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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning och litteratur om inåt- och utåtagerande barn 

som visar olika beteenden, samt hur pedagogernas förhållningssätt och miljön påverkar barn 

med dessa beteenden. 

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att få en uppfattning av några pedagogers syn på hur beteendet hos 

inåt och utåtagerande barn avspeglas i verksamheten. Samt olika faktorer som kan påverka, så 

som förhållningssätt, bemötande, miljö och stereotypa könsroller. 

 

Metod 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi använt oss av intervju som redskap. 

Vi har intervjuat sex pedagoger från två olika förskolor i Västra Götaland. 

 

Resultat 
Pedagogerna menade att man måste se vad det kan vara för bakomliggande faktorer till ett 

inåt- eller utåtagerande beteende. De ansåg även att barn som var utåtagerande var lättare att 

märka av i en grupp medan de inåtagerande barnen tar längre tid att uppmärksamma. 

Resultatet visade även att det fanns olika åsikter kring flickors respektive pojkars beteenden 

och att pedagogernas bemötande samt förhållningssätt har en central roll i arbetet med inåt- 

och utåtagerande barn. Samtliga pedagoger menade även att miljön var en påverkande faktor. 
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Inledning 
 

Runt om i förskolor finns det en mångfald av olika beteenden hos barn, men detta behöver 

inte betyda att det enbart är problematiska barn. Ett beteendeproblem enligt Nordahl, Sørlie, 

Manger och Tweit (2007) är något som återkommer i perioder. Det som anses vara ett 

”normalt” beteende påverkas av samhällets normer och värderingar.  Beteendeproblem hos 

barn kan delas in i två huvudgrupper, dessa är inåtagerande och utåtagerande beteende. I 

barngrupperna finns det barn som är mer utmärkande än andra och därmed får mer 

uppmärksamhet av pedagogerna. Detta kan då leda till att pedagogerna prioriterar de barn 

med ett utåtagerande beteende utan att reflektera över det. Även om man inte är medveten om 

att det finns barn som lever i sin tysthet så behöver dem samma stöd som de barnen som tar 

mer plats i förskolan.   

 

Utifrån egna erfarenheter och upplevelser under utbildningstiden har vi stött på olika 

situationer inom förskolor som väckt vårt intresse till en fördjupning inom ämnet med utåt – 

och inåtagerande beteende hos barn. När vi sökte på ämnet fanns det forskning antingen om 

utåt eller inåtagerande beteende, det fanns inte många studier som innefattade båda 

beteendena. Därför ansåg vi att de vore intressant att fördjupa sig inom båda beteendena och 

undersöka om det fanns skillnader i bemötandet från pedagogerna gentemot barnen. Vi var 

även intresserad av att veta pedagogernas erfarenheter om hur man kan arbeta. Även om dessa 

pedagoger anser att flickor respektive pojkar har olika beteenden utifrån deras kön.  
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Syfte 
 

Syftet med vår studie är att få en uppfattning av några pedagogers syn på hur beteendet hos 

inåt och utåtagerande barn avspeglas i verksamheten. Samt olika faktorer som kan påverka, så 

som förhållningssätt, bemötande, miljö och stereotypa könsroller. 

 

Frågeställningar 
 

 Påverkar dessa pedagogers bemötande och förhållningssätt de barnen med inåt- och 

utåtagerande beteende? 

 

 Hur beskriver dessa pedagoger att man kan arbeta i förskolan för att motverka negativt 

betingade beteenden? 

 

 Anser pedagogerna att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors beteende?  

 

 

Begreppsförklaring 
 

Beteendeproblem 

Vår definition av beteendeproblem, är ett beteende som avviker från samhällets normer och 

att beteendet återkommer under längre tid och inte enbart under vissa perioder. 

 

Utåtagerande 

Ett utåtagerande beteende kan beskrivas som att individen uttrycker sig genom verbala och 

fysiska attacker, så som slag och skrik med mera.  

 

Inåtagerande 

Ett inåtagerande beteende är motsatsen till ett utåtagerande, individer med ett inåtagerande 

beteende kan beskrivas som tysta och tillbakadragna.  

 



7 

 

Bakgrund 
 

I bakgrunden redogör vi för tidigare forskning och litteratur om inåtvända och utåtvända barn 

som visar olika beteende, samt hur pedagogernas förhållningssätt, stereotypa könsroller och 

miljö påverkar barn inom detta beteende.  

 

Beteendeproblem 

Nordahl, Sørlie, Manger och Tweit (2007) beskriver att när ett beteende bryter mot vad som 

anses vara ett normalt beteende kan det tolkas som att det är ett beteendeproblem. Författarna 

menar även att människor kan uppträda problematiskt under vissa perioder av sitt liv, men att 

detta är naturligt men om beteende kvarstår bör man se över vad detta kan bero på. Nordahl et 

al menar att ett visst beteende uppkommer när man hamnar i olika situationer som sätter press 

på barnet som leder till ilska och problematik i dens vardag. Barn är olika och visar olika 

beteende utifrån sin situation men det behöver inte betyda en varning, utan om beteende 

förstärks och det leder till ett hinder för barnets kognitiva utveckling eller en risk till skada för 

omgivningen. Nordahls et al benämning av beteendeproblem, är ett avvikande beteende i 

barnens vardag och en bristande förmåga att anknyta till sociala relationer. Omgivningens syn 

på vad som anses vara onormalt eller normalt är också en viktig aspekt i ett barns uppvisade 

beteende.  

 

Enligt Nordahl et al (2007) anses ett beteendeproblem vara komplikationer i barnets livsmiljö 

och att barnet har svårt att förena sig med sin omgivning. Barnet har svårt att leva upp till 

samhällets krav och förhoppningar, som leder till obalans mellan individ och miljö. Nordahl 

et al beskriver barn med ett utagerande beteende som ilsken, bråkar, hamnar i slagsmål med 

kamrater, med andra ord visar sina känslor genom fysiska och verbala attacker, som leder till 

en skada för andra men även sig själv. Ett inagerande beteende däremot inte gör omgivningen 

någon skada, utan barnet i sig.  

 

Kadesjö (2010) menar att alla barn uppvisar ett visst beteende, när de vill ha något eller visar 

med starkt kroppsspråk att de vill göra det på sitt eget sätt. Författaren menar att uppkomsten 

av ett beteende kan ha att göra med något som barnet triggats av. Det kan vara svårigheter i 

verksamheten, livsförhållanden i hemmet eller utstötning från kompisar. Man måste även se 

bakomliggande faktorer som får barnet att visa en stark aggression. Kadesjö anser att när ett 

barn har visat ett upprepande beteende av att inte samarbeta med föräldrar och sin omvärld 

kan det leda till allvarliga problem, som i sin tur blir ett beteendeproblem. Att ett barn visar 

missnöje, ledsenhet och ingen trygghet menar Kadesjö är allvarliga symptom i barnets liv. 

Dessa symptom leder till att barnet känner sig både psykiskt och fysiskt nedstämd, som sedan 

bidrar till skada för barnet men även för omgivningen.  

 

Nordahl et al (2007) menar att ett barn i samspel med vuxna tar till sig ett visst beteende och 

använder sig utav det. Genom att ett barn exempelvis visar ett utåtagerande beteende och den 
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vuxne reagerar med att ge efter, resulterar det i att barnet lär sig undvika att göra saker de inte 

vill eller känner för. Då barnet insett konsekvenserna av sitt handlande menar Nordahl et al att 

det är svårt att förändra beteendet, även om det ligger ett stort ansvar på både de vuxna i 

förskolan och på föräldrarna. De måste då ge beröm och uppmuntra barnets ”positiva” 

beteenden för att lyckas dämpa det utåtagerande beteendet. 

 

Inåtagerande 
Folkman (1998) menar att inåtvända barn tacklar en självbild på ett annorlunda sätt än de som 

visar ett aggressivt beteende. De inåtvända söker bekräftelse och acceptans från sin 

omgivning för att bli omtyckt eller accepterad. Somliga barn med inåtvänt beteende frågar sig 

själva ”existerar jag?” ”ser dem mig?”. Ett inåtagerande barn har en stor tveksamhet och 

ingen tilltro till sin egen kompetens att klara av något själv (Folkman 1998).  

 

Om hon inte var där, var det ingen som märkte det. 

Och om hon var där, var det inte heller någon som 

märkte henne. Hon var verkligen det osynliga barnet. 

                                                Folkman (1998, s. 14) 

 

Vi valde att ta med detta citat för att tydliggöra hur ett barn med inåtagerande beteende kan 

beskrivas. Barn som drar sig undan, är osynliga och inte tar kontakt med andra barn känner 

sig inte synliga i barngruppen eller till och med i sitt egna hem. De far illa då ingen märker av 

dem i verksamheten (Folkman, 1998). Nordahl, Sørlie, Manger & Tweit (2007) beskriver att 

barn som är tysta och tillbakadragna och som har ett inåtagerande beteende har svårt att  söka 

kontakt med andra i sin omgivning. Dessa barn utgör ingen skada till omgivningen utan mer 

skada till barnet själv.  

 

Lund (2006) menar trots att de inåtvända inte visar ett aggressivt beteende såsom de utåtvända 

betyder det inte att det är mindre problematiskt. Ett inåtvänt barn beskrivs som tillbakadragen, 

tyst och har ett introvert beteende och det är då viktigt att man inte kategoriserar barn genom 

att benämna barnen vid ett visst beteende och ser istället individen. Då alla barn har olika 

behov, föreställningar och egna åsikter som inte vågas påvisa. Lund (2006) ifrågasätter vad 

som anses vara ett önskvärt beteende och på vilket sätt man anser att ett beteende är negativt. 

Vidare reflekterar författaren över att vissa beteenden kan vara accepterande i vissa 

situationer men inte i andra. Lund menar då att det kan bero på att alla lever i olika kulturer, 

hem, familj eller skola. Det finns press från samhället, normer och andra faktorer som spelar 

en stor roll i ens liv.  

 

Lund (2006) redogör för att det finns olika orsaker till varför barn får ett inåtvänd beteende, 

vissa orsaker kan bero på skilsmässa mellan föräldrar, mobbning, dödsfall inom familjen. 

Dessa perioder man hamnar i leder till att barnet drar sig undan från omgivningen och känner 

sig ensam. Författaren tar även upp att orsakerna bakom ett barns beteende inte behöver 

betyda något hemskt, utan det kan även vara något man föds med. Lund (2006) hänvisar till 
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Eysenck (1970) där han tar upp att vissa individer föds med en personlighet där man är tyst, 

passiv och är mindre social, medan andra är mer sociala, utåtriktade och tar för sig.  

Utåtagerande 

Folkman (1998) menar att barn med utåtagerande beteende är olika med tanke på deras 

bakgrund, men ändå har de något gemensamt vilket är impulsivitet inom sig. Wrangsjö (1998) 

menar att belastningar som kommer från omvärlden får barn med ett utåtagerande beteende att 

släppa fram all vrede genom att slåss och skrika. Kadesjö (2010) menar att barn med ett 

utåtagerande beteende är i en ständig kamp mot sin omgivning, då barnet lever med en 

osäkerhet som får dem att känna sig hotade av andra. Att få en hjälpande hand är något barn 

med ett utåtagerande beteende skulle vilja få av sin omgivning, men det är osäkerheten som 

skapar ett hinder för barnet.  Barn med utåtagerande beteende har svårt att interagera med 

andra i sin omvärld detta leder till att konflikter lätt kan uppstå och skapar problem för 

samspelet mellan en själv, familj samt verksamheten.  

 

Wrangsjö (1998) menar att barn med ett utåtagerande beteende märks av på olika sätt. De 

visar med ett tydligt kroppsspråk när de ger plats för sina känslor, genom att visa vrede, 

irritation, osäkerhet och många andra känslor som finns inom dem. Folkman (1998) tar även 

upp att barn som är utåtagerande har stora brister i sin självuppfattning medan andra har 

utvecklats normal. Det uppstår situationer inom familjen som leder till att barnet visar stor 

aggressivitet eller vrede. Ibland är barnen lugna men i samma sekund vänder de beteendet till 

en helt annan dimension där de visar enbart gnäll, ilska och försöker slå alla som finns runt 

om. Barn med ett utåtagerande beteende befinner sig i en ständig strid mot dem som de anser 

är ett hot. De känslor som främst påvisas är ilska, rädsla, misstro och känsla av att känna sig 

övergiven av någon, därför behöver de tillit, stöd och struktur under vardagen som ger barnen 

en känsla av trygghet och ett mönster i sin omgivning (Folkman, 1998).  

 

Miljö och klimat 

Johansson (2004) menar att det är viktigt att pedagogerna försöker skapa en miljö där barnen 

känner sig trygga och känner en delaktighet i förskolan. Om inte miljön är balanserande är det 

svårt för barnet att utvecklas. Johansson (2004) anser att det är viktigt som pedagog att ha ett 

bra förhållningssätt till de barnen man arbetar med dagligen, då det leder till en relation 

mellan de två parterna. Som pedagog ska man skapa en relation till barnen som gör att barnen 

känner sig trygga och ser förskolan som en bra plats att vistas i. Miljön har en stor betydelse i 

förskolans värld där den är relaterad till pedagogernas förhållningssätt till barnen, sättet de 

interagerar med varandra, sättet de pratar med barnen och om barn mellan pedagogerna. 

Linder och Breinhild Mortensen (2008) menar att man skapar en trivsel tillsammans i 

arbetslaget och denna trivsel bidrar även till en ökad positivitet i hela verksamheten.  

 

Johansson (2004) har studerat hur stor påverkan miljön har för både barn och pedagoger i 

förskolor. Om miljön inte var strukturerad på ett bra sätt kunde det leda till att barnen inte 

kände någon stimulans utan kände sig frustrerad i förskolan, vilket ledde till att barnen får ett 
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avvikande beteende. Utgångspunkten var att studera barn från ett till tre år, genom att utgå 

från tre olika delar. Dessa var pedagogernas sätt att strukturera miljön, deras förhållningssätt 

till barnen och sättet att lära ut. Studiens resultat visade att omgivningen är en viktig del i 

barnens vardag, då barnen lärde sig mer och utvecklades till en starkare individ. Om själva 

verksamheten inte var ordnad på ett bra sätt hade barnen svårare för att utveckla sin egen 

kompetens.  

 

Wiking och Sylvander (1998) har studerat hur miljön i förskolan påverkar barn fysiskt och 

psykiskt. Författarna menar att om miljön är strukturerad bidrar det till att barnen inte lika lätt 

hamnar i konflikter med varandra och pedagogerna. Därför är det viktigt att förskolan har 

stora ytor, med många rum som gör att barnen kan vara tillsammans med sina lekkamrater 

men även kunna leka själv om det känner för att gå ut ur leken. Wiking och Sylvander menar 

att det är viktigt att ha en miljö som är jagstödjande, med detta menar de att man ska ordna 

förutsättningar för att ett utåtagerande barn ska utveckla ett förhållningssätt gentemot 

barngruppen. Det är även viktigt att pedagoger skapar en trygg relation med barnen, samt att 

bekräfta dem så de känner sig sedd. Detta kan förebygga framtida konflikter med de andra 

barnen eller pedagogerna. Vilket leder till ett positivt inslag i barnets miljö för att växa in i en 

mer stabil miljö, som hjälper barnet att hantera sin ilska och sitt beteende. 

Stereotypa könsroller 

Odelfors (1998) menar att könsroller är något som är socialt skapat och inte något som är 

medfött i människans natur. En interaktion mellan själva individen och dess omgivning skapar 

det sociala könet. Genom en vardaglig interaktion är något som individen själv skapar, en 

konstruktion av sin egen identitet och omvärld. Att det finns något som heter pojke och flicka 

är något vi människor har skapat själva genom att man deltar i varandras vardag. Att barn 

spenderar sin tid i förskolan och hemmet leder till att man skapar en egen position i samhället. 

Genom att befinna sig i samhällets sociala levnadssätt gör flickor respektive pojkar det som är 

flickigt och pojkigt, medvetet eller kanske till och med inte medvetet. Redan i förskolan 

märks det av att pojkar och flickor behandlas på olika sätt, detta är något som urskiljer könen i 

mellan då pojkar får ta mer plats genom att höras mer, medan flickorna anpassar sig till 

reglerna som finns runt om, genom att bete sig lugna och som små fröknar. 

 

Pojkar anses vara de som bryter reglerna i skolan genom att sitta och tala högt om deras 

erfarenheter och upplevelser som bringar uppmärksamhet till dem, medan flickor sitter tysta 

och viskar till varandra om deras erfarenheter och upplevelser på ett mer diskret sätt 

(Odelfors, 1998). Odelfors menar att både flickor och pojkar får olika kunskaper trots att de 

befinner sig i samma miljö, och att det ändå leder till helt olika könsroller. När pojkar leker 

kan man märka att de försöker bevisa sin makt genom att förklara för resterande pojkar hur 

snabb och stark man är som ledare, medan flickor leker mer i smågrupper och fördelar makten 

på alla genom rollekar.   

 

Rithander (1991) belyser att redan när ett barn föds ställer föräldrarna frågan till läkaren vilket 

kön det nyfödda barnet har, redan där börjar samhällets normer och värderingar skapa det som 



11 

 

är könet pojke och flicka. Något som Rithander påpekar är att när man kommer till världen så 

föds vi inte till en pojke eller flicka utan det är något omvärlden gör en till. Uppfostran som 

föräldrar tilldelar barnen är något som formar pojkar att vara starka, mer aggressiva medan 

flickor får en uppfostran hur hon ska vara snäll, omtänksam och tystlåten. Redan i förskolan 

får barn leka olika roller som i sin tur leder till att pojkar respektive flickor får lära sig om sin 

roll i samhället som det könet de tillhör.   

 

Rithander (1991) beskriver att tv, föräldrar, medier och syskon är de faktorer som påverkar 

barnet att inta en roll i samhället. Tittandet på tv bidrar till att pojkar ser olika makthavande tv 

figurer som Spiderman, Hulken där de visar en styrka och snabbhet som pojkar i sin tur 

relaterar till sitt eget kön. Och Barbie och Hello Kitty är något flickorna anser är gulligt, 

moderna och vacker som formar deras kön till en flicka. Rithander menar att barn har en aktiv 

roll i samhället som gör de tillgängliga för de stereotypa rollerna. Att man beundrar en flicka 

om hur söt hon är och till en pojke om hur stark han är, gör att vi beskriver en tydlig väg för 

barnen att ta. Det blir en väg vi leder in de genom att kategorisera in i två olika fack det som 

är pojkigt och flickigt.  

 

Enligt Rithander (1991) har föräldrar en stor påverkan i barnens liv, redan när de har 

kännedomen om vad det är för kön börjar man med att köpa kläder, leksaker, inreder 

sovrummet med den färgen som passar pojkar respektive flickor, redan där har processen till 

omformning påbörjats. Rithander (1991) tar upp en viktig aspekt där hon menar att pojkar och 

flickor tilldelas samma miljö i förskolan, märker man redan i tidig ålder att pojkar leker det 

som anses vara pojkigt och flickigt därmed formar sin egen miljö. Pojkar spelar bollspel, tar 

mer plats medan flickors lekar innehåller familjrelationer där de visar sin moderliga instinkt.   

 

Angelöw och Jonsson (2000) menar att interaktionen människor har mellan varandra samt 

med samhället bidrar att man tar del av varandras åsikter, relationer och värderingar som 

skapar individen till ett kön. Det manliga och kvinnliga är uppbyggt på två olika sätt som gör 

att kvinnan har en möjlighet att föda barn då mannen ej har den förmågan. Detta menar 

Angelöw och Jonsson har en betydelse för leken i förskolan då pojkar leker mer en 

makthavande roll och flickor leker mer omsorgsfull. 

 

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande 

Alla barn är olika och detta visas tydligt då barn reagerar olika på tillsägelser från 

pedagogerna. Beroende på den självkänsla barnet har för att hantera tillsägelserna, skiljer från 

barn till barn. Ett barn med låg självkänsla har betydligt svårare att hantera den skam som för 

dem blir överväldigande och detta leder ofta till en stark reaktion. Vid en konflikt då barnet 

upplever skamkänslor är det inte mottagligt för samtal, då de upplever en känsla som de själva 

inte kan beskriva. Kontakten mellan pedagogen och barnet bryts då, men enbart för tillfället. 

Det är därför viktigt för pedagogen att upprätthålla kontakten när barnet sedan är mottagligt 

(Brodin & Hylander, 2002).  
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Brodin och Hylander (2002) menar att om man som pedagog känner sig arg eller besviken ska 

man lära sig att hantera det genom att gå iväg och få ut det, eller ta det på ett mildare sätt som 

gör att barnen inte märker av den hårda ilskan. Som pedagog måste man lära sig att stänga ut 

allt oljud som finns i förskolan, för att kunna plocka upp det som barnen säger istället för att 

höra på allt skrik som förekommer i omgivningen. Det är viktigt att kunna slappna av och 

stänga av ljuden för att inte bli irriterade på barnen.  Öhman (2006)  menar att barn lär sig 

något nytt hela tiden, de kommer med nya idéer och erfarenheter som utvidgar deras 

utveckling. Barn lär sig att förstå andra, kommunicera, ta in nya erfarenheter av andra och 

människors sätt att vara. Dold inlärning beskriver Öhman (2006) som något barnen lär sig 

utan att vi vuxna har någon aning om det. De lär sig något när man minst anar det, oavsett om 

det handlar om ett sätt att vara, eller förståelsen hur andra har det eller om hur han eller hon 

ska bete sig. Barnens utveckling påverkas av hur pedagogen bemöter och deras förhållningsätt 

till barnet. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 10) beskriver för att skapa ett bra klimat 

ska man lära barnen om etiska värderingar, hur man ska ta hand om och respektera andra. 

Pedagogen måste ha ett känslomässigt förhållningssätt då hon är en förebild för barnen, därför 

är det viktigt att ta upp förskolans värdegrund och uppdrag. Öhman (2009) menar att det är 

pedagogers förhållningssätt och bemötande mot barnen som bidrar till vilket klimat 

barngruppen har. Linder och Breinhild Mortensen (2008) menar även att pedagogernas olika 

styrkor är någonting som ska ses som en resurs och att olikheterna kan inspirera de andra. 
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Teoretisk ram 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna vi utgått från i vår 

undersökning. Vi har valt att utgå från Meads teorier om hur beteende påverkas av tidigare 

erfarenheter, att vi skapar vår identitet utifrån samhällets normer och förväntningar och även 

hur vi formas i ett samspel med andra. Sedan har vi kompletterat med Bandura och Skinners 

teorier för att styrka vårt resultat.  

 

Mead (1976) beskriver i teorin om symbolisk interaktionism, människans kognitiva 

funktioner och att beteendet påverkats av tidigare stimulus av när man hamnar i situationer 

som man anser är svåra att hantera. Mead (1976) menar att alla människor reagerar på olika 

sätt när man sätts i svåra förhållanden som bidrar till en intensiv stimulus. Mead (1976) menar 

att när man sätts i svåra situationer leder till att man har en dålig erfarenhet av något med 

andra ord ett slag av smärta. När man åter sätts i en situation som man förknippar dåliga 

minnen med, leder det till att det triggar av en impuls som gör att människan handlar på ett 

ondskefullt sätt.    

 

Hilte (1996) utgår från Meads teori om hur människan skapar sin egen identitet efter 

samhällets normer. Utifrån vad individen ser, hör och känner spelar en stor roll hur man som 

människa utvecklas för att passa in i sin omvärld, det som anses vara mottagligt. Hilte (1996) 

nämner också att vad individen tolkar utifrån sin omgivning leder till att man skapar ett eget 

förhållningssätt som man anser kan kopplas samman till sina medmänniskor.  

 

Stensmo (1991) utgår från Mead om hur människans uppfattning och självmedvetenhet 

uppkommer i samspel med andra individer. Kommunikation mellan två individer leder till att 

man tar till sig varandras tankar och till och med varandras egenskaper. Det man anser är 

något viktigt hos en annan människa vill man själv som en individ ta till sig och lägga in hos 

ens egen självmedvetenhet. För att lära känna samhället och inta en plats leder till att barn 

placerar sig i olika roller i sin lek som de sett runt om i sin omgivning, exempelvis mamma, 

pappa och doktor. Att barnen intar dessa roller bidrar till att man vill integrera sig med andra 

för att skapa en egen identitet.  

 

Bandura menar att det är tre faktorer som påverkar vårt beteende och hur vi agerar i 

situationer; Förstärknings kontroll, hur erfarenheter av belöningar och bestraffningar påverkar 

vårt beteende. Vi känner oss stolta om vi lyckas eller besvikna på oss själv om vi misslyckas. 

Stimuluskontroll, hur tidigare yttre företeelser (stimulus) påverkat vårt beteende, så som 

utvecklat rädslor eller att göra som föräldrarna säger. Kognitiv kontroll, hur vi tänker igenom 

konsekvenserna av vårt beteende (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Säljö (2008) redogör för Skinners teori om att ett beteende återkommer då det får respons, det 

har ingen större betydelse om det är av positiv eller negativ form. Med positiv form menas att 

responsen kan vara en belöning eller att individen lyckats undvika något de finner 

skrämmande. Belöning av den positiva formen benämns av Skinner som förstärkning och 
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menar att detta har en stor inverkan på hur vi skapar våra beteenden. Om man förstärker ett 

beteende genom att belöna det återkommer beteendet mer frekvent, detta menas med att om 

ingen belöning tilldelas sker en utsläckning. 
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Metod 
 

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av metod, redskap, genomförande och vårt urval. Vi 

beskriver även hur vi tagit del av de forskningsetiska principerna och även ett avsnitt om 

giltighet och tillförlitlighet.  

 

Kvalitativ metod 

Løkken och Søbstad (1995) beskriver att det underlättar att göra en kvalitativ studie om man 

vill undersöka helheten. Vår studie kommer inrikta sig på att tolka och förstå resultaten i 

undersökningen därför är den kvalitativa metoden lämpligare än den kvantitativa. Kvalitativa 

undersökningar kopplas ihop med hermeneutiken då de grundar mer på tolkningar än fast 

fakta. För att få en djupare förståelse och uppfattning av ämnet i undersökningen ansåg vi att 

det var lämpligt att använda oss av intervjuer.  

Kvalitativ intervju 

Kihlström (2007) beskriver en kvalitativ intervju som ett vanligt samtal men skiljer sig 

eftersom man lägger fokus på ett specifikt undersökningsområde. Det är viktigt som 

intervjuare att kunna hålla sig till ämnet så att intervjuns innehåll inte byter riktning. 

Intervjuarens uppgift är att intervjua en person som har tidigare erfarenhet av ämnet så de kan 

dela med sig. Det är viktigt att inte ställa ledande frågor utan att man har bestämda 

intervjufrågorna i förväg.   

Urval 

Vi besökte två olika förskolor i Västra Götaland, den ena förskolan var kommunal medan den 

andra var ett personalkooperativ. Pedagogerna var utbildade förskollärare och arbetade med 

barn i åldrarna ett till fem år. Anledningen till att vi valde två förskolor var att vi kunde 

intervjua alla pedagoger som var verksamma i samma arbetslag. Detta gav oss en möjlighet 

att se om arbetslaget hade erfarenheter och åsikter om barn med utåt och inåtagerande 

beteende.  

 

Genomförande 

När vi planerade inför undersökningen började vi med att fundera över hur många vi ville 

intervjua och utifrån urvalet skickade vi ut missivbrev (se bilaga 1) till åtta pedagoger. Vi 

skickade även ut missivbrev och godkännandeblankett (se bilaga 2) till föräldrarna på de två 

förskolor vi besökte. När vi kontaktade de två verksamheterna och bokade in tid för intervju 

och observation var det två pedagoger som valde att avstå från att delta i studien. Pedagogerna 

blev även informerade om att intervjuerna skulle ta ungefär 20-30 min, så att de var förbereda 

att avsätta tid för det.   
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Kvale (1997) beskriver vikten av att skapa ett klimat som gör att respondenten känner sig 

avslappnad och känner en tillit till intervjuaren. Under intervjutillfällena försökte vi skapa ett 

avslappnat klimat för en mer naturlig dialog genom att intervjuerna genomfördes i ett enskilt 

rum, så att pedagogerna kände sig mer bekväm att dela med sig av egna erfarenheter och 

åsikter. Det är viktigt att respondenterna känner att de kan uttrycka sig utan att känna sig 

stressade över att bli bedömda.   

 

Innan intervjuerna frågade vi respondenterna om de godkände att vi spelade in dem och 

förklarade att det enbart var för att kunna transkribera dem korrekt. Vi var båda närvarande 

under samtliga intervjuer och kunde därför fokusera på olika delar, medan den ena ställde 

frågorna kunde den andra anteckna respondenternas svar. 

 

I början av vår studie var tanken att vi skulle använda oss av både intervju och observation 

som redskap. Men då vi var ute i verksamheten upptäckte vi att de resultat vi fick utav 

observationerna inte var det vi var intresserad av och gynnade inte studiens innehåll.  

Etik 

Under vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002), som skyddar individens och 

verksamhetens sekretess från att bli utlämnad till allmänheten.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda i forskningen angående det 

aktuella syftet. I vår undersökning har vi skickat ut ett missivbrev med information om 

studien till berörda pedagoger och vårdnadshavare, där de även fick samtycka angående 

observation kring barngruppen och deras barns deltagande (se bilaga 1 & 2).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska ha rätt till att bestämma om de 

vill medverka och att de har rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen. I båda 

missivbreven upplyste vi respondenterna om sina rättigheter och om att deras deltagande var 

frivillig och de har all rätt att sig dra ur sitt deltagande i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet som innebär att de medverkande i undersökningen ska ges möjlighet 

till konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett bra sätt så att de obehöriga inte 

ska kunna ta del av uppgifterna, detta är reglerna i konfidentialitetskravet. All insamlad data 

avidentifieras redan vid transkriberingen för att respondenterna ska kunna känna sig trygga att 

deras personliga uttalanden inte offentliggörs och påverkar verksamheten på något sätt.  

 

Nyttjandekravet innebär att all insamlade data har använts endast till forskningsändamål och 

inte annat som rör respondenterna personliga uppgifter. Vid transkribering av intervjuerna 

avidentifierades respondenternas uppgifter och det inspelade materialet raderades efteråt. 
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Giltighet och tillförlitlighet 

För att få fram undersökningens giltighet eller validitet som det heter i den kvalitativa 

metoden, försöker man ta fram det som anses vara relevant i undersökningen. För att öka 

studiens validitet valde vi att enbart intervjua utbildade förskollärare. Kihlström (2007) 

beskriver att tillförlitligheten i både observationer och intervjuer styrks då de genomförs av 

två observatörer eller intervjuare. I vårt fall var vi båda närvarande under intervjuerna därmed 

kunde vi dela upp så att en ställde frågorna och den andra tog anteckningar. För att ytterligare 

öka tillförlitligheten använde vi oss av ljudupptagningar för att kunna göra korrekta 

transkriberingar av intervjuerna. Kihlström (2007) menar att tillförlitligheten av en 

undersökning stärks då citat från intervjuer används i resultatet. I vårt arbete har vi styrkt 

tillförlitligheten av intervjuresultaten genom att använda oss av citat från respondenterna. 

   

Analys/ Bearbetning 

Vår analys och bearbetning startade efter att vi slutfört våra intervjuer och då hade avsatt tid 

för att sitta ner och diskutera intervjuinnehållet med varandra. Därefter påbörjade vi 

transkriberingen av ljudupptagningar och anteckningar. Efter att transkriberingen var 

sammanställd började vi att dela in den insamlade data i olika kategorier efter ämnen. Kvale 

(1997) beskriver att genom kategorisering blir det enklare att bryta ner svaren för att se 

likheter samt skillnader. I de svar vi fick från pedagogerna kunde vi se en röd tråd och därmed 

koppla samman dessa under två huvudkategorier med vardera tre underkategorier.  

 

Pedagogernas erfarenheter av beteendeproblem. 

 Erfarenheter av inåtagerande 

 Erfarenheter av utåtagerande 

 Erfarenheter av stereotypa könsroller 

 

Pedagogernas och miljöns betydelse 

 Arbetssätt på individ och gruppnivå 

 Betydelsen av pedagogernas förhållningssätt 

Miljö och klimat
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Resultat 
 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten från de data vi fick utifrån genomförande intervjuer. 

Respondenternas svar är uppdelade i olika ämneskategorier som kom fram under analys.   

Pedagogernas erfarenheter av beteendeproblem 

Beteendeproblem beskrevs av pedagogerna som ett beteende som är återkommande och kan 

ske i möten med andra, att man måste se bakomliggande faktorer till beteendes uppkomst. 

 

Erfarenheter av inåtagerande 

Respondenterna var eniga om att barn med inåtagerande beteende var svårare att upptäcka och 

tar längre tid då de barnen är lugna och tysta. Respondenterna menade att barn med ett 

inåtagerande beteende ofta kan ha svårt att leka med andra och har därmed svårt att komma in 

i gruppen och man kan försumma ett inåtagerande barn då de inte tar lika mycket plats i 

barngruppen. 

 

Det finns till och med de tysta barnen, som i en samling sitter på sin plats. Just 

för att de sitter på sin plats och inte säger mycket gör just att man glömmer av 

dem i en grupp. /../ De inåtvända barnen är ju ganska enkla att hantera i grupp, 

så att det tar nog lite längre tid att man upptäcka de barnen.  

 

Samtliga pedagoger la stor vikt vid språkets betydelse i mötet med dessa barn och att det finns 

kommunikation både verbalt och kroppsspråk. De menar att man måste vara extra 

uppmärksam med att ställa frågor och samtidigt observera för att inte glömma bort de barnen. 
En pedagog förklarar vad man kan tänka på i mötet med ett inåtagerande barn 
 

Det gäller att hålla koll på deras mimik, ansiktsuttryck och ögonkontakt, vad de 

signalerar där istället.  

 

Erfarenheter av utåtagerande 

Alla pedagogerna har under sitt yrkesliv stött på barn med ett utåtagerande beteende och anser 

att det är enklare att upptäcka dem i barngruppen. En pedagog förklarar att det är lättare att se 

barn med ett utåtagerande beteende, även för de som kommer utifrån och inte är en del av 

verksamheten. 

 

Jag tror att man hittar dem lättare. Dem syns, det tror jag ofta om man kommer 

utifrån och kommer till en grupp så ser man vilka som är de typ jobbiga liksom.  

 

Samtliga pedagoger anser att det finns barn med ett utåtagerande beteende som drar mycket 

kraft och tid från personalen och verksamheten. Barn med utåtagerande beteende har ett stort 

behov av att bli sedd och hörd, detta menar pedagogerna bidrar till att mycket av deras tid går 
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åt till att avleda och dämpa. Så här beskriver en pedagog hur energin som läggs på att dämpa 

ett utåtagerande barn kan kännas överväldigande.  

 

Självklart prioriterar vi barn med ett utåtagerande beteende som har svårt att 

komma överens med andra, eftersom det kräver mycket tid och kraft från 

pedagogerna, att lugna ner just det barnet eller de barnen, avleda dem och hitta 

på olika sysselsättningar. 

 

Pedagogerna menade även att det är viktigt att man kan se de bakomliggande faktorerna till 

barnens beteende och att det ofta finns en förklaring till uppkomsten av detta. En pedagog 

förklarar hur svårt det kan vara att se dessa faktorer i verksamheten.  

 

Det kan vara svårt att bedöma redan när de är här just i den åldern, vilka 

anledningar det är bakom beteendet, det kan vara miljön som gör att barnet inte 

blir sedd eller hörd. Vissa barn kan ropa och gapa och titta på mig. Om man 

lägger ner mer tid och ser vad barnet har för behov kan man få beteendet att 

försvinna delvis.  

 

Och tyvärr blir det nog så att man prioriterar de utåtagerande barnen, för att typ 

överleva. 

 

Erfarenheter av stereotypa könsroller 

Alla pedagoger var eniga om att det finns en viss syn på hur pojkar och flickors beteende bör 

vara. Att det finns en skillnad i beteendet mellan könen var de medvetna om men de hade 

många olika erfarenheter och åsikter kring det. En pedagog redogör för sin åsikt om att det 

finns en biologisk och kulturell förklaring till skillnader i beteendet mellan könen, att det är 

någonting vi ärver. Medan en annan pedagog betonar att det finns en skillnad i pojkars och 

flickors beteenden i förskolan.  

 

Fundamentalt finns skillnader mellan pojkar och flickor och det beror på de 

genetiska egenskaperna som vi ärver och det har med biologin att göra. Vi kan 

inte gå in och manipulera dem hur som helst för det är någonting som finns där. 

Men utifrån nya kunskaper och forskning kan vi som pedagoger hjälpa barnen 

att motverka klassiska könsroller i barngruppen. 

 

Tjejerna är inte lika utåtagerande som pojkarna, men det är klart att det finns 

vissa utåtagerande tjejer också. Men det är inte lika ofta man stöter på dem. 

 

 

Pedagogernas och miljöns betydelse 

Arbetssätt inom individ och gruppnivå 

Pedagogerna delar med sig av sina erfarenheter om hur man kan arbeta på individ och grupp 

nivå för att motverka negativt betingat beteende. Samtliga pedagoger lyfte att kommunikation 

i arbetslaget och i barngruppen är en av de viktigaste aspekterna i verksamheten. Vid en 
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konfliktsituation anser pedagogerna att det är viktigt att man diskuterar vad som hänt i 

barngruppen, både på individ- och gruppnivå. En aspekt som lyftes under intervjuerna var att 

inte benämna barnet vid dess namn då detta kan påverka negativt, med detta menar de att 

barngruppen blir påverkade.  

 

Man måste man se vart problemet är eller vad det är, men individnivå är väl att 

man utifrån problematiken man har får hitta det som fungerar, gruppnivå ska 

man tänka på hela tiden inte säga det namnet, det är väldigt lätt att säga ”Kalle” 

gör inte så ”Kalle” gör inte si, då blir det att även om det barnet inte är på 

förskolan så blir det att man säger just ”Kalle” har gjort något. Det blir bara 

negativt betingad.  

 

Vi samtalar med barnen både enskilt och i grupp. Vid en konflikt börjar vi 

pedagoger med att prata med varandra och tar upp det sedan i barngruppen 

under samling och matsituationer. Och med de barnen som det berör, det brukar 

ofta få en effekt på kort sikt.    

 

Det är viktigt att de som jobbar i förskolan, måste vara lyhörda och se barnen 

som de är. Inte kategorisera dem, pojkar är så, flickor är så eller den gruppen är 

så, på så sätt kan man inte ta bort dem negativa som finns i deras beteenden. Då 

får man ha två planer en individuell och grupp plan, då kan man komma åt de 

beteende mycket lättare och jobba. Det kräver tid och kunskap hos pedagogerna 

och sen man måste ha ett bra samarbete och kommunikation i arbetslaget. Ta 

upp dem grejerna, diskutera och uppmärksamma varandra och komma fram till 

ett gemensamt plan.    

 

Pedagogerna menade hur viktigt det är att känna av när ens egen kompetens tar slut och en 

specialpedagog behöver kallas in. Detta menar de inte betyder att man är en dålig pedagog, 

för att det kräver att ta in hjälp utifrån. Den kompetens som finns i arbetslaget bör först och 

främst tas tillvara och om man inte finner en långvarig lösning anser pedagogerna att 

specialkunskap behövs tillkallas. 

 

Det är svårt att säga exakt när man behöver ta in en specialpedagog, i första 

hand ska man använda sig av den kompetens som finns i arbetslaget, det kan 

finnas någon som arbetat mycket med barn och speciella behov, men sedan tror 

jag att man känner det och att det kommer till en gräns att man inte kan göra 

mer. Vi gjort så här men kommer inte längre, då är det skönt att få in någon som 

kan fungera som ett bollplank och även komma med nya idéer som man själv 

inte tänkt på.  

 

Betydelsen av pedagogernas förhållningssätt och bemötande  

Pedagogernas bemötande mot barnen kan förstärka eller förebygga det beteendet som barnen 

uppvisar. Detta var något som alla respondenterna lyfte under intervjuerna. Förhållningssättet 

mellan pedagogerna och gentemot barnen är en viktig del i verksamheten.  

 

Jag tror det påverkar hela tiden, precis som personkemi, så det gäller att ha extra 

stora ögon och öron. Det kan faktiskt vara så att barnet funkar bra ihop med oss 
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och inte med två av oss andra, men det kan bara vara en sådan sak att det inte 

funkar mellan ett barn och en pedagog. Man måste som pedagog försöka hålla 

sig positiv även fast det finns mycket krav, stress runtom, som tar mycket kraft 

och energi.  Bemötande mot alla barn ska vara lika, men extra vid bemötande av 

barn med särskilt stöd. Det är viktigt att man kan hjälpas åt i arbetslaget och 

ställa upp för varandra exempelvis om någon har en dålig dag.  

 

Samtliga pedagoger ansåg att resterande barngrupp påverkas av hur de bemöter barnen som 

har ett inåt- och utåtagerande beteende.  

 

De påverkar genom att de andra barnen i gruppen blir otrygga, just känner den 

känsla åhh nu kommer han eller hon, och ska slå mig, gapa eller ta mina saker 

de lever i sådan stressad och osäker värld kan man säga. Det är klart att den som 

är inåtagerande inte stressar upp hela gruppen på det sättet. Jag tror att det har 

också sin effekt i gruppen, kanske inte syns lika tydligt som utåtagerande. 

 

Miljö och Klimat 

Pedagogerna menar att miljön påverkar både barngruppen i helhet och de barnen med inåt och 

utåtagerande beteende. Miljön kan bidra till en förstärkning av beteenden eller hjälpa till att 

dämpa dem. De menar även att man inte bör ha för mycket intryck och saker på väggarna, då 

de kan leda till att det blir för rörigt. Två av pedagogerna menade att barnets placering vid 

exempelvis matsituationer kunde stödja till att känna sig lugnare. 

 

Miljön förstärker eller förmildrar de egenskaper som vi har inom oss, 

omgivningen är ett sekundärt element som inte kan skapa ett beteende utan 

enbart påverka positivt eller negativt.  

 

Hur sitter det här barnet när vi äter, att man tänker på att sätta barnet så att de 

har en överblick över alla och att han/hon inte behöver vända sig om och titta 

eller höra vad som händer runtomkring så att barnet har en central plats. 

 

Hur man anpassar och arbetar med miljön är en pågående process där man måste utvärdera 

och reflektera över var något pedagogerna belyste. De menade även att miljön ska vara 

omformbar och förändras i takt med barngruppens behov.   

  

Genom att vända och vrida på saker kan leda till att det blir ett helt nytt rum som 

inbjuder barnen till nya aktiviteter.  

 

Sammanfattning 

Pedagogerna menade att man måste se vad det kan vara för bakomliggande faktorer till ett 

inåt- eller utåtagerande beteende. De ansåg även att barn som var utåtagerande var lättare att 

märka av i en grupp medan de inåtagerande barnen tar längre tid att uppmärksamma. 

Resultatet visade även att det fanns olika åsikter kring flickors respektive pojkars beteenden 

och att pedagogernas bemötande samt förhållningssätt har en central roll i arbetet med inåt- 

och utåtagerande barn. Samtliga pedagoger menade även att miljön var en påverkningsfaktor. 
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Diskussion 
I detta avsnitt behandlar vi resultatet från våra intervjuer samt kopplar det till tidigare 

forskning och litteratur. Även didaktiska konsekvenser och förslag till fortsatt forskning 

kommer att behandlas i detta avsnitt.  

 

Resultatdiskussion  

Genom den kunskap vi tagit till oss från tidigare forskning, litteratur och pedagogerna märkte 

vi ett samband av de centrala aspekterna i ämnet. Diskussionen av undersökningsområdets 

huvuddelar redovisas i följande kategorier: Inåt- och utåtagerande beteenden, stereotypa 

könsroller, miljö och klimat, pedagogernas förhållningssätt och bemötande.    

 

Inåt- och utåtagerande beteenden 

Pedagogerna beskrev att de såg ett beteendeproblem som något återkommande och att det är 

viktigt att se de bakomliggande faktorer som kan vara av betydelse. Att ett beteende 

återkommer menar Skinner beror på att de får någon form av respons och därmed förstärks 

(Säljö, 2008). Nordahl et al (2007) menar att det är naturligt att ett beteende kan anses 

avvikande någon gång under uppväxten, men om beteende återstår så finns det en risk för 

beteendeproblem.  

 

Ett dilemma pedagogerna kunde känna när det gäller barn med ett inåtagerande beteende var 

att de var svårare att upptäcka i en barngrupp. Pedagogerna menade att de barnen ofta är tysta 

och sitter på sina platser, därmed kan det ta längre tid att förstå att det finns en djupare 

problematik. Folkman (1998) beskriver hur barn med ett inåtagerande beteende kan fara illa 

då barnets tysthet bidrar till att hon/han blir osynligt. Utanförskap var något pedagogerna lyfte 

som en riskfaktor, med detta menade de att barn med inåtagerande beteende kan ha 

svårigheter till ett samspel med sina kamrater. Mead (1976) menar att människans beteende 

innehåller olika impulser som påverkas av så kallade stimulus av tidigare händelser, vilket 

leder till dåliga erfarenheter av vissa situationer. Även Lund (2006) redogör för hur barnet kan 

bli osynligt både i sin hemmiljö men även i förskolan som leder till att barnet får ett mer 

introvert beteende. Vi anser att man ska skapa smågrupper så att barnen kan sitta ostört och 

försöka skapa en dialog mellan dem så ingen känner sig utanför.  

 

Pedagogerna lyfte under intervjuerna upp vikten av att samspela med barnet och att vara 

uppmärksam på hur barnet kommunicerar både verbalt och med kroppsspråk. Därför anser vi 

att som pedagog bör vara lyhörd och fråga barnen angående deras behov och känslor. Brodin 

och Hylander (2007) menar att som pedagog är det viktigt att vara extra mottaglig för att 

förstå barnens intentioner. Men att även vara uppmärksam på barnets kroppsspråk istället för 

att bara höra den verbala kommunikationen.  Vi anser det är viktigt som pedagog att vara på 

barnets nivå och visa tydligt att man vill lyssna och försöka förstå vad barnet vill.       

  

Något alla pedagoger lyfte fram var att de hade tidigare erfarenheter av barn med 

utåtagerande beteende. De beskrev att det var lättare att upptäcka ett utagerade barn då de 
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kräver mer uppmärksamhet och kraft av personalen. Detta var något även Folkman (1998) 

lyfte upp att barn med ett utåtagerande beteende ville ta mer plats i barngruppen genom att 

visa aggression och mer beslutsamhet. Pedagogerna beskrev att det tog tid och kraft från 

personalen att dämpa och avleda barn med utåtagerande beteende, då det uppkommer 

konflikter runt dem. Kadesjö (2010) hävdar att barn med utåtagerande beteende har en 

svårighet att samspela med sin omgivning då hon/han ser den som ett hot vilket leder till stora 

konflikter inom barngruppen.  

 

Stereotypa könsroller 

En av pedagogerna i vår undersökning beskrev att det finns skillnader mellan pojkar och 

flickor och att biologin var en förklaring till det. Med detta menade pedagogen att vi 

människor föds med olika genetiska egenskaper som finns inom oss. Odelfors (1998) har en 

annan tanke kring de genetiska egenskaperna och menar att barnet redan vid födsel blir 

påverkade av samhällets normer och värderingar. Mead (1976) redogör för begreppet 

symbolisk interaktionism där han menar att den dagliga interaktionen med andra individer 

bidrar till att människan formar sin identitet. Interaktionen mellan individ och dess miljö 

bidrar med att människan gör en konstruktion av sin identitet i samhället. Något som Odelfors 

(1998) belyste var att när människan befinner sig i samhället leder det till att pojkar respektive 

flickor följer det som anses vara traditionellt tillskrivet till deras könsroller. Rithander (1991) 

hävdar att redan när ett barn föds frågar föräldrarna om vad det är för kön, med detta menar 

författaren att redan där börjar samhällets normer skapa könet pojke och flicka. Föräldrarnas 

uppfostran spelar en stor roll i ett barns liv, då de visar tydligt genom kläder, leksaker och 

känslor hur en pojke och flicka bör uppträda. Massmedia, syskon och filmer är sådana 

faktorer som har en stor påverkan i barns identitetskapande, att barn tar del av alla olika 

superhjältar, figurer och dockor bidrar till att de känner sig uppmanade att få ta del av deras 

identitet. Spiderman och Hulken är några superhjältar pojkar vill vara då de anses var snabba, 

starka och visa en viss maskulinitet i det. Barbie och Hello Kitty är flickornas favorit där de 

får ta del av skönhet, uppfostran och vara mer empatiska (Rithander, 1991).  

 

En av pedagogerna tog upp om att flickor inte är lika utagerande som pojkar, och menar att 

man inte lika ofta stöter på utåtagerande flickor. Angelöw och Jonsson (2000) menar att de 

båda könens kroppsbyggnad också spelar en roll i samhället. Med detta menar författarna då 

kvinnan har en förmåga att föda barn är något en man inte kan. Detta bidrar till att redan i 

förskolan påverkas deras lek då pojkar leker en mer ledande roll medan flickor leker mer 

omsorgsfullt. Även Stensmo (1991)  utgår från Meads teori om hur barn intar olika rollekar i 

förskolan för att skapa en egen identitet.  

 

Miljö och klimat 

Pedagogerna menade att det var viktigt att anpassa miljön efter barn med utåt- och 

inåtagerande beteende, då det antingen kunde förstärka eller dämpa beteendet. En av 

pedagogerna lyfte upp vikten av att man måste hitta problematiken i gruppen så miljön kunde 

anpassas efter barnens behov, samt att inte benämna barnets namn så att det inte blir ett 
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negativt betingat. Om ett barns namn ofta nämns vid konflikter och andra situationer kan detta 

resultera i att barnets namn får en negativ koppling. Johansson (2004) menar att miljön spelar 

en stor roll i förskolans värld då den kan förstärka men också dämpa barnets beteende, samt 

att skapa en miljö där alla barn känner en trygghet och en delaktighet. Miljön bidrar till att 

barnen sinsemellan kan integrera samt utvecklas. Pedagogerna i vår undersökning menade att 

man ska arbeta både på grupp men också individnivå så att alla barn känner att de kommer till 

tals för att motverka ett negativt betingat beteende. Wiking och Sylvander (1998) menar att 

miljön påverkar både psykiskt men även fysiskt, därför är det viktigt att strukturera så barnen 

känner en utmaning och stimulans under deras tid i förskolan. Johansson (2004) anser att om 

miljön inte bidrar med någon stimulans för barnen kan det leda till att barnen känner sig 

frustrerade och därmed hindra utvecklingen. Wiking och Sylvander (1998) menar att en bra 

strukturering i förskolan leder till att barnen inte hamnar i konflikter med varandra och med 

pedagogerna. Därför är det viktigt att kunna planera och reflektera över hur miljön ser ut i 

verksamheten, vad som kan ändras så att barnen ska kunna leka med varandra men även om 

de känner för att vara själva ska de kunna gå undan. Wiking och Sylvander menar att det är 

viktigt att ha en miljö som är jagstödjande, med detta menar de att man ska ordna 

förutsättningar för att ett utåtagerande barn ska utveckla ett förhållningssätt gentemot 

barngruppen. Skapas dessa förutsättningar kan det leda till att barnet kan hantera sin ilska och 

sitt beteende och därmed utveckla sig som individ. I vårt framtida yrke som förskollärare 

anser vi att miljön har en central roll och att det finns många sätt att använda sig av den för att 

utmana och stimulera barnen som i sin tur ska leda till en utveckling. Att kunna sätta sig ner 

med sitt arbetslag och reflektera över hur man har utformat miljön, och på vilka sätt man kan 

anpassa den så att det gynnar barnens behov.  

 

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande 

Något som alla pedagoger var eniga om var att förhållningssättet och bemötandet hade en stor 

påverkan för barn med ett utåt och inåtagerande beteende. En pedagog menade att som 

pedagog ska man vara positiv trots stress och krav i omgivningen. Även Linder och Breinhild 

Mortensen (2008) menar om det finns en trivsel i arbetslaget kan det även påverka klimatet i 

verksamheten och barngruppen positivt. Om barnen inte bemöts på ett positivt sätt kan det 

leda till barngruppen känner sig otrygga.  

 

Brodin och Hylander (2002) menar att alla barn är olika och kan ta tillsägelser på alla möjliga 

sätt, därför är det betydelsefullt att man visar en positiv inställning gentemot barnen. Barn 

med mindre självkänsla har svårare att hantera skam eller tillrättavisning från en pedagog, 

som kan leda till en stark reaktion från deras sida. Nordahl et al (2007) menar att när ett barn 

har visat ett utåtagerande beteende och pedagogen inte tillrättarvisar utan reagerar med att ge 

efter, leder till att barnet sätter egna regler för sitt beteende. Nordahl et al (2007) anser när 

barn har insett konsekvenserna för sitt handlande bidrar till att det är svårt att ändra dess 

beteende. Detta kan även kopplas till den kognitiva kontrollen som Bandura (Angelöw & 

Jonsson, 2000) menar är en bidragande faktor i hur vi agerar, kognitiv kontroll menas med att 

man är medveten om konsekvenserna av det egna handlandet får. Brodin och Hylander (2002) 

menar att det är viktigt att kunna gå tillbaka till barnet och förklara anledningen till en 
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tillsägelse och skapa en trygg relation mellan varandra. Man måste som pedagog kunna vara 

på barnets nivå och tala på ett sätt så att barnet förstår pedagogens intentioner och skapa en 

trygg relation mellan varandra. Öhman (2006) tar upp om hur barn uppfattar en som pedagog 

och att man ska visa en förståelse om hur man bemöter varandra och ett känslomässigt 

förhållningsätt som leder till en trygghet i förskolan. Eftersom pedagogens roll är att vara en 

god förebild gäller det att man ser varje barn som en egen individ och att man tar till sig deras 

idéer och tankar kring det som rör deras utveckling.     

 

Metoddiskussion  

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur några pedagogers syn av hur utåt- och 

inåtagerande beteenden syns ute i verksamheten, och hur dessa pedagogers förhållningssätt 

påverkar både barnen och klimatet i förskolan.  Vi har utgått från en kvalitativ metod då vi har 

använt oss av intervju som redskap för att få ett mer djupgående resultat. Målsättningen med 

intervjuerna var att få några pedagogers erfarenheter och åsikter inom vårt ämne som skulle 

ge oss en bild av hur barn med utåt- och inåtagerande beteende avspeglas i förskolan, även få 

ta del av hur pedagogernas förhållningssätt påverkar barn med ett avvikande beteende. Därför 

ansåg vi att intervjun vore ett bra redskap att använda oss av. 

  

Vi ansåg att det var viktigt att vi och pedagogerna skulle sätta oss i ett enskilt rum och att 

försöka skapa ett avslappnat klimat. Eftersom vi båda var närvarande under intervjuerna 

kunde vi fokusera på olika uppgifter, då den ena ställde frågorna kunde den andra ta 

anteckningar. Vi valde att spela in intervjuerna och detta bidrog även till att transkriberingen 

av det inspelade materialet var lättare att analysera.  

 

I början av arbetet tänkte vi även att vi skulle göra observationer av barngrupperna för att se 

hur beteendena ser ut i verksamheten och på vilket sätt de påverkas av pedagogernas 

bemötande och förhållningssätt. Men vi insåg att vi inte fick ut något eftersom det blev för 

mycket material eftersom det var svårt att finna de situationer vi var intresserade av att 

observera. Samtidigt som det krävde mer tid och fler observationstillfällen. De var svårt att 

hitta tid både för oss men även för pedagogerna, eftersom arbetslaget var tvungen att 

strukturera om olika aktiviteter för att hinna med våra intervjuer samt observationer.  

 

Innan vi gjorde intervjuerna genomförde vi ingen pilotstudie då vi inte fann tid eller 

pedagoger som ville ställa upp. I efterhand kände vi att det kunde underlättat vårt 

tillvägagångssätt och utformningen av våra frågor. I frågorna fanns det vissa begrepp som 

pedagogerna kände vara svåra att förstå därmed fick vi tydliggöra genom att förklara dem. 

Svaren vi fick av pedagogerna var väldigt givande och det bidrog till många diskussioner.  

Didaktiska konsekvenser 

Under vår utbildning har vi tagit del av många olika intressanta kurser och ämnen. Då vi båda 

läste specialpedagogik som specialisering, fann vi ett gemensamt intresse för studiens ämne. 

När vi presenterade vårt ämne för pedagogerna märkte vi att de också var positiva till vårt 
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ämne då detta bidrar till att andra pedagoger som tar del av arbetet kan reflektera över deras 

bemötande och förhållningssätt gentemot den egna barngruppen. Efter att ha tagit del av 

tidigare forskning, litteratur samt erfarenheter av pedagogerna har man sett vad som är viktigt 

att arbeta med för att stödja barn med ett utåt – och inåtagerande beteende.   

 

Det viktigt som pedagog att kunna stanna upp och reflektera över det egna förhållningssättet 

och bemötandet, genom att kanske be sina kollegor att bli observerad så man får konstruktiv 

kritik och en annan pedagogs synvinkel. Det gynnar både en som pedagog men även 

arbetslaget som ett team. Att pedagoger har mer kunskap om beteendeproblem kan underlätta 

att se de bakomliggande faktorer som kan bidra till ett barns avvikande beteende och därifrån 

kunna anpassa verksamheten. Något som är viktigt att ta upp i ett arbetslag är att kunna stötta 

och komplettera varandra genom att skapa ett klimat där alla kommer till tals och känner sig 

delaktiga. Kommunikationen i arbetslaget är grunden för ett bra samarbete, det är viktigt att 

man kan föra en öppen dialog och att det är ett accepterande klimat. Om en pedagog kommer 

till förskolan och haft en dålig start på dagen, är det viktigt att man kan delge detta och att 

arbetslaget då kan hjälpas åt för att göra det bästa av situationen. 

 

Hur miljön är anpassad i förskolan påverkar alla barn men är mer betydelsefull för barn med 

utåt och inåtagerande beteende. Med detta menar vi att miljön antingen kan förstärka eller 

hjälpa till att dämpa ett visst beteende hos barn med avvikande beteenden, detta ska gynna 

alla barn i förskolan. Det är viktigt att man som pedagog omformar miljön efter barngruppens 

behov och därefter utvärderar vad som kan förstärka problematiken i verksamheten.   

 

I Lpfö 98 (rev. 10) beskrivs pedagogernas ansvar i arbetet med att förebygga stereotypa 

könsroller och att erbjuda pojkar och flickor samma möjligheter. Utifrån pedagogernas tankar 

kring specifika egenskaper hos de både könen synliggjordes en medvetenhet om dessa men 

gavs även olika förklaringar. I arbetet med könsroller är det viktigt att man bemöter pojkar 

och flickor med liknande förväntningar och ser de som individer och inte som ett kön.  
 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har ökat vårt intresse av ämnet och vi har funnit fler aspekter som vore 

intressanta att fördjupa sig mer i. Det vore intressant att se hur familjeförhållanden och 

kulturella aspekter spelar in i barn med inåt och utåtagerande beteenden. Med detta menar vi 

att se hur föräldrar, syskon och vänner även levnadsförhållandena påverkar barnets beteende. 

Samt att undersöka hur klass, etnicitet och ekonomiska perspektiv influerar barnet. Hur man 

använder sig av de resurser som finns tillgängliga inom kommunen, som exempelvis 

Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC) och Barnavårdscentralen (BVC). Som vi 

tidigare beskrivit hade vi önskat att genomföra observationer av barngruppen för att få en 

inblick i hur barn med inåt och utåtagerande beteende avspeglas i förskolan. Barn med ett 

avvikande beteende kan ibland hamna utanför gruppen och barn med ett utåtagerande 

beteende kan även betraktas som ”syndabock”, detta vore ett intressant ämne att fördjupa sig 

ytterligare i.     
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Tack 
 

Vi vill börja med att tacka de pedagoger som deltagit i våra intervjuer och som bidragit med 

sina personliga erfarenheter som gynnat resultatet av vårt undersökningsområde. Ett stort tack 

till vår handledare Maud Ihrskog för sitt engagemang och stöd i vår process. Vi vill även 

tacka våra familjer för att ni varit förstående och stöttat oss på bästa möjliga sätt. 

 

Till slut vill vi tacka varandra för ett givande samarbete och tålamod. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

 

 

Missivbrev 

 

Hej!! 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen på Högskolan i Borås och 

skriver vårt examensarbete. Vår studie kommer att handla om barn med ett inåt och 

utåtagerande beteende i förskolan. I undersökningen är vi intresserade av hur ni pedagoger 

märker av dessa beteenden och hur de tar sig uttryck i barngruppen/verksamheten. Om ni 

finner ämnet intressant hoppas vi att ni skulle vilja delta i en intervju. Intervjun sker enskilt 

och tar ca 20-30 min. Vi kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska principer och kommer 

därför inte att lämna ut uppgifter om barnen eller verksamheten, allt insamlat data kommer att 

avidentifieras. Allt sker under konfidentialitet och sekretess. Det är självklart frivilligt att 

delta och ni kan när som helst av avbryta deltagandet. Vi båda kommer att vara med under 

intervjun och vi skulle önska att detta sker under inspelning men självklart med ert 

godkännande. I studien skulle vi även vilja komma och göra en observation av barngruppen 

för att få en tydligare bild av hur gruppen ser ut. Eftersom vi kommer att göra en observation 

av barngruppen, kommer vi att lämna ut medgivande blanketter till föräldrarna på er förskola. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Edona Gashi Johanna Edfors-Vestlund 

xxxx@student.hb.se xxxx@student.hb.se 

07x-xxx xx xx 07x-xxx xx xx 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare om ni har frågor eller funderingar. 

 

Handledare 

Maud Ihrskog  
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Missivbrev 

 

Hej!! 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen på Högskolan i Borås och 

skriver vårt examensarbete. Vår studie kommer att handla om barn med ett inåt och 

utåtagerande beteende i förskolan. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om barnen eller 

verksamheten, allt insamlat data kommer att avidentifieras. Det är självklart frivilligt att delta 

och ni kan när som helst av avbryta deltagandet. I studien skulle vi även vilja besöka 

förskolan och göra en observation av barngruppen för att en inblick av verksamheten.  

Vi skulle därför behöva er tillåtelse för att kunna genomföra undersökningen och vore 

tacksamma om ni kunde fylla i denna blankett och lämna in till pedagogerna på ert barns 

förskola. 

 

Med vänliga hälsningar 

Edona Gashi Johanna Edfors-Vestlund 

xxxx@student.hb.se xxxx@student.hb.se 

07x-xxx xx xx 07x-xxx xx xx 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare om ni har frågor eller funderingar. 

Handledare 

Maud Ihrskog 

 

 

--------------------------------------------------Klipp här --------------------------------------------------- 

 

Barnets namn och förskola___________________________________ 

Godkännande till att mitt barn får observeras:      JA □            NEJ □ 
Vårdnadshavares underskrift:__________________________________ 
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Intervjufrågor 

 

 Vad är det första du tänker på när du hör begreppet beteendeproblem? 

 

 Vad har du för olika erfarenheter av barn med inåtagerande beteende? 

 

 Vad har du för olika erfarenheter av barn med utåtagerande beteende?  

 

o Hur upplever du er barngrupp? 

 

o Upplever du att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors beteenden i 

förskolan? 

 

 Hur kan man arbeta på både grupp och individnivå för att motverka negativt betingat 

beteende? 

 

 På vilket sätt tror du att en pedagogs bemötande påverkar barn med utåtagerande 

beteende?  

 

 På vilket sätt tror du att en pedagogs bemötande påverkar barn med inåtagerande 

beteende? 

 

o Hur tror du att det påverkar resterande barngrupp? 

 

 Hur tror du att miljön påverkar klimatet i barngruppen? 

 

 

 

 

 


