröm av andra, inte enbart genom ord, utan även via kroppsspråket. Pedagogen kan visa 

uppmärksamhet genom sitt kroppsspråk på olika sätt, som att vara tydlig, sättet att beröra 

barnet, tonfallet eller med ögonkontakt. Detta för att barnet ska bli bekräftat och känna sig 

tryggt (Iglum, 1999). Tydlighet kan genom kroppsspråket visas på t.ex. klara och bestämda 

rörelser, genom ögonkontakt samt genom väl koordinerat tal och handrörelser. Även vid 

beröring av barnet visas tydligheten, t ex. att man är handfast vid en eventuell tillrättavis-

ning eller ger en kärleksfull kram eller klapp på dess axel vid beröm (Wiking, 1991). Om 

pedagogen ignorerar och inte kritiserar barnet då det utför något som är negativt utan istäl-

let berömmer det vid positiva beteenden, kan det negativa beteendet på sikt upphöra. Bar-

nets positiva och starka sidor kan förstärkas på detta sätt vilket ger barnet bättre självför-

troende. Om pedagogen visar egen oro eller okunskap, genom sitt kroppsspråk, kan det öka 

otryggheten och aggressiviteten i det utagerande beteendet hos barnet (Iglum, 1999). Ka-

desjö, (2001) menar även han att vid varje kontakt man har med barnet bör man vara tyd-



 12

lig, man måste också förvissa sig om att man hela tiden har ögonkontakt med barnet när 

man talar till det. 

 

2.2.6 Massmedias påverkan 

Massmedias inverkan är även viktig att belysa i samband med hur barn påverkas i olika 

situationer. I dagens samhälle möter barn på mycket våld genom bland annat TV, video 

och dataspel. Härigenom kan barn ta intryck och på så sätt forma sitt sätt att hantera sin 

aggressivitet eller sitt utagerande beteende. Barn påverkas av och imiterar ofta huvudper-

sonernas beteenden i filmerna som sedan avspeglas i dess eget beteende. Barnen saknar 

ofta förståelse för innebörden eller ser inte skillnaden mellan fantasi och verklighet (Farh-

man, 1996). Olika mediaforskare menar att TV: s inflytande ökar våldet. Andra faktorer 

såsom familjeklimat, kamratmiljö och uppväxtvillkor är även påverkande (Raundalen, 

1997). Johanssen hänvisar till Bandura som i ett flertal undersökningar har kommit fram 

till att barn lär sig olika aggressiva beteenden genom att imitera vuxna och modeller på TV 

(Johanssen, 1995).  Även Goldsterin (2000), anser att de effektivaste sätten att lära sig är 

genom massmedia såsom tidningar, serietidningar, böcker radio, tv-spel och TV. Själva 

våldet barnen ser och upplever bidrar till användandet av ett aggressivt och utagerande 

beteende i deras omgivning. 

 

2.3 Teoretiska perspektiven och tidigare forskning 

Aggression kan även ses som ett omedvetet beteende som människor är tvungna att få ut-

lopp för genom t ex att avreagera sig genom att slå på olika föremål. Under senare år har 

forskningen även visat att aggression är ett inlärt beteende. Nelzon (1999) menar detta är 

sant och hänvisar till Bandura (1959). Senare tids forskning visar också att det är viktigt att 

se de bakomliggande faktorerna. Dåligt självförtroende, sorgsenhet över att inte bli sedd, 

inte bli omtyckt eller få uppmärksamhet kan vara exempel på sådana orsaker. Barn i såda-

na situationer kan då skapa ständiga utbrott och konflikter med sin omgivning (Kadesjö, 

2001). Duvner (1997) menar att aggressivitet kan vara en bakomliggande faktor i form av 

ett inlärt sätt till att skydda sin osäkerhet eller att bemöta kommande konflikter. 
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Piaget satte människans intellekt i fokus och hans syfte var att klargöra hur människan 

bildar kunskap i sitt samspel med sin omgivning (Säljö, 2000). En av hans grundläggande 

tankar var synen på utveckling och ”att vi i vårt samspel med omvärlden ständigt regleras 

genom två samtidigt verkande processer: assimilation och ackommodation” (sid.60). As-

similation innebär, enligt Piaget, att vi tar in och registrerar information om vår omvärld 

och om dess funktion och organisation. Det finns inga överraskningar utan världen uppträ-

der så som vi förväntar oss att den ska uppträda och vi får härigenom bekräftelser på våra 

antaganden. Ackommodation är däremot en grundläggande förändring i vår syn på om-

världen. Människan anpassar sig till omvärlden. Barnet är enligt Piaget ”i grunden ego-

centriskt och utveckling sker genom att barnet självt utvecklar en förståelse av sin omgiv-

ning. Barnet observerar och manipulerar sin omgivning och drar slutsatser om hur omvärl-

den fungerar. Men det är barnets egen aktivitet, dess egna observationer och slutsatser som 

leder det till att upptäcka och utveckla nya former av förståelse. Omgivningen är i huvud-

sak passiv och utgör endast objekt för barnets aktivitet. Men att barnet är egocentriskt skall 

inte uppfattas som att det är självupptaget” (sid.66). Säljö hänvisar till Skodvin och skriver 

”istället är det egocentriskt i den mening att det endast uppfattar händelser och objekt ut-

ifrån sin egen utgångspunkt. Först i förskoleåldern lär sig barn se saker och ting från mer 

än det egna perspektivet” (sid.66). 

 

Hur individer lär och utvecklas står i förhållande till hur vi tänker och agerar i allmänhet. 

Säljö kallar den beskrivningsnivå som utnyttjas för att analysera utveckling, lärande och 

reproduktion av kunskaper och färdigheter för sociokulturellt perspektiv. Vid ett sociokul-

turellt perspektiv utgår man ifrån hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fy-

siska och kognitiva resurser vid lärande. Samspelet mellan en grupp och en enskild männi-

ska är här i fokus. I sin bok skriver Säljö att ”våra olika sätt att bete oss, tänka, kommuni-

cera och uppfatta verkligheten, är formade av sociala och kulturella erfarenheter och kan 

inte i särskilt stor utsträckning förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiskt pro-

grammerade reflexer och beteende” (sid. 35). Människan är från början en genuint kom-

munikativ varelse som är inriktad på samspel, som redan från födelsen svarar på och tar 

initiativ till fysisk och verbal kommunikation. Barnet föds in i och utvecklas inom ramen 

för samspel, De ”agerar genom erfarenheter och lär i samspel med andra människor, för-

äldrar, syskon, släktingar och nära vänner” (sid. 40). På så sätt förstår vi hur världen funge-

rar och skall förstås. Individens sätt att uppfatta världen och agera i den har ett nära sam-
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band med de omgivande sociala och kulturella mönstren. Det sätt att tala samt lösa och 

definiera problem som vi möter i vår omvärld, tar vi över och använder för eget bruk. Kul-

turella föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och kommunikation 

är också länken mellan kulturen och människors tänkande. Ändå finns det klara skillnader i 

sättet att uppfatta utveckling. Dessa skillnader har att göra med synen på barnets relation 

till omgivningen och till kollektivet, med uppfattningen om kommunikationens roll och 

hur viktiga artefakter är i människans tänkande, lärande och handlande. Ett sociokulturellt 

perspektiv som betonar kommunikation och dess funktion i samspelet mellan människor 

(Säljö, 2000). 

 

2.3.1. Barns samspel med vuxna och kroppsspråkets betydelse 

Kroppsspråket är en del av det sociala samspelet redan i de första spädbarnsåren. Det finns 

ett flertal barnpsykologer som är eniga över att den tidiga ögonkontakten mellan föräldrar 

och barn är en av de grundläggande betydelserna för att skapa en trygg relation mellan 

barnet och föräldrarna. De spädbarn som undviker ögonkontakt med vuxna visar en ten-

dens till mer sociala och psykiska problem. Vid de första levnadsåren blir barnet mer in-

tresserat av sin omgivning. Mammans ögonkontakt och röst blir allt mer centralt för barnet. 

Även mammans leende är en mycket stark personlig och känslomässig upplevelse för bar-

net. Detta ges till uttryck för att barnet ska känna igen mamman och skapa en social trygg-

het och nära relation (Stern, 1995; Hwang, 1999). 

 

Homburger Erikson är en av de första psykoanalytiker som har beskrivit barns identitets-

kriser. Han menar att ”när det nyfödda barnets symbios med moderns kropp avbrutits, möts 

dess mer eller mindre koordinerade förmåga att inta näring genom munnen av moderns 

mer eller mindre koordinerade förmåga och avsikt att nära och välkomna det” (sid. 84). 

Homburger Erikson menar att de individer som är känsliga eller som tidigt blivit frustrera-

de och aldrig fått en kompensation, kan detta ligga till grund för olika störningar i deras 

framtida förhållande till sin omgivning. Särskilt kan detta störa deras förhållande till bety-

delsefulla personer i dess närhet. Men det finns andra sätt än den rent orala tillfredställel-

sen för att upprätthålla ömsesidigheten. Detta kan då vara att barnet njuter när man håller 

om det, ger det värme, ler och pratar med det eller vaggar det (Homburger Erikson, 1968).  



 15

 

3. Empirisk del 

3.1 Problemprecisering 

I denna empiriska del har jag valt att undersöka hur barns upplevelser och kroppsspråk i 

olika konfliktsituationer påverkas av pedagogens kroppsspråk i förskolan.  

* Hur uppfattar barn pedagogernas kroppsspråk i en konfliktsituation. 

* Hur uppfattar barn sitt eget kroppsspråk i en konfliktsituation. 

* Hur upplever barn sambandet mellan sitt eget och pedagogernas kroppsspråk. 

* Hur sker samspelet mellan barn och pedagoger i en förskolegrupp. 

 
3.2 Metod  
Vid början av detta arbete var frågan vilken metod som skulle användas. Efter diskussion 

med kolleger och lärare på förskolorna, föll valet på kvalitativa intervjuer, fall- och etno-

grafiska observationer. För att få så tydliga svar som möjligt gjordes även kompletterande 

observationer genom fallstudier. Syftet var att ta reda på hur barn med utagerande beteende 

reagerar på pedagogers kroppsspråk vid olika situationer i förskolan. 

 

I kvalitativa intervjuer är det enligt Trost (1997) viktigt att man ställer tydliga frågor. Kva-

litativa undersökningar ger ett material som kräver mer ingående och djupare textbearbet-

ning och analys. En del forskare anser att kvantitativa metoder är mer trovärdiga, medan 

andra rekommenderar den kvalitativa metoden. Kvale (1997) menar att den kvantitativa 

forskningen kan vara ovetenskaplig i en del samband. Vid en intervju eftersträvas ett 

mänskligt samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuarens försiktighet ska 

prägla både samtal och frågeställningarna så att svaren inte påverkas av denne (Trost, 

1997). När det gäller intervjuer av barn skriver Doverborg, Pramling & Samuelsson (2000) 

att intervjuaren kan börja med att prata kring en händelse som barnet varit med om eller 

som det upptäcks i rummet precis innan eller förr en stund sen. Detta görs för att åstad-

komma ett ökat förtroende mellan barnet och intervjupersonen. Vid intervju med de yngre 

barnen kan det vara lättare för dem att förstå eller minnas om man har konkret material. 

Detta kan vara penna och papper, bilder eller leksaker som symboliserar själva händelse-
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förloppet utifrån barnets perspektiv. På detta sätt kan barnet lättare återuppleva händelsen 

och leva sig in i samtalet. Intervjun skall inte vara något slags förhör och man ska undvika 

ja- och nej-frågor för att lättare få fram hur barnet tänker. Växelvis bör man enligt ovan 

författare använda sig av övergripande respektive specifika frågor för att ge barnet många 

valmöjligheter. 

 

I en etnografisk studie är syftet att försöka förstå personens tankar, upplevelser samt kun-

skaper. Etnografisk studie kan både vara av kvalitativ och kvantitativ art, men oftast är den 

kvalitativ. I en kvalitativ undersökning, kan forskaren använda sig av både observationer, 

deltagande observation samt intervjuer för att få fram olika resultat. Syftet med min studie 

är att få kunskap om hur barnet uppfattar omvärlden, detta genom att upptäcka orsakerna 

till personens handlingar. Den etnografiska studien är både utvecklande och upptäckande. 

Studierna genomförs i naturliga miljöer och utvecklas genom återkommande observationer 

vid flera tillfällen, för att beteenden och omständigheter så naturligt som möjligt ska kunna 

observeras. En etnograf använder sig av samtal, intervju och observation. Resultattexterna 

är berättande, beskrivande, analyserande och tolkande (Kullberg, 1996/2004). Fallstudie är 

ett uttryck när vi utför en granskning på en begränsad grupp. Fallstudier utförs ofta när vi 

undersöker förlopp och omställningar utifrån ett helhetsperspektiv. Hur mycket allmänna 

slutsatser man kan härleda till resultatet avgör hur urvalet gjorts. Detta måste man ha i 

åtanke då man analyserar resultaten (Patel & Davidson, 1994). 

 

3.3 Etiska överväganden 
I denna undersökning har jag valt att utföra både intervjuer och observationer med fallstu-

dier. Detta för att resultatet utav barnens upplevelser och tankar skall bli så realistiska som 

möjligt. För att kunna använda mig av dessa metoder med tanke på de etiska principerna 

utifrån barnen har jag riktat förfrågan till berörda rektorer, pedagoger samt föräldrar för att 

få deras godkännande (bilaga 1 och 2). Barnen måste givetvis också vilja delta i intervjun. 

Som mall använde jag mig av Arvidssons (1974) 5-punktslista, ”Observation och intervju i 

förskolan” (Lökken & Söbstad 1995), detta för att inte förbise något väsentligt under mina 

undersökningar och intervjuer (bilaga 3). 

 

3.4 Undersökningsplatserna 
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Både intervjuer, observation och fallstudierna gjordes både på kommunala förskolor och 

privata detta för att få en övergripande helhetsbild och ett så berikat kunskapsunderlag som 

möjligt. Observationerna gjordes både enskilt och med barn i grupp. Platsen kunde variera 

men intervjuerna gjordes endast med ett barn åt gången på en lugn plats i förskolorna. 

 

3.5 Genomförande 
Jag började med att söka tillstånd av berörda rektorer, berörd personal och förälder. Rekto-

rer och övrig personal informerades både muntligt och skriftligt, samt delgavs brevet till 

barnens föräldrar. Föräldrarna kontaktades brevledes vilket skulle returneras med godkän-

nande eller icke godkännande samt eventuella åsikter. Undersökning startades med en pi-

lotstudie på barn från en förskola i en medelstor stad, detta för att se vilken metod för in-

tervju jag skulle använda, t ex om jag skulle ta barnen enskilt i ett rum, eller intervjua de 

där de lekte. Jag ville även få fram om intervjuformuleringarna fungerade på ett naturligt 

och tillfredsställande sätt och om barnen förstod mina frågor. Dessa frågor diskuterades 

även med handledare, kolleger samt respektive rektorer och personal. För att skapa ett bra 

klimat tillsammans med barnen besökte jag vid flera tillfällen före intervjuerna de olika 

förskolorna. Detta gjordes också för att få en helhetsbild dels av verksamheten, dels av 

barngruppen samt att jag och barnen skulle få en tidig relation. Lökken & Söbstad (1995) 

skriver att det är viktigt att skapa ett tryggt klimat för både intervjuare och observatör. 

Barnen kan på så sätt berätta och uppträda så verkligt och trovärdigt som möjligt. Intervju 

är även en tidskrävande metod som behöver mycket förarbete. 

 

3.5.1 Urval 
Intervjuerna utfördes i rum speciellt avsett för just samtal med 14 förskolebarn i åldrarna 

tre till fem år. Barnen bor på olika orter i nordvästra Skåne. Valet av dessa barn berodde på 

de etiska orsakerna och tidigare kontakter med barnen, dess föräldrar och berörd personal. 

De olika bakgrunderna och förhållandena var således väl kända. Intervjuerna genomfördes 

med nio pojkar och fem flickor. 

 

3.5.2 Intervjufrågor 
Frågorna till barnen var utformade på ett enkelt sätt så att barnen skulle ges möjlighet att 

förstå och svara med egna ord (bilaga 4). Detta för att svaren skulle bli så opåverkade som 
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möjligt (Trost, 1997). Barnen fick också möjlighet att berätta om tillfällen som de själva 

upplevt på förskolan. Vid intervjuerna med barnen ville jag få med både den verbala kom-

munikationen och kroppsspråket barnen uppvisade. Det var därför en fördel att använda sig 

av en bandspelare så jag dels kunde koncentrera mig på hur barnen använde sitt kropps-

språk och samtidigt göra anteckningar. Dessutom kunde jag vid analysen av intervjuerna 

avlyssna dessa flera gånger. 

 

3.5.3 Observationer 
Observationerna gjordes dels på enskilda barn och dels på mindre grupper om två till tre 

barn, fallstudier. Vid samtliga observationer antecknades barnens beteenden på enhetlig 

observationsmall. Anteckningar gjordes av både barnens samtal, aktivitet och kroppsspråk 

samt reaktionerna på pedagogens kroppsspråk. Även vid observationerna använde jag mig 

av bandspelare för att jag skulle kunna koncentrera mig på barnens reaktioner och kropps-

språk. Därefter kunde jag analysera vad som framkommit under deras dialog. Dessa obser-

vationer kunde förekomma i barnens olika situationer, såsom under deras lekar, måltidssi-

tuationer samt i andra strukturerade aktiviteter. Observationerna antecknades utan att bar-

nen stördes i sina aktiviteter. Fallstudien kan ses som ett komplement till intervjuer och 

observationerna för att få en så korrekt och täckande kunskap och förklaring som möjligt 

till slutresultatet (Patel & Davidsson, 1994). Det var således viktigt för mig att försöka se 

helheten. 
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Intervjuresultat 
I följande avsnitt beskrivs resultaten mer detaljerat, dels med en övergripande kommentar 

och dels med citat från barnen. 

 

Samtliga intervjuer gjordes med barnen enskilt i förskolans samtalsrum. Samtalsrummets 

användning prioriteras vid tillfällen då det krävs lugn och ro och har inte möblerats med i 

ögonfallande utrustning. Innan de tre intervjufrågorna ställdes talade jag med respektive 

barn om helt andra saker och gav dem möjlighet att själva berätta något ”eget” för att de 

skulle känna sig trygga. Under detta samtal visade jag också bandspelaren, hur denna fun-

gerade och att jag tänkte spela in deras röster. Alla barnen var sedan tidigare väl bekanta 

med en bandspelare och kunde minst lika mycket som jag om denna. Penna och papper var 

mina andra redskap och barnen var minst lika intresserade av vad jag skulle anteckna som 

för bandspelaren. Vad tänker du skriva? Ska du skriva det jag säger? Var några av kom-

mentarerna. När väl barnen funnit sig tillrätta i miljön kunde jag ställa min första fråga. 

 

Intervjufrågorna jag ställde till förskolebarnen var enkelt utformade. På så sätt fick barnen 

möjlighet att svara med egna ord (bilaga 4). Under intervjutillfället fick barnen även möj-

lighet att berätta om andra tillfällen som de upplevt på förskolan. Vid intervjuerna använde 

jag mig av en bandspelare eftersom jag ville få med både den verbala kommunikationen 

barnens kroppsspråk. 

 

Syftet med min undersökning var att undersöka barns upplevelser av pedagogers och sitt 

eget kroppsspråk och då särskilt i konfliktsituationer. I arbetet undersöks också om det kan 

finnas ett samband mellan förskolebarns upplevelser av pedagogers kroppsspråk och ett 

utagerande beteende hos förskolebarn. Jag har i mina analyser av svaren försökt att skilja 

på pedagogens kroppsspråk och deras handlingar som t ex ”greppa tag i armen” eller att 

”leda till annan plats i rummet”. Ett irriterat röstläge har jag inte heller bedömt som 

kroppsspråk i min analys. Svaren på delfrågorna jämfördes och indelades i olika gruppana-

lyser såsom ålder, kön. Därefter jämfördes de olika beteendena och uppfattning av peda-

gogens kroppsspråk. 
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Nedan följer en redovisning av barnens svar på de tre huvudfrågor som ställdes vid inter-

vjutillfällena. För att läsa samtliga intervjuresultat se bilaga 5.  

 

Har det hänt att fröken blivit arg på dig? 

Alla intervjuade svarade ja på denna fråga. 

 

- Ja, när jag sa dumma saker till andra barn 

- Mm, när jag knuffade någon och när jag trängde mig före alla barnen då blev frö-

ken arg 

- Mm, när jag puttar någon eller slänger sand 

- Ja, hon tog mig i armen 

- Mm, några gånger 

- Ja, när jag leker Action Man 

- Ibland 

- Nån gång 

- Ibland 

- Inte så ofta 

 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

Nio barn svarade att de kunde känna igen och förstå ”frökens” kroppsspråk genom exem-

pelvis hennes ansiktsuttryck (mimik). Tre barn hade inte uppfattat ”frökens” kroppsspråk 

utan endast den handling som ”fröken” utförde, genom att exempelvis ta tag i barnets arm. 

Ett av barnen reagerade på ”frökens” irriterade röstläge. Dessa fyra svar härledes sålunda 

inte till kroppsspråket utan är istället att hänföra till en utförd handling. 

 

- Han rynkar sin panna och putar med munnen 

- Hon gör så (han tittade neråt och rynkade pannan) 

- Fröken brukar ta mig i armen 

- Hon gör så, också blir hon arg (han rynkar sin panna och putar med munnen) 

- Att de har så irriterade röster 
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- Hon tar mig i armen och sätter mig i soffan och tittar mig i ögonen. Också säger 

hon ” titta mig i ögonen” (han rynkar sin panna och ställer sig upp med händerna i 

sidan) 

- E, på ansiktet och ögonen, de blir arga och tar mig i armen, det gör ont 

- Hon gör så här (han rynkar sin panna och putar med munnen) 

- Hon tar mig i händerna och säger se mig i ögonen också tittar hon mig i ögonen. De 

är svarta 

- Mm, med munnen så (hon putar med munnen) och på ögonen 

- Vet inte, (paus) de tar en i handen 

- På ögonen 

- Arga miner och rynkar pannan så (hon rynkar sin panna och putar med munnen) 

- Hon blir arg och tar mig i handen 

 

Vad brukar du göra då fröken blir arg? 

Åtta barn svarade att de brukade bitas, slåss, knipas, sparkas eller reagera med ett annat 

utagerande beteende. För att förklara visade flera av barnen ett utagerande beteende genom 

att demonstrativt knipas eller att sparka på bordsbenet. Fyra av barnen, samtliga flickor, 

svarade att de blev ledsna samt blev märkbart berörda vilket visades genom att de fäste 

blicken i golvet och undvek ögonkontakt. Fyra barn svarade avdramatiserat att de gick sin 

väg. Tre av barnen sade att de även gömde sig. 

 

- Jag brukar slåss eller sparkas, karatesparkar och går iväg 

- Jag sparkar hon 

- Sparkas 

- Jag nyper henne då, också gömmer jag mig 

- Då går jag och gör något annat 

- Jag blir arg (paus) Jag gömmer mig under soffan så hon inte hittar mig och blir led-

sen (paus) eller så kniper och spottar jag henne 

- Jag brukar springa och gömma mig. Jag sparkar henne med 

- Jag sparkar och spottas på henne. Men ”Spider Man” gör faktiskt så 

- Ibland blundar jag hårt så här (han kniper ihop sina ögon) eller så kniper också slår 

jag henne 

- Vet inte (paus) Blir ledsen ibland rädd 
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- Blir ledsen 

- Gå 

- Går iväg. Blir ledsen också 

- Jag vet inte. Det var längesedan de blev det. 

 

4.1.1 Sammanfattande analys av intervjufrågorna 
Resultaten antyder att barnen är mycket känsliga för pedagogernas hela uttryckssätt och 

iakttar pedagogens kroppsspråk på sitt eget sätt. Detta kan variera från barn till barn efter-

som varje barn är unikt och tolkar information på sitt eget sätt.  

 

4.2 Resultat och analys av observationerna  
Vid observationerna kunde jag iaktta att flera av barnen reagerade med ett utagerande 

kroppsspråk. Detta skedde exempelvis då pedagogen ville att barnet skulle utföra annat än 

det gjorde vid tillfället. Barnen hade samma beteende vid påklädningen, då pedagogen inte 

före handlingen hade informerat och konstaterat att barnet uppfattat vad som skulle ske. De 

barn som inte var informerade var således oförberedda på den kommande handlingen. Vid 

ett av dessa observationstillfällen agerade pedagogen med ett utagerande kroppsspråk, för-

stärkt röstläge, uppspärrad blick och gestikulerande rörelse, detta påverkade barnets egna 

handlingar till ett utagerande beteende. Vid ett annat observationstillfälle hade pedagogen 

ett utagerande beteende vid en tillrättavisning som ledde till att barnet blev ledsen, började 

gråta samt tydde sig till en av de övriga pedagogerna. Hellström, 1993 menar att barnet 

reagerar på den vuxnes kroppsspråk, såsom irriterande röstläge eller andra irritationer. Ig-

lum (1999) och Kadesjö (2001) skriver att om pedagogen visar egen oro eller okunskap 

genom sitt kroppsspråk, kan det öka otryggheten och aggressiviteten i det utagerande bete-

endet hos barnet. 

 

I ett fall då tre barn med flera bilar lekte tillsammans i lekrummet, ville ett annat barn ock-

så delta i leken med sin bil. Barnet frågade med låg röst om han också fick vara med och 

leka. De övriga barnen ignorerade honom och svarade inte. Han tog då provocerat en av de 

övriga barnens bilar utan ”lov”, möjligen för att han skulle uppmärksammas och få svar på 

sin fråga. Detta medförde att de andra barnen tillkallade pedagogen. Pedagogen tog på ett 

utagerande sätt bilen tillbaka från barnet och placerade barnet i annan lekmiljö. Barnet 

reagerade i sin tur på ett utagerande sätt genom att sparka och skrika samt hotade att kalla 
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på Pokèmon ”seriefigur”.  Bengtner, (2000), Iwarson (2000) och Hellström (1993) skriver 

att barn med utagerande beteende upplevs av andra kamrater som hårdhänta och orättvisa 

som då får till följd att kamraterna inte vill leka med dem eller att de inte får bestämma. I 

regel förstår eller hinner inte barnet själv med att uppfatta vad som händer eller att de 

andra kamraterna upplever de som annorlunda. 

 

Vid ett annat observationstillfälle då barnen hade samlats för en sagostund, tog ett av bar-

nen en bok och slog till barnet bredvid. Han ansåg och sade att hon hade satt sig för närma 

honom. Pedagogen reagerade med ett utagerande beteende genom att höja rösten och med 

en gestikulerande armrörelse peka på den plats barnet senare handgripligt av henne blev 

placerad. Barnet reagerade omedelbart med ett utagerande beteende som bestod av sparkar 

skrik och vilda gestikulerande rörelser. Duvner (1997) menar att barnets sätt att reagera 

med ett aggressivt beteende kan vara en bakomliggande faktor i form av ett inlärt sätt att 

skydda sin osäkerhet eller att bemöta kommande konflikter. Säljö (2002) menar däremot 

att våra olika sätt att bete oss kan formas ut av de sociala och kulturella erfarenheterna. 

 

Barnens reaktion på pedagogers utagerande kroppsspråk var blandad. Vissa barn blev leds-

na och andra kunde reagera med stor inlevelseförmåga i handlingen. Ett exempel på sådan 

inlevelse är då pojken kallade på sin fantasifigur Pokèmon som skulle komma och hjälpa 

honom. Fahrman (1996), Johanssen (1995) och Goldsterin (2000) beskriver att massmedi-

an har en inverkan på barns olika beteende. Barnen tar ofta intryck av de olika huvudper-

sonernas eller idolernas beteende som sedan avspeglas t ex i barnens lekar. Orsaken till 

detta kan då vara att barnen saknar förståelsen mellan fantasi och verklighet. Medan Raun-

dalen (1997) påstår att barnen påverkas av familjeförhållanden och kamratskap.  

 

Det fanns även en klar skiljelinje mellan könen. Vid intervjusvaren märktes även skillnad 

på barnens ålder, där de yngre barnen använde sin fantasi och blandade ihop den med verk-

lighetsberättelserna. Ofta var det pojkarna som i sina svar reagerade med ”mothandlingar” 

och flickorna som blev ledsna när ”fröken” blev arg. 

 

Observationerna kan sammanfattas med att då barnen inte blev förstådda eller de inte fick 

sin vilja igenom, reagerade dessa med ett utagerande sätt. Dessa reaktioner förekom också 

vid tillfällen då barnen inte kunde ”läsa” varandras kroppsspråk och leksignaler. Detta fick 
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till sin följd att något av de inblandade barnen reagerade med ett utagerande beteende som 

exempelvis häftiga lekrörelser. Barnen påverkades således av både varandras och pedago-

gens olika kroppsspråk. 

 

5. Diskussion 
Undersökningen tyder på att pedagogernas kroppsspråk har stor betydelse för förskole-

barns uppfostran. Studien har väckt frågan om det kan vara så, att då pedagogens kropps-

språk i konfliktsituation inte förstås av ett barn, utvecklas ett utagerat beteende hos barnet. 

En pedagog i förskolan är nästan alltid iakttagen av barn, barn som tar till sig genom sin 

nyfikenhet all information de på alla sätt kan få. Förstår barnen inte det verbala uttrycks-

sättet förlitar de sig till det ickeverbala för att kompensera sig. Wiking, (1991) skriver att 

tydlighet kan genom kroppsspråket visas på t ex. klara och bestämda rörelser, ögonkontakt 

samt väl koordinerat tal och handrörelser. Även Kadesjö, (2000) menar att vid kontakten 

med barnet bör man vara tydlig genom att ha ögonkontakt. I vissa fall kan pedagogen ock-

så upplysa barnen verbalt om vad det är han eller hon vill säga med kroppsspråket. Om inte 

pedagogen kan visa sin uppmärksamhet genom sitt kroppsspråk såsom att vara tydlig, 

ögonkontakt och tonfall, blir inte barnet bekräftat (Iglum, 1999). 

 

Barnet tar till sig lärdom genom att bland annat iaktta de vuxna. Då pedagogerna använder 

sig av kroppsspråket bör man veta att det avläses och kan påverka barnen både på ett nega-

tivt och positivt sätt. Om pedagogen använder sig av ett utagerat beteende i förskolan, kan 

barnen använda samma sätt för att få igenom sin vilja vid ett senare tillfälle. Konsekven-

serna av den vuxnes sätt att uttrycka sig på har ett samband med vad barnet sätter i system 

i det sociala samspelet med både kamrater och pedagoger (Hellström, 1993). 

 

Genom mina studieresultat anser jag att undersökningens syfte är uppnått och ger följande 

förslag till mina läsare. I förskolan kan man träna på att lära barnen tyda varandras kropps-

språk. ”Varför kastar Stina saker? Varför knips Bosse?” Ju mer vi kan förebygga, ju mind-

re risk för misstolkningar som kan skada barnens utveckling. Pedagogerna kan också ut-

veckla sig själva med kunskap inom området för att förbättra sin kommunikation med barn.  
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Resultatet av min undersökning kunde ha blivit annorlunda om jag hade fått mer tid till att 

reflektera. Om inte en veckas lov på förskolorna hade förekommit mitt under detta arbete, 

hade jag känt att jag hade fått en mer sammanhängande tid. Eventuellt hade jag kunnat få 

fram ett annorlunda resultat om jag hade videofilmat barnen istället. På så sätt hade jag 

kunnat få ytterliggare respons ifrån barnen. Den korta tiden har också påverkat de övriga 

deltagarna i denna studie på ett eller annat sätt. Om undersökningen pågått under längre 

period hade jag kunnat intervjua de deltagande i denna undersökning vid flera tillfällen och 

på så sätt fått ett mer tillförlitligt resultat. 

 

Även jag har lärt mig en hel del genom att utföra denna studie. Jag anser att då jag tagit del 

i denna process har jag fått andra infallsvinklar och framförallt har det gjort att jag vidare-

utvecklat mitt sätt att reflektera över mitt eget förhållningssätt och kroppsspråk. Detta kan 

påverka mig i mitt kommande arbete som pedagog. Jag kommer även att delge min kun-

skap inom detta ämnesområde till mina kommande arbetskolleger. Jag ska även försöka 

vara lyhörd både utifrån barnens, utifrån föräldrarnas och utifrån annan personals perspek-

tiv. Dessa personer har ju, som bekant, en betydande roll i mitt framtida yrke. 

 

När jag sökte litteratur om detta ämne fann jag tyvärr inte mycket om just kroppsspråkets 

samband med barn med utagerande beteende. Det kunde ha underlättat min forskningsstu-

die om jag kunde ha läst in mig på detta ämnesområde. Enligt den litteratur som har ge-

nomsyrat både denna studie och hela min utbildning är just hur jag som pedagog skall 

kunna möta alla barn. Varje barn är unikt och utifrån detta ska jag kunna bemöta varje in-

divid på dess nivå. I våra styrdokument står det klart och tydligt att vi ska ta hänsyn till 

varje barns behov och förutsättningar, samt att vi ska erbjuda en god lärmiljö för utveck-

ling, lek och lärande. 

 

För att vi ska kunna förbättra miljön för alla barn anser jag att vi själva måste vara klara 

med vår egen värdegrund. Det handlar även om att jag som pedagog skall kunna ta till mig 

ny information både ifrån andra pedagoger och framförallt ifrån barnen. Alla människor, 

även vi pedagoger, är olika. Detta måste vi respektera. Vi borde se det som en fördel att 

alla är unika och eftersom vi därigenom får en mångfald och ett brett förhållningssätt gent-

emot barnen. Men vi bör även lära av varandra. Därför är det viktigt att vara lyhörd mot sin 

omgivning. Vi står på olika plattformar, men det är vi tillsammans som skall förbättra bar-
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nets lärande och utveckling. Vi tolkar även vår information på olika sätt och därför är det 

även här viktigt att se till varje barns behov och stärka det positiva hos dem. Jag anser att 

man ska berömma barnet och tala om varför det inte får göra vissa saker. Detta bör vi pe-

dagoger göra istället för att enbart fokusera på det negativa genom att skälla och visa ett 

negativt kroppsspråk. Min förhoppning är att det kommer tillstånd flera och mer djupgåen-

de studier inom ovanstående ämne. Alltför många missförstånd förekommer på grund av 

dålig kommunikation och kunskap om kroppsspråket. 

 

6. Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur barn uppfattar pedagogers kroppsspråk och 

sitt eget kroppsspråk i konfliktsituationer, samt om detta har betydelse för förskolebarnens 

olika beteenden. 

 

I detta arbete definieras begreppen utagerande, aggressivitet och konflikter. Ett utagerande 

beteende beskrivs olika av skilda forskare. Beteenden kan visas på olika sätt såsom bland 

annat häftiga rörelser, kroppsspänningar och vredesutbrott. Dessa beteenden kan även ha 

en tendens att uttrycka omedvetna önskningar och handlingar. Orsaker till dessa beteenden 

kan exempelvis vara missförstånd, okunskap och oro samt att barnen inte blir sedda. Det 

finns även forskare som hävdar att det kan vara medfödda orsaker som ligger till grund för 

detta beteende. 

 

För att få fram resultaten i detta arbete gjordes observationer av barn på olika förskolor i en 

mellanstor stad i Skåne. Dessutom intervjuades barnen enskilt i en avgränsad miljö. För att 

få ett så trovärdigt resultat som möjligt användes även bandspelare och anteckningsblock 

för att inte missa något väsäntligt. 

 

Resultatet i denna undersökning antyder att det kan finnas ett samband mellan pedagogers 

uttryckssätt i konfliktsituationer och barns beteenden. Detta arbete skall också ses som ett 

led i kunskapen om att ”möta alla barn”. Tolkningen av undersökningens resultat samman-

faller i flera avseenden med det som framkommer i litteraturgenomgången. Beroende på 

situation och på barnens bakgrunder kan resultatet variera. Variationer förekommer även 

mellan ålder och kön. Barnen imiterade ofta någon vuxen eller mediafigur i sitt utagerande 
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beteende. Jag kunde även genom litteratur konstatera att det pågår nya forskningar inom 

området och att tidigare forskning kan komma att revideras. Min undersökning har varit ett 

bra sätt att för mig skaffa mig själv en fördjupad insikt i barns och pedagogers kropps-

språk, men har samtidigt gett mig nya frågeställningar. 

 

Undersökningen betonar att det hos pedagogen finns ett ansvar att möta alla barn på deras 

olika villkor, vilket innebär att barn med ett utagerande beteende kräver kunskap av peda-

gogen. Om varje barn möts med förståelse och respekt för des bakgrund, kan pedagogen 

upptäcka resurser och kompetens hos alla barn. 
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      Bilaga 1 

 

Till berörd rektor    2004-11-01 

 
 
Jag är student på lärarutbildningen, Högskolan Kristiansstad. Just nu håller jag och en an-
nan student på att skriva vårt examensarbete som ligger på C-nivå (41-60 p). 
Vi har i vårt examensarbete valt att undersöka den icke-verbala kommunikationen mellan 
pedagog och barn i förskolan. Jag kommer att göra en kvalitativ undersökning där jag in-
riktar mig på barnperspektivet, medan min medstudent inriktar sig på den vuxnes perspek-
tiv. 
 
I min del av undersökningen har jag tänkt att både göra observationer och intervjuer i 
barngruppen angående barns upplevelser av kroppsspråket. Jag kommer att spela in inter-
vjuerna med hjälp av kassettbandspelare. Kassettbanden är sedan mitt personliga ansvar 
och endast handledare och min examinator på Högskolan kommer ev. få lyssna på dessa. 
Banden kommer efter min undersökning att förstöras av undertecknad. Intervjuerna kom-
mer på detta sätt att vara sekretesskyddade. Under förutsättning att Ni, pedagoger, föräld-
rar inte har något att erinra mot detta, samt att barnen svarar ja vid förfrågan, kommer jag 
att intervjua barn inom detta rektorsområde med början tisdagen den 9 nov.  
 
Med tanke på sekretess och den intervjuades integritet, kommer jag att använda fingerade 
namn på personer, platser eller annat, som skulle kunna avslöja en persons identitet. Upp-
satsen kommer att publiceras genom Högskolan Kristiansstad samt vara tillgänglig för de 
som vill ta del av denna.  
 
 
Bilaga; Brev till berörd pedagog/förälder/målsman. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
___________________ 
Marlene Nilsson 
Tfn  
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      Bilaga 2 
 
Brev till berörd pedagog/förälder/målsman  2004-11-01 
 
Till förälder/målsman för 
 
Barn; ………………………… 
 
 
Jag är student på lärarutbildningen, Högskolan Kristiansstad. Just nu håller jag och en an-
nan student på att skriva vårt examensarbete som ligger på C-nivå (41-60 p). 
Vi har i vårt examensarbete valt att undersöka om den icke-verbala kommunikationen mel-
lan pedagog och barn i förskolan. Vi kommer att göra vars sin kvalitativ undersökning där 
jag inriktar mig på barnperspektivet, medan min medstudent inriktar sig på den vuxnes 
perspektiv. 
 
I min del av undersökningen har jag tänkt att både göra observationer och intervjuer i 
barngruppen angående barns upplevelser av kroppsspråket. Jag kommer att spela in inter-
vjuerna med hjälp av kassettbandspelare. Kassettbanden är sedan mitt personliga ansvar 
och endast handledare och min examinator på Högskolan kommer ev. få lyssna på dessa. 
Banden kommer efter min undersökning att förstöras av undertecknad. Under förutsättning 
föräldrar, pedagoger och berörd rektor inte har något att invända mot detta, samt barnen 
svarar ja vid en förfrågan om en intervju, kommer jag att intervjua barn inom detta rek-
torsområde med början tisdagen den 9 nov. Var vänlig fyll i nedanstående svarsformulär 
och återsänd detta till förskolan senast måndagen den 8 nov. 
 
Med tanke på sekretess och den intervjuades integritet, kommer jag att använda fingerade 
namn på personer, platser eller annat, som skulle kunna avslöja en persons identitet. 
Uppsatsen kommer att publiceras genom Högskolan Kristianstad samt vara tillgänglig för 
de som vill ta del av denna. 
 
 
Tillåter Ni som förälder/målsman att ert barn intervjuas            ٱ                 ٱ 
                                                                                                         Ja                Nej 
 
……………………………………….               ……………… 
Namn                                                                   Datum 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
______________________ 
Marlene Nilsson 
Tfn
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      Bilaga 3 
 
Observations mall (protokoll)  
 
Datum:…………………………….Tidpunkt:…………………………………………… 
 
Plats:...................................................................................................................................... 
 
Deltagande:………………………………………………………………………………... 
 
................................................................................................................................................ 
 
Beskrivning av beteendet i situationen:………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
* Vad är det som händer?................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 * Hur sker det?.................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
* Vilka är inblandade?........................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattningar/tolkningar (uppbyggd, strukturerad): …………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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      Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till barn  
 

1. Har det hänt att någon fröken blivit arg? 

2. Hur kan man se att en fröken är arg? 

3. Vad brukar du göra då? 
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      Bilaga 5 

Intervjusvar 

Kommentarer  

Situationstecknen används för att beskriva handlingar av barn eller pedagogen. 

Parenteser används då barnen utför en handling.  

Frågor skrivs med kursiv stil 

 

Intervju med en pojke 5,5 år:  

Har det hänt att någon fröken har blivit arg?   

- ”Ja, när jag sa dumma saker till andra barn”. 

Hur kan man se att fröken (han/hon) är arg? 

”Han rynkar sin panna och putar med munnen”  

Vad brukar du göra då? 

- Jag brukar slåss eller sparkas, karatesparkar och går iväg  

 

Intervju med en pojke 4 år: 

Har det hänt att någon fröken har blivit arg? 

- Mm, ”när jag knuffade någon och när jag trängde mig för alla barnen då blev fröken arg 

på mig” 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- Hon gör så (han tittade neråt och rynkade pannan) 

Vad brukar du göra då? 

- Jag sparkar hon.  

 

Intervju med en pojke 4 år: 

Har det hänt att någon fröken har blivit arg? 

- Mm, ” när jag puttar på någon eller slänger sand”  

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- ”Fröken brukar ta mig i armen” 

Vad brukar du göra då?  

- ”Sparkas”  
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Intervju med en pojke 5 år: 

Har det hänt att fröken har blivit arg? 

- Ja, ”hon tog mig i armen” 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- Hon gör så, också blir hon arg (han rynkar sin panna och putar med munnen) 

Vad brukar du göra då? 

- ”Jag nyper henne då, också gömmer jag mig” 

 

Intervju med en pojke 5 år:  

Har det hänt att fröken har blivit arg? 

- Ja 

Hur kan man se att fröken är arg? 

- Att de har så irriterande röster 

Vad brukar du göra då? 

- ”Då går jag och gör något annat”  

 

Intervju med en pojke 5 år:  

Har det hänt att fröken har blivit arg? 

- Mm, några gånger 

Hur kan man se att fröken är arg? 

- ”Hon tar mig i armen och sätter mig i soffan och tittar mig i ögonen. Också säger hon 

titta mig i ögonen”(han rynkar sin panna och ställer sig upp med händerna i sidan). 

Vad brukar du göra då? 

- ”Jag bli arg (paus). Jag gömmer mig under soffan så hon inte hittar mig och blir ledsen 

(paus) eller så kniper och spottar jag henne.  

 

Intervju med en pojke 5 år: 

Har det hänt att fröken har blivit arg? 

- Ja 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- E, på ansiktet och på ögonen, (de blir arga och tar mig i armen, det gör ont) 
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Vad brukar du göra då? 

- ”Jag brukar springa och gömma mig.” Jag har sparkat henne med. 

 

Intervju med en pojke 4 år:  

Har det hänt att en fröken blivit arg? 

- Ja, Lisa 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- Hon gör så här (han rynkar sin panna och putar med munnen) 

 

Vad brukar du göra då? 

- Jag sparkar och spottas på henne. Men ”Spider Man” gör faktiskt så. 

 

Intervju med en pojke 5 år  

Har det hänt att någon fröken har blivit arg? 

- Ja, när jag leker Action Man. 

Hur ser man att någon fröken har blivit arg? 

- Hon tar mig i händerna och säger se mig i ögonen också tittar hon mig i ögonen. De är 

svarta   

Vad brukar du göra då? 

- Ibland blundar jag hårt så här (han kniper ihop sina ögon) eller så kniper också slår jag 

henne  

 

Intervju med en flicka 5 år:  

Har det hänt att någon fröken har blivit arg? 

- Ibland 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- Mm, med munnen så ( hon putar med sin mun) och på ögonen 

Vad gör du då? 

- Vet inte (paus) Blir ledsen ibland och rädd 
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Intervju med en flicka 5 år:  

Har det hänt att någon fröken har blivit arg? 

- Nån gång  

Hur kan man se att fröken är arg? 

- Vet inte, (paus) de tar en i handen  

Vad brukar du göra då? 

- Blir ledsen  

 

Intervju med en flicka 5 år:   

Har det hänt att någon fröken har blivit arg? 

- Vet inte , jag tror det, jo 

Hur kan man se att fröken är arg? 

- På ögonen 

Vad brukar du göra då? 

- Gå  

 

Intervju med en flicka 4 år:  

Har det hänt att någon fröken blivit arg? 

- Ibland  

Hur kan man se att fröken är arg? 

- Arga miner och rynkar pannan så (hon rynkar sin panna och putar med munnen) 

Vad brukar du göra då? 

- Går i väg. Blir ledsen också  

 

Intervju med en flicka 5 år  

Har det hänt att någon fröken blivit arg? 

- Inte så ofta 

Hur kan man se att fröken blir arg? 

- Hon blir arg och tar mig i handen 

Vad brukar du göra då? 

- Jag vet inte. Det var längesedan de blev det 

 


