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Sammanfattning 
 
Inledning  

Utifrån egna erfarenheter, intressen och tankar valdes en kvalitativ intervjustudie där 
förskollärares förhållningssätt kring utåtagerande barn undersöktes. Förskolans läroplan 

redogör för att förskoleverksamheten ska utgå utifrån varje barns behov och utformas utifrån 
en helhet av barnet. Av denna anledning valdes detta område att undersökas. 
  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om förhållningssätt till barn 

med utåtagerande beteenden i förskolan utifrån följande frågeställningar.  
 

      ● Vilka uppfattningar har förskollärarna om utåtagerande beteenden hos barn? 

● Anser förskollärarna att det har tillräckliga kunskaper för att bemöta barn med 
utåtagerande beteenden? 

● Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns utåtagerande beteenden? 
Metod  
Studien är kvalitativ och sex förskollärare på två förskolor har intervjuats. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades, för att sedan kodades där slutligen kategorier och nyckelbegrepp 
skapades.  

 
Resultat  
Förskollärarna redogör för att begreppet utåtagerande kan definieras på olika sätt, en del barn 

kan visa det fysiskt genom slag och skrik medan andra kan visa det inåtvänt där de håller 
känslorna inom sig. Dessa barn kan också ha svårigheter med samspel gentemot andra 

människor. Förskollärarna redogör för olika sätt att arbeta förebyggande med utåtagerande 
barn. Exempel på detta är barngruppens storlek, kartläggning av situationer, miljö och 
diskussioner i arbetslag. Det redogörs även för faktorer som påverkar arbetet kring utåtagerande 

barn där tid för både barnet och diskussion i arbetslaget lyfts. Det beskriver även att det är 
viktigt att anpassa barngruppens storlek samt miljö för att kunna vara nära barnet. Resultatet 

visar även att det flesta förskollärarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper att 
bemöta ett utåtagerande barn men att de däremot vet var kunskap kan hämtas. 
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INLEDNING 
Ett utåtagerande beteende innebär att man uttrycker sig genom handlingar. Aggressivitet är 

oftast en känsla som förknippas med ett utåtagerande beteende. Utåtagerande barn kan i ett 
vuxenperspektiv ses som bråkiga, att de ofta förstör och upplevs provocerande. Men det är bara 

ytan, under ytan finns det orsaker till beteendet som lätt kan missas. Förskollärarnas 
förhållningssätt spelar stor roll där barngrupp, tid och miljö är faktorer som kan bidra till ett 
utåtagerande beteende. Beroende på förskollärarnas förhållningssätt kan dessa faktorer påverka 

barnet negativt eller positivt (Eresund & Wrangsjö, 2008). 
 

Grunden för att ett barn ska utvecklas är att barnet känner sig tillfreds. Förskolan ska se till att 
barnens grundläggande behov blir tillfredsställda. Barnets grundläggande behov ska tillgodoses 
samtidigt som barngruppen ska uppleva ordning och ett bra klimat att vistas i (Eresund & 

Wrangsjö, 2008). Förskolan ska vara till för alla barn oberoende av deras förutsättningar. Det 
är mycket som kan påverka barns inlärning och detta kan innebära att de behöver särskilt 

pedagogiskt stöd. Men alla barn är olika och här är det viktigt att förskollärarna ser barnets 
behov och finner en väg som leder till ett lyckat resultat, som passar för barnet. Undervisningen 
i förskolan bör alltså bedrivas på ett sätt som gör att alla barn känner sig delaktiga och att de får 

känna att de kan lyckas (Svenska Unescorådet, 2006). 
 

Läroplan för förskolan (lpfö98 rev.16) redogör för att förskolan ska ta hänsyn till varje barns 
egna förutsättningar och de behov som varje individ har. Omsorg, välbefinnande, trygghet, 
lärande och utveckling ska forma verksamheten där förskollärarna utgår från ett 

helhetsperspektiv på barnets behov. 
 

Under utbildning har VFU (verksamhetsförlagd utbildning) ingått där erfarenheter kring att 
förskollärare upplever att det kan vara svårt att bemöta barn med ett utåtagerande beteende. Ett 
examensarbete bygger med fördel på erfarenheter och upplevelser man vill veta mer om 

(Kihlström, 2012). Under vår utbildning upplevdes att det saknades kunskaper om hur man ska 
förhålla sig och bemöta barn med ett utåtagerande beteende. Undersökningen kan bidra med 

kunskaper om förskollärares förhållningssätt till utåtagerande barn i förskolan.  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om förhållningssätt till barn 

med utåtagerande beteenden i förskolan 

Frågeställningar 

● Vilka uppfattningar har förskollärarna om utåtagerande beteenden hos barn? 
● Anser förskollärarna att det har tillräckliga kunskaper för att bemöta barn med utåtagerande 

beteenden? 
●Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns utåtagerande beteenden? 
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BAKGRUND 
I detta kapitel redogörs för begreppet utåtagerande beteende, för att sedan gå in på hur 
styrdokumenten och Skolverket ställer sig till detta. Det redogörs även för faktorer som kan 
påverka barns beteende utifrån tidigare forskning, för att sedan gå närmare in på forskning som 

tar upp hur förskollärare kan stödja barn som har ett utåtagerande beteende i vardagen. 

Definition av begreppet utåtagerande beteende 

Henricsson (2006) beskriver i sin avhandling att ungefär 15 procent av alla skolbarn har ett 
utåtagerande beteende, detta motsvarar ungefär två elever i varje klass. Wiking (1991) menar 
att begreppet utåtagerande kommer ifrån det engelska ordet acting out, begreppet innebär att 

uttrycka sig igenom handlingar. Handlingar kan exempelvis vara ilska och irritation gentemot 
andra där bakomliggande känslor kan vara rädsla, övergivenhet och förakt men som barnet inte 

kan uttrycka i ord. Även Gerland och Aspeflo (2009) redogör för begreppet utåtagerande där 
de menar att beteendet är en stressreaktion. Stress uppkommer när kraven och förväntningarna 
blir för stora för barnet att hantera. Barnen uttrycker sig då istället genom sitt beteende som 

både kan vara utåtagerande exempelvis bitas, slåss och sparkas. Barnet kan också reagera 
inåtvänt och passivt eller dra sig undan. Folkman (1998) däremot framhäver begreppen 

inåtvända barn och utåtagerande barn som två kategorier inom barn i behov av särskilt stöd.  
 
När ett barn hamnar i en situation som den inte behärskar kan det uppfattas som elakt eller 

illvilligt men det handlar egentligen om att barnet inte vet hur det ska behärska situationen. Ett 
barn som kan uppföra sig i en situation gör det (Hedström, 2014). När ett barn inte uppför sig 

är det för att barnet inte vet hur det ska göra, då är det upp till vuxenvärlden att bemöta det och 
se vilka krav och förväntningar som ställs på barnet. Faktorer som kan påverka barnets beteende 
är impulskontroll, stresshantering och affektreglering. Affektreglering innebär förmågan att 

behålla lugnet när krav och förväntningar blir för höga (Hejlskov Elvén, 2014). 

Styrdokument 

Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev.16) beskriver att förskoleverksamheten ska utgå utifrån 
varje barns behov. Förskoleverksamheten ska arbeta på så sätt att varje barn utvecklas och 
främja deras lärande. Vilket innebär att utåtagerande barn ska få det stöd det behöver oavsett 

om det är tillfälligt eller varaktigt. Eftersom alla barn är olika och har olika behov och 
förutsättningar ska förskolan utforma det stöd som passar barnet bäst. Detta innebär att ett 

utåtagerande barn ska erbjudas trygghet och omsorg där stödet ska utformas utifrån barnets 
förutsättning. Förskolan ska se till att varje barn upplever ett eget värde och bli respekterad för 
den individ den är. Skolverkets (2017) allmänna rekommendationer beskriver hur verksamma 

i förskolan ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Det beskriver hur förskollärare ska 
analysera sin verksamhet så att den utformas så att varje barn i behov av särskilt stöd får detta. 

Faktorer som kan påverka arbetet med ett utåtagerande beteende  
Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) kan risk-, sårbarhets- och skyddsfaktorer påverka 
utåtagerande beteenden. Exempel på riskfaktorer är högkonflikt- och stressnivå i familjen, 

psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk eller depression hos föräldrar, hård uppfostran eller 
övergrepp och misshandel. Författarna menar att riskfaktorer i tidig ålder kan leda till ytterligare 

riskfaktorer i framtiden. Riskfaktorer i sin tur kan leda till sårbarhetsfaktorer som svårt med 
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temperament, uppmärksamhetsstörningar, hyperaktivitet, sen språkutveckling och otrygg 

anknytning. Skyddsfaktorer däremot är delar som kan neutralisera eller reducera riskfaktorernas 
inflytande. Dessa faktorer kan vara en trygg anknytning, en stödjande förskolemiljö och 

familjemiljö, eller känslan av ett sammanhang. Skyddsfaktorer garanterar inte att barnet inte 
kommer utveckla ett utåtagerande beteende men det kan minska sannolikheten för att det kan 
ske. 

 
Hune och Nelson (2002) undersöker hur problemlösningsstrategier påverkar barns alternativa 

lösningar på konflikter genom social interaktion i deras forskning. Forskningen visar att 
utåtagerande beteende hos barn kan identifieras i tidigast tre års ålder, och att detta beteende 
kan påverka senare skolprestationer och relationer med andra människor. De beskriver också 

att brister kring vissa sociala färdigheter kan hindra barns sociala interaktion med vänner och 
vuxna.  

 
Eresund och Wrangsjö (2008) redogör för faktorer som kan påverka ett barns utåtagerande 
beteende, det kan exempelvis vara ändrade planer eller ett nej till önskemål, men även för höga 

krav, retsamheter från kamrater eller tiden, miljöns och gruppstorlekens betydelse. Om barnet 
upplever att det misslyckas med något som det gör kan detta bidra till en känsla av misslyckande 

som barnet då visar genom ett utåtagerande beteende. Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver 
vidare att tid och miljö kan vara faktorer som påverkar ett utåtagerande beteende. Ett rum kan 
ha olika betydelser för ett barn med utåtagerande beteende utifrån hur barnet känner sig för 

stunden. Ett litet rum kan upplevas som trångt, och som ett hot för ett barn, detta kan leda till 
en inre stress. Medan ett litet rum även kan upplevas som en trygg och lugn plats. Genom 

varierade miljöer, material och inredning kan förskollärare skapa olika förutsättningar för barn 
att hantera sina egna känslor och sitt agerande. Varierade miljöer är även bra för barn som inte 
visar utåtagerande beteende eftersom att miljöer kan skapa mångfald och stimulans. För barn 

med utåtagerande beteende är tid en viktig faktor att ta hänsyn till. Alla barn har olika tempon 
i vardagen och utför saker i olika takt som kan varieras beroende på situation och hur barnet 

känner sig för stunden. I vardagen är det oftast vuxnas tempo som styr, och detta kan göra att 
ett utåtagerande barn kan känna sig stressat vilket kan trigga igång deras utåtagerande beteende. 
När tempot är för högt för barnet blir situationen oförståelig. Barnet behöver tid för att vänja 

sig vid förändringar. Förskollärare måste ta hänsyn till detta, men i verksamheten kan det vara 
svårt då faktorer som personalbrist kan påverka. Pedagogen måste ha tid att informera barnet i 

god tid om nya förändringar som kommer hända på ett avstressat sätt. Gruppen är även en faktor 
som kan påverka barn med utåtagerande beteende. När ett barn med ett utåtagerande beteende 
reagerar aggressivt gentemot vuxna och barn kan andra barn reagera på två olika sätt, antingen 

ge barnet uppmuntran eller reagera genom att ta avstånd. Om de övriga barnen reagerar på ett 
uppmuntrande sätt kan de vara svårt för pedagogen att avvärja det utåtagerande beteendet då 

det utåtagerande barnet får positiv förstärkning från de övriga barnen. En mindre barngrupp kan 
vara en fördel om förskollärarna arbetar för en mer lugn och stödjande miljö, och även 
individuellt stöd som tränar relationsförmågan, uppmärksamhetsförmågan och 

känslohanteringsförmågan (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Förskollärares förhållningssätt  

Gerald och Aspeflo (2009) menar att det finns en norm om vad som är normalt och att det då 
finns en risk med att bli för uppmärksam på att hitta saker som avviker från det normala. Detta 
innebär att man lätt ser saker som problem då beteendet avviker från normen. Samtidigt är det 

viktigt att kunna se barnen där de är för att kunna stötta dem i sin utveckling. Hejlskov Elvén 
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(2014) är även inne på samma spår och menar att vuxna ofta lägger beteendeproblemet hos 

barnet istället för att se tillbaka på hur de själva upplever situationen, samt se att ansvaret ligger 
hos förskollärarna. Författaren menar att barnen inte ser sitt beteende som ett “problem”.  

 
För att kunna hjälpa och stötta ett barn med utåtagerande beteende behöver förskollärarna  skapa 
en förståelse för orsaken till barnets beteende. Detta kan illustreras med hjälp av 

isbergsmetaforen, vilket innebär att se toppen på isberget exempelvis att barnet visar passivitet 
och aggression. Men orsaken till barnets beteende finns under ytan. Om barnet inte får hjälp 

med sina svårigheter utan istället bemöts med tillsägelser startar en negativ spiral hos barnet 
som sedan kan orsaka olika beteenden, exempelvis passivitet eller aggression. Negativa 
reaktioner och förhållningssätt till barnets beteende kan bidra till att barnet bildar en negativ 

självbild av sig själv. När barnet inte kan göra sig förstådd skapas stress hos barnet som kan 
visa detta genom ett utåtagerande beteende. Ett utåtagerande beteende kan exempelvis vara en 

konsekvens av att miljön inte är tillräckligt anpassad för ett barn med utåtagerande beteende 
(Gerland & Aspeflo, 2009). 
 

Hune och Nelson (2002) menar att ett barn som använder sina sociala färdigheter på ett sådant 
sätt som stämmer överens med det sammanhang de ingår i underlättar utvecklingen av en social 

kompetens. Social kompetens är en förmåga som hjälper individen att reagera på det sätt som 
stämmer in med den situation individen befinner sig i. Social kompetens kan hjälpa oss att lösa 
konflikter på ett framgångsrikt och lämpligt sätt. Däremot kan negativa interaktioner med 

omgivningen och begränsad social kompetens leda till problembeteende och minskad förmåga 
att skapa positiva relationer. Det förebyggande arbetet kring utåtagerande barn kan underlättas 

om det påbörjas i tidig ålder. Henricsson (2006) är även hon inne på samma spår i sin 
avhandling där syftet var att se förskollärares förhållningssätt och attityder gentemot 
utåtagerande barn. Forskaren har studerat hur relationen påverkar barnets utveckling och 

lärande. Studien resulterade i att ömsesidiga, arga interaktioner ökade risken för negativa 
relationen mellan barnet och läraren. Ett negativt beteende från läraren bidrog även till en ökad 

negativ självkänsla hos barnet. Studien visar även på att barn med utåtagerande beteende fick 
mer beteendekorrigeringar.  
 

För att barn ska få de bästa förutsättningarna för att klara sig i samhället måste förskollärarna 
lära sig hantera beteendeproblem på ett enkelt, effektivt, varsamt och medmänskligt sätt. 

Hejlskov Elvén (2014) lyfter vikten att beteendeproblem bör hanteras och inte behandlas. 
Folkman (1998) redogör för att ett utåtagerande barn behöver känna känslan av att det finns 
människor som bryr sig om barnet. Men för att skapa en relation med ett utåtagerande barn kan 

det vara viktigt att tänka på några saker för att förebygga detta beteende. Det är viktigt att ge 
barnet trygghet och tillit, det som lovas bör också hållas för att barnet till slut ska kunna släppa 

sin kontroll och lita på andra. Folkman (1998) menar att det är också viktigt att vara tydlig och 
förutsägbar. Men att vara tydlig och bestämd är bara en del av att skapa tillit till ett utåtagerande 
barn, detta måste kombineras med närhet och kroppskontakt. Dock kan närhet leda till 

besvikelse på så sätt att den är nära kopplat till äganderätt. Att ge barnet tillit och trygghet kan 
skapa svartsjuka hos detta barn då det ser ett annat barn få närheten, därför kan närhet vara svårt 

för ett barn med ett utåtagerande beteende då det inte vill öka risken för att bli besviken. Det är 
dock viktigt att alla verksamma i förskolan ger alla barn närhet och kroppskontakt. Att ha en 
dålig självkänsla är vanligt hos både in- och utåtagerande barn. Utåtagerande barn vill ofta 

synas hela tiden och en känsla av att de är störst och bäst men detta leder allt för ofta till 
tillsägelser som trycker ner barnets självbild. Det är lätt att barnet får en känsla av att det är ett 
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bråkigt barn som ingen tycker om. Som förskollärare i detta läge är det viktigt att trycka på det 

positiva hos barnet, barnet behöver känna en känsla av att bli sedd och att den duger som den 
är. Henricsson (2006) beskriver att en varm och positiv och stödjande förskollärare tenderar att 

minska att beteendet blir större i senare ålder. I sin avhandling skriver Henricsson (2006) att 
dagens lärare verkar sakna effektiva strategier för att bemöta utåtagerande barn. Hon redogör 
för att ungefär 20 procent av lärarna känner sig osäkra i sin förmåga att konfrontera ett barn 

med ett utåtagerande beteende. I hennes studie fick hon se att förskollärarna löste konflikterna 
genom diskussion med barnet eller att kontakta föräldrarna, detta menar Henricsson är för få 

strategier för att möta ett problemskapande beteende.  
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TEORETISK RAM   
I studien tas utgångspunkt i Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang (KASAM). 
För att skapa en känsla av sammanhang hos ett barn behöver sammanhanget vara begripligt, 

hanterbart och meningsfullt. KASAM skapas inom barnet och det utvecklas i samspel med 
andra människor. För att sammanhang ska kunna vara begripligt, hanterbart och meningsfullt 

behöver förskollärarna ha ett förhållningssätt där de arbetar för att skapa ett sammanhang hos 
barnet. Dessa tre begrepp kan tillsammans göra individen motståndskraftig mot stress. Studien 
utgår från teorin på grund av att den fokuserar på sammanhang i den pedagogiska 

verksamheten. Aaron Antonovsky lyfter vikten av ett sammanhang i den pedagogiska 
verksamheten. Denna teori kommer användas för att analysera resultatet utifrån 

nyckelbegreppen i KASAM vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa 
begrepp är viktiga för ett barn med utåtagerande beteende då dessa begrepp skapar ett 
sammanhang hos barnet. Om barnet inte upplever ett sammanhang kan barnet visa detta i form 

av ett utåtagerande beteende. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka förskollära rnas 
förhållningssätt till utåtagerande barn i förskolan, används begreppen för att tolka 

förskollärarnas svar om deras förhållningssätt skapar ett sammanhang. 
 
I Antonovskys (1991) teori om KASAM finns tre centrala begrepp vilka är: Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet begriplighet beskrivs som Jag vet. Att händelser 
som inträffar är begripliga och inte slumpmässiga eller oförklarliga även vid krig och död. Hon 

menar även att ett barn inte kan känna begriplighet förrän de inser att en människa kan försvinna 
för att sedan komma tillbaka igen. Barn utvecklas i relationer och samspel med andra 
människor. Författaren menar att begriplighet hos ett barn skapas genom förutsägbarheten som 

leder till begriplighet som utvecklas när ett barn blir medveten om sammanhanget i sociala 
relationer.  

 
När det gäller hanterbarhet beskriver Antonovsky (1991) begreppet som Jag kan. Detta handlar 
om hur en människa klarar av att hantera olika problem och i vilken grad de upplever vilka 

resurser som finns att ta till hjälp. Det är viktigt att det går att lita på dessa resurser till exempel 
sin partner, vänner, kollegor eller religion. Om ett barn visar sin egen vilja oberoende av 

anledning kan detta bemötas utifrån fyra olika kategorier som är ignorans, avvisande, 
uppmuntrande, accepterande och kanaliserande vilket betyder “inte nu men kanske senare”. Ett 
bemötande genom de tre första kategorierna skapar en känsla inombords att barnets önskningar 

alltid leder till bestraffning och misslyckanden. När ett barn blir neurologiskt moget har barnet 
lärt sig att släppa eller hålla tillbaka, exempelvis lärt sig att hålla kvar ett vredesutbrott eller att 

släppa fram det. När barnet tagit till sig dessa utökade förmågor blir situationen hanterbar och 
belastningsbalansen betydelsefull. 
 

Antonovsky (1991) redogör för det tredje och sista begreppet som är meningsfullhet och 
beskrivs som Jag vill. Detta är den viktigaste komponenten, detta kan ses som en 

motivationskomponent. Då något svårt sker vill människan skapa en mening i det hela och 
genom detta komma igenom upplevelsen. Antonovsky (1991) beskriver att om ett barn är 
aggressiv går det att bemöta detta barn på två sätt, antingen genom tillrättavisning och ignorans 

eller genom att omfamna barnet. Det sistnämnda leder till en känsla och erfarenheter av 
meningsfullhet och delaktighet hos barnet. Otrevligt bemötande eller ignorans kan tolkas på ett 

nedvärderande sätt trots att de fysiologiska behoven är tillgodosedda till exempel mat, vatten, 
syre och sömn. Positivt beteende som omtanke, tonfall och beröring skapar en upplevelse av 
meningsfullhet och betydelsefullhet.  
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 Winroth och Rydqvist (2008) såg att olika faktorer kunde hjälpa oss att se en mening i alla 
stressfaktorer som människans ständigt utsätts för. Dessa faktorer kallade han för 

motståndsresurser vilket kan vara relationer, makt, tid, pengar, materiella saker, men även 
normer och traditioner. Antonovskys (1991) teori menar att en hög känsla av sammanhang hör 
ihop med en god tillgång till dessa motståndsresurser och detta skapar en större chans att klara 

av de påfrestningar människan utsätts för i livet. 
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METOD 
I detta kapitel redogörs för valet av kvalitativ metod och intervju som datainsamlingsverktyg. 
Härnäst beskrivs genomförandet av våra intervjuer med förskollärare på två förskolor för att 

sedan gå in på analysen av den insamlade empirin. Till sist beskrivs studiens tillförlitlighet och 
etiska ställningstagande, vilket är två viktiga delar i en vetenskaplig studie.  

Kvalitativ metod 
Widerberg (2002) menar att kvalitativ metod handlar om att tydliggöra ett fenomens egenskap, 
innebörd och mening. Løkken och Søbstad (1995) beskriver att en kvalitativ studie är induktivt 

inriktad, detta innebär att det insamlade materialet styr slutsatserna och sedan kopplar det från 
enskilda och specifika till de allmänna. Wallen (2000) beskriver att om forskaren är induktiv 

inriktad kan den se delar i empirin som kan kopplas ihop med den valda teorin. Løkken och 
Søbstad (1995) beskriver även att målet i en kvalitativ metod handlar om att skapa en förståelse 
istället för att söka en förklaring, det innebär att få en förståelse för människors avsikter och 

beteende. Eliasson (2013) belyser att en kvalitativ metod ger oss större möjlighet till flexibil itet 
och anpassning till situation. Løkken & Søbstad (1995) menar även att i en kvalitativ studie 

studeras förskollärarna i deras rätta miljö för att forskaren inte ska styra beteendet hos 
förskollärarna som studeras. Wallén (2000) är inne på samma spår och beskriver även att ämnet 
för en intervju bör vara aktuellt och att det känns meningsfullt för förskollärarna. 

Intervju som redskap  
Eliasson (2013) beskriver att de två vanligaste metoderna inom de kvalitativa är intervju och 

observation. Eftersom studien handlar om förskollärares uppfattningar om förhållningssätt till 
barn med utåtagerande beteende i förskolan har kvalitativ metod valts i form av intervjuer. 
Kihlström (2007) beskriver att med hjälp av en kvalitativ metod får man insyn i andras tankar. 

Han menar även att i en kvalitativ intervju är det viktigt att intervjuaren inte ställer ledande eller 
stängda frågor, inte heller att den styr intervjun. I en intervju är det förskollära rnas 

föreställningar och upplevelser som är det viktiga och därför bör den som intervjuar undvika 
att styra intervjun. Bryman (2011) belyser att i en intervju har de som intervjuar en större 
möjlighet att gå djupare in i en fråga eller ställa följdfrågor. 

 
Individuella intervjuer i en strukturerad form valdes för att få fram de enskilda förskollära rnas 

föreställningar, tankar och erfarenheter utan att behöva ta hänsyn till det sociala sammanhanget 
som hade behövts i en gruppintervju (Lantz 2007). Strukturerad form av intervjuer skapas ett 
förutbestämt fenomen i detta fall förskollärares förhållningssätt till utåtagerande barn. 

Intervjufrågorna formades för att kunna fånga förskollärarnas upplevelser och uppfattningar där 
intervjufrågorna frågades i ett förbestämt mönster som var samma under varje intervju (Lantz 

2007). 
 

Urval  

Intervjuerna utfördes på två förskolor i samma kommun där intervjuades sex förskollärare, tre 
stycken på respektive förskola. Valet av antalet förskollärare begränsades utifrån tid och 

resurser. En kvalitativ studie är ändamålsstyrd vilket innebär att syftet med studien, i detta fall 
förskollärarnas förhållningssätt till utåtagerande barn styrde valet av förskollärare (Jacobsen 
2015).  
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Endast utbildade förskollärare intervjuades eftersom de har ansvar för att bedriva undervisning 

i förskolan (kap 2, 15 § av Skollagen, SFS 2010:800). Kilström (2012) lyfter vikten att i en 
kvalitativ studie använda sig av ett urval som har erfarenhet kring ämnet som undersöks. 

Empirin redovisas anonymt i form av fiktiva namn Anna, Emma, Kajsa, Bea, Lena och Mia.  

Genomförande 

Först kontaktades förskolecheferna på respektive förskola för att få deras godkännande att 
utföra intervjuer på deras förskolor. Efter godkännande från cheferna hänvisade de oss vidare 
till förskollärarna på respektive förskola där förskollärarna själva fick godkänna om de ville 

medverka i studien. Efteråt delades ett missivbrev ut (se bilaga 1) där informerade om studiens 
syfte redogjordes för. Efter deras godkännande bokades det tid för individuella intervjuer. 

Intervjuerna utfördes på förskolorna.  
 
Under intervjuerna delades arbetet upp på så vis att en av oss intervjuade medan den andra 

antecknade. Ljudinspelning användes då det är svårt att hinna med att anteckna allt själv. Lantz 
(2007) menar att den som intervjuar omedvetet kan filtrera empirin utifrån egna tolkningar, 

förskolläraren kan mena en sak medan den som intervjuar kan tolka det så att det får en annan 
mening. En nackdel är att det kan vara lätt att hamna i fällan och höra det man som intervjuare 
vill höra, detta motverkas genom ljudinspelning. Han nämner även att anteckna under intervjun 

kan bidra till att den intervjuade talar mer öppet då en del förskollärarna kan uppleva att man 
inte lyssnar då inga anteckningar samtidigt förs. Därför valdes att både anteckna och spela in 

för att skapa en högre kvalitet på intervjun. 
 
 Intervjuerna inleddes med en kort presentation om oss där redogjordes även syftet med 

intervjun och de etiska kraven som tagits hänsyn till. Detta gjordes för att säkerställa att alla 
förskollärarna har tagit del av den information som de behövde veta. Förskollärarna fick även 
ge sitt godkännande till att inspelning fick användas under intervjun. Intervjuerna varade mellan 

10–20 minuter.  
 

Analys 

Att analysera kvalitativ data är en process där data undersöks, organiseras och bryts ned. Den 
största utmaningen kan vara den stora mängd data som samlats in, och att hitta det 

betydelsefulla för just denna studie (Fejes och Thornberg, 2009) 
 

Empirin transkriberades så nära intervjuerna som möjligt, då detaljer i intervjun fortfarande var 
färskt i minnet. Eftersom empirin spelades in delades materialet upp mellan oss och lyssnades 
på var för sig. Empirin skrevs ner ordagrant, som sedan kodades. Fejes och Thornberg (2009) 

beskriver kodning som en process att ta reda på vad empirin handlar om, genom att skapa 
kategorier och begrepp. I analysen användes substantiv kodning vilket innebär att upptäcka 

koder i materialet. Koder kan vara färdiga ord eller uttryck som kan användas för att skapa 
kategorier. En fråga i taget analyserades där nyckelbegrepp sedan ströks under som var 
relevanta och gemensamma hos förskollärarna. Exempel på nyckelbegrepp är fysiskt, samspel, 

hinder, vara steget före, tid, mindre barngrupper och kunskap. Substantiv kodning kan i sig 
delas upp i två delar: öppen kodning och selektiv kodning, i studien valdes öppen kodning. Det 

innebär att frågor ställdes till datamaterialet, för att försöka hitta det som är mest betydelsefullt 
för studien, för att till slut kunna urskilja kategorier. De kategorierna som hittades var: Hur 
förskollärarna beskriver begreppet utåtagerande beteende, faktorer som påverkar arbetet med 
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utåtagerande barn, hur förskollärarna beskriver hur de arbetar förebyggande samt vilken 

kunskap förskollärarna känner att de behöver. Dessa kategorier omvandlades sedan till rubriker 
till resultatdelen. 

 
Empirin redovisas anonymt i form av fiktiva namn Anna, Emma, Kajsa, Bea, Lena och Mia. 
Utifrån syftet har det sedan skapats fyra kategorier: hur beskriver förskollärare begreppet 

utåtagerande barn, faktorer som påverkar arbetet med utåtagerande barn och hur förskollärarna 
beskriver att de arbetar förebyggande och vilken kunskap förskollärarna känner att de behöver 

för att kunna möta ett utåtagerande barn. 
 

Tillförlitlighet 

Studien har förhållit sig till validitet och reliabilitet. Validitet innebär att studera det forskaren 
avser är relevant för studien, ett annat ord är giltighet. För att nå en hög validitet i en studie 

finns det några moment som en forskare bör förhålla sig till. Innan studien startade bestämdes 
vilken metod som skulle passa syftet bäst, i detta fall blev det intervjuer. För att öka studiens 
innehållsvaliditet granskade handledaren intervjufrågorna för att ge förslag på förbättringar och 

godkänna det valda undersökningsinstrument. Ytterligare en del som ökar studiens validitet är 
om utomstående förstår innehållet, att allt från syftet till resultatet är tydligt beskrivet. Att 

intervjufrågorna är utformade på ett så enkelt och tydligt sätt är också viktigt. Om frågorna 
skulle kunna tolkas på olika sätt hade validiteten minskat. Då studien var så gott som färdig 
läste våra familjemedlemmar och vänner genom studien och komma med kritik och frågetecken 

kring det som de inte riktigt förstod (Kihlström, 2007). 
 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten i en studie. Studien genomfördes av båda två, detta ökar 
reliabiliteten speciellt under intervjuerna. Båda var med under alla intervjuer, en ställde frågor 
och en satt bredvid och antecknade samt kände in känslor och kroppsspråk. Att vara ensam och 

själv behöva ställa frågor, anteckna samt ta in övrig information kan minska trovärdigheten. 
Viktigt att tänka på här är dock att informera förskollärarna att den godkänner att båda två 

medverkar under intervjun. Intervjuerna spelades in, detta är ett sätt att öka reliabiliteten. Vid 
inspelning bevaras allt material, både det som sagts men också känslor och tonlägen. Skulle 
endast anteckningar förts hade det varit lätt att göra egna tolkningar och antecknat det som 

ansett vara mest viktigt och relevant. Det hade också förlorat mycket material eftersom att det 
inte går att anteckna allt själv (Kihlström, 2007). 

Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det är viktigt att förhålla sig till individskyddskravet i en 
studie, den finns för att skydda individer mot fysisk eller psykisk skada, förnedring eller 

kränkningar. Individskyddskravet består av fyra olika huvudskydd: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har tagit hänsyn till 

under vår forskning. 
 
Löfdahl (2014) redogör för information och samtyckeskravet som handlar om att alla 

inblandade i studien ska få information om undersökningen vilket i detta fall innebär att 
informerat har gavs till deltagarna om syftet med vår studie. Samtyckeskravet innebär även att 

deltagarna i studien ger sitt samtycke till att delta i studien och får information om att det när 
som helst kan avböja sitt deltagande. Studien började med att kontakten togs med 
förskolecheferna på respektive förskola för att få samtycke att utföra studien på deras förskolor 
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innan kontakten med förskollärarna togs. Löfdahl (2014) redogör för detta och menar att det är 

viktigt att alltid få förskolechefernas samtycke först. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) 
innebär att det insamlade materialet endast får användas till forskningsändamålet. Materialet 

förvarades så att ingen utomstående kunde ta del av det. Konfidentialitetskravet innebär att allt 
insamlat material inte får spridas till obehöriga. Inga utomstående ska kunna ta reda på vilken 
förskola som studien utförts på eller namn på deltagare. Namn på deltagare och förskola ska 

därför anonymiseras. I studien togs det hänsyn till detta genom fiktiva namn på deltagare och 
förskolor.(Vetenskapsrådet 2002). Dessa huvudkrav måste diskuteras inför varje undersökning 

eftersom att det är utformade likt riktlinjer. Det är upp till varje forskare att tänka till kring om 
varje krav tillgodoses och vilka konsekvenser studien kan få för individen (Björkdahl Ordell, 
2007). 
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RESULTAT 
Inledningsvis i det här kapitlet redogörs för hur förskollärarna uppfattar begreppet utåtagerande 
beteende. Därefter följer förskollärarnas uppfattningar av faktorer som påverkar arbetet med 

utåtagerande barns beteenden. Sedan redogörs det för hur förskollärarna beskriver att de arbetar 
förebyggande, för att sedan avsluta med vilken kunskap förskollärarna känner att de behöver 

för att möta ett utåtagerande barn. 
 

Hur beskriver förskollärare begreppet utåtagerande beteende 

 
Flertalet av förskollärarna beskriver att ett utåtagerande beteende handlar om att barnen 

uttrycker det fysiskt. Lena och Maria menar att ett sådant beteende kan visas genom slag, 
självskadebeteende, att fysiskt gå på kamrater och skrika. 
 

Det är ju dom som kanske slåss. Händer de saker så reagerar de snabbt, och det går utåt 
och mot andra ofta. -Lena 

 
Barn som på nått sätt inte riktigt vet hur den ska hantera vissa situationer. Kan bli 
frustrerad och när detta sker så kan det vara att det blir slag mot personal eller kompisar 

eller att den blir väldigt frustrerad och väldigt arg. Den kan kasta saker. -Maria 
 

Förskollärarna beskriver att det alltid har funnits barn med ett utåtagerande beteende på deras 
arbetsplatser men att de inte anser att det är vanligt. Kajsa beskriver att barn med ett 
utåtagerande beteende har ökat jämfört med för tio år sen. 

 
Jag kan känna att det är fler barn idag än för tio år sen. Det är mer barn som har det idag, 

ja. -Kajsa 
 

Bea redogör för att det inte är många barn i dagens förskoleverksamhet som är utåtagerande. 

Hon menar på att det är kanske ett barn per år och det anser hon inte är så mycket. 
 

Jag har inte haft många barn som har varit utåtagerande, utan om jag varit på tre 
förskolor så kanske det är två barn på varje ställe. Det kanske är ett barn per år. Jag 
tycker inte att det är så mycket. -Bea 

 
En av förskollärarna beskrev begreppet som inåtvänt. Anna menar att ett utåtagerande beteende 

oftast kopplas ihop med det fysiska men att det kan vara mer än så, och att det är viktigt att se 
de inåtvända barnen också. Hon menar att barnen har väldigt mycket inom sig som inte kommer 
fram. Anna redogör också för att ett barn kan ha ett utåtagerande beteende utan att slåss, bitas 

eller skrika. Anna menar att ett utåtagerande beteende även kan vara när ett barn stänger in sig.  
 

Jag tror att det första många tänker på är det fysiska, det är mycket och så. Men jag 
tänker nog inte så, det är även det inåtvända. De som har väldigt mycket inom sig som 
inte alltid kommer fram. -Anna 

 
Även de barnen kan ha ett utåtagerande fast det inte gör det utåt rent fysiskt utan de mer 

stänger in sig. -Anna 
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Kajsa beskriver att utåtagerande barn kan ha svårt att samspela. Emma redogör också för att ett 
utåtagerande barn kan ha problem med sina kamratrelationer. Hon beskriver att det kan finnas 

vissa barn som kan trigga igång ett utåtagerande beteende hos ett annat barn. 
 

 Barn som har svårt för att samspela med kompisar då de kan skapas en frustration hos 

barnet. -Kajsa 
 

Jag tänker ett barn som kanske har problem i sina kamratrelationer, barnet blir lätt 
frustrerad på kamraterna. Att det finns barn som triggar beteendet och vet att barnet 
reagerar med ilska då får jag liksom separera dem. -Emma 

Faktorer som påverkar arbetet med utåtagerande barn 
Förskollärarna beskriver faktorer som de anser påverka deras möjlighet att arbeta kring barn 

med utåtagerande beteende. Lena och Bea beskriver miljön och barngrupp som en påverkande 
faktor. Lena beskriver en miljö där hon som förskollärare har möjlighet att vara närvarande. 

Hon lyfter att en miljö och grupp med många barn innebär att hon inte har möjlighet att vara 
närvarande på samma sätt. 
 

Att det är en miljö där jag kan vara med och hjälpa dem än att kanske utsätta dem för 
det situationer där man kanske är 6, 7, 8 stycken och där jag kanske inte kan vara 

närvarande. -Lena 
 
Bea är inne på liknande spår och beskriver att gruppkonstellationer kan påverka barn med ett 

utåtagerande beteende. Hon menar att beroende på hur gruppen ser ut så kan barnen bete sig på 
olika vis vilket innebär att den övriga gruppen kan bli påverkad negativt. 
 

Det är såklart olika på kanske hur många barn det är och hur gruppkonste llationer ser 
ut. Är det en lugn grupp med ett barn som är utåtagerande så kan det ju bli att det kretsar 

mycket kring det barnet som är utåtagerande. De andra barnen kanske blir rädda, den 
gör si eller så, då kan den bli påverkad, det kan bli negativt. -Bea 

 

Kajsa lyfter även tid som en faktor som kan påverka arbetet med utåtagerande barn. Hon menar 
att det behövs mycket tid för att kunna ge barnet extra stöd. 

 
 De barnen behöver mycket tid kan jag känna. Det kan påverka verksamheten på så sätt 
att man lägger mycket tid på dem, och kan glömma den övriga barngruppen som bara 

flyter på. -Kajsa 
 

Hon lyfter också vikten av att det ska finnas tid för att kunna prata sig samman i arbetslaget.  
 

Det behövs tid för att vara med enskilda barnet och även tid för att sitta ner med 

personalgruppen för att prata oss samman om de barnen som man behöver ge lite extra 
stöd och hjälp, känner jag. -Kajsa 
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Hur förskollärarna beskriver att de arbetar förebyggande  

Majoriteten av förskollärarna ansåg att miljön och verksamheten i förskolan är  viktiga faktorer 
i ett förebyggande arbete. Anna lyfter vikten av verksamhetens rutiner för ett förebyggande 

arbete. Hon beskriver att det är viktigt att hitta situationer då det brister för barnet och att 
undvika dessa tillfällen. 

 
I alla högsta grad försöks verksamheten anpassas efter alla barn men också efter de 
utåtagerande så att de inte ska hamna i situationer där det brister för dem och att de då 

hamnar i dessa lägen som de inte kan hantera. -Anna 
 

Mia beskriver vikten av att anpassa verksamheten och de dagliga rutinerna efter alla barnen, 
speciellt efter de barnen med ett utåtagerande beteende. Hon redogör också för hur viktigt det 
är att arbetslaget har en enad syn kring hur de ska arbeta med utåtagerande barn. 

 
Det här med strukturer och rutiner alltså titta väldigt mycket på hur jag organiserar 

verksamheten och diskuterar även sinsemellan har vi samma syn på olika saker och ting. 
-Mia 
 

Lena är inne på materialets betydelse för utåtagerande barn. Hon upplever att ett mer kreativt 
material kan minska bråken i barngruppen. 

 
Inomhus kan jag uppleva att ju mer riktigt material man har ju mer fighter kan det bli. 
En bil kan skapa mer fighter än vad mer kreativt material som man bygger själv kan. -

Lena 
 
Mia och Kajsa lyfter vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt, där de lyfter vikten av att 

prata sig samman i arbetslaget. De är även inne på att man som förskollärare bör ligga steget 
före: 

 
Och så att man kommer överens, man måste i arbetslaget ha samma förhållningssätt, det 
är jätteviktigt. Det görs under handledning. -Mia 

 
Det är väl detta att vara steget före och att ta reda på så mycket man kan om hur man 

ska hantera det och att prata oss samman i personalen tror jag. -Kajsa 
 

Förskollärarna understryker att det är viktigt att uppmärksamma, kartlägga verksamheten kring 

utåtagerande barn, arbeta med och utvärdera vilka situationer som kan bidra till ett utåtagerande 
beteende och att vara nära barnet vid dessa tillfällen. 

 
Lena redogör för kartläggning som ett verktyg att minimera misslyckanden för barnet. Hon 
menar att kartläggning av tillfällen då de utåtagerande beteendet uppstår kan minska dessa 

tillfällen och att de skapar möjligheter att göra barnen så delaktiga som möjligt. 
 

Ja men det är väl lite som jag sa innan, att man får kartlägga och se vilka tillfällen händer 
detta så att man kan minimera dessa misslyckanden för barnet, så att den kan delta så 
mycket som möjligt. -Lena 
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Emma lyfter också detta och menar att kartläggningen får en att tänka till vad som fungerar bra 

och vad som fungerar mindre bra. 
 

Man får tänka till och när det händer saker med de barnen så får man ju utvärdera, vad 
det är som faktiskt inte fungerade här. -Emma 
 

Kajsa lyfter även att det är viktigt att vara nära barnen. Hon menar att det är viktigt att se dessa 
barn och vara ett steg före för att förhindra vissa negativa situationer. 

 
Jag känner att man behöver vara nära de här barnen och vara steget före. -Kajsa 

 

Förskollärarna lyfter även vikten av barngruppens storlek. Mia och Bea nämner gruppens 
betydelse för ett förebyggande arbete. 

 
Mia redogör för att dela den stora barngruppen och istället arbeta i mindre grupper. Hon menar 
även att de tänker på att inte ställa för höga krav eller göra saker för stort.  

 
För det första så försöker vi att inte ha för stora grupper, att dela gruppen. Man tänker 

ju på det här barnet, att man inte gör det för stort, att man ställer för höga krav. -Mia 
 

Bea beskriver att utåtagerande barn kan vara mer känsliga för ljud, och när det händer mycket. 

Detta menar hon kan minimeras genom mindre barngrupper. Hon tänker också att ett 
utåtagerande barn kan ha svårt med empati, att välja då det får för många valmöjligheter samt 

att hantera situationer då barnet får för mycket ansvar själv. Hon tror därför att ett utåtagerande 
barn mår bättre i en lugn och harmonisk grupp. 
 

Jag tror mycket på förebyggande. Små grupper, är man utåtagerande kan jag tänka mig 
att man är mer känslig för större grupper, ljud och att det händer mycket grejer. Att det 

är för mycket barn runt omkring. Det kan va svårt med empati och då tycker jag att man 
ska försöka göra grupper där barnet finner sig så lugn och harmonisk som möjligt. Men 
inte för mycket val och ge dem för mycket ansvar själv och att man tar den som alla 

andra fast kanske lite tydligare. -Bea 
 

Kunskap förskollärarna känner att de behöver 
I analysen kunde man se att majoriteten ansåg att det inte hade tillräckligt med kunskaper för 
att bemöta utåtagerande barn. De flesta upplevde att de inte kunde sätta ord på sina kunskaper 

men att de hade erfarenheter för att kunna bemöta dessa barn.  
 

Nä det tycker jag nog inte utan jag har lite grann om lågaffektivt bemötande, men jag 
kan inte säga riktigt vad det står för.  Men jag har väl mer min känsla hur man möter 
alla barn sen förstår jag att alla barn är olika men jag försöker ändå. -Bea 

 
Det dilemmat ställs man ju lite för varje gång man får ett barn som är i behov av särskilt 

stöd, att det är inte alltid man kan just det. -Lena 
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Minoriteten ansåg att de hade tillräckligt med kunskaper för att bemöta barn med utåtagerande 

beteende. Emma beskriver att den anser sig ha tillräckligt med kunskaper och att detta är något 
som grundar sig i erfarenheter. 

 
 Ja de tycker ja, jag tror att man grundar de i sin erfarenhet. Det är skönt att ha sin 
erfarenhet när man jobbar med de barnen. -Emma 

 
Kajsa och Lena ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskaper. De lyfter även vad de har för 

resurser att ta till hjälp då deras kunskaper inte räcker till. Det flesta betonar vikten av 
specialpedagogens stöd. Kajsa och Lena redogör även för specialpedagogen som ett hjälpmede l 
att ta till om det behövs. 

 
Kajsa redogör för att man aldrig blir fullärd och de handlar till en viss del om erfarenheter. Hon 

menar även att man kan ta hjälp av specialister. 
 

Man kan nog aldrig bli fullärd. På något vis handlar det om erfarenhet och att man tar 

hjälp av specialister runt omkring oss. Alla barnen är ju olika och det har olika 
ryggsäckar med sig hemifrån, så man måste också tänka på. Det finns inget som är 

normalt. -Kajsa 
 

Lena redogör för specialpedagogen som ett hjälpmedel som man kan ta till om man behöver 

stöd. Hon beskriver också att de har fått gå på föreläsningar och läsa litteratur om ett 
utåtagerande beteende i förskolan. 

 
Så mycket är ju att man får hjälp av specialpedagog, att tillsammans kom fram till att 
nä det här är jag inte superbra på. Sen har vi gått på föreläsningar och fått lära böcker. -

Lena 
 

Sammanfattning 
De flesta såg utåtagerande beteende som något fysiskt, som slag eller sparkar. Förskollärarna 
beskrev även att ett utåtagerande beteende inte behöver visas utåt utan också kan visas inåtvänt. 

Ett inåtvänt barn drar sig undan istället för att agera utåt mot andra. Förskollärarna ansåg också 
att ett utåtagerande barn kan ha svårigheter med att samspela med andra och att detta kan 

påverka deras kamratrelationer negativt.  
 
I resultatet framgår faktorer som kan påverka det förebyggande arbetet med utåtagerande barn. 

Miljö, barngrupp och tid var faktorer som förskollärarna menade kan skapa hinder i arbetet. 
Förskollärarna redogör för att barngruppskonstellationen kan påverka arbetet antingen negativt 

eller positivt. Miljön och gruppstorleken kan skapa hinder för förskollärarna då de behöver vara 
närvarande. Tid sågs även som en faktor som kunde påverka, förskollärarna redogjorde för att 
tid krävs för utåtagerande barn och även tid för att sitta ner i arbetslaget där de kan diskutera ett 

gemensamt förhållningssätt mot utåtagerande barn. 
 

Förskollärarna menar att det finns möjligheter att arbeta förebyggande med utåtagerande barn. 
De tar upp verksamhetens betydelse, vikten av att ha dagliga rutiner och att anpassa 
verksamheten efter alla barn, speciellt utåtagerande barn. Resultatet visar också att det är viktigt 

att ha samma syn kring beteendet i arbetslaget och att de har samma förhållningssätt för att 
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förebygga ett utåtagerande beteende. Förskollärarna beskrev också att kartläggning kan vara en 

bra metod för att hitta och förebygga detta beteende, det hjälper dem att veta när beteendet kan 
urarta och på så sätt kunna vara ett steg före. 

 
Enligt förskollärarna kan barngruppens storlek påverka ett utåtagerande barn. Förskollärarna 
beskriver att genom att skapa en mindre grupp kan de arbeta förebyggande kring utåtagerande 

barn. De redogör för att större grupper, ljud, fler val, mer ansvar samt när det händer för mycket 
kan påverka ett utåtagerande barn negativt. Förskollärarna upplever att detta kan förebyggas 

genom mindre grupper, färre valmöjligheter och mindre eget ansvar. 
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DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer resultatet diskuteras tillsammans med tidigare forskning och 
Antonovskys teori om KASAM. I den avslutande delen kommer studiens metod att diskuteras 

och sist förs didaktiska konsekvenser av studien fram. 

Resultatdiskussion 

Hur beskriver förskollärare begreppet utåtagerande beteende 

Respondera har lite olika tolkningar av begreppet utåtagerande beteende. Resultatet visar på att 
majoriteten tolkar de som fysiskt och svårt med samspel och en minoritet är inne på att ett 

utåtagerande beteende kan vara inåtvänt. Alla dessa beteenden kan ses som symtom där det inte 
finns KASAM då ett utåtagerande beteende uppstår när barnen inte förstår sammanhanget. När 

ett barn visar tecken på ett utåtagerande beteende känner de inte en känsla av sammanhang i 
situationen. Det alla hade gemensamt kan kopplas till Wikings (1998) definition av begreppet. 
Hon beskriver att ett utåtagerande beteende sker genom handlingar snarare än genom ord.  

 
Minoriteten av våra förskollärare är inne på att utåtagerande beteende kan vara inåtvänt som 

även Gerland och Aspeflo (2009) beskriver. Däremot anser Folkman (1998) att utåtagerande 
och inåtvänt beteende är två olika kategorier. Vår tolkning är att förskollärarna menar att ett 
inåtvänt beteende faller inom kategorin utåtagerande beteende. Denna tolkning dras utifrån 

analysen av empirin, och resultat där förskollärarna beskriver att ett utåtagerande beteende kan 
visa sig på olika sätt exempelvis inåtvänt, fysiskt och svårigheter med samspel som nämndes 

tidigare. 
 
Förskollärarna beskriver att barn med ett utåtagerande beteende kan ha svårigheter med samspel 

och kamratrelationer. Här finns en likhet mellan svårigheter med samspel och KASAM. 
Antonovsky (1991) menar att barn utvecklas tillsammans med andra men för att det ska ske en 

utveckling behöver barnet begripa tillvaron för att kunna förstå och hantera den situation 
barnets sätts i. Han menar också att för att känna meningsfullhet i det man gör är det viktigt att 
barnet känner sig engagerad och motiverad. Barn med en hög KASAM har lättare för att bygga 

upp ett förtroende och skapa goda relationer med andra människor (Antonovsky, 1991). Hune 
och Nelsons (2002) visar på att brister av vissa sociala färdigheter kan påverka det sociala 

samspelet med vänner och vuxna. Vår tolkning är att barn med ett utåtagerande beteende 
behöver extra hjälp med att hitta ett sammanhang i sociala relationer. Kan det vara så att barn 
med ett utåtagerande beteende har svårt med sociala samspel för att de inte förstår meningen 

med det? 

Faktorer som påverkar arbetet med utåtagerande barn 

Förskollärarna lyfter miljö, gruppkonstellation och tid som faktorer som kan påverka arbetet 
med utåtagerande barn. Stora barngrupper bidrar till att man som pedagog inte kan vara 
tillräckligt närvarande som ett utåtagerande barn kan behöva. Om förskollärarna inte har 

möjlighet att vara tillräckligt närvarande blir de lätt att sammanhanget för barnet inte upplevs 
meningsfullt, hanterbart eller begripligt då pedagogen inte har möjlighet att vara närvarande 

och hjälpa barnet att skapa en känsla av sammanhang i situationen. Henricsson (2006) för fram 
att tillgängliga och närvarande förskollärare skapar trygghet hos barnen och att detta är en viktig 
faktor för att barnen ska utveckla en trygg anknytning till förskollärarna.   Förskollärarna menar 

att stora grupper kan bidra till att man inte har möjlighet att ge dessa barn den närhet som 
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behövs. De lyfter även att den övriga gruppen kan bli negativt påverkade då pedagogen behöver 

lägga mycket tid på det utåtagerande barnet. Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver att en 
negativ gruppdynamik kan skapas kring ett utåtagerande barn då förskollärarna kan behöva 

lägga mycket fokus på barnet, då ett utåtagerande beteende uppstår. Detta leder till att den 
övriga gruppen kan bli påverkade negativt. Det menar även att beroende på gruppens reaktioner 
vid ett utåtagerande beteende antingen kan trigga beteendet eller att hindra ett utåtagerande 

beteendet. Om de övriga barnen stöttar och ger positiva reaktioner på ett utåtagerande beteende 
triggar det beteende att fortsätta. När förskollärarnas fokus läggs mycket på en enskild individ 

finns risken att hela gruppen blir påverkad negativt.  
 
När förskollärarna pratar om gruppkonstellation kommer det även in på miljön. Möjligheten att 

skapa mindre grupper i den miljön de arbetar i. Mindre grupper i miljön menar de är en faktor 
som påverkar arbetet för att undvika att sätta barnet i situationer där pedagogen inte har 

möjlighet att vara tillräckligt närvarande. Miljö kan påverka ett utåtagerande barn på olika sätt, 
ett mindre rum kan exempelvis upplevas som lugnande för ett barn med utåtagerande beteende 
(Eresund och Wrangsjö, 2008). I Läroplan för förskolan (1998 rev.16) står det beskrivet att 

förskollärare ska skapa en miljö där barnen känner trygghet, utmanas och lockas till lek. 
 

Utifrån resultatet redogör förskollärarna för att barngruppen har en betydelse för utåtagerande 
barn. Ett utåtagerande barn kan påverka en grupp negativt, men det utåtagerande barnet kan 
också bli påverkad negativt av gruppen. Oavsett gruppens storlek spelar miljöns betydelse 

också en roll. Utifrån empirin kan vi se att gruppkonstellationer och verksamhetens miljö gick 
in i varandra. Förskollärarna lyfter även tid som en påverkande faktor kring arbetet med 

utåtagerande barn. Förskollärarna uttrycker sig att tid behövs för att skapa möjligheter att vara 
närvarande och arbeta förebyggande men som kanske inte alltid finns. 
 

Empirin visar att tid är en faktor som påverkar arbetet med utåtagerande barn på ett negativt 
sätt. Tid är något som saknas i verksamheter, speciellt för utåtagerande barn. Detta förstärker 

även förskollärarna då de uttrycker att barn med utåtagerande beteende kräver mycket tid och 
att det även krävs tid till att prata samman i arbetslaget. Finns då inte tillräckligt med tid för ett 
förebyggande arbete kring utåtagerande barn kan de då innebära att förskollärarna inte alltid 

har möjlighet att vara närvarande, och arbeta förebyggande för att skapa ett sammanhang hos 
barnet som är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta behövs för att skapa KASAM 

(Antonovsky, 1991). Antonovsky (1991) beskriver motståndsresurser i hans teori om KASAM. 
Motståndsresurser hjälper oss att se en mening i alla stressfaktorer som människan omges av. 
En motståndsstrategi är tid, vilket förskollärarna menar ofta saknas i verksamheten. 

Motståndsresurser kan hjälpa oss att göra ett bra jobb men det kan också bli ett hinder i arbetet, 
om det inte finns tillgång till de motståndsresurser som behövs. Tiden styrs av pengar vilket i 

sin tur styrs av högre makter i form av politikerna.  
 
Det lyfter även att tid behövs för att sitta ner i arbetslaget. Vår tolkning och upplevelse av svaren 

är att tid är en viktig faktor men som ofta kan påverkar barnen negativt genom att tid inte alltid 
finns, tid behövs för att förskollärarna ska kunna stödja barnet och vara närvarande vilket 

barnen behöver. Får barnet inte rätt stöd påverkas barnet negativt då den inte får den stöttning 
som krävs. Eresund och Wransjgö (2008) redogör även för att tid är en viktig faktor som kan 
påverka arbetet med utåtagerande barn och att det i verksamheten är ganska vanligt med 

personalbrist, vilket minskar möjligheten för tid till barnen. Det flesta förskollärarna var inne 
på gruppkonstellation som en påverkande faktor.  Vi ställer oss frågan om detta kan ha att göra 
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med de stora barngrupperna och lågt antal utbildade förskollärare som verksamheten präglas av 

idag.   

Hur förskollärare beskriver att de arbetar förebyggande 

Det framstår i resultatet att barngruppens storlek kan ha betydelse för barn med ett utåtagerande 
beteende, beroende på just det barnet och förskollärarnas förhållningssätt. Barngruppen 
nämndes av förskollärarna som både förebyggande arbete och som ett hinder. Här beskrivs 

barngruppen ur ett förebyggande synsätt. Förskollärarna påtalar vikten av att skapa mindre 
barngrupper för att förebygga ett utåtagerande barns beteende. Brodin och Lindstrand (2008) 

menar att barn i förskolan oftast behandlas på gruppnivå istället för individnivå. Förskollärare 
menar att dessa barn kan ha svårt med empati och att de inte behöver utsättas av för många val 
och för stort ansvar själva, detta kan motverkas genom mindre grupper. Eresund och Wrangsjö 

(2008) redogör för att en mindre barngrupp kan ge en lugnare och mer stödjande miljö. Vår 
tolkning utifrån förskollärarnas svar är att fokus läggs mycket på utåtagerande barn och att 

övriga individer i gruppen hamnar i skymundan. Vi ställer oss frågande till om mindre grupper 
endast är bra om man anses utåtagerande. Om mindre grupper, mindre ansvar och mindre val 
inte skulle gynna alla barn på individnivå.  

 
I resultatet visar att förskollärarna lyfter vikten av att arbeta förebyggande genom kartläggning, 

att utvärdera händelser och situationer som uppstår i verksamheten samt att försöka ligga steget 
före. Förskollärarna påtalar vikten av att kartlägga situationer som barn med utåtagerande 
beteende har svårt med, och bygga upp ett arbete kring det för att sedan gå tillbaka och utvärdera 

de insatser man tagit till för att stötta barnet. Kartläggning kan ses som ett KASAM-tänk då de 
innebär ett förebyggande arbete som skapar meningsfulla, hanterbara och begripliga situationer 

för barnet. De lyfter även att kartläggning är viktigt för att minska misslyckandet för barnet och 
att göra barnet så delaktig som möjligt i verksamheten. I Läroplan för förskolan (lpfö98 rev.16) 
beskrivs det att kunskap om varje barns erfarenheter behövs för att kunna stödja barn i deras 

lärande. Läroplanen beskriver även att arbetslaget ska arbeta med dokumentation, följa upp och 
analysera. 

 
En av förskollärarna beskrev även material som ett sätt att minska konflikter i barngruppen. 
Förskolläraren menar att ett mer kreativt material kan minska risken för konflikter som 

uppkommer av materialet. Vår tolkning är att material som exempelvis bilar skapar mer 
konflikter än material som inte är färdigbyggt eller har en redan färdig mening, som till exempel 

pinnar. Nordin-Hultmans (2004) hävdar att dagens traditionella förskolor inte har så mycket 
laborativt material. Hon menar att experimenterande material utmanar barnen att pröva olika 
tankar och idéer.  

 
Förskollärarna lyfter vikten av att diskutera och prata samman i personalgruppen angående 

förhållningssätt. De lyfter även vikten av strukturer och rutiner i verksamheten för alla barnen 
men speciellt för barn med utåtagerande beteende. Henricsson (2006) menar att det är viktigt 
att alla i arbetslaget känner att de får stöd av varandra för att kunna hantera ett utåtagerande 

beteende. Om det inte känner att det har stöd av varandra kan arbetet stanna av och påverka 
barnet negativt. 

 
Förskollärarna yttrade sig aldrig om att det arbetade med KASAM däremot upplevde vi att 
deras förhållningssätt kring utåtagerande barn kan kopplas till Aaron Antonovskys (1991) teori, 

känsla av sammanhang. Förskollärarna tar upp olika sätt att arbeta förebyggande i 
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verksamheten. Ett förebyggande arbete leder till att skapa en verksamhet som är mer hanterbar, 

begriplig och meningsfull för barn som annars kan ha svårt med detta.  En situation blir 
begriplig för barnet när barnet blir medveten om ett sammanhang i relationer. Vilket går att 

koppla till att arbeta i mindre grupper där förskollärarna menade att de ger en lugnare och 
stödjande miljö. Tolkningen går då att dra att en lugn och stödjande miljö bidrar till en mer 
hanterbar situation för barnen. Förskollärarna lyfter att mindre grupper skapar möjligheter att 

vara nära barnet. Hanterbar blir situationen då barnet lär sig att hantera känslor att antingen 
släppa fram eller hålla tillbaka vredesutbrott vilket kräver närvarande förskollärare. 

Förskollärarna lyfter även vikten att prata samman i arbetslaget för att ha samma 
förhållningssätt även att kartläggning är viktigt för att minska misslyckanden för barnet och 
skapa en mer delaktighet. Tolkningen går att dra till att förskollärarna försöker skapa 

meningsfullhet hos barnen där de bemöts positivt vilket skapar meningsfullhet.  
 

En slutsats som kan dras utifrån förskollärarnas svar är att majoriteten pratar om mindre 
barngrupper, kartläggning, verksamheten samt diskussion i personalgrupp som viktiga faktorer 
i hur de arbetar förebyggande. En pedagog kommer även in på material som en faktor för 

förebyggande arbete. Material kan ses som en motståndsresurs då de kan vara ett hjälpmedel i 
förskoleverksamheten. Finns inte motståndsresurser kan de skapa hinder i verksamheten. Vår 

tanke är att material både kan ses som ett hinder och en motståndsresurs som kan skapa en 
känsla av sammanhang då motståndsresurs och sammanhang hör ihop. Vi ställer oss frågande 
kring om förskollärarna känner att de har tillräckligt med kunskap för att använda materialet på 

ett så framgångsrikt sätt som möjligt när de gäller utåtagerande barn, då de beskrev att deras 
kunskap kring utåtagerande barn saknas. För att material ska bli ett hjälpmedel innebär det även 

att materialet används på rätt sätt. 
 

Kunskap förskollärarna känner att de behöver 

Det som inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper redogör för var de kan hämta den kunskap 
som saknas för situationen. Här kan slutsatsen dras att även om det upplever att kunskapen inte 

finns så vet de vilka resurser som de kan ta till hjälp även att de fått kunskaperna genom 
erfarenheter. Skolverket (2017) beskriver att erfarenhet ska vila på vetenskaplig grund. 
Vetenskaplig grund och erfarenheter ska komplettera varandra och hitta ett samspel. 

Erfarenheter måste vara beprövade under en längre tid. Vi upplever att förvånansvärt få anser 
sig ha kunskaper om utåtagerande barn. När frågan ställdes om de upplevde att det var många 

barn med utåtagerande beteende i verksamheten svarade förskollärarna att det i alla fall var en 
varje termin. En respondent belyser att man aldrig blir fullärd utan det beror på barnets 
ryggsäckar och att det inte finns något som är normalt. Detta kan kopplas till Isbergsmodellen. 

Vilket innebär att man kollar under ytan för att ta redan på orsaken till ett beteende för att kunna 
hjälpa barnet utifrån barnets behov. Tolkningen går att dras att barnens ryggsäck är det som 

finns under ytan på isberget. Det behövs skapas mer kunskaper för att kunna bemöta barnet 
utifrån barnets behov (Gerland & Aspeflo, 2009). 
 

För att ett barn ska uppleva KASAM, känslan av ett sammanhang behöver barnen uppleva ett 
sammanhang i den pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska verksamheten måste skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos barnet. Antonovsky (1991) beskriver att ett 
barn som bemöts med tillrättavisningar och ignorans kan leda till att barnet upplever 
misslyckande. Däremot kan bemötande som omfamning och omtanke skapa en upplevelse av 

meningsfullhet hos barnet. Finns ingen kunskap om att bemöta barn med utåtagerande beteende 



22 
 

på bästa sätt, hur går det då att skapa ett sammanhang hos barnet om kunskaperna kring 

utåtagerande barn är bristande? Kunskapen om begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 
är viktig då ett barn som inte upplever sammanhang kan visa det genom ett aggressivt beteende. 

Henricssons (2006) menar att ett negativt beteende hos förskollärare kan bidra till en sämre 
självkänsla hos barnet och även sämre relationer mellan lärare och barn. Hune och Nelso n 
(2002) för fram att negativa interaktioner kan leda till problembeteenden och skapa svårighe ter 

med att skapa positiva relationer. 
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METODDISKUSSION 
Vår valda metod var lämplig för undersökning då undersökningens syfte och frågeställningar 
blev besvarade. Däremot gick förskollärarnas svar på intervjufrågorna ibland ihop med 

varandra med detta menas att när en fråga ställdes kom förskollärarna in på frågor som ännu 
inte hunnit ställas. Nästa gång kommer en pilotstudie utföras för att kontrollera att frågorna 

fungerar innan intervjuerna utförs. I studien användes en strukturerad form av intervju vilket 
innebär att det användes förbestämda frågor och att frågorna ställdes i samma ordning varje 
gång. Personliga, kvalitativa och strukturerade intervjuer blir kvalitativa då en mer tydlig och 

noggrann beskrivning av förskollärarna om ämnet som valts (Løkken & Søbstad, 1995). 
Strukturerade intervjuer fungerade bra för att det ramade in det bestämda ämnet som var 

förhållningssätt kring utåtagerande barn. Vill man däremot inte inrama ämnet på samma sätt 
som kan en mindre strukturerad intervju vara en möjlighet då de intervjuade har mer möjlighet 
att styra intervjun.  

 
I denna studie användes endast en metod men om det funnits mer tid att tillgå så hade man 

kunnat använda oss både av intervjuer och observationer. Genom intervjuerna tar man reda på 
hur förskollärarnas syn på ett ämne medan observationerna skulle visa oss hur de gör i 
praktiken. Detta hade kunnat bli en intressant jämförelse och ge en ökad förståelse för ämnet, 

detta menar även Kihlström (2007) bidrar till att öka validiteten i studien. 
 

Vi är tacksamma för att alla våra förskollärare gav ett godkännande och att ljudinspelning kunde 
användas under intervju sektionerna. Detta gjorde att reliabilitet i studien ökade och att det 
inspelade materialet kunde lyssnas igenom i flera gånger i efterhand, och samtidigt få med allt 

material som skulle vara svårt att hinna anteckna (Kihlström 2007). 

Didaktiska konsekvenser 

Slutsatser utifrån resultatet är att det går att arbeta förebyggande med utåtagerande barn på olika 
sätt och att ett förebyggande arbete är viktigt för att ge barnen de stöd som behövs. 
Konsekvenser utifrån studiens resultat är att tid, gruppstorlek och miljö upplevdes som hinder 

för att arbeta förebyggande kring barn med utåtagerande beteende detta kan påverka att barnen 
inte får det stöd det behöver. I vårt framtida yrkesliv tas kunskaperna om förebyggande arbete 

kring utåtagerande barn med för att tidigt kunna förebygga situationer där ett utåtagerande 
beteende kan skapas. I både forskningen som fördjupats i och den insamlade empirin finns en 
röd tråd om vikten av ett förebyggande arbete i verksamheten. 

 
Resultatet redogör för att förskollärarnas kunskaper kring utåtagerande barn byggs på 

erfarenheter, och att annan kunskap tas in då de hamnar i en situation där den krävs för att kunna 
bemöta ett utåtagerande barn på bästa sätt. En slutsats som kan dras är att kunskap hämtas då 
den behövs istället för att finnas som en grund. Vår önskan är att förskollärare ska få mer 

utbildning kring utåtagerande barn för att kunna vara mer förberedda. Alla barn är egna 
individer och bör bemötas utifrån barnets behov men det går alltid att få en förkunskap kring 

utåtagerande barn för att inte stå tomhänt då situationen uppstår. För att kunna bemöta barnet 
med rätt stöd direkt. 
 

I resultatet besvarades vårt syfte och frågeställningar. Resultatet av vår studie kan vara till stöd 
för förskollärare i deras arbete med utåtagerande beteende. Då resultatet synliggör 
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förskollärares förhållningssätt där de synliggör hinder och möjligheter med ett förebyggande 

arbete och förskollärares förhållningssätt.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej! 
  
Vi heter Victoria Björk och Linnea Hedman och är två förskole studenter på Borås högskola, 

Som nu har påbörjat vår sjunde och sista termin. Det är nu dags för oss att skriva vårt 
examensarbete. Studien kommer handla om förskollärares förhållningssätt till utåtagerande 

barn i förskolan och detta kommer göras i form av intervjuer. 
  
Intervjuerna kommer hållas med förskollärare på två förskolor. Under intervjun kommer båda 

två som skriver examensarbetet sitta med. Det är viktigt att du som deltagare har kännedom 
att studien utgår utifrån de etiska principerna. Detta innebär att du som deltagare har rätt att 

själv bestämma om din medverkan. All information kommer även att behandlas anonymt. 
Detta innebär att inga namn på deltagare eller förskola kommer skriva ut i examensarbetet.  
  

Vi önskar att få använda oss av ljudinspelning under våra intervjuer för att öka reliabiliteten 
och få så innehållsrikt material som möjligt. Det insamlade materialet kommer endast 

användas i undersökningens syfte. 
  
Om ni har några övriga frågor så hör gärna av er till oss! 

 
 

  
Med vänliga hälsningar 
  

Victoria Björk tel, xxxxxxxxxx  
                                                       

Linnea Hedman tel, xxxxxxxxxx 
Epost: 
Studerande på förskollärarprogrammet på Borås Högskola 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
 

1. Vad tänker du på då du hör begreppet utåtagerande barn i förskolan? 

 
2. Hur påverkar utåtagerande barn verksamheten enligt dig? 

 

3. Har du mött barn med ett utåtagerande beteende i verksamheten? 
 

4. Känner du att du har tillräckligt med kunskaper att bemöta dessa barn på ett 
pedagogiskt sätt? Vart har du fått denna kunskap ifrån? 

 

5. Vad saknar du för att kunna bemöta dessa barn på ett pedagogiskt sätt? 
 

6. Hur arbetar/ bemöter ni dessa barn i verksamheten på ett pedagogiskt sätt? 
 

7. Hur arbetar ni förebyggande kring barn med utåtagerande beteende? 

 
8. Har du något mer att tillägga kring detta ämne? 
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