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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Beteendeproblem, som det utåtagerande beteendet inräknas i, tar sin grund i att barnet beter 

sig på ett sätt som inte följer samhällets normer och regler för vad som är accepterat. Orsaker 

till beteendet kan vara bland annat språkliga, fysiska eller känslomässiga. Arbetet med barn av 

denna problematik skapar ofta en frustration och känsla av otillräcklighet hos pedagoger. 

Problematiken i beteendet kan antingen ses som något hos individen eller hos verksamheten. 

När ett utåtagerande beteende sker spelar pedagogens bemötande stor roll. Att lätta på kraven, 

vara lugn och ge barnet tid är åtgärder som kan minska affekten hos barnet. Att ge stöd till 

dessa barn är viktigt. Det finns olika strategier för att bemöta beteendet, där pedagogerna 

bland annat kan avleda barnet som redan är i affekt eller arbeta förebyggande. Bemötandet 

som pedagogerna har mot barnen med utåtagerande beteende lägger grunden för att en 

inkludering eller exkludering sker i barngruppen. Vidare finns stöd att få internt via 

förskolechef och kollegor samt externt via specialpedagog och förskolepsykolog. 

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring sitt 

bemötande av, arbete kring och definition av barn med utåtagerande beteende. 
 

Metod 
I studien används kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som redskap. Dessa val 

av metod och redskap var de lämpligaste för att besvara studiens syfte. Analysen skedde med 

kodning av transkriberad data. Studien tog hänsyn till de forskningsetiska kraven. 

Respondenterna i studien bestod av fyra förskollärare från två olika förskolor. 

  

Resultat 
Resultatet av studien visar att tids- och resursbrist anses vara ett hinder vid bemötande av 

utåtagerande beteende i verksamheten. Det går även att urskilja en upplevelse av komplexitet 

gällande diagnoser av barn. En av respondenterna belyser att diagnostisering av barn kan vara 

onödig om pedagogerna bemöter behoven på ett bra sätt. Respondenternas tidigare strategier 

av bemötandet bygger mestadels på egen erfarenhet snarare än kunskap om forskning på 

området och vikten ligger på att ha alla barns olikheter i åtanke. Samtal är enligt 

respondenterna centralt i arbetet med ett utåtagerande beteende, både för att skapa en enighet i 

arbetslaget och för att underlätta barnets inlärning. Den interna och externa samverkan 

fungerar bra, men det finns en önskan av ökad resurshjälp och en större satsning på barn i 

behov av särskilt stöd. Arbetet med utåtagerande barn anses många gånger vara komplext och 



 

skapa frustration, men möjligheterna anses finnas i verksamheten för att skapa en förskola för 

alla.
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1 INLEDNING 
 

Denna uppsats kommer att behandla några förskollärares resonemang kring sitt eget 

bemötande, arbetssätt och definition gällande utåtagerande beteende hos barn. Detta är ett 

komplext område. Tidigare forskning redogör bland annat för att det används olika 

definitioner och metoder för kartläggning i undersökningar av beteendeproblem i Sverige. 

Detta skapar ett problem för att förstå omfattningen av just beteendeproblemen. Internationellt 

finns det däremot mer omfattande material. Massmedia målar även upp en bild i bland annat 

tv och tidningar att beteendeproblem har ökat hos människor, både allvarliga och mindre 

allvarliga. Det handlar om utåtagerande beteende, mobbning och våld. I stor utsträckning 

saknas studier och forskning om mindre barn, då det mestadels fokuseras på ungdomar 

(Nordahl et al 2007). Därför anser vi att det är av vikt att forska vidare inom beteendeproblem 

som i vår studie är inriktat mot utåtagerande beteende. 

 

Förskolans styrdokument belyser olika punkter om barn i behov av särskilt stöd. Dessa utdrag 

ur läroplanen vittnar om att det är viktigt att ha bra kunskap om arbetssätt och bemötande 

rörande barn i behov av särskilt stöd. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) belyser att 

förskolans verksamhet skall vara en plats för alla barn. Därför skall anpassningar göras för de 

barn som är i behov av mer stöd både tillfälligt eller varaktigt. För att barnen skall få en 

möjlighet att utvecklas på bästa sätt skall hänsyn visas för barnets behov. Fokus i 

verksamheten skall även läggas på personalens kompetens av att samspela och förstå barnet. 

På så vis kan vistelsen i förskolan bli ett positivt stöd för barn i behov av särskilt stöd. 

Läroplanen för förskolan redogör för att alla barn skall få uppleva tillfredställelsen av att göra 

framsteg, övervinna svårigheter samt att vara med i gemenskapen och känna tillhörighet i 

barngruppen.  

 

Vi upplever utifrån egna erfarenheter att många förskollärare känner en osäkerhet gällande 

utåtagerande beteende hos barn och att största fokus i arbetet finns i tidigare erfarenhet. Vi 

upplever också att vi som blivande förskollärare inte har tillräckliga kunskaper för att möta 

utåtagerande beteende hos barn. Utbildningen har enligt oss och våra medstuderande haft för 

litet fokus på specialpedagogik. Vi lägger i vår studie mest vikt på bemötande. Ett 

professionellt bemötande kräver att det är utformat utefter barnens behov och förutsättningar. 

Vi hoppas att denna studie ska få yrkesverksamma inom förskolan att reflektera över sitt eget 

bemötande och arbetssätt. Vi har också en förhoppning om att resultatet ska påvisa den 

komplexitet vi själva upplever i ämnet. 
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2 SYFTE 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring sitt 

bemötande av, arbete kring och definition av barn med utåtagerande beteende. 

 

2.1 Begreppsdefinition 

I denna studie har vi valt att definiera begreppet utåtagerande beteende enligt följande 

beskrivningar från litteraturen: det utåtagerande barnet har ett beteende som ofta upplevs som 

provocerande, irriterande, svårstyrt, impulsivt och problemskapande för vuxna. Barnen 

reagerar ofta genom att bråka, slåss och kasta saker. Ofta kännetecknas det utåtagerande 

beteendet av koncentrationssvårigheter och aggressivitet (Hejlskov och Wiman 2015; Lutz 

2009; Nordhal et al 2007). 
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3 BAKGRUND 
Detta avsnitt börjar med en övergripande beskrivning av begreppen som är relevanta för vår 

studie. Huvudrubrikerna består av beteendeproblem, bemötande av utåtagerande beteende och 

stöd. Vidare delas dessa huvudrubriker in i underrubriker som berör rubrikerna. Bakgrunden 

till vår undersökning tar upp komplexiteten inom ämnet och de hinder och möjligheter arbetet 

kan skapa. 

3.1 Beteendeproblem 

Beteendeproblem är ett område som behandlas i ämnet specialpedagogik. Ett sätt att beskriva 

specialpedagogikens område är att det träder in när vanlig pedagogik inte räcker till, 

exempelvis vid beteendeproblematik hos barn. Specialpedagogikens uppgift i stort är att 

kompensera för brister hos en individ, vilket beteendeproblem kan anses vara (Nilholm 2007). 

Nordahl et al (2007) redogör för att beteendeproblem är ett slags samlingsnamn som 

utåtagerande beteende ingår i. Beteendeproblem bottnar i att barnet använder sig av ett 

beteende som bryter mot accepterade normer och regler. Det är när barn har ett beteende som 

inte motsvarar de förväntningar som finns i samhället. Barnets beteende kan avvika från vad 

som anses vara ett normalt beteende vid en viss ålder, vilket kan hindra barnet från att lära sig 

och utvecklas på bästa möjliga sätt. Barnets beteende anses ofta hindra och skapa problem för 

andra barn och vuxna. Palla (2011) har gjort en studie där syftet bland annat var att synliggöra 

hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i 

förskolan. Studiens metod bestod av intervjuer, handledningssamtal och skriftlig 

dokumentation. Palla som vidare refererar till Walkerdine, lyfter i studien risken med att 

barnen blir ett slags normaliseringsobjekt genom utvärdering av barnets utveckling. Det gäller 

speciellt barn i behov av extra stöd. Pedagoger är fyllda med föreställningar av hur ett normalt 

barns utveckling sker, vilket gör att pedagogerna kan se barnet som ett objekt snarare än ett 

subjekt. Eftersom det finns teorier som menar att barn exempelvis är egocentriska i en viss 

ålder eller att barnen inte kan koncentrera sig mer än en viss tid vid en specifik ålder, skapas 

grupper eller klasser att placera barnen i. Dessa klassificeringar kan då fungera som ett 

normaliserande om det anses att ett barn skall ha ett visst beteende vid en viss ålder. 

Pedagoger riskerar i detta fall att missa komplexiteten av att barn är olika och därmed deras 

beteende, då de förlitar sig på kartläggningar och klassificeringar av hur barn ”är”. 

3.1.1 Utåtagerande beteende 

Lutz (2009) har gjort en fallstudie där han använt sig av flera olika metoder för att samla in 

empiri. Fallstudien innefattar bland annat pedagogers beskrivningar av barns problem kopplat 

till beteendeproblem. Ett av dessa beteendeproblem är det utåtagerande beteendet hos barn. 

Resultatet av fallstudien visar att pedagogerna kopplar det utåtagerande beteendet till barn 

som har svårt att styra sina impulser, är livliga, aggressiva och som i många fall upplevs 

svårstyrda. Svårigheter med kommunikation och språk är andra problem som pedagoger ofta 

kopplar till det utåtagerande beteendet. De utåtagerande barnen enligt Kinge (2016) är de barn 

som vi upplever har svårigheter och utmanar genom att bråka, testa gränser och förstöra. 

Dessa barn stör övriga barn och pedagoger i verksamheten. Även Eresund & Wrangsjö (2008) 

belyser att pedagoger ofta möter problematik när de skall få barn att sluta slåss, retas, skvallra 

och ta saker ifrån varandra. Barn har genom alla tider använt sig av olika sätt för att provocera 

andra. Det utåtagerande beteendet omfattar enligt Nordhal et al (2007) bland annat handlingar 

av att barn väldigt fort blir arga och protesterar när de blir tillrättavisade av pedagoger. Barnet 
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använder sig av fysiska eller sociala angrepp mot sin omgivning. Det fysiska utåtagerande 

beteendet är vanligast i förskolan. Det verbala våldet är vanligare bland äldre barn. 

 

Många pedagoger känner att de inte räcker till i den utsträckning de vill för att arbeta med 

utåtagerande barn. Barnet med utåtagerande beteende framställs ofta som skapare av problem 

och även som ett problem i sig på förskolan. Detta hindrar utförandet av moment i 

verksamheten, då pedagoger oroar sig för det stereotypiska utåtagerande beteendet, att barnet 

skall få attacker där de skriker, håller ett högt tempo eller ständigt gråter. Detta ges uttryck i 

att flertalet pedagoger känner sig otillräckliga och trötta. Känslan av att vara otillräcklig 

bottnar i att pedagogerna lägger stor vikt vid att arbeta nära barnet. De anser att det är en 

viktig faktor för ett bra klimat och en miljö som är positiv för alla barnen på förskolan (Lutz 

2009). 

3.1.2 Orsaker till utåtagerande beteende 

Edfeldt (2015) redogör för att ett beteende som anses utåtagerande alltid har minst en orsak. 

Ofta är det en tanke hos barnet eller en känsla som har tagit form i en handling. Det 

problemskapande beteendet kan yttra sig i till exempel våld, självskadebeteende eller i hot om 

att rymma och skall tas på största möjliga allvar. I många av dessa situationer skapas känslor 

av skam och mindrevärde hos barnet, då de inte levt upp till de förväntningar de har på sig 

själva. Pedagogernas tvång till olika aktiviteter eller situationer kan leda vidare till att barnet 

straffar aktiviteten i stället för sig själv, genom att till exempel förstöra en sångstund med att 

skrika. Barnet upplevs då ofta som störande eller trotsigt. 

 

Lutz (2009) belyser olika orsaker till ett utåtagerande beteende hos ett barn, dessa upplevda av 

pedagoger. Samspel är något som ofta upplevs problematiskt för barn med utåtagerande 

beteende. Det kan finnas brister när de skall samspela med både pedagoger och andra barn. I 

många situationer skapas en frustration hos barnet när det inte kan uttrycka sig språkligt. En 

annan faktor för det utåtagerande beteendet kan vara att barnet har känslomässiga eller fysiska 

problem i förskolan. Dessa beteenden hos barnet kan vara att de exempelvis har begränsade 

smärtimpulser, aggressionsutbrott och är passiva i förskolan. Aggressiviteten hos barnet 

kopplas ibland samman med vissa situationer eller moment som utspelar sig i förskolan, men 

många gånger tolkas det ur ett individperspektiv och ses som en egenskap hos barnet. Det 

aggressiva beteendet kan vidare ses ur ett deltagarperspektiv och ha sin grund i förskolans 

miljö och dess skyldighet till att anpassa sig till barnen. Vidare kan det utåtagerande beteendet 

beskrivas som något som påverkas av miljön hemma, exempelvis brister i att sätta gränser. 

Det förekommer även teorier om att det är en strategi som barnen har för att pedagogerna 

skall ge uppmärksamhet till dem. Barnen kan även lida av olika fysiska 

funktionsnedsättningar. Dessa kan vara nedsatt hörsel, syn, rörelseförmåga eller motoriska 

svårigheter. Alla dessa aspekter har ett individperspektiv vilket inte behöver ligga till grund 

för det utåtagerande beteendet. Komplexiteten av det utåtagerande beteendet kan vara i 

relation till verksamheten. Ur den synpunkten kan exempelvis pedagoger uppleva momenten i 

förskolans dagsprogram som problematiska.  

 

Nordahl et al (2007) belyser att mer ofta än sällan ser pedagoger orsaken till det utåtagerande 

beteendet hos individen. När de resonerar i dessa tankebanor försvinner helt fokus på att 

problemet kan ligga i miljön och i situationen i sig, att detta kan vara orsaken till beteendet 

hos barnet. Ibland är beteendet så uppmärksammat, att pedagogerna endast ser barnet som 

utför beteendet och mister fokus på de underliggande faktorerna. Pedagogerna skapar då olika 

egenskaper och brister hos barnet och missar helt miljöns och situationens påverkan. Det 

kallas för det grundläggande attributionsfelet och är vanligt gällande beteendeproblem. Det 
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räcker inte att endast lägga fokus på den enskilde individen. Systemteori innebär att 

uppmärksamma och sedan utgå ifrån den komplexitet som finns i ett beteende. Här ligger 

fokus inte längre på orsakerna till beteendet hos ett barn, utan istället på de olika samband 

som kan finnas mellan miljön som barnet vistas i och beteendet som uppstår. Om fokus endast 

läggs på en beteendeförändring hos barnet kommer inte problemet att minska eller försvinna 

om orsaken finns i relationer, mönster och strukturer i barnets sociala system (Nordahl et al 

2007). Även Eresund & Wrangsjö (2008) belyser vikten av systemteori i arbetet med 

beteendeproblem hos barn. Precis som Nordahl et al redogör för ovan, ses även här barnet 

som det minsta i delsystemet och lite fokus läggs just hos individen. Fokus inom Systemteorin 

i detta område ligger på samspel och relationer. Interaktion i relationer med andra bildar 

mönster hos barnet. Relationerna kan för barnet kretsa runt exempelvis familjen eller 

pedagogerna på förskolan. Dessa mönster som påvisas hos barnet förmedlar en större 

komplexitet än att endast se barnets beteende som slutprodukt. Sker en förändring i 

bemötandet av exempelvis pedagoger, kan barnets hela system förändras. En förändring kan 

då ske i barnets beteende. Detta påvisar precis som den tidigare definitionen av systemteorin, 

att det skulle vara meningslöst för pedagogerna att endast lägga fokus på att förändra barnets 

beteende utan att se till kopplingen till barnets samspel och relationer. 

 

Förklaringar kring beteendeproblem har under senare tid utvecklats från psykologiska orsaker 

till biologiska, sjukdomsförklarats. Denna utveckling kallas för medikalisering. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för ett visst antal psykiatriska 

diagnoser. Två vanliga diagnoser är ADHD och ASD. ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) har tre kärnsymptom. Dessa är problem med överaktivitet, 

uppmärksamhet och impulskontroll. Symptomen kan uppträda separat eller i kombination 

med varandra. ASD (Autism Spectrum Disorder) är en relativt ny diagnos som ersatt ett antal 

separata autismdiagnoser. Detta autismspektrum har också ett antal kärnsymptom. De som har 

diagnosen ASD behöver inte uppvisa alla symptom och graden av symptomen kan variera. 

Dessa symptom kan vara svårigheter i kontakt med andra människor, språksvårigheter 

relaterat till kommunikation med andra, specialintressen, bristfällig motorik, lätt att hamna i 

tvingande handlingar eller rutiner och säregna eller ovanliga reaktioner på sinnesintryck. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn i förskoleålder kan göra att ett 

utåtagerande beteende uppvisas mer frekvent (Riksförbundet Attention). Lutz (2013) 

beskriver att det finns risker med att använda diagnoser som verktyg för att skapa 

pedagogiska metoder. Den individuella anpassningen kan bli bristfällig och istället riskerar 

pedagogerna att generalisera barnen utifrån diagnosen. Vidare beskriver författaren att det 

finns en problematik gällande diagnos som legitimitetsskapare för resurser. Det är större 

sannolikhet att ett barn med diagnos får extra resurser, även om skollagen är tydlig med att 

diagnos inte är ett kriterium för att ett barn ska anses ha särskilda behov.   

3.2 Bemötande av utåtagerande beteende 

Eresund & Wrangsjö (2008) redogör för att bemötandet av barn med beteendeproblem kan ha 

två olika utgångspunkter. Den ena utgångspunkten är att ha en så kallad långsiktig 

målsättning. Det inbegriper att utveckla de förmågor samt kompetenser som barnet kan 

behöva, för att bete sig mer lämpligt i situationen. Den andra utgångspunkten handlar om att 

fokusera på att ta hand om ett akut problem och göra det bästa möjliga av situationen, även 

om den är hotfull. Det är även fördelaktigt att pedagoger skapar en tydlig bild över vad som 

kan vara utlösande faktorer, samt hur de viktigaste händelsekedjorna ser ut. Detta gör att 

pedagoger kan räkna ut hur bemötandet av barnet skall ske, vad som borde avstås från och 

vilka beteenden som bör tolereras. Om pedagogerna lättar på kraven och försöker ha tolerans 

med vissa av barnets beteenden minskar även stressen för barnet och på så vis blir deras 
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frustration lättare att hantera. Vissa krav kan barnen klara av med hjälp av en pedagogs stöd. 

Barnen har större chans att klara av att hantera kraven om de blir av med andra moment som 

kan vara frustrerande. 

 

Kinge (2016) belyser att när en pedagog hamnar i en situation där ett barn upplevs som 

utmanande, spelar deras reaktion och bemötande stor roll. Pedagogens agerande har en direkt 

påverkan på barnet. Det händer ofta att pedagogernas bemötande förstärker barnets beteende 

även om tanken var riktad i motsatt effekt. Åtgärder som att sätta gränser, ge konsekvenser 

eller belöning och straff, kan skapa en totalt motsatt effekt hos barnet. Det kan eskalera 

beteendet i stället för att reducera det. Problemet kan ligga i svårigheten av att både försöka 

lugna ner situationen och samtidigt försöka bevara relationen med barnet. Om pedagogerna 

endast lägger fokus på åtgärderna av att försöka förändra beteendet, kan detta skapa en 

avvisande effekt hos barnet. Det kan i sin tur ge en känsla hos barnet av hjälplöshet och 

ensamhet. Barnet vill då försvara sig och beteendet kan eskalera snabbt. 

 

När ett barn får ett utbrott eller slår ett annat barn kan pedagogerna hamna i ett svårhanterligt 

dilemma. Bemötandet som då används styrs oftast av erfarenheter, historia som pedagogen 

har tillsammans med barnet samt kompetensen. Många pedagoger upplever även att det är 

viktigt att behålla ordningen i barngruppen, följa regler och normer för vad som kan tolereras, 

samt stämma av med arbetslagets åsikter och bestämmelser för eventuella val. Det 

utåtagerande barnets otillfredsställda behov skall även tillgodoses, vilket kan utgöra ett 

dilemma i relation till ovan nämnda aspekter. Komplexiteten i att följa normer samtidigt som 

behov ska tillgodoses är omfattande (Eresund & Wrangsjö 2008). 

3.2.1 Förhållningssätt 

Nordahl et al (2007) menar att de barn som har ett utåtagerande beteende är väldigt lika barn 

utan utåtagerande beteende. Barnen skiljer sig mot andra i den mening att de kan visa ett 

beteende i perioder, som av många upplevs problematiskt. Detta kan upplevas både av barnen 

själva samt människor i deras närhet. Det beteende barnet uppvisar, får inte ta över 

pedagogernas syn på barnet. Alla barn har behov, lika varandra. Barn med beteendeproblem 

vill som andra barn försöka behärska sina liv och skapa positiva sociala utbyten med andra 

människor. Det är pedagogernas uppgift att se till att barnen får en möjlighet att umgås och 

knyta an till andra barn. Dessa barn är i stort behov av andra människor som ger dem stöd i 

livet. Det finns ingen metod som garanterat minskar dessa beteendeproblem, men genom att 

stötta, se och försöka förstå barnet skapas en möjlighet att kunna arbeta med en förändring av 

beteendet. Palla (2011) lyfter att det finns viss kunskap om förhållningssättet till barns 

olikheter att nå som pedagog, men att forskningen behöver gå djupare in på pedagogers 

bemötande av barn som utmanar och oroar dem. Det behövs ett bredare urval i forskningen så 

att den kunskap, tankar och föreställningar pedagogerna redan har, inte blir för dominerande 

och på så vis inte längre ifrågasätts. 

 

Edfeldt (2015) menar att det finns många olika faktorer som kan påverka och skapa 

frustration hos pedagoger gällande utåtagerande beteende hos barn. De anser att de gjort allt 

de kan och ändå är beteendeproblemen återkommande. Faktorerna kan vara att de anser att 

ledningen inte gjort tillräckligt och att föräldrarna ställer höga krav. Dessa känslor kan vara 

svåra att erkänna och när stressen ökar kan pedagogerna uppleva att det blir svårt att arbeta 

professionellt. När barn upplevs utmanande måste pedagogerna försöka sätta sig in i barnens 

situation. Barnen har själva inte gjort valet att vara på förskolan och att vistas där med många 

andra barn. 
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Kinge (2016) menar att pedagoger inte kan se på barn som att de är utmanande. Det skulle 

innebära att ”sätta en stämpel” på barnen. Lutz (2009) lyfter problematiken med att 

kategorisera barn. När pedagogerna kategoriserar barnet som avvikande och avvikelsen 

definieras ändras barnets relation till omgivningen. Beteendet som förväntas av barnet 

kommer då bli en bekräftelse och troligtvis kommer det inte ske någon förändring från det 

avvikande beteendet. Barnet har då blivit tilldelad en social roll där de lever upp till det 

beteende som förväntas av pedagogerna. Vidare hävdar Kinge (2016) att pedagoger kan 

uppleva att barn utmanar och beskriver att fokus bör riktas mot orsaken till pedagogernas 

upplevelse av att ett barn är utmanande. Pedagogerna bör vidare reflektera över de känslor 

och tankar som skapas hos dem i de situationer barnet är utåtagerande. Denna reflektion blir 

viktigt för att kunna förstå och sätta sig in i situationen som sker i samspelet med barnet. 

Anledningen kan alltså finnas hos pedagogerna själva och i deras upplevelse av att känna att 

de inte klarar av att hantera barnet. Detta kan skapa känslor hos pedagogen som vanmakt, 

misslyckande, uppgivenhet och att de helt enkelt inte räcker till, känslor som är helt 

mänskliga. Även Eresund& Wrangsjö (2008) redogör att det inte finns någon given egenskap 

hos barn som säger att de är bråkiga. Detta är precis som ovan beskrivit, något som skapas 

och definieras hos de vuxna runt omkring barnen på grund av de känslor som väcks hos dem. 

Kinge (2016) beskriver vidare att risken är stor att ansvaret läggs över på barnet i fråga, då det 

kan vara jobbigt för pedagogerna att erkänna att de känslor de väcker i situationen är något de 

själva måste ta ansvar för. För att möjliggöra en förändring av situationen måste pedagogen 

börja hos sig själv och förändra sin inställning och sitt sätt att agera. Det handlar om att skapa 

en god relation mellan pedagogen och barnet vilket blir möjligt genom att försöka förstå 

barnet. 

3.2.2 Strategier för bemötande 

Edfeldt (2015) tar upp vikten av att ligga steget före. Detta hjälper inte i alla situationer, men 

det är ett sätt att arbeta på med barn i beteendeproblem. Alla människor klarar av olika 

mycket frustration. Barn saknar däremot de verktyg vi vuxna ofta har med oss för att kunna 

avstyra frustration. Detta leder då ofta till ett utbrott hos dessa barn. Om pedagogerna väljer 

att sätta sig in i och förstå barnet kan de lättare se tecknen på att frustrationen är på väg nästa 

gång. Vidare beskriver författaren att samtal med barn efter deras utbrott kan vara positivt för 

att skapa strategier inför framtida utbrott. Tillrättavisningar och moraliseringar bör undvikas. 

 

Hejlskov (2009; 2014) beskriver en metod som kallas för lågaffektivt bemötande. Enkelt 

förklarat bygger metoden på att pedagogen bevarar lugnet vid situationer då barnet hamnar i 

affekt. Metoden baseras på vetenskapen om affektsmitta. Pedagogens egen affekt smittar av 

sig på barnet. Alla negativa affekter hos pedagogen förstärker således barnets egna negativa 

affekter. De positiva affekterna har samma verkan.     

3.2.3 Inkludering eller exkludering som följd av bemötande 

Edfeldt (2015) redogör för att inkludering innebär att vara både inberäknad och medräknad i 

den gemenskap som finns. Allas olikheter skall accepteras och vikt läggs vid att förskolan 

skall omfatta alla barn. Tanken om inkludering är i grunden positiv, men få pedagoger vet hur 

de skall konkretisera detta i verksamheten. Därför måste det tydliggöras hur pedagogerna kan 

arbeta med inkludering i barngruppen. För att skapa en förskola där alla barn är inkluderade 

krävs att konsekvenserna av exkludering vägs in och pedagogerna behöver få tid till att skapa 

idéer och strategier samt bepröva dessa i praktiken. Sammanfattningsvis krävs kompetens 

inom området. Utan denna kompetens och medvetet tänkande kan barnet hamna i en position 

där det blir exkluderat. Detta händer oftast om det endast är ett barn i barngruppen som har 

beteendeproblem. Gränsen för exkludering kan dras när ett barn inte upplever sig vara 
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medräknat i gemenskapen. Det är även viktigt för pedagogerna att reflektera över vad de anser 

är exkluderande. Exempel på situationer där det kan vara värt att veta var gränser för 

exkludering går kan vara när ett barn ligger mitt i ringen vid en samling, befinner sig i ett rum 

bredvid med en pedagog eller att barnet ligger i en soffa med en leksak en bit bort. Nästa 

reflektion handlar om hur ofta detta sker. Om det handlar om ett tillfälle, varje dag eller en 

gång i månaden. För att komma fram till ett resultat av exkluderingen kan det vara bra att 

pedagogerna diskuterar detta vidare med varandra, förskolechefen och berörda föräldrar. 

Pedagogen som är i situationen med barnet kommer behöva lösa detta på något sätt och då är 

det bra att ha ett gemensamt förhållningssätt. Nordahl et al (2007) menar vidare att 

utåtagerande barn kan upplevas som att de missgynnar och förstör den gemenskap och det 

samspel som handlingen utspelar sig i, exempelvis i en samling. I dessa situationer skapas 

olika sociala processer. Det kan vara så att de resterande barnen eller pedagogerna försöker att 

rätta till det problem som anses vara problematiskt. De kan även anse att ägaren av 

beteendeproblematiken skall anamma nya sociala strategier eller färdigheter som kan vara 

nödvändiga för att fungera med resten av gemenskapen. Detta innebär alltså att barn som har 

ett utåtagerande beteende inte exkluderas utan tvärtom, inkluderas i gemenskapen. Man är 

mån om att barnet skall anpassa sitt beteende och lära sig nödvändiga färdigheter. En annan 

risk är att utstötning skapas. De resterande barnen och pedagogerna väljer då att hålla avstånd 

från barnet och beteendeproblemet som personen har för att kunna hålla problemet på 

avstånd. Barnet med beteendeproblem upplever ofta brist på respekt och blir exkluderat i 

dessa situationer. 

3.3 Stöd 

Varje år får flera tusen barn och familjer hjälp och stödinsatser av den offentliga sektorn. 

Dessa stödinsatser kan pågå olika länge, för vissa barn under flera år. Hjälpen kan bland annat 

vara från socialvården eller barn- och ungdomspsykiatrin. Insatserna anses av många inte vara 

tillräckliga. De är dåligt strukturerade, arbetar inte tillräckligt förebyggande och är dåligt 

sammanbundna med teorier, undersökningar och forskning. Ett större antal av insatserna blir 

heller aldrig utvärderade (Lutz 2009). 

 

Det finns många påverkande faktorer i förskolan. Pedagogerna på förskolan, olika utvecklare 

och förskolechefen står till stor del för vilken grundsyn som råder på förskolan. Detta kan 

problematiseras då Lutz (2009) som vidare refererar till skolverket, belyser att ökandet av det 

administrativa arbetet gör så att förskolechefens insyn i verksamheten minskar. Nordahl et al 

(2007) lyfter andra faktorer som påverkar enheten. Det kan vara lokalernas utformning, 

ekonomin, läroplanen, lösningarna i organisationen och vad kommunen har för hållning och 

stödsystem i verksamheten.  

 

Lutz (2009) belyser att både psykologiska och medicinska bedömningar har betydelse när det 

kommer till att sätta in resurser för barn som är i behov av extra stöd. I en tidigare studie har 

analyser gjorts med sambandet mellan kvalitén på förskolor och identifieringen av att ett barn 

är i behov av särskilt stöd. Enligt studien minskar riskerna för att ett barn skall behöva olika 

specialpedagogiska åtgärder om förskolan har hög pedagogisk kvalité. En god kvalité på 

förskolan kan kännetecknas av en minskning av barngrupperna samt ökad personaltäthet, 

detta följt av kunniga pedagoger och ett medvetet arbetssätt. På så vis kan behoven hos en del 

av barnen i behov av särskilt stöd täckas utan specialinsatser. 

3.3.1 Internt stöd 

Många utmaningar i förskolan skulle kunna lösas endast med hjälp av gott samarbete i 

personalgruppen. Detta samarbete innebär att alla pedagoger måste se till barnets bästa. Detta 
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är inte självklart i alla fall, utan blir komplext när egna värderingar vävs in och olika syn på de 

åtgärder som eventuellt behövs. För att samarbetet skall lyckas måste pedagogerna ta hänsyn 

till vissa faktorer. Både förskolechef och pedagoger behöver ge fäste till kunskap och 

förståelse för det utåtagerande beteendet. Förväntningar och krav måste ställas av 

förskolechefen och vara tydliga för pedagogerna. Det måste vara tydlig uppdelning av 

samarbetsområdet så att alla inblandade vet vad de skall göra. Det är viktigt att avsätta tid för 

att pedagogerna skall kunna reflektera över de erfarenheter som skapats, samarbetsarbetet 

måste vara målstyrt. För att kunna stärka samarbetet mellan kollegorna måste även en 

utvärdering ske. Utan detta samarbete försvåras arbetet med det utåtagerande barnet. Det finns 

många fördelar med att avsätta tid för att pedagogerna skall kunna samarbeta och ge varandra 

handledning i arbetet. Denna tid måste avsättas för att kunna skapa strukturer och strategier. 

Positivt i detta skede kan vara att ha en handledare som extern insats. Detta för att någon 

utifrån som ser allt från en annan synvinkel skall kunna vidga kompetensen (Nordahl et al 

2007).  

3.3.2 Externt stöd 

Det finns olika externa resurser inom området. Dessa kan exempelvis vara psykologer som 

utreder barn med olika svårigheter, resurspedagoger som arbetar med lösningar inom 

pedagogiken för barn eller barngrupper, psykiatriker eller läkare som kan ställa diagnoser och 

samordnare som arbetar administrativt och är ansvariga för den ekonomiska biten (Lutz 

2009). En annan extern insats är den specialpedagogiska skolmyndigheten som innefattar alla 

olika offentliga skolformer och rådgivningsarbetet berör pedagogens arbete, förskolan och 

elevens lärande. Hos dem kan förskolor ansöka om specialpedagogisk rådgivning både för 

pedagoger, arbetslag och förskolechefer. Ansökan hos specialpedagogiska skolmyndigheten 

kan även innefatta en specialpedagogisk utredning vid behov och rättigheten att söka bidrag 

för särskilda insatser. Dessa bidrag kan gå till utbildning eller utvecklingsprojekt 

(specialpedagogiska skolmyndigheten 2016). 
 

Ett exempel för behov av extern resurs kan vara när barnen med utåtagerande beteende har 

problem med språket. Då är det möjligt att sätta in en resursperson som ger barnet vägledning 

språkmässigt, om denna kunskap saknas hos pedagogerna. Vikten ligger då på att arbeta nära 

barnet och ett exempel på det språkliga arbetet kan vara att arbeta med bildmaterial. Bilderna 

används för att utveckla barnets kommunikationsförmåga. Tecken som stöd är ett annat sätt 

att arbeta med språket. Då sätter pedagogen ord på och förklarar orden och känslorna via 

tecken. I de fall där barnet vistas i stora grupper på förskolan kan kommunikationen bli 

problematisk. Där krävs det att pedagogerna arbetar med dessa kommunikationsmedel till 

hela barngruppen (Lutz 2009). 

3.3.3 Hinder 

Kinge (2016) tar upp problematiken av att många pedagoger i förskolan är stressade och 

mycket upptagna. Ett hinder som ofta upplevs är att det finns för lite tid för att stanna upp och 

reflektera. Det finns ett behov av att få en möjlighet till att fördjupa sig, föra samtal och göra 

analyser för att få en ökad kunskap i beteendeproblem. Även Edfelt (2015) beskriver att 

pedagoger kan uppleva ett problemskapande beteende som de inte råder bot på som stressande 

och de kan känna sig uppgivna. De letar då efter någon eller något att lägga över ansvaret av 

problemet på. Det kan vara att lokalerna inte ser ut på ett optimalt sätt, att det saknas resurser 

eller att kollegorna och ledningen är ansvariga. När pedagogerna skjuter över problemet till 

någon annan förlorar de även sin makt då de avsäger sig sitt ansvar. Pedagogerna förlorar då 

sin möjlighet till att förändra. Det anses inte vara ovanligt att det saknas kompetens i 

förskolan när det kommer till att hantera dessa beteendeproblem. Ibland räcker det inte med 
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att sätta in extra resurser utan det kräver mer än så. När en pedagog känner att de testat det 

mesta utan resultat krävs ökad kunskap. De måste få en möjlighet att arbeta systematiskt och 

ges tid åt reflektion. Kinge (2016) belyser vidare att tiden sammanfattningsvis därför är en 

stor faktor till vad som anses vara ett hinder. Förskolan idag är väldigt inriktad på att mäta 

barnens kunskaper i bland annat språk, matematik och social förmåga. Dokumentationen tar 

även en större plats i verksamheten.  Detta beror till stor del på en stor press från regler och 

lagar samt från läroplan och föräldrar. Vid så stort fokus på de mätbara kunskaperna, 

försvinner den trygghet barnen behöver för att kunna känna lugn och kontroll. Det måste även 

ges större utrymme för pedagogerna att utveckla sin kompetens inom samspel och relationer. 

Om vi kan skapa dessa dialoger och relationer till barnen, är det möjligt att de ökar sin 

motivation och får kraft till att utföra förändringar som leder till ett bättre välmående.  

 

Edfeldt (2015) menar att en annan begränsning kan vara ekonomin. Den större delen av 

kostnaderna i förskolorna står personal och lokalerna för. De resterande delarna i förskolan 

står för en liten del av budgeten.  Ledningen skulle kunna fundera över hur de skulle kunna 

använda sig av sina rörliga kostnader för att stärka kompetensen hos pedagogerna. Lutz 

(2009) som vidare refererar till Emanuelsson, belyser ekonomins komplexitet med att följa de 

intentioner som finns i läroplanen när nedskärningar av resurser sker. Vidare menar Edfeldt 

(2015) att det konstant finns svårigheter när det kommer till prioriteringen av ekonomin. Den 

ekonomiska delen i verksamheten styr barngruppens storlek och tillgången till pedagogiskt 

material. 

 

I en organisation finns det även oskrivna regler som alla anställda förväntas följa. De oskrivna 

reglerna eller informella regelverk som Jonsson & Rosander (2006) beskriver kan ha sin 

grund i rutiner, traditioner och vanor. Regelverken är mer eller mindre formella och skapar 

sociala strukturer. Dessa strukturer styr människors handlande. Edfeldt (2015) uttrycker att 

det kan vara svårt, både som nyanställd och för de som arbetat under en längre tid inom 

verksamheten att göra förändringar. Det krävs idéer och mod för att våga sätta sig emot någon 

annan i hopp om en förändring. För att pedagogerna skall minska sina begränsningar och där 

med öka möjligheterna i arbetet, måste de stå för sina åsikter och se bort från risken med att ta 

upp sådant som anses som för känsliga ämnen. 
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4 TEORETISK RAM 
I texten nedan belyser vi de teorier och perspektiv som är relevanta för analysen av vårt 

resultat. I Första delen av kapitlet presenteras fyra olika teoretiska perspektiv inom 

specialpedagogiken vilka är kompatibla med varandra. Därefter presenteras Foucaults teorier 

kring makt, normalitet och avvikelse. 

 

4.1 Perspektiv inom specialpedagogiken 

Ahlberg (2007) belyser att det inom specialpedagogiken finns olika perspektiv på barns 

svårigheter, olikheter och bemötande av dessa. Pedagogerna kan antingen se individerna som 

bärare av problematiken, eller organisationen som otillräcklig för att bemöta de olika 

behoven. De två dominerande perspektiven är individperspektivet och deltagarperspektivet. I 

individperspektivet, som ansågs vara det första av de två perspektiven, söks förklaring till 

beteendet hos barnet och problematiken anses alltså vara individbunden. De som använder sig 

av detta perspektiv har därmed synsättet, ett barn med svårigheter. Fokus har legat på 

avvikelser och handikapp, samt har tidigare påverkats av forskning inom medicin och 

psykologisk testteori. I det andra synsättet, deltagarperspektivet, riktas inte fokus mot det 

enskilda barnet. Det anses i stället vara ett barn i svårigheter, där t.ex. miljö-, kontext-, och 

relationsfaktorer är i fokus. Detta till skillnad från det tidigare nämnda där man ser barnet som 

med svårigheter. Viktiga begrepp inom deltagarperspektivet är likvärdighet, egenmakt och 

rättvisa. Det ultimata är att skapa en skola/förskola för alla barn, därför är forskningen om 

hinder och motstånd för att alla skall ha möjlighet att delta central. Palla (2011) beskriver två 

perspektiv som kan kopplas samman med individ- och deltagarperspektivet. Dessa är det 

relationella och det kategoriska perspektivet. Det relationella perspektivet kan liknas vid 

deltagarperspektivet då det centrala är samspelet och förhållandet mellan aktörerna. Fokus 

finns då inte på individen, vilket individperspektivet och det kategoriska perspektivet har. Det 

kategoriska perspektivet beskrivs vidare ha stått för kategoriseringar av avvikelser hos barn 

inom specialpedagogiken.  

 

De fyra perspektiven beskriver två olika arbetssätt och förhållningssätt som kan kopplas till 

förskolan. Därför är individ och deltagarperspektiven relevanta i vår studie, för att kunna 

analysera och tolka resultatet. 

 

4.2 Foucaults teorier 

I föreliggande studie kommer vi att använda oss av några av Foucaults teorier kring 

normalitet, avvikelse och makt. 

 

Foucault har kategoriserats som bland annat konstruktivist, strukturalist, poststrukturalist och 

postmodernist (Norrström, 2015). Lindgren (2007) menar dock att etiketteringar bör undvikas 

när Foucault tolkas, eftersom han stundtals är svårtolkad och därmed svår att inordna i en 

teoretisk kategori. Foucault själv placerade sig inte heller i något fack. Nedan redogörs för de 

analytiska nyckelbegreppen normalitet, avvikelse och makt. 

4.2.1 Normalitet och avvikelse 

Två centrala begrepp i Foucaults teoribildning är normalitet och avvikelse. Foucault (1983) 

menar att för att det ”normala” ska kunna definieras, krävs en motpol, det ”onormala” eller 

avvikande. De normala är därmed i beroendeställning till de avvikande. Det avvikande ses i 

sin tur som något som bör korrigeras genom adekvat behandling av de som anses vara 
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normala. Detta förhållningssätt beskrivs som normalisering av individer. Persson (2013) 

beskriver Foucaults tankar om förnuft och oförnuft. Klassificeringen av oförnuftet i det 

moderna samhället är en produkt av samhällets behov av struktur och kontroll. Det som 

avviker från normen bör kontrolleras för att upprätthålla den samhälleliga ordningen. Den 

moderna staten använder metoder som liknar behandlingen av de ”galna” som Foucault 

beskriver. Foucault anser att galenskapen finns i alla människor, därför är det inte legitimt att 

särbehandla de som anses vara ”galna”. 

4.2.2 Makt 

Många av Foucaults texter genomsyras av maktbegreppet. Foucault analyserar djupgående 

hur makten påverkar människan och samhället. Makt är inte någonting som endast vissa 

människor besitter. Makten finns i alla sociala relationer och är i ständig rörelse. Makt 

definieras inte som lag och struktur. Den innebär att människor som omsluts av samhällets 

normer, utövar makten för att korrigera eller normalisera individer (Foucault, 2002). 

 

Foucault (2003) beskriver den disciplinära makten som ett sätt att normalisera människor. 

Disciplineringen är ett subtilt sätt att utöva makt för att skapa individer som följer samhällets 

gällande normer. Vidare beskriver Foucault att disciplineringen syftar till att kontrollera 

uppförande, prestationer och handlingar. Norrström (2015) menar att Foucault använder sig 

av bland annat fängelseväsendet som exempel när den disciplinerande makten beskrivs. Hans 

beskrivningar är dock applicerbara på andra samhällsinstitutioner som skola och förskola. 

Foucault har exempelvis använts frekvent i specialpedagogiska undersökningar där analyser 

kring normalitet, avvikelse och makt i förskola/skola varit aktuella. Lutz (2013) redogör för 

Foucaults teorier om disciplineringens framväxt. Fängelseväsendet övergick successivt från 

fysisk bestraffning till att använda sig av begrepp som självkontroll och samvete. Denna 

förändring skapade större legitimitet för normaliseringsprocessen. Foucault (2003) menar att 

”normalitetsdomare” finns överallt i samhället. Han nämner ”lärardomaren”, 

”utbildningsdomaren”, ”läkardomaren” och ”socialarbetardomaren” som exempel. Vidare 

menar han att varje individ påverkas av dessa ”domare”. Det påverkar beteendet, kroppen, 

gesterna, prestationerna och färdigheterna. Med detta menar Foucault att vissa människor i 

samhället har en makt att definiera vad som är normalt. De utövar sedan en disciplinär makt 

för att försöka korrigera det avvikande. I förskolan har pedagogerna en slags makt att utöva 

denna normalisering av individer. 

 

Lutz (2013) beskriver att det finns kritik mot studier som använder sig av Foucaults teorier. 

Kritiken rör den negativa attityden till maktbegreppet. Författaren menar dock att makt och 

styrning är något som behövs i förskolan. Makt behöver inte endast vara nedbrytande, den kan 

även vara produktiv.  Persson (2013) beskriver att Foucault har kritiserats för sin negativa syn 

på världen och att han inte ger några förslag på hur förändring ska ske. Författaren refererar 

till Allan som menar att de traditioner som växt fram inom pedagogiken kan begränsa 

pedagogerna. Om pedagogerna dock reflekterar över dessa begränsningar, kan nya tankar 

skapas och den pedagogiska yrkesrollen kan utvecklas. Foucaults resonemang kan alltså 

användas produktivt genom att reflektera över normer och dess historiska framväxt. 

 

Förskolan är idag en institution som har koppling till Foucaults teorier. Den disciplinära 

makten utövas på det vis att vissa förutbestämda normer eftersträvas. Den disciplinära makten 

är synlig i förskolans arbetssätt. Pedagoger definierar utifrån gällande normer vad som anses 

vara normalt eller avvikande beteende. Vidare försöker pedagoger korrigera beteende som 

hamnar utanför denna norm. Av denna anledning är Foucaults teorier ett bra synsätt för att 

analysera resultatet i föreliggande studie.  
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5 METOD 
I detta avsnitt beskrivs först vårt val av kvalitativ metod följt av intervju som redskap, vilket 

var det lämpligaste redskapet för att uppnå vårt syfte med studien. Sedan kommer en 

beskrivning av vårt urval, hur vi genomförde vår studie samt en förklaring av hur vi gick till 

väga under analysen. Avsnittet avslutas med en genomgång av hur vi skapat tillförlitlighet 

och trovärdighet i forskningen samt de etiska överväganden vi gjort under studiens gång.  

5.1 Kvalitativ forskning 

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningen som en metod inom 

samhällsvetenskapen. Vidare beskriver Bryman denna metod som induktiv och tolkande. Vår 

studie består av kvalitativ forskning, något som Ahrne & Svensson (2015) beskriver som en 

motpol till den kvantitativa studien. Den kvalitativa studien kännetecknas av intervjusamtal 

och observationsanteckningar. Genom att använda kvalitativ metod kan forskaren få en 

fördjupad förståelse för fenomen och resonemang. Den fördjupade förståelsen kan vi nå med 

kvalitativ metod genom att vi kan fråga människor hur och varför de gör saker eller vad de 

tycker och tänker om något specifikt. Valet av kvalitativ metod i denna undersökning var 

därför självklar för att uppnå vårt syfte. Den kvantitativa metoden riktar sig mer åt siffror och 

beräkningar, vilket inte skulle besvara vårt syfte. Den kvalitativa empirin mäter ingenting utan 

kan i stället skapa en förståelse för något. Då vi ville uppnå vårt syfte, valde vi en adevkat 

metod för detta. 

5.2 Intervju som redskap 

Ahrne & Svensson (2015) redogör för att intervjuer är ett smidigt och effektivt sätt att samla 

in empiri, även om det kräver en hel del förarbete. Bryman (2011) redogör för att 

intervjusamtal och observationer är de två vanligaste redskapen inom den kvalitativa 

forskningen. Intervjuer valdes som redskap i denna studie eftersom observationer inte var ett 

lämpligt redskap för att uppnå studiens syfte. Observationer var inte ett alternativ då vi inte 

kunde observera och se ett resonemang. Lantz (2013) belyser att intervjuer är det enklaste 

sättet att få empiri om hur en person beskriver eller resonerar om någonting. Vidare kan 

intervjuerna ha diverse former och se olika ut. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide. Detta beskriver Bryman (2011) som en lista med frågor som rör 

specifika teman.  Denna lista med frågor kallas oftast för intervjuguide. Trots listan med 

frågor uppmanas respondenten svara fritt på frågorna. Frågorna i intervjuguiden måste inte 

komma i den ordning de står i och frågor som inte står med får ställas under intervjun. Den 

semistrukturerade intervjun var lämpligast för oss då vi fick större frihet att ställa följdfrågor. 

Vi använde oss av öppna frågor för att få ett bredare resonemang från respondenterna och för 

att undvika att styra dem. Därför undvek vi även att ställa frågor som kunde besvaras med ett 

ja eller nej. 

5.3 Urval 

Syftet som denna studie har var avgörande för vilka personer som deltog i intervjuerna. Det är 

viktigt att kunna motivera valet av respondenter för att kunna påvisa att valet inte bara hände 

av en slump, utan att det var genomtänkt (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vi valde respondenter utifrån tre olika aspekter. De skulle vara utbildade förskollärare, ha 

lång erfarenhet av yrket och arbeta med barn i åldrarna tre till fem år. Intervjuerna i denna 

studie har gjorts på två olika organisationer, en stor och en medelstor förskola i samma 

kommun. Sammanlagt har fyra personer deltagit i intervjuerna och samtliga av dessa personer 
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har vi tidigare varit i kontakt med. Personerna som har deltagit i studien är anonyma och vi 

har därför valt att nämna dem vid fingerade namn, R1, R2, R3 och R4.  

5.4 Genomförande 

De deltagande delgavs information genom ett missivbrev en vecka före intervjun. Vi valde att 

dela upp oss och utförde därför två intervjuer vardera, enskilt. Vi genomförde dessa intervjuer 

under en dag, på respektive förskola. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter vardera och vi 

valde att sitta i ett avgränsat rum för att slippa störande moment. Innan vi började med 

intervjun upprepade vi syftet med studien och informerade om att de gärna fick ställa frågor 

om något var oklart.  

 

Ahrne & Svensson (2015) tar upp vikten av situationen där intervjun sker. För att 

respondenten skall kunna besvara frågorna på bästa möjliga sätt krävs det att de känner sig 

trygga. Det krävs även att personen som intervjuar är väl förberedd på de frågor som skall 

ställas. Inför intervjun kan det därför vara bra att testa intervjufrågorna på någon eller låta sig 

själv intervjuas för att få en större inblick i hur det kan kännas. Inför vår intervju hade vi 

förberett oss noga genom att läsa in oss på frågorna samt tidigare testat frågorna på en 

pedagog som inte var delaktig i studien. Vidare beskriver Ahrne & Svensson att det är viktigt 

att visa ett intresse för det som respondenten väljer att dela med sig av. Vid följdfrågor kan 

den som intervjuar eventuellt använda sig av respondenternas egna ord för att följa upp 

resonemanget. Vi valde därför att visa intresse för respondenterna genom att återanvända oss 

av deras ord för att förtydliga och följa upp under intervjuerna.  

 

Om en inspelning skall ske under intervjun måste respondenten ge sitt medgivande för detta 

innan inspelningen börjar. Tekniken borde även testas innan intervjun för att säkerhetsställa 

att den fungerar som den ska så att detta inte blir ett störande moment under intervjun. Även 

om man väljer att spela in frågorna och dess svar under intervjun är det lämpligt att använda 

sig av anteckningar. Detta för att inte missa något viktigt som sker i miljön eller grimaser som 

inte hörs under inspelningen (Ahrne & Svensson 2015). Under vår intervju skedde inspelning 

via mobiltelefon med godkännande av respondenten. Tekniken testades noga och var 

välfungerande inför intervjun. Vi antecknade endast vid de situationer där inspelningarna inte 

kunde delge vad som hände, exempelvis om respondenterna talade lågt. 

5.5 Analys 

Fejes och Thornberg (2009) redogör för att den kvalitativa dataanalysen innebär att empirin 

som producerats systematiskt undersöks och arrangeras. Detta gör forskaren för att få fram ett 

resultat. Analysen går ut på att forskaren av undersökningen arbetar med den insamlade 

empirin genom att söka efter mönster, koda, organisera och bryta ner tills empirin blir 

hanterbar. Problematiken i att analysera ett kvalitativt arbete kan grunda sig i komplexiteten i 

att skapa mening när empirin är väldigt omfattande. Då måste forskaren urskilja det som är 

betydelsefullt för resultatet.  

 

Analysen av vår studie grundades i att vi transkriberade de intervjuer som vi genomfört. Då vi 

valt att använda oss av inspelningar, delade vi upp intervjuerna och lyssnade var för sig. Detta 

gjorde vi genom att lyssna på empirin med hörlurar kopplade till mobilen. Vi valde att 

transkribera materialet så nära inpå intervjuerna som möjligt, för att på så vis ha kvar minnen 

av detaljer från inspelningarna (Lantz 2013). Intervjuerna skrevs sedan ner ordagrant och 

granskades igen genom att vi lyssnade en gång till på dem. De extra granskningarna valde vi 

att göra för att försäkra oss om att vi inte hade missat något. Själva analysen av intervjun 

skrev vi sedan tillsammans för att på så vis få en samsyn av empirin. Vi använde oss av 
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metoden kodning.  Fejes och Thornberg (2009) beskriver kodningen som en process för att 

stegvis kunna utveckla olika begrepp och kategorier samt för att få reda på vad empirin 

handlar om. Vi valde substantiv kodning vilket innebär att vi upptäckte teman i materialet. 

Vidare delades kodningen upp i två steg där vi valde öppen kodning. Det andra alternativet 

var selektiv kodning. Vi började vår kodning med att ordagrant läsa igenom empirin. Sedan 

urskilde vi nyckelord i empirin genom att använda oss av understrykningspennor. Dessa 

nyckelord bildade sedan teman. Genom att använda oss av dessa teman så kunde vi lättare se 

likheter och skillnader i empirin.  Vi kunde allt efter som vi arbetade med analysen, fylla på 

med mer empiri under våra teman. Till sist reflekterade vi över våra teman och omvandlade 

dessa till namn på rubriker som sedan användes i resultatet.  

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra delar som måste uppfyllas för att skapa tillförlitlighet 

inom den kvalitativa forskningen. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet till att styrka och konfirmera. Trovärdigheten innebär att man ser till att den 

forskning som bedrivits har skett i samklang med de regler som finns samt att forskaren 

rapporterar till de som deltagit i studien och ser så att materialet har uppfattats på rätt sätt. Vi 

har tagit del av och följt forskningens regler genom hela studien. Hänsyn har även tagits till 

respondenterna då de har fått läsa igenom studien innan den publicerades. Den andra delen är 

överförbarheten, vilken handlar om att ta reda på hur överförbara resultaten är till en annan 

miljö. För att göra detta möjligt råds kvalitativa forskare att göra så fylliga eller täta 

beskrivningar som möjligt av detaljer. Nästa del är pålitligheten som kan ses som en 

motsvarighet till reliabiliteten och handlar om att forskarna skall ha ett kritiskt synsätt i sina 

bedömningar av undersökningen. Detta innebär att det skall finnas en fullständig redogörelse 

för hela processen av forskningen. Vi ger en fullständig redogörelse för hela vår process då vi 

beskriver och motiverar vårt syfte samt metod i studien. Den sista delen för att skapa 

tillförlitlighet är möjligheten till att styrka och konfirmera. Detta innebär att forskaren är 

medveten om att det inte går att vara helt objektiv men ändå försöker agera i god tro. Vidare 

beskrivs att det skall var uppenbart att forskaren inte har låtit sig påverkas av egna värderingar 

eller teorier när det kommer till utförandet och slutsatserna i studien. Genom att vi valt att 

spela in intervjuerna skapas en möjlighet för båda forskarna att lyssna på empirin och 

analysera den. Detta gjorde det möjligt för oss att se en mer komplex bild och se helheten ur 

flera synvinklar. Ahrne & Svensson (2015) uttrycker att genom inspelning av empirin skapas 

en högre kvalité om man jämför med observationer som endast består av fältanteckningar, då 

det är lätt hänt att det redan ligger värderingar och tolkningar i materialet. Vidare har vi haft 

en reflexiv hållning. Med detta menar vi att vi har reflekterat över våra egna förutfattade 

meningar och medvetandegjort dessa i processen. Vi har varit medvetna om vår egen roll och 

haft en aktiv reflekterande hållning. 

5.7 Forskningsetik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) belyser de krav som finns för att bedriva forskning av hög kvalité. 

Forskningskravet som detta heter, innebär att vi skall utveckla och fördjupa de kunskaper som 

finns. Utgångspunkten för de överväganden som vi skall göra när vi forskar kallas för 

individskyddskraven. Detta innebär att ingen människa får utsättas för kränkning eller fysisk 

och psykisk skada. Individskyddskravet indelas vidare i fyra huvudkrav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

av de fyra kraven är informationskravet. Detta innebär att de som är berörda av forskningen 

måste informeras om vårt syfte till studien. Informationen skall tydliggöra det frivilliga 

deltagandet och respondenternas möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under 
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studiens gång. Innan vi utförde vår intervju skickade vi därför ut ett missivbrev till deltagarna 

där vi presenterade oss själva och delgav vårt syfte med studien. Brevet innehöll även 

information om deltagarnas frivillighet i studien. Det andra kravet som heter samtyckeskravet 

innebär att deltagaren bestämmer själv över sin medverkan i studien. Forskaren skall ha 

deltagarens samtycke. Om någon deltagare är under femton år måste även samtycke från 

vårdnadshavare finnas. Tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla som på 

något vis deltar i studien skall förbli anonyma och materialet från undersökningen skall 

förvaras så att inte obehöriga har tillgång till detta. Vi delgav detta som information i vårt 

missivbrev. Vi upplyste deltagarna om att vi bevarade empirin i säkert förvar för obehöriga 

samt att respondenterna kommer att vara anonyma genom hela studien. Det sista kravet som 

Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet, som står för att det insamlade materialet endast 

får användas i forskningssyfte. Vår studie används endast i forskningssyfte enligt kraven och 

denna aspekt meddelade vi till respondenterna. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) redogör utöver dessa fyra krav för att det finns två rekommendationer som 

inte väger lika tungt som kraven ovan, men som ändå kan användas i etiskt syfte. Ett av dessa 

är att informera de berörda i studien om var studien kommer att publiceras när den är färdig. 

Forskaren kan utöver denna rekommendation även erbjuda deltagarna en sammanfattning av 

arbetet. Dessa rekommendationer har vi tagit hänsyn till genom att erbjuda respondenterna 

den färdiga studien samt meddela dem om var studien kommer att publiceras. Den andra 

rekommendationen är att deltagarna får ta del av de avsnitt som kan vara känsligt material 

innan studien publiceras.  
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6 RESULTAT 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av de intervjuer som genomförts. Vidare benämns de 

intervjuade pedagogerna för respondenter med förkortningarna R1, R2, R3 och R4. 

Resultatavsnittet delas upp i tre övergripande teman som är kopplade till studiens syfte. Varje 

tema har en egen rubrik, med efterföljande underrubriker. Först behandlas utåtagerande 

beteende hos barn, sedan pedagogers resonemang om bemötande och sist stöd. 

6.1 Utåtagerande beteende hos barn 

Under denna rubrik redogör vi för respondenternas resonemang av vad ett utåtagerande 

beteende innebär. Här framgår även vilken tidigare erfarenhet respondenterna har av att möta 

barn med denna problematik. Vidare diskuteras vilka orsaker de tror ligger till grund för 

barnets utåtagerande beteende och vad som upplevs utlösa detta. 

6.1.1 Erfarenhet och definition 

Alla respondenter uttrycker att de under sin verksamma tid som förskollärare, mött många 

barn med utåtagerande beteende. Respondenterna anser sig ha stor erfarenhet inom området 

och har en gemensam syn på definitionen av ett utåtagerande beteende. Vidare beskriver 

respondenterna att det utåtagerande beteendet kan ta form i att barnet kastar saker, slänger sig 

på golvet, slåss, är högljudd och tar stor plats fysiskt. Två av respondenterna betonar vikten av 

att det utåtagerande beteendet inte borde förknippas med barnets personlighet, då beteendet 

inte är något som barnet kan styra.  

 

Tre av respondenterna uttrycker att det utåtagerande beteendet kan innebära att barnet tar lite 

större plats i barngruppen, på ett negativt sätt.  De beskriver att barnen kan ha svårt att hantera 

många av de situationer som uppstår i förskolan. R4 menar att alla barn hamnar i konflikter 

ibland, men att det utåtagerande barnet kan ha extra svårt att hantera vissa situationer. R3 ger 

exempel på situationer som de utåtagerande barnen kan ha svårt att hantera. Det kan handla 

om att barnet inte kan hantera tillsägelser eller har svårigheter med att anpassa sig till 

barngruppen. R1 beskriver i citatet nedan, att det utåtagerande barnet ibland kan upplevas som 

att det har blivit helt ”galet” när beteendet äger rum.  

 
Det har ju funnits barn som kastar saker hej vilt, slänger sig på golvet och nästan blir helt 

galna 

 

Vidare beskriver R1 att det utåtagerande barnet i vissa fall skulle kunna göra andra barn illa 

när de är i detta tillstånd. Därför är det viktigt att ständigt ha barnet under uppsikt.  

 

Både R2 och R3 belyser att det utåtagerande beteendet kan variera i perioder. R2 utvecklar 

resonemanget med att det därför är viktigt att ha i åtanke att bara för att ett barn är 

utåtagerande i flera situationer, betyder inte det att barnet är utåtagerande hela tiden. Det finns 

stunder då beteendet inte märks av alls. Båda respondenterna menar att skillnad måste göras 

på beteende och person. Pedagogerna måste vara tydliga och visa att de tycker om barnet som 

person, men att beteendet inte alltid är okej. Respondenterna ser alltså inte beteendet som en 

del av barnets personlighet, utan som något som är utanför barnets kontroll.  

6.1.2 Möjliga orsaker till beteendet 

Även om respondenterna har relativt likartade beskrivningar av vad utåtagerande beteende 

innebär, så anger de ett flertal olika möjliga orsaker bakom det utåtagerande beteendet . Vissa 

faktorer är miljöbundna, vissa är individuella faktorer som rastlöshet och hög aktivitet och 
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andra kan beskrivas som pedagogiska faktorer. Ingen respondent anger dock specifika 

individuella faktorer som kognitiva svårigheter, språkstörning eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 

R1 menar att det finns många anledningar till att ett barn är utåtagerande, att barn har olika 

erfarenheter och orsaker till vad som gör att de har ett utåtagerande beteende. Vidare 

beskriver R1 att brister i det sociala samspelet kan vara en sorts problematik som leder till att 

barnet blir utåtagerande. Respondenten uttrycker att det kan vara svårt att veta och ta reda på 

orsakerna, men att pedagogerna måste se till varje individ och dess beteende för att sedan 

bemöta barnet utefter detta. R2 resonerar djupare om pedagogernas påverkan av beteendet. 

Respondenten menar att det kan vara något i pedagogernas bemötande av barnet som påverkar 

det utåtagerande beteendet. Respondenten menar att tydlighet mot barnet kan saknas i relation 

till struktur och förutsägbarhet. R2 upplever även att det kan vara känsligt att rikta fokus mot 

sig själv. Citatet nedan beskriver det resonemang respondenten uttryckte av att orsaken 

eventuellt kan finnas hos pedagogerna.  

 
Det tar ju mycket mer tid och då blir det mycket mer personligt, då måste du ju gå till dig själv 

 

Respondenten menar med citatet ovan, att det kan vara en utmaning att helt eller delvis 

förlägga problematiken hos sig själv.  

 

R2 beskriver att en möjlig orsak till det utåtagerande beteendet kan vara att problematiken 

eventuellt kan komma från barnets föräldrar eller hemmiljön. R2 har tidigare varit med om 

föräldrar som har varit utåtagerande och upplever att detta är något som kan göra avtryck på 

barnet. Även R3 tar upp hemmets påverkan men ur en annan synvinkel. R3 uttrycker att vissa 

barn kan fungera bra i grupper på förskolan, men när barnet kommer hem är de så pass trötta 

att det utåtagerande beteendet utspelar sig i hemmet och inte på förskolan.  

 

Både R4 och R3 upplever att orsaken till det utåtagerande beteendet kan grunda sig i bytet av 

aktivitet. Problematiken här menar respondenterna kan vara att barnet har varit tvungen att 

sitta still för länge eller tvärt om, inte har hunnit avsluta det som är påbörjat. 

 
Ett barn kanske blir utåtagerande när man byter aktivitet och ett annat barn kanske blir det när 

de tvingats sitta still för länge 

 

I citatet ovan beskriver R4 problematiken som kan vara orsak till ett utåtagerande beteende 

hos ett barn. Båda respondenterna menar att barnet måste röra på sig under aktiviteterna, då 

det inte är möjligt för barnet att sitta still under en hel samling.  

 

R2 nämner även verksamhetens miljö som en möjlig orsak till det utåtagerande beteendet. 

Problematiken här menar respondenten kan ligga i hur verksamheten är utformad, exempelvis 

ljusets påverkan. Om ljuset är starkt i lokalen kan barnet reagera på detta och uppleva det som 

stressande. Detta gäller även ljudnivån menar R2. Respondenten menar alltså att sensoriska 

faktorer påverkar det utåtagerande beteendet. Denna respondent är ensam om att nämna 

miljön som möjlig faktor.  

6.2 Resonemang om bemötande 

Nedan beskrivs respondenternas resonemang kring förhållningsätt och bemötande i arbetet 

med utåtagerande barn. Avslutningsvis presenteras respondenternas resonemang kring hinder 

i bemötandet av utåtagerande barn.  
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6.2.1 Pedagogernas förhållningssätt 

När det kommer till respondenternas förhållningssätt i arbetet med det utåtagerande beteendet, 

ser resonemangen olika ut. Vi tolkar det som att två av respondenterna lägger stor vikt vid 

komplexiteten av diagnoser när det kommer till pedagogers förhållningssätt, då detta område 

var det enda de berörde. R1 och R3 nämnde inte begreppet diagnos alls, vilket inte heller 

ingick som en fråga i intervjuguiden. De sistnämnda respondenterna berörde reflektion och 

närvarande pedagogik som aspekter de ansåg vara av vikt för pedagogernas förhållningssätt.  

 

R2 och R4 tog upp diagnoser i samband med barn med utåtagerande beteende. 

Respondenterna resonerar då om neuropsykiatriska diagnoser, och tar till exempel upp 

ADHD. Respondenterna lyfter komplexiteten i diagnosticering av barn. En av respondenterna 

anser att det har blivit för mycket fokus på just diagnoser, att folk i barns omgivning har en 

benägenhet att kategorisera dem. Respondenten menar att diagnoser skulle kunna uteslutas. 

Istället ska pedagogen skapa en egen uppfattning om barnet, för att sedan anpassa sitt 

bemötande. Respondenten menar att fokus vid ett utåtagerande beteende, ofta ligger hos 

barnet. I citatet nedan beskriver R2 att pedagoger med mycket kunskap, kan göra att hjälpen 

som erbjuds till de barn som fått en diagnos blir överflödig. 

 
Jag tror att om man som pedagog vet mer om hur man skall hjälpa barnen i situationerna och 

kan vara mer närvarande, behövs inget fokus på diagnoser 

 

R4 menar däremot att pedagoger möter barn med diagnoser mer medvetet och att det är 

svårare att förutse och hjälpa de barn som plötsligt agerar utåt i olika situationer. Vidare 

menar respondenten att de barn som fått diagnoser även får mer hjälp i vardagen.  

 

R1 och R3 belyser andra förhållningssätt som de lägger stor vikt vid. Respondenterna 

uttrycker att reflektion och ett ständigt nytänkande hos pedagoger är viktigt i arbetet med 

utåtagerande barn. Vidare belyser båda respondenterna att stor vikt måste läggas vid att vara 

närvarande i arbetet med de utåtagerande barnen, pedagogerna måste se barnen och vara med 

dem. 

6.2.2 Bemötande i praktiken 

Sammanfattningsvis anger respondenterna att deras strategier framförallt baseras på tidigare 

erfarenhet. De nämner att de utåtagerande barnen är olika, och skall därför bemötas av olika 

strategier. Bemötandet av barnet påverkar deras beteende vilket skapar en viktig roll hos 

pedagogerna. Pedagogerna måste på ett respektfullt sätt föra samtal med barnen i samband 

med beteende som inte accepteras, för att undvika att någon annan på förskolan råkar illa ut. 

Strategierna kring samtal med barnen ser olika ut mellan respondenterna. Dessa strategier 

bestod av fysiska sätt att lugna barnet, avledning och att ritprata. Samtal med barnen beskrivs 

som en viktig faktor av alla respondenter. 

 

Samtliga respondenter redogör för att de baserar sina strategier när det kommer till 

bemötandet av ett utagerande barn på tidigare erfarenhet. Vidare anger R1, R3 och R4 att de 

även tagit del av litteratur samt forskning för att få hjälp när de upplevt problematik med 

utåtagerande beteende. De tre respondenterna är överens om att tyngden ligger på 

erfarenheterna de skapat genom åren när det kommer till deras bemötande. R1, R2 och R4 

belyser vikten av att alla barn med utåtagerande beteende inte är lika och att de därför inte 

heller kan behandlas lika. Dessa respondenter uttrycker att pedagoger inte borde ha samma 

strategier för alla barn, utan att det varierar från barn till barn.  
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R2 och R4 beskriver exempel på situationer där en utlösande faktor för det utåtagerande 

beteendet kan vara att alla barn skall göra samma sak på samma gång. Att viljan av att vara 

med i aktiviteten kanske saknas hos barnet och att tvånget kan vara en faktor för det 

utåtagerande beteendet. För att undvika detta menar R2 och R4 att man kan lösa den 

problematiska situationen genom att barnet får lov att utforma aktiviteten efter sina behov 

eller att göra någonting helt annat som passar barnet bättre för stunden. Nedanstående citat 

beskriver hur R4 resonerar om att vissa aktiviteter kan vara ointressanta för vissa barn, vilket 

respondenten tror kan göra att barnen stör. 

 
Barnen liksom stör stör stör och sen tänker man att det kanske är så att det här är 

fullständigt ointressant  
 

R1, R2 och R3 beskriver att det inte är professionellt att själv bli arg när ett barn har ett 

utåtagerande beteende. Dessa respondenter utvecklar detta med att det är viktigt att behålla ett 

lugn i situationen för att inte barnets beteende och känslor ytterligare skall stärkas. R4 

beskriver att det är lätt att påverkas, bli irriterad och höja rösten i början av en situation där ett 

barn är utåtagerande. Vidare menar R4 att detta sker på grund av att pedagogen upplever 

frustration. Men när R4 har möjlighet att stanna upp och tänka ett steg till, inser respondenten 

att det inte är någon ide att bemöta barnet på detta sätt. 

 

R2 och R3 utrycker att det är viktigt att visa barnet att vissa beteenden inte tolereras på 

förskolan. Pedagogerna måste föra samtal om vad som anses vara okej och inte okej i 

verksamheten tillsammans med barnen. Vi tolkar det som att respondenterna menar att dessa 

samtal skall ske i samband med det oacceptabla beteendet.  

 

R3 redogör för ett exempel i förskolan där barnets utåtagerande beteende måste stoppas. Om 

det utåtagerande barnet slår ett annat barn eller förstör och kastar föremål, måste pedagogerna 

träda in och stoppa beteendet. Vi tolkar detta som att respondenten menar att beteendet måste 

stoppas för att inte andra barn skall komma till skada. R2 redogör för ett annat exempel, där 

hot förekommer. Respondentens exempel är här riktat mot pedagogerna och inte den 

resterande barngruppen. Om ett utåtagerande barn säger att de skall använda fysiskt våld mot 

pedagogen, måste beteendet stoppas. R2 uttrycker att pedagogen måste samtala med barnet 

och förtydliga att detta beteende inte accepteras på förskolan.  

 

R3 och R4 belyser vidare vikten av att pedagogerna måste visa respekt för barnet i alla 

situationer. Vi tolkar det som att respondenterna menar att pedagogerna måste visa barnet 

respekt även i de situationer där det utåtagerande beteendet utspelar sig. I citatet nedan 

beskriver R4 sina tankar om ett respektfullt bemötande av barn.  

 
Vi måste visa respekt och ge barnet tid till förklaring när de är fullständigt utåtagerande 

 

Vidare menar R4 i citatet ovan, att detta i praktiken skulle vara möjligt genom att uppvisa ett 

lugnt bemötande samt att föra samtal med barnet. Även R3 anger att samtal och ett lugn hos 

pedagogen ger ett värdigt bemötande till barnet.  

 

Samtliga respondenter belyser vikten av att samtala med barnen. R1 menar att förklara saker 

är av vikt för alla barn som har ett utåtagerande beteende. Pedagogerna måste förtydliga 

varför de blev arga eller frustrerade på barnet i situationen. Vidare beskrivs detta ske genom 

att sätta ord på känslor som pedagogen eller barnet har. Det är inte alltid möjligt att utföra 

dessa samtal menar R1. Brist på personal och för stora barngrupper kan problematisera 
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situationen.  För att alla barn i verksamheten skall ha det bra måste dessa samtal äga rum. 

Utan dessa samtal menar respondenten att pedagoger inte kommer att se orsaken till beteendet 

hos barnet. Vi tolkar det som att R1 menar att pedagogerna i detta fall inte kan skapa en 

förståelse av barnets beteende, vilket kan påverka bemötandet och skapa en sämre relation 

mellan pedagogen och det utåtagerande barnet.  

 

Alla respondenter uttrycker att det är viktigt att anpassa sig till situationen, att pedagoger 

måste ta hänsyn till vad som hänt och varför. Respondenterna menar att det är av vikt att 

diskutera med barnet om vad som utlöste det utåtagerande beteendet. R1 och R2 beskriver en 

sorts samtal efter situationen med barnen. Respondenterna beskriver att pedagoger kan 

ritprata med barnen i situationer då samtal kan kännas för jobbiga för barnet. Genom att 

ritprata kan pedagogerna förklara för barnet vad som inte var okej i situationen och prata om 

känslor. R1 belyser vidare att detta inte fungerar med alla barn, utan att pedagogerna får pröva 

sig fram.  

 

När det kommer till samtal med barnen, har respondenterna olika strategier. R2 ger ett 

exempel på en strategi som kan användas i praktiken. Den går ut på att pedagogen tar barnet 

åt sidan så att resterande barn inte blir inblandade, sedan sätta barnet i sitt knä och krama hårt. 

Detta görs för att barnet skall kunna slappna av. R1 ger ett annat förslag. Pedagogerna kan 

använda sig av en avledande manöver. Detta beskrivs vidare som bilder att visa för barnet 

eller exempelvis ett ljus som barnet skall blåsa ut. Pedagoger kan använda sig av något som 

intresserar barnet. Detta för att skapa en möjlighet till avledning, för att sedan kunna föra ett 

samtal. R3 väljer till skillnad från ovan nämnda respondenter att samtala med barnet först 

efter att de lugnat sig, sedan diskuteras och bekräftas de känslor barnet har. R3 belyser även 

vikten av att inte prata om varför barnet agerade på ett visst sätt, därför att barnet inte kan 

svara på det. Även R4 menar att barnet måste väntas ut, för att de innan dess inte är 

tillgängliga. Tidens betydelse beskrivs även i citatet nedan av R3.  

 
När man känner att det har lugnat ner sig, då kan man prata om varför jag gjorde på det viset. 

Det handlar inte så mycket om varför barnet gjorde som det gjorde, men ofta så kommer ju 

den där dumma frågan, men varför gör du så? Och det kan de ju inte svara på! 
 

Vår tolkning av ovanstående citat är att R3 lägger vikt vid att tydliggöra konflikten, men att 

inte anklaga barnet för dess beteende. R3 hamnar alltså ofta i en situation där det ställs frågor 

om orsaken bakom beteendet, även om medvetenheten finns av att dessa frågor inte bör 

ställas. Respondenten är medveten om att frågan inte kan generera något svar, ändå ställs 

dessa frågor frekvent till barnet. 

 

6.2.3 Inkludering eller exkludering som följd av bemötande 

Pedagogernas bemötande avgör huruvida det sker en inkludering eller exkludering i 

förskolan. Endast en respondent nämner begreppet inkludering i sina resonemang, även om de 

flesta respondenter berör ämnet mer eller mindre. Samma respondent känner en komplexitet 

av området och anser att inkluderingen av det utåtagerande barnet ibland kan vara 

svårhanterligt . En respondent delger vidare exempel på hur dessa situationer kan hanteras, 

oftast genom att möta barnets behov. Två av respondenterna beskriver exempel på 

exkludering i barngruppen, även om de inte nämner begreppet. Dessa exempel är något vi 

tolkat som situationer där barn inkluderas eller exkluderas. En av respondenterna uttryckte 

ingenting som vi kunde koppla samman med inkludering och exkludering.  
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R2 beskriver att det har funnits situationer där kollegor har tagit ut barnet ur rummet när 

barnet blir utåtagerande. Barnet har sedan blivit placerat i ett annat rum. Detta är något som 

respondenten har resonerat om i efterhand och inte anser vara ett professionellt bemötande. 

Även R1 menar att det är av stor vikt att pedagogerna har ett bemötande som gör att alla barn 

blir inkluderade i barngruppen. I citatet nedan uttrycker respondenten vikten av att alla barn 

måste bli accepterade, speciellt de barn med ett utåtagerande beteende då de tenderar att 

hamna utanför gruppen.  

 
Det är också viktigt att man jobbar med det hela tiden, att dem inte blir utanför på något sätt 

 

Respondenten beskriver vidare att de utåtagerande barnen riskerar att bli utanför om deras 

beteende tar form i fysiskt våld, exempelvis om de slår andra barn. Vi tolkar det som att R1 

menar att det kan vara svårt att inkludera barnet i barngruppen om det utåtagerande beteendet 

inte accepteras av de resterande barnen i förskolan. Respondenten menar vidare att 

pedagogerna kan arbeta förebyggande mot exkluderingen av det utåtagerande barnet genom 

att föra samtal med alla i barngruppen om olikheter. Respondenten uttrycker att arbetet med 

inkludering av alla barn ibland kan kännas problematiskt.  

 

Även R3 beskriver resonemang kring inkludering och exkludering, utan benämning av 

begreppen. Respondenten tar upp komplexiteten i aktiviteter som exempelvis gympa och 

sagoläsning. Vidare uttrycks att det ibland finns barn som inte vill vara med men som inte 

heller ”stör” de andra barnen i aktiviteten. I dessa situationer anser respondenten att det är 

okej att barnet inte deltar. Men om barnet stör de andra barnen under aktiviteten genom att 

exempelvis bråka, måste pedagogen säga ifrån. Andra åtgärder beskriver respondenten kan 

vara att hämta barnet så att de står bredvid pedagogen under gympan. Om inte detta fungerar 

beskriver respondenten enligt citatet nedan, att ett alternativ kan ges till barnet.  

 
Vill du vara med är du här och gör det du skall göra, men om du inte vill vara med så kan du 

gå och sätta dig och läsa en bok 

 

R3 utvecklar resonemanget med att förklara att i detta läge får barnet avgöra om de vill vara 

delaktig i aktiviteten eller om de vill göra någon annan aktivitet som pedagogen bestämt. 

Respondenten uttrycker samma tillvägagångssätt under sagoläsning. Om barnet inte vill eller 

klarar av att vara med när de resterande barnen lyssnar på en bok så kan barnet avgöra om de i 

stället vill sätta sig vid bordet och rita, leka i legorummet eller göra någon annan aktivitet som 

intresserar barnet. Avslutningsvis menar respondenten att för mycket fokus inte borde ligga på 

det utåtagerande barnet då det påverkar den resterande barngruppen.  

6.2.4 Hinder i bemötandet av utåtagerande barn 

I pedagogernas resonemang om arbetet med utåtagerande barn upplevs olika hinder i 

verksamheten. Respondenterna upplever en frustration när de inte vet hur de skall bemöta 

barnen i det utåtagerande beteendet. Hinder kan även uppstå i verksamheten då pedagoger 

upplever det för personligt att lägga skulden hos sig själv. Flera av respondenterna ser även 

tidsbristen som ett hinder för ett professionellt bemötande av barnet. R2 nämnde inte någon 

komplexitet när det kommer till tid, resurser eller ekonomi vilket de resterande 

respondenterna flertalet gånger tog upp. R4 var den enda respondent som nämnde 

möjligheterna i arbetet med att bemöta ett utåtagerande beteende hos barn. 

 

R2 och R3 upplever att det kan skapas en frustration hos dem i arbetet med det utåtagerande 

barnet. När det utåtagerande beteendet yttrar sig och barnet skriker, säger fula ord eller slåss 
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kan situationen bli svårhanterlig. Respondenterna beskriver att det inte alltid är lätt att veta 

hur de skall bemöta situationen och barnet.  

R2 uttrycker att pedagoger har olika reaktioner på ett utåtagerande beteende och att det är 

någonting de har fått lära sig hantera via erfarenhet. I citatet nedan uttrycker R2 den 

frustration som kunde uppstå som ung och nyutexaminerad förskollärare.  
 

Hur gör man? Det står ju inte i någon bok, det är ju ingenting som man fick lära sig 
 

R2 uttrycker att arbetet med utåtagerande barn kändes problematiskt innan erfarenheten var 

erövrad. Respondenten upplevde att problematiken grundade sig i att det inte gick att läsa sig 

till erfarenhet. Detta är något som respondenten saknade i sin utbildning, att någon förklarade 

att det inte endast går att läsa sig till hur en pedagog skall agera i mötet med ett utåtagerande 

barn.  

 

Tre av respondenterna upplever att de inte alltid räcker till som pedagoger. Att vara en 

närvarande pedagog är något de värdesätter och detta menar respondenterna är omöjligt utan 

tillräckligt med tid. En av dessa respondenter menar att tidsbristen är det största hindret i 

verksamheten. De tre respondenterna anser att personalen inte är tillräcklig i vissa situationer 

för att detta skall vara möjligt i praktiken. Respondenterna menar att resurserna inte alltid 

räcker till. R1 redogör i citatet nedan för att det är en ekonomisk fråga. 

 
Det handlar ju om ekonomi, ett hinder är att vi inte får tillräckligt med resurser 

 

Respondenten uttrycker vidare att en önskan finns om att deras kommun skulle satsa mer 

pengar på barn i behov av särskilt stöd. Vi gör en tolkning av att tidsbristen påverkar 

pedagogerna på så vis att de inte kan lägga så mycket fokus som de hade velat på arbetet med 

utåtagerande beteende.  

 

R4 menar att största fokus skall ligga på möjligheterna i verksamheten. Respondenten menar 

att det finns många möjligheter att göra det bra för barnet om reflektion äger rum över 

pedagogens eget bemötande. Detta beskriver respondenten vidare genom att pedagoger måste 

tänka till över hur de bemöter de utåtagerande barnen i olika situationer. Även R2 berör 

reflektionen kring pedagogens bemötande och menar att den kan vara både ett hinder och en 

möjlighet. Hindret menar respondenten kan vara att reflektionen kan bli för känslig om 

pedagogen reagerar kraftigt på det utåtagerande beteendet. Pedagogen agerar då på ett sätt 

som de själva inte anser är professionellt. Möjligheten menar respondenten däremot grundar 

sig i att pedagogen förhoppningsvis lär sig något på vägen.  

 

R4 var ensam om att nämna pedagogernas dagsform som ett möjligt hinder i arbetet med det 

utåtagerande beteendet.  

6.3 Stöd 

I detta tema redogör vi för respondenternas resonemang kring samverkans betydelse för 

arbetet med utåtagerande beteende. Avsnittet har delats upp i två mindre delar som tar upp hur 

respondenterna upplever samverkan internt och externt. Tre av de fyra respondenterna belyser 

att det är av stor vikt att ha ett bra nätverk och samtliga pedagoger tycker att samverkan 

fungerar bra både internt och externt.  
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6.3.1 Internt stöd 

Respondenterna tar huvudsakligen upp resonemang om arbetslagets påverkan inom 

verksamheten. Samtliga respondenter påtalar flertalet gånger att enigheten i arbetslaget är 

viktig. Vikten menar de, ligger på att arbetslaget har en gemensam syn. Nedanstående citat 

visar att R3 anser att samarbete är gynnande för utökad kunskap om barnens beteende. 

 
Det är jätteviktigt att man pratar med varandra och har fortlöpande samtal om barnen för att 

veta hur de fungerar 

 

Respondenten beskriver att de fortlöpande samtalen om barnen sker inför utvecklingssamtal. 

Under dessa samtal går arbetslaget igenom barnets utveckling och hur barnet fungerar socialt.  

 

R2 menar vidare att det är viktigt att våga ifrågasätta och visa var man står i arbetslaget. Vi 

tolkar det som att respondenten menar att det är viktigt att pedagogerna delar med sig av sitt 

förhållningssätt för att få en större förståelse för varandra och skapa en samsyn i arbetslaget. 

Respondenten menar att om något borde ifrågasättas inom arbetslaget, kan detta ske på ett 

försiktigt sätt för att inte göra någon upprörd. Respondenten uttrycker att det kan vara känsligt 

att ifrågasätta andra kollegor, att det känns svårt. Vidare menar respondenten att dessa samtal 

ändå måste äga rum för att skapa en enighet. Samtliga respondenter upplever att hinder som 

finns i verksamheten minskar då de har stöttande kollegor. 

 

Endast R3 nämner förskolechefen vid intervjun. Denna respondent berättar att de har möten 

där problematik kring barnen diskuteras. Dessa möten sker minst en gång per år men oftast 

två, om det finns tid till detta. Mötena är huvudsakligen inte till för att ”släcka bränder” utan 

sker regelbundet. Förskolechefen är närvarande vid dessa möten och får på så vis insyn i 

barngruppen.  

6.3.2 Externt stöd 

Tre av respondenterna uttrycker att en stor del av den externa samverkan innebär en god 

kontakt med specialpedagogen. Respondenterna nämner att samverkan med specialpedagogen 

och förskolepsykologen fungerar bra och att de ser detta samarbete som något positivt.  Stödet 

beskrivs av respondenterna som tips och råd genom handledning. Två av respondenterna 

nämner vidare att specialpedagogen ibland har mycket att göra och inte alltid är tillgänglig. 

Detta är dock något de nämner att de har överseende med.   

 

R2 är mer kritiskt till den externa samverkan än de resterande tre respondenterna. 

Respondenten utvecklar resonemanget med att de olika förhållningssätten från det externa 

nätverket påverkar åtgärderna. R2 uttrycker exempel på att BVC och psykologer möjligtvis 

gör tolkningar på barnets reaktioner i olika situationer och kopplar samman dessa med 

diagnoser. Respondenten menar att erfarenheter och förhållningssätt har stor betydelse, att 

exempelvis BVC och psykologer har en utbildning i att se diagnoser, vilket inte pedagoger 

har. Detta kan medföra att de ser och letar efter olika saker hos barnet, som R2 beskriver i 

citatet nedan. 

 
Sen tror jag att man har olika förhållningssätt inom nätverken, vissa kanske letar mer efter 

syndrom än vad andra gör 

 

Vidare beskriver respondenten att det hade varit bra med en gemensam diskussion i dessa 

situationer. R2 menar att utan samsynen mellan pedagoger och externt stöd, finns en risk för 

ett sökande efter diagnos eller att barnet placeras i fack. Som avslut på resonemanget 
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uttrycker respondenten att de externa nätverken kan se problemen som större än vad 

pedagogerna själva upplever.  

 

R3 och R4 berör specialpedagogens arbete på förskolan. De två respondenterna tar upp att det 

är viktigt att tänka på att föräldrarna måste kontaktas, och att medgivande måste finnas när en 

specialpedagog eller förskolepsykolog skall observera ett specifikt barn. Respondenterna 

utvecklar resonemanget med att de själva kan få externt stöd via specialpedagog eller 

förskolepsykolog vid problematiska situationer i barngruppen, men att medgivandet är ett 

måste då det riktas mot ett barn. 
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7 DISKUSSION 
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första delen är resultatdiskussion, vilken kopplar 

samman resultatet med bakgrunden, teorin och syftet. Del två är metoddiskussion. Den 

problematiserar val av metod samt val av intervju som metod för insamling av empiri. Sista 

delen är didaktiska konsekvenser. I den redogörs för resonemang om hur våra slutsatser kan 

användas i det praktiska arbetet inom förskolan. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen delas upp i samma teman som återfinns i resultatdelen. 

7.1.1 Utåtagerande beteende hos barn 

Respondenternas definition av utåtagerande beteende har likheter med den definition som 

beskrivs i bakgrunden. En definition som alla respondenter är överens om, är att barn med 

utåtagerande beteende har svårt att anpassa sig till vissa situationer i förskolan. Denna 

definition kan enligt vår tolkning kopplas till individperspektivet (Ahlberg 2007), då de yttre 

omständigheterna inte ses som det primära problemet. Det kan vara problematiskt att definiera 

ett beteende utifrån oförmågan att anpassa sig till vissa situationer. Det kan medföra att 

situationerna i fråga inte problematiseras och anpassas för de olika behov som barnen har. Två 

av respondenterna beskriver att aktiviteterna i förskolan kan anpassas, vilket innebär ett 

synsätt utifrån deltagarperspektivet. Det är tydligt att respondenterna växlar mellan individ- 

och deltagarperspektivet. En anledning till detta kan vara att de upplever en komplexitet i 

arbetet med utåtagerande barn. Vår tolkning av respondenternas uttalanden är att de har en 

vilja att använda sig av deltagarperspektivet, men att de ofta i praktiken tillämpar 

individperspektivet. Två av respondenterna beskriver att ett barns utåtagerande beteende kan 

variera periodvis. En av respondenterna menar att beteendet inte märks av alls i vissa stunder. 

Dessa uttalanden kopplar vi till deltagarperspektivet, alltså att yttre omständigheter har 

påverkan på barnets beteende. Det är intressant att respondenterna inte reflekterar mer över 

anpassning av förskolans miljö för att motverka utåtagerande beteende. Vidare menar de två 

respondenterna att barnens personlighet inte ska kopplas samman med beteendet. De anser att 

det är viktigt att förklara för barnet att de tycker om barnet, men inte beteendet. Kinge (2016) 

menar att om pedagoger endast försöker förändra ett barns beteende, kan det ge en känsla av 

ensamhet och hjälplöshet hos barnet. Vi drar därför slutsatsen att pedagoger bör reflektera 

över i vilka situationer det är nödvändigt att påvisa barns oönskade beteende. En fråga vi 

ställer oss är om barn i förskoleålder kan skilja på sitt eget beteende och sin egen personlighet. 

 

Respondenternas resonemang om orsaker till det utåtagerande beteendet växlar också mellan 

individ- och deltagarperspektiv. De individbundna faktorer som tas upp är arv från föräldrar 

(genetik), rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Faktorer som går att koppla till 

deltagarperspektivet är pedagogers bemötande och den fysiska miljön. En av respondenterna 

för ett intressant resonemang kring pedagogers bemötande. Respondenten menar att det är 

känsligt att se sig själv som orsak till barnens utåtagerande beteende. Att blanda in sina egna 

känslor i arbetet med utåtagerande barn kan vara problematiskt, då det kan hindra 

pedagogerna att arbeta professionellt. Om en pedagog har problem med att se sitt eget 

bemötande som en bidragande orsak till ett barns beteende, kan det vara bra att reflektera över 

detta. Det finns annars en risk att barnets problematik blir individbundet. 

 



 

27 

 

7.1.2 Resonemang om bemötande 

Två av respondenterna för resonemang om neuropsykiatriska diagnoser kopplat till 

bemötande. Den ena respondenten menar att de barn som blivit diagnostiserade får mer 

uppmärksamhet och stöd. Respondenten menar vidare att barn utan diagnos är svårare att 

hjälpa, eftersom de inte förväntas agera utåt. Resonemanget är intressant, eftersom skollagen 

anger att diagnos inte är ett kriterium för att barn ska få det stöd de behöver (Skollagen SFS 

2010:800). Resonemanget har en tydlig koppling till individperspektivet (Ahlberg 2007), då 

barnet med diagnos själv ses som faktor till det utåtagerande beteendet. Det är problematiskt 

att barn utan diagnos ses som svårhanterliga. Det kan innebära att dessa barn inte får det stöd 

de har rätt till enligt skollagen. Den andra respondenten som belyser ämnet menar att 

diagnoser inte är nödvändiga. Respondenten menar att pedagoger inte behöver ha en diagnos 

att utgå från för att kunna skapa sig en fullgod uppfattning om barnet och dennes behov. 

Pedagogen kan istället lära känna barnet, få förståelse för barnets personlighet, svårigheter 

och behov, och sedan anpassa sitt bemötande utefter detta. Detta resonemang stämmer 

överens med skollagens krav om anpassning till barns behov, med eller utan diagnos. 

Respondentens uttalande kan kopplas till deltagarperspektivet, då pedagogen förväntas 

anpassa sitt bemötande till barnet, istället för tvärtom. 

 

Tre av fyra respondenter belyser vikten av att vara lugn samt att inte bli arg när ett barn är 

utåtagerande. De menar att motsatsen skulle öka barnets utåtagerande beteende. Detta 

resonemang stämmer överens med grunden i lågaffektivt bemötande som beskrivs i 

bakgrunden. Hejlskov (2009;2014) menar att om pedagoger blir arga på barn när de har 

utbrott, speglas deras ilska och aggressionen ökar hos barnet. En intressant aspekt är att två av 

respondenterna beskriver att de kan bli provocerade av barnens beteende, samtidigt som de 

beskriver att de önskar att behålla lugnet. Respondenternas egen reaktion motarbetar deras 

egen önskan om ett lågaffektivt bemötande. En av respondenterna uttrycker att hög 

arbetsbelastning och dålig dagsform kan orsaka högaffektiva (starka) reaktioner på 

utåtagerande beteende. Respondenterna belyser vikten av erfarenhet gällande ett 

professionellt bemötande av utåtagerande beteende och också att de själva har just lång 

erfarenhet. Eftersom respondenterna har lång erfarenhet på området ”utåtagerande beteende” 

är det intressant att de fortfarande menar att de har svårt att reglera sin egen affektintensitet. 

Vår analys utmynnar i att respondenterna tycker att det är svårt att vara professionell i sitt 

bemötande, när barn provocerar så mycket att respondenternas känslor tar över. Kinge (2016) 

menar att det är viktigt att pedagoger arbetar aktivt med sina egna känslor som uppstår när ett 

barn utmanar. Vår konklusion av respondenternas uttalanden är att det kan vara gynnande att 

reflektera mer kring egna reaktioner vid barnens utåtagerande beteende. 

 

Två av fyra respondenter anser att det är viktigt att visa barn att vissa beteenden inte tolereras. 

Foucault (2003) beskriver att en disciplinär makt används i skolan för att anpassa individer till 

samhällets gällande normer. Utifrån respondenternas resonemang ser vi en koppling till 

Foucaults beskrivning av den disciplinära makten. En disciplinär åtgärd som respondenterna 

använder sig av är samtal med barnen, där de påpekar vad som anses vara olämpligt beteende. 

Persson (2013) refererar till Allan som menar att det är viktigt att reflektera över de 

pedagogiska traditioner som finns i förskolan. Vi drar slutsatsen att respondenterna skulle 

kunna lägga vikt vid reflektion om vad som anses vara olämpligt beteende och när det är 

nödvändigt att påpeka detta. 

 

Edfeldt (2015) menar att när pedagoger upplever en situation som påfrestande, måste de se ur 

barnens perspektiv. Barnen har inte själva valt att infinna sig i förskolemiljön och dess olika 

aktiviteter. Två av respondenterna belyser detta faktum. De anger att vissa barn kan uppvisa 
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utåtagerande beteende när de befinner sig i en gruppaktivitet, där alla barn ska göra samma 

sak. De anser att en lösning kan vara att barnet i fråga kan få möjlighet till aktivitetsbyte eller 

anpassning av aktiviteten. Mot bakgrund av respondenternas uttalande, ser vi en koppling till 

deltagarperspektivet (Ahlberg 2007), eftersom respondenterna föreslår förändring av 

aktiviteten som alternativ. Det är alltså i mötet med miljön som problematiken uppstår. Vidare 

menar en av respondenterna att vissa barn kan vara totalt omotiverade i vissa aktiviteter, 

vilket kan utlösa ett utåtagerande beteende. Respondenterna ser aktivitetsbyte som en positiv 

lösning när ett barn inte fungerar önskvärt i gruppsammanhang. Respondenterna beskriver 

inga konsekvenser av ett sådant beslut. Det finns en koppling till individperspektivet när barn 

får byta aktivitet, eftersom barnet anses ha problem med att klara av aktiviteten. Edfeldt 

(2015) beskriver att reflektion och kompetens krävs för att minimera risken för att ett barn ska 

känna sig exkluderat. Aktivitetsbyte kan fungera som en lösning, om pedagogerna reflekterar 

över konsekvenserna. Reflektionen bör ske kontinuerligt för att minimera risken för 

exkludering.  Vår konklusion utmynnar i att det bör vara bättre att så ofta som möjligt anpassa 

aktiviteten efter barnets behov. Att regelbundet låta ett och samma barn byta aktivitet medför 

risk att barnet får en känsla av exkludering. 

 

Edfeldt (2015) poängterar vikten av att ha ett samtal med barnet efter ett utbrott. 

Moraliserande och värderingar bör undvikas. Alla respondenter poängterar vikten av samtal 

för att tydliggöra situationen för barnet. En av respondenterna nämner att samtalets 

huvudsakliga fokus bör ligga på pedagogens reaktion på beteendet. Att värdera barnets 

handling genom att fråga varför det gjorde på ett visst sätt, bör enligt respondenten undvikas. 

Detta kan kopplas till Edfelts resonemang om att inte moralisera under samtalet. Det är 

intressant att respondenten själv medger att detta ändå görs frekvent. Respondenten har en 

tydlig tanke om hur man bör göra, men i praktiken sker inte detta. Vi menar att detta kan ha 

sin grund i respondentens upplevda frustration på grund av barnens utåtagerande beteende. Vi 

drar slutsatsen att respondentens frustration gör att tanken om hur bemötandet bör ske, inte 

realiseras i praktiken. Vi drar slutsatsen att det finns risk att individperspektivet blir mer 

framträdande när tydliggörande samtal äger rum med barn. Detta eftersom den egna 

frustrationen kan göra att barnet blir det som ses som problemet i situationen. Vår konklusion 

utmynnar därför i att stor eftertänksamhet bör iakttas när tydliggörande samtal sker, eftersom 

ett ensidigt individperspektiv kan vara problematiskt. 

 

En av respondenterna beskriver att samtal om olikheter med hela barngruppen kan förhindra 

exkludering av utåtagerande barn. Edfeldt (2015) belyser vikten av att olikheter skall 

accepteras, varvid vi ser en koppling till respondentens resonemang. En av respondenterna 

beskriver att barn i vissa fall blivit exkluderade då de blivit avvisade från den plats aktiviteten 

ägt rum. Detta för att deras beteende inte accepterats. Vidare anser respondenten att detta inte 

är ett professionellt bemötande. Att avvisa ett barn från en aktivitet på grund av barnets 

beteende är en åtgärd som kan kopplas till individperspektivet, då barnet anses vara problemet 

i sammanhanget. Vi gör tolkningen att detta är en disciplinär åtgärd som kan kopplas till 

Foucaults resonemang om normalisering av individer. Respondenterna redogör för alternativa 

lösningar för att minska risken för känslan av exkludering hos barnet. Vi drar dock slutsatsen 

att respondenterna känner en osäkerhet kring hur situationer ska lösas, när ett barn inte har 

förmåga att anpassa sig till en gruppaktivitets villkor. Osäkerheten påvisar hur komplext 

arbetet med utåtagerande beteende är. Av den anledningen är det intressant att respondenterna 

anser att erfarenhet är det viktigaste i arbete med utåtagerande beteende. En av 

respondenterna menar att det inte går att läsa sig till hur bemötande av utåtagerande barn bör 

ske. I bakgrunden har vi redovisat strategier för bemötande enligt vetenskapligt grundad 

litteratur. Det finns mycket litteratur som behandlar detta område. Av den anledningen ser vi 
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en problematik i att basera strategier för bemötande av utåtagerande beteende främst utifrån 

erfarenhet. Två av respondenterna menar att det är viktigt med ständigt nytänkande och 

reflektion för att bemöta de utåtagerande barnen. Vi drar slutsatsen att forskning och litteratur 

tillsammans med erfarenhet kan göra att nya tankar skapas hos pedagoger. 

 

En av respondenterna uttrycker en känsla av misslyckande när pedagoger reagerar för kraftigt 

på ett utåtagerande beteende. Detta kan kopplas till Kinge (2016) som beskriver att pedagoger 

kan känna sig uppgivna när de inte kan hantera ett barn som har utåtagerande beteende. 

Respondenternas uttalanden påvisar att de ser bemötande av utåtagerande beteende som ett 

komplext område. Framförallt belyser de sina egna negativa upplevelser. Vi drar slutsatsen att 

barnen inte kan belastas för respondenternas känsla av osäkerhet. Det är viktigt att inse att 

pedagogerna själva ansvarar för sina känslor. Därför kan det vara betydelsefullt att reflektera 

över sina känslor, vilket skulle kunna utmynna i mindre negativa upplevelser. 

7.1.3 Internt och externt stöd 

Vår tolkning av respondenternas resonemang om den interna samverkan är att arbetet med 

utåtagerande barn inte skulle fungera utan ett sammansvetsat arbetslag. Samtliga respondenter 

belyser vikten av samsyn i arbetslaget, men å andra sidan drar vi slutsatsen av att en av 

respondenterna känner oro över att skapa osämja i arbetslaget genom att ifrågasätta sina 

kollegor. Så även om idealet är samsyn och gott samarbete, är det inte ett reellt faktum i 

befintlig verksamhet. Om man känner osäkerhet inför att samtala kring problematik i 

arbetslaget, kan det i slutändan innebära att barnen inte får det stöd de behöver, eftersom 

problematiken aldrig bearbetas. Edfeldt (2015) motsätter sig detta resonemang och uttrycker 

att pedagogerna måste stå upp för sig själva och våga säga ifrån för att en förändring skall ske. 

Pedagogernas upplevelse av att det skulle vara känsligt är något som de måste bortse från. 

Nordahl et al (2007) redogör för vikten av ett enigt arbetslag för en minskning av upplevda 

utmaningar i förskolan. Det beskrivs som respondenter ovan upplever, bli komplext när flera 

pedagoger med olika förhållningssätt skall uppnå en samsyn. En tydlig utdelning av 

arbetsuppgifter och reflektion som leder till samsyn krävs för att skapa det sammansvetsade 

arbetslaget som samtliga respondenter bekräftat är ett måste i arbetet med utåtagerande barn.  

 

Nämnvärt är, att endast en av respondenterna resonerade om övriga samarbeten inom den 

interna samverkan. I detta fall var förskolechefen central. Vi tolkar det som att respondenten 

tycker att förskolechefen skall vara insatt i problematiken på förskolan för att kunna stötta 

personalen. Nordahl et al (2007) bekräftar respondentens utsaga genom att betona vikten av 

att både pedagoger och chefen besitter kunskap om det utåtagerande beteendet. 

Förskolechefen skall ha en tydlig ledning i arbetet och erbjuda den hjälp som behövs i 

arbetslaget, vilket kan som respondenten nämnt handla om stöttning genom handledning. Lutz 

(2009) redogör för att en anledning till att förskolechefen är mindre involverad i 

verksamheten kan vara på grund av ökat administrativt arbete. Vi tolkar det som att 

förskolechefen inte är lika involverad på alla förskolor. Denna slutsats drog vi då de 

resterande respondenterna inte nämnde något om samverkan med förskolechefen.  

 

Tre av fyra respondenter tycker att den största externa samverkan sker i form av kontakt med 

specialpedagogen. Vi har tolkat respondenters resonemang som att de ser den externa 

samverkan som gynnande för det utåtagerande barnet. Här skiljs samsynen åt då en av 

respondenterna menar att samverkan kan tvärtemot, ha en dålig inverkan på barnet. Vi drar 

slutsatsen av att respondenten upplever att det externa nätverket ofta ser problem som större 

än de är och är diagnossökande, vilket respondenten menar sällan är nödvändigt. Vi menar att 

respondenten anser att det externa nätverket främst har ett individperspektiv då de lägger 
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fokus på att problemet finns hos barnet och inte tar hänsyn till andra möjliga faktorer som 

exempelvis miljön. Vidare förstår vi respondentens uttalande som att personerna i det externa 

nätverket inte är pedagogiskt utbildade och därmed har en annan utgångspunkt än 

pedagogerna. Lutz (2009) riktar sig inte i detta fall mot diagnoser, men belyser att förskolor 

kan genom ett medvetet förhållningssätt klara av att möta barnets behov utan specialinsatser. 

Detta är något som vi tolkar att respondenten kan relatera till.  

 

Vi menar att respondenterna upplever att det största hindret i arbetet med det utåtagerande 

beteendet, är att få tiden att räcka till. Tre av respondenter nämner flertalet gånger 

tidsaspekten som problematiskt och vi drar slutsatsen av att de aldrig känner sig tillräckliga i 

verksamheten. Vidare tolkar vi det som att respondenterna menar att deras bemötande hade 

varit annorlunda om de kände sig tillräckliga i arbetet med barnen, att bemötandet hade varit 

mer professionellt. Kinge (2016) bekräftar respondenternas utsagor med att den störta 

upplevda motsättningen i förskolan brukar vara tiden. Viktigt att poängtera är att det största 

upplevda hindret kan vara tiden, men tiden behöver nödvändigtvis inte vara det största 

hindret. Vidare beskrivs att pedagoger känner ett behov av att få tid till fortbildning inom 

ämnet, något som respondenterna inte berörde i intervjuerna. Då respondenterna inte nämnde 

extra tid till fortbildning under intervjuerna, menar vi att respondenterna inte lägger största 

fokus på fortbildning. Vidare tolkar vi det som att inte respondenterna ser extra tid till 

fortbildning som det största hindret i verksamheten. 

 

Vår konklusion är att en av respondenterna känner ett stort missnöje med att allting kretsar 

kring ekonomin i verksamheten. Utifrån respondentens utsaga fastställs att en förändring 

måste ske på en högre nivå för att få en större tillgång till resurser. Vi tolkar det som att 

respondenten menar att möjligheterna då förbättras i arbetet med utåtagerande barn. Lutz 

(2009) belyser i samklang med respondenten att det kan uppstå en komplexitet i arbetet med 

det utåtagerande beteendet när personalen är för få. Möjligheterna för att arbeta enligt 

styrdokumenten minskar när resurserna inte räcker till. Edfelt (2015) uttrycker ett annat sätt 

att se på problematiken. När pedagoger upplever en frustration av att inte räcka till kan de 

lägga över ansvaret på något annat i verksamheten, exempelvis ekonomin. Med detta menar 

Edfeldt inte att det saknas problematik i dessa områden, men att fokus borde vara på de 

områden som går att förändra i nuläget. Annars riskerar pedagogerna att mista sin makt 

genom att avsäga sig sitt eget ansvar och lägga över ansvaret på något annat. Men Edfeldt 

redogör vidare för ekonomins påverkan i verksamheten då detta styr storleken på 

barngrupperna och tillgången till pedagogiskt material.  

 

Nämnvärt är att en av respondenterna inte uttryckte något resonemang kring tid, ekonomi 

eller resurser. Vår tolkning är att respondenten inte anser att detta är ett hinder i 

verksamheten. Det skulle även kunna vara så att respondenten inte kopplade ihop resonemang 

kring tid, ekonomi och resurser med de frågor vi ställde. Detta är en intressant aspekt då de 

resterande respondenterna ser dessa tre begrepp som problematiska för att kunna bemöta 

barnet på ett professionellt sätt.  
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7.2 Metoddiskussion 

Valet av metod gjordes utifrån studiens syfte. Den kvalitativa metoden ansågs vara bäst 

lämpad för att få ett resultat på syftet av studien, då vi ville undersöka respondenternas 

resonemang. Detta hade vi inte kunnat komma åt via exempelvis observationer, då det inte går 

att undersöka ett resonemang genom denna metod. Enkäter hade inte heller varit lämpligt för 

vår studie då vi ansåg att frågorna blir för styrda och ofta innehåller ja- och nej svar.  Detta 

belyser även Lantz (2013) när det kommer till enkäter. Detta är den mest strukturerade formen 

av utfrågning och har vanligtvis färdiga svarsalternativ. Ett djupare resonemang av syftet 

kunde endast nås genom intervjuer, vilket var redskapet som användes i studien. 

 

Vår studie hade kunnat ha ett bredare urval för att skapa en större trovärdighet.  Vid valet av 

de fyra respondenterna tog vi hänsyn till den tidsram vi hade. Om vi hade valt att utföra fler 

intervjuer med vår tidsram, hade det blivit för mycket empiri för oss att hantera professionellt. 

Om vi hade haft mer tid hade vi dock valt att utföra fler intervjuer för att samla in ännu mer 

empiri. Vi anser att vi valde tillräckligt många respondenter för att få ett utvecklat resultat till 

studien.  

 

Vi använde oss av en intervjuguide med öppna frågor. Fejes och Thornberg (2009) beskriver 

att intervjuguiden fungerar som en vägledning för de som skall intervjua någon. Denna guide 

innehåller ett mindre antal frågor. Vi valde att intervjuguiden skulle bestå av öppna frågor för 

att skapa ett så stort resonemang som möjligt. Pedagogerna som intervjuades skulle inte känna 

sig styrda, utan prata om det som de ansåg var viktigt inom ämnet. Därför bestod 

intervjuguiden inte av många frågor men de var tillåtande för ett öppet resonemang. Fejes och 

Thornberg belyser vidare att intervjun kan bestå av följdfrågor för att vidare utveckla 

resonemanget. Då vi genomförde intervjuerna var för sig bestod vissa intervjuer av fler 

följdfrågor än andra. Detta innebar att vissa resonemang blev mer utvecklade än andra. Detta 

hade kunnat undvikas genom att gemensamt utföra intervjuerna. I det fallet hade intervjuerna 

bestått av lika många följdfrågor och alla respondenter hade fått samma chans till att 

vidareutveckla sina svar. Problematiken är att det hade kunnat skapa en obekvämhet hos 

respondenterna om vi båda deltog. Vi anser att våra intervjufrågor var väl genomarbetade och 

tydliga för att undvika missförstånd. Detta kom vi fram till genom att testa intervjun på en 

person innan intervjuerna ägde rum. Vid vissa tillfällen av den riktiga intervjun bad 

respondenterna oss att upprepa frågor. Detta skulle kunna vara ett tecken på att frågorna i 

vissa fall var svåra att förstå. Det skulle även kunna bero på att ämnet anses vara komplext. 

Vid eventuella framtida intervjuer, skulle vi diskutera aspekten av följdfrågor noggrant innan, 

för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till följdfrågor under intervjun. Då hade vi kunnat 

undvika att vara två stycken vid intervjuerna och ändå skapa tillförlitlighet. Då ingen av oss 

har mycket tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer, upplevde vi att vi såg bristerna 

först i efterhand. 

 

Tidigare i studien nämnde vi att valet av ämne skulle kunna ses som känsligt. Vi blev därför 

positivt överraskade över att respondenterna inte verkade anse det känsligt att svara på 

frågorna under intervjun. Detta tror vi kan bero på att vi omarbetat intervjufrågorna flera 

gånger samt testat frågorna innan intervjun ägde rum. 

 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon. Detta anser Fejes och Thornberg (2009) nödvändigt 

för att analysarbetet sedan ska kunna genomföras på ett noggrant och trovärdigt sätt. Att spela 

in materialet ansåg även vi vara nödvändigt inför analysen av intervjuerna, men det skapade 

reflektioner kring att använda sig av teknik. Risken finns att inspelningarna raderas eller att 

det inte fungerar att spela upp dem efter intervjuerna. Detta var dock inget problem inför vår 
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transkribering men för att vara på den säkra sidan hade vi även kunnat använda oss av 

anteckningar. Vi reflekterade vidare över att anteckningar samtidigt hade kunnat vara ett 

störande moment för respondenterna under intervjun. Lantz (2013) redogör för att en 

transkribering skall ske så genomförligt och noggrant som möjligt. Vidare beskrivs att även 

de små detaljerna kan vara av stor vikt. Därför valde vi att transkribera materialet en kort tid 

efter att intervjuerna ägde rum. Detta för att detaljer och minnena skulle vara färska sedan 

intervjun. Vi valde att transkribera materialet var för sig. Vi transkriberade de intervjuer som 

vi själva genomfört, då vi var mest insatta i dessa. Vi valde att göra enskilda transkriberingar 

på grund av tidsbrist. Nämnvärt är att vi hade kunnat transkribera materialet tillsammans om 

det hade funnits tid till detta. Då hade vi kunnat dela med oss av vår syn på varje intervju och 

diskutera med varandra. På så vis hade eventuella misstolkningar kunnat undvikas. Att 

transkribera gemensamt hade även öppnat upp för att vi båda hade blivit mer insatta i helheten 

av materialet inför analysen.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Genom att ta del av tidigare forskning, insåg vi vikten av en förskola för alla barn oavsett 

behov. För att detta ska vara möjligt måste det skapas ökad kunskap om ett professionellt 

bemötande av det utåtagerande beteendet. Pedagogernas förhållningssätt kan leda till olika 

konsekvenser beroende på om de har ett individ- eller deltagarperspektiv. Detta är till stor del 

avgörande för hur pedagoger bemöter det utåtagerande beteendet i förskolan. En start i detta 

arbete hade kunnat vara att kartlägga pedagogernas kunskaper inom området. Pedagogerna 

skulle då få dela med sig av bland annat vilken tidigare kunskap och vilka erfarenheter de har 

av det utåtagerande beteendet. Denna kartläggning skulle kunna vara en utgångspunkt för att 

se vilken kunskap pedagogerna är i behov av att öka, för att sedan kunna ge förslag på hur 

kunskapen skall ökas. Här krävs engagemang från arbetslaget samt förskolechefen. Ökad 

kunskap skulle kunna ges i form av handledning, föreläsningar eller tillgång till tidigare 

forskning på området. Detta skulle gynna de pedagoger som vill öka sin kunskap, men även 

de pedagoger som inte har någon tidigare erfarenhet inom området. För att sedan blir mer 

medveten om sin roll i bemötandet av barnen skulle pedagogerna kunna observera varandra 

eller med hjälp av ipaden, spela in olika situationer som upplevs som svårhanterliga. 

Pedagogerna skulle sedan kunna titta på inspelningen och diskutera bemötandet som sker i 

dessa situationer. På så vis skulle medvetenheten kunna öka hos pedagogen om hur viktig 

deras roll i mötet med det utåtagerande beteendet är. Arbetslaget skulle kunna diskutera 

tillsammans och ge förslag på vad som möjligtvis skulle kunna göras på ett annat sätt för att 

möta barnets behov och bli eniga i arbetet i verksamheten. Situationerna som diskuteras skulle 

kunna leda till nytänkande hos pedagogerna. För att nytänkandet ständigt skall fortgå skulle 

pedagogerna kunna ha återkommande samtal, där de delar med sig av resonemang, samt 

strategier och hur de har fungerat i verksamheten.  

 

Flera av respondenterna upplevde tiden som ett hinder i arbetet. Extra tid för reflektioner är 

något som förskolechefen skulle kunna ge till varje arbetslag för att de skall kunna känna en 

enighet i arbetet. Tidsbrist är ett hinder som är svårt att möta i verksamheten då tillgången till 

tid är begränsad. En del av pedagogernas barnfria tid eller planeringstid skulle kunna avsättas 

till dessa diskussioner. Det kan vara gynnande att avsätta tid för samtal. Med en samsyn hos 

arbetslaget och ökad kunskap hos pedagogerna, skulle möjligheten kunna öka för att möta 

varje barns behov. Ett annat förslag för att skapa ökad kunskap inom området är att olika 

förskolor skulle kunna kan ha träffar ett antal gånger om året för att byta erfarenheter och 

idéer.  
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För att skapa en större inblick i det utåtagerande beteendet och hitta fungerande strategier i 

bemötandet av barnet, kan pedagogerna samverka med föräldrarna. Barnet spenderar stor del 

av sin tid med föräldrarna och de är även de som känner barnen bäst. Därför är det viktigt att 

ta del av deras kunskap inom området för att hitta nya fungerande strategier. Samverkan med 

föräldrarna bör ha sin grund i att skapa en god relation mellan pedagogerna och föräldrarna. 

En god relation till föräldrarna kan skapas genom att de känner att pedagogerna är lyhörda för 

vad de har att säga. På så vis kan en trygghet byggas hos föräldrarna. Vid behov från föräldrar 

eller pedagoger kan möten ske, utöver utvecklingssamtalen. I dessa möten kan föräldrarna 

dela med sig av tips och idéer på hur pedagogerna kan arbeta med barnet i verksamheten. Det 

är även viktigt att föräldrarna samtalar med pedagogerna vid hämtning och lämning av barnet 

i förskolan. Då får pedagogerna större insyn i barnets dagsform och eventuell information från 

föräldrarna, som de anser är viktig att delge.  

 

Då en möjlig påverkan på det utåtagerande beteendet även kan vara miljön, skulle 

pedagogerna kunna se över denna. Exempel på möjliga förändringar i verksamheten är att 

använda sig av ljuddämpning, dimmer till lamporna för att kunna styra ljusnivån och skapa 

avskärmningar i rummen för att skapa ytterligare rum i rummen med exempelvis 

skärmväggar, draperier eller tygstycken. 

 

Pedagogerna skulle även kunna skapa ett projektarbete tillsammans med hela barngruppen. 

Projektet kan exempelvis handla om relationsbygge och allas olikheter. På så sätt kan 

barngruppen få en större förståelse för andra barns olikheter och behov, samt utveckla sin 

förmåga till att bygga relationer. Arbetet med projektet skapar även större möjlighet till att 

inkludera alla barn i verksamheten. 

 

När pedagogernas frustration har gått för långt och de inte klarar av situationerna på egen 

hand trots ökad kunskap, borde tillgång till hjälp finnas. En engagerad, förstående och 

stöttande förskolechef är viktigt. Detta kan ske genom samtal som gör att förskolechefen är 

insatt i problematiken på förskolan. I detta skede kan även det externa stödet träda in genom 

exempelvis specialpedagog, som kan ge tips och idéer i arbetet med det utåtagerande 

beteendet. Det finns även tillgång till att få handledning av psykologer. Pedagogerna kan även 

ha kontakt med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) för rådgivning i arbetet. Ett 

annat förslag vilket många av respondenterna önskade, är en extra resurs. Denna extra resurs 

kan göra det möjligt för personalen att bemöta det utåtagerande beteendet på ett professionellt 

sätt utan att de får känslan av att försumma den resterande barngruppen. Viktigt är att 

poängtera att den extra resursen inte tillsätts endast för att ha fokus på det utåtagerande barnet. 

Resursen tillsätts för hela barngruppen och för att pedagogerna skall få en möjlighet att 

bemöta samtliga barn i barngruppen på ett professionellt sätt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
REFERENSER 
 
Ahlberg, A. (2007). Specialpedagogik av igår, idag och imorgon. Diss. Göteborg: Göteborgs 

universitet 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. Uppl., Malmö: Liber 

 

Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan: att förebygga problemskapande beteenden. 

Stockholm: Gothia Fortbildning 

 

Eresund, P & Wrangsjö, B. (2008).  Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Fejes, A & Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 

 

Foucault, M. (2002). Sexualitetens historia – viljan att veta. Stockholm: Daidalos. 

 

Foucault, M. (1983). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv 

 

Foucault, M. (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4. Uppl. Lund: Arkiv 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Hejlskov Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga 

funktionshinder. Lund: Studentlitteratur 

 

Hejlskov Elvén, B & Wiman, T. (2015). Barn som bråkar: att hantera känslostarka barn. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Jonsson, L. & Rosander, M. (2006). Samverkan som överlevnadsstrategi? En 

sammanställning av betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan. Norrköping: 

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 

 

Kinge, E. (2016). Utmanande beteende i förskolan. Lund: Studentlitteratur 

 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. 3. Uppl., Lund: Studentlitteratur 

 

Lindgren, S-Å. (2007). Michel Foucault och sanningens historia. I Månson, P. (red.) Moderna 

samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedt, s. 348. 

 

Lutz, C. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern. Diss. Malmö: Malmö högskola 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

 

 

 

Lutz, C. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola: möte med det som inte 

anses lagom. Stockholm: Liber 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Nordahl, T, Sørlie, M-A, Manger, T & Tveit, A. (red.) (2007). Att möta beteendeproblem 

bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber 

 

Norrström, A. (2015). Teoretiska ansatser i relation till det egna avhandlingsarbetet. 

[Opublicerat manuskript]. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Palla, L. (2011). Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Diss. Malmö: Malmö 

högskola 

 

Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 3. Uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Riksförbundet Attention. NPF.  

http://attention-riks.se/npf/om-npf/  

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. utg.] Stockholm: Skolverket 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016). Specialpedagogiskt stöd. 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/[2016-12-05] 

  

http://attention-riks.se/npf/om-npf/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod


 

 

 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

 Hur resonerar du kring begreppet utåtagerande beteende hos ett barn? 

 

 Vilken tidigare erfarenhet har du av utåtagerande barn? 

- Hur upplevde du dessa situationer? 

- Vilka hinder och möjligheter upplevde du som pedagog i dessa situationer? 

 

 

 Hur resonerar du kring ditt bemötande av utåtagerande barn? 

 

 Hur går du tillväga när du upplever en konflikt med ett utåtagerande barn? 

 

 Hur agerar du kring situationer som uppstår när ett barn blir utåtagerande, upprepade 

gånger vid ett och samma tillfälle under en gruppaktivitet? 

 

 Vad baserar du dina strategier på gällande bemötande av utåtagerande barn? 

 

 Vad anser du är ett professionellt bemötande mot ett utåtagerande barn? 

 

- Ge några exempel 

 

 Vilka hinder eller möjligheter ser du för ett professionellt bemötande av utåtagerande 

barn? 

 

 Hur ser du på samverkan gällande arbete med utåtagerande barn? 

- Förskolan (kollegor och förskolechef) 

- Externa resurser (psykolog, specialpedagog, BUP, BVC) 

 

 Vad skulle du vilja tillägga på detta område? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 
 

Missivbrev                                                                                                                2016-11-18                       

 

 

Hej!   

Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Borås Högskola, Campus Varberg. Vi 

studerar sista terminen och arbetar därför med vårt examensarbete inom det 

specialpedagogiska området. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt bemötande av 

och arbete kring barn med utåtagerande beteende. 

 

Vi vill gärna ställa några frågor till dig som besitter kunskap och erfarenheter som är 

värdefulla för vårtexamensarbete. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och 

hoppas att du vill och har möjlighet att delta. 

 

Vid vår intervju tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För dig som 

kommer att bli intervjuad innebär detta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du har 

möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Du kommer självklart att vara anonym och 

resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

 

Om det är något som är oklart får ni gärna kontakta oss för mer information. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristofer Sandberg s132319@student.hb.se 

Louise Herbertsson s134147@student.hb.se 
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