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Abstract 

Syftet med studien är att öka kunskapen inom området utagerande beteende i förskolan, med 

utgångspunkt i förskollärares uppfattningar om hanteringen av, förhållningssättet och 

bemötandet gentemot utagerande beteenden. Frågeställningar som använts är följande; Hur 

bemöter och hanterar förskollärare situationer i verksamheten där ett utagerande beteende 

uppstår? Vilka arbetssätt anser förskollärarna gagnar ett stödjande och utvecklande arbete för 

barn som upplevs visa utagerande beteende? Vilka resurser erbjuds förskollärare i 

verksamheten gällande barn med utagerande beteende? I undersökningen använder vi oss av 

kvalitativ forskningsintervju tillsammans med fyra förskollärare från tre olika förskolor där vi 

tolkar och analyserar materialet med inspiration från ett relationellt perspektiv och ett 

kategoriskt perspektiv.  

 

I vår studie definieras ett utagerande beteende som fysiskt utagerande med bland annat slag, 

sparkar, bitningar men även verbalt utagerande. Slutsatserna av resultatet visar vikten av 

pedagogers förhållningssätt och bemötande gentemot barn med utagerande beteende där ett 

positivt bemötande har en betydande roll för barnet. Dels för den livslånga utveckling och 

lärandet samt hur barnet ser på sig själv och hur resterande barngruppens uppfattningar av det 

utagerande barnet blir. Studien visar även att kunskap och erfarenheter är viktiga faktorer i 

arbetet med utagerande beteende i förskolan.  
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1. Inledning 

Vårt intresse för hur pedagoger ska bemöta barn som utagerar i förskolan och hantera situationer 

där ett utagerande uppstår har ökats utifrån tidigare erfarenheter av situationer från vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) under förskollärarprogrammet. I situationerna har vi upplevt 

att verksamma pedagoger verkar göra skillnad i mötet med barn med avvikande beteende till 

skillnad från resterande barngrupp. Orsakerna till att barnet utagerar och hur de ska bemötas 

har ibland upplevts varit svåra bedömningar. Avsikten är därför att studien ska öka kunskapen 

kring utagerande beteende och vilka bemötanden och förhållningssätt i de utagerande 

situationerna som gagnar barnets utveckling.  

 

Socialstyrelsens rapport Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem 

(2010:16) beskriver hur barn med utagerande beteende kan upplevas som störande/förstörande 

för omgivningen, och således skapas irritation och ilska. Utagerande beteenden kan generera 

problem både hos barnet som individ samt skapar problem i barnets omgivning. Skolverket 

(2016:5) skriver i läroplanen för förskolan att varje enskilt barns välbefinnande och trygghet 

ska prägla arbete i förskolan där barnen ges förutsättningar efter sina behov. Löfstedt (2005) 

beskriver i sin artikel Utagerande barn- gruppens åskledare att normbrytande barn idag 

uppmärksammas allt tydligare i förskolan och det kan bero på att barngrupperna är större till 

storleken. De barn som sticker ut, som i denna artikel är de barn som utagerar, stämplas och 

”passar inte in” i den övriga barngruppen. Löfstedt (2005) förklarar vidare att barnen som 

utagerar kräver en vuxen till hjälp för att denne ska kunna ingripa innan det är för sent. 

Pedagogernas förhållningssätt till barnen avgör vilka förutsättningar till delaktighet barnen ges, 

förklarar Eriksson (2014:215). På förskolan ska verksamheten planeras och genomföras så att 

den är anpassad för varje barns behov (Skolverket, 2016:4). Pedagogerna ska se till olikheterna 

och alla barn ska få uppleva sig vara en tillgång i barngruppen. I dagens samhälle ska en 

förskola finnas som är likvärdig och anpassad efter alla barn.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen inom området utagerande beteende i förskolan, med 

utgångspunkt i förskollärares uppfattningar om hanteringen av, förhållningssättet och 

bemötandet gentemot utagerande beteenden. Våra frågeställningar är följande; 
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 Hur bemöter och hanterar förskollärare situationer i verksamheten där ett utagerande 

beteende uppstår? 

 Vilka arbetssätt anser förskollärarna gagnar ett stödjande och utvecklande arbete för 

barn som upplevs visa utagerande beteende? 

 Vilka resurser erbjuds förskollärare i verksamheten gällande barn med utagerande 

beteende? 

 

2.1 Begreppsförklaring 

I detta avsnitt ämnas studiens nyckelbegrepp preciseras och definieras. I denna studie definieras 

utagerande beteende, i enlighet med Ogden (2001:89). Ogden är medveten om att begreppet 

förklaras och kategoriseras olika, men hävdar att beteendet bryter mot etiska och sociala normer 

och kan vara till skada både för sig själv och sin omgivning. Inom psykiatrin rubriceras 

begreppet utagerande beteende som en social störning som innefattar ett aggressivt beteende 

(Nationalencyklopedin, 2018-01-04). 

 

Vi har låtit informanterna själva definiera utagerande beteende och deras definition finns 

återgiven i resultatdelen. Dock stämmer deras beskrivning av begreppet in med vår och Ogdens 

tolkning av begreppet utagerande beteende, det vill säga: Studiens tolkning av begreppet 

utagerande beteende är att fysiskt utagera mot sig själv eller sin omgivning. 

 

Begreppet lågaffektivt bemötande benämns i resultatdelen och kommer här preciseras för att 

öka förståelsen för vad begreppet innebär. Lågaffektivt bemötande definieras i denna studie i 

enlighet med Bo Hejlskov Elvén, som förklarar att det är en metod för hantering av 

problemskapande beteende. Det förklaras att personer kan ha svårt att reglera affekt. Bemöts 

dessa personer negativt svarar de genom negativ affekt, de uppfattas alltså utagerande (se länk, 

2018-01-11).  

 

I studiens formalia har vi valt att benämna utbildade förskollärare för förskollärare och när vi 

menar arbetslaget generellt, alltså barnskötare, vikarier och förskollärare, skriver vi pedagoger. 
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3. Bakgrund  

I detta kapitel beskrivs olika benämningar av utagerande beteende och orsaker till varför 

beteendena uppvisar sig. Även pedagogers förhållningssätt och bemötande gentemot 

utagerande beteende och arbetssätt för utagerande beteende i förskolan förklaras, detta för att 

öka förståelsen för vad utagerande beteende är och hur pedagoger kan hantera situationer där 

utagerande beteende uppstår. I förskolan ska barnen få utveckla sin förmåga att känna empati 

och omtanke om andra samt öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt (Skolverket, 2016:4). Bemötandet från de vuxna ska vara stöttande och vägledande 

och där ”verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (Skolverket, 2016:5). Alla barn 

på förskolan ska bemötas likvärdigt och de barn som behöver mer stöd och stimulans än andra 

ska få detta så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Avsikten med denna studie är att 

undersöka hur förskollärare bemöter och hanterar situationer där ett utagerande beteende 

uppstår. 

 

3.1 Barn i förskolan med utagerande beteende  

Nationalencyklopedin (2018-01-04) definierar att begreppet utagerande innefattar aggressivt 

beteende och inom psykiatrin är det betecknat som social beteendestörning. Ogden (2001) 

menar att begreppet utagerande beteende kan förklaras och kategoriseras olika och använder 

själv begreppet ”beteendestörning” där han förklarar att beteendena dels kan vara 

koncentrationssvårigheter hos barnet eller asociala beteenden. Det asociala beteendet kan visa 

sig redan vid tre års ålder där barnet agerar aggressivt och har svårt att skapa positiva relationer 

(Ogden, 2011:86-89). Karlsson och Taki (2013:28, 30) visar i sin studie att ett utagerande 

beteende hos ett barn kan leda till konflikter eller bråk med andra barn samt att de andra barnen 

även kan bli rädda för det utagerade barnet. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspel med både det enskilda barnet och 

barngruppen (Skolverket, 2016:6). Lillvist (2014) förklarar att i samspelet med andra lär sig 

barnet grunderna för att samarbeta, kompromissa och hantera konflikter. Den sociala 

kompetensen handlar om att kunna läsa av sin omgivning och anpassa sitt beteende efter den, 

där barnet i samspelet med andra tolkar och bearbetar informationen från den sociala 

omgivningen (Lillvist, 2014:198-202). Den sociala kompetensen styr också hur barnen trivs 

och bearbetar sin självkänsla, förklarar Ogden (2001:119), där exempel på sådant kan vara 

känslor av ensamhet eller att inte vara omtyckt. Folkman (1998:113) menar att ett barn som 

uppvisar ett utagerande beteende behöver få utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor då 
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de oftast saknar ord och tankar för sin vrede. En viktig grund för samspelet är att vi har en god 

självbild och Skolverket (2016:6) förklarar att vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och 

självförtroende.  

 

Orsaken till ett barns utagerande, förklarar Ogden (2001:90) kan bero på en försenad utveckling 

hos barnet samt att omgivningen inte är anpassad efter barnet. Karlsson och Taki (2013:25) 

visar i sin studie att orsaker till varför barn uppvisar ett utagerande beteende är på grund av 

miljön, men kan även vara oförmåga hos barnet. Orsakerna kan vara stress, stora barngrupper 

och en otydlig miljö samt svårigheter inom det sociala (Karlsson & Taki, 2013:26). Ryberg och 

Sandqvist (2017:28) samt Karlsson och Taki (2013:35) kommer fram till i sina studier att både 

miljön och ett gemensamt förhållningssätt påverkar barn som utmanar där de betonar att hur 

pedagoger bemöter utmanande barn i förskolan kan har stor betydelse för den enskilde 

individens utveckling och lärande.  

 

3.2 Pedagogers förhållningssätt och bemötande gentemot barn med 

utagerande beteende i förskolan 

Enligt läroplanen för förskolan ska pedagogerna i förskolan hitta ett bemötande och 

förhållningssätt som skapar förutsättningar för utveckling och lärande utifrån varje barns behov 

(Skolverket, 2016:5). Genom att pedagogerna sätter gränser, hävdar Eresund och Wrangsjö 

(2008:293) strukturer skapas. Gränssättningen kan ske genom konkreta och fysiska handlingar 

genom förklaring med ord. Folkman (1998:121) skriver om hur pedagogers bemötande är 

betydelsefullt för att kunna utveckla och förebygga utagerande beteenden hos barn. Han 

beskriver att i situationer där ett utagerande uppstår ska pedagogerna bemöta barnen med att 

hålla och trösta, även om de kämpar emot, detta för att visa barnen att det finns någon som bryr 

sig om dem och att världen inte går sönder trots deras känslostormar. Detta agerande från 

pedagogernas sida kan upplevas som aggressivt skriver Folkman, men barnet kan behöva någon 

som kan hålla ihop känslorna som barnet uppvisar och stannar hos barnet tills det är över. 

Skolverket (2016:5) förklarar även vikten av personalens förståelse för att skapa ett positivt 

stöd för barn med svårigheter. Bemötandet av barn med utagerande beteende styrs av 

erfarenheter och kompetens samt pedagogers historia med barnet och dess behov (Eresund & 

Wrangsjö, 2008:272). Ryberg och Sandqvist (2017:26) visar i sin studie att det finns en skillnad 

mellan yrkesrollerna på hur de bemöter barn med utagerande beteende samt att de uttrycker sig 

olika gällande vad utmanande barn är för dem. De kommer fram till i studien att orsakerna till 
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varför det är skillnad i yrkesrollernas bemötande gentemot barn med utagerande beteende är på 

grund av deras kunskaper, personligheter och erfarenheter.  

 

Folkman (1998:102) beskriver pedagogernas förhållningssätt och hävdar att de ska stärka 

barnens självbild och förebygga ett destruktivt beteende genom att ge barnet en positiv 

upplevelse. Broberg, Hagström och Broberg (2012:137) förklarar att de pedagoger som 

försöker förstå varför barnet reagerar på ett visst sätt i en situation lättare kan möta barn med 

svåra temperament. Folkman (1998:113) förklarar vikten av att pedagogerna tänker på hur de 

ställer frågor i situationer när ett utagerande uppstått. Genom att ställa varför-frågor, hävdar 

Folkman sällan ger meningsfulla svar utan vikten ligger i att ställa vad-frågor som upplevs som 

mindre laddade för barnen. I Sandberg och Norlings (2014:53) studie om barn i behov av 

särskilt stöd framkommer vikten av bemötandet av pedagogerna, där barnen ska ges positiv 

uppmärksamhet. Genom att bemöta ett barn som uppvisar ett utagerande beteende negativt löser 

inga konflikter, förklarar Folkman (1998:102) utan vikten ligger i ett positivt bemötande där 

pedagogerna uppmärksammar barnets starka sidor. Pedagogernas bemötande och 

förhållningssätt av varje barn är därmed grundläggande för hur barngruppens bemötande och 

uppträdande mot varandra är, vilket Skolverket (2016:4) förklarar med utgångspunkt i att 

vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse för hur vi ska vara mot varandra och därför är 

vuxna viktiga som förebilder. Genom det sätt som pedagogerna agerar och bemöter barnen i 

förskolan lär sig barnen vad som är rätt och fel i hur vi är mot varandra i olika situationer. 

Folkman (1998:108) hävdar dock ”att veta hur man borde vara hjälper knappast när det kokar 

inuti”. Det är därför viktigt med närvarande pedagoger som kan stödja barnet i en utagerande 

situation. Karlsson och Taki (2013:33) förklarar att vikten ligger i ett positivt bemötande från 

pedagogerna. Pedagogerna behöver hjälpa och stödja genom tydlig struktur och hitta metoder 

som främjar utvecklingen hos barnet, förklarar dem. Pedagogerna ska positivt bemöta barnen 

och uppmärksamma dem positivt så att de känner sig sedda och omtyckta. 

 

3.3 Arbetssätt för utagerande beteende i förskolan 
Sandberg och Norling (2014:50) förklarar att det hittills finns relativt lite forskning om vilka 

metoder som tillämpas i förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Det kan bero på 

tidsbrist, kompetens samt brist på reflektionstid, diskussion och dokumentation i praktiken för 

förskollärarna. Enligt Skolverkets Allmänna råd (2017:15) är förskolepersonalens utbildning 

och kompetens det viktigaste vad gäller god kvalitét i förskolan. Barngruppens konstellation 

baseras på personalens kompetens och utbildning samt den fysiska miljön (Skolverkets 
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Allmänna råd, 2017:16). Eresund och Wrangsjö (2008:272) förklarar att byte av barngrupp kan 

medföra en lugnare och stödjande miljö som kan skapa möjligheter för barnet att lyckas både 

socialt och kognitivt. En mindre grupp kan möjliggöra för mer uppmärksamhet och individuellt 

stöd, förklarar Eresund och Wrangsjö (2008:291-292). Karlsson och Taki (2013:29) visar i sin 

studie att pedagogerna vet hur de ska arbeta för att inte utagerande beteenden ska uppstå, men 

att pedagogerna menar på att de inte hinner med på grund av stress och administrativa uppgifter. 

Vidare förklarar Sandberg och Norling (2014:50) att det även är dokumenterat att personalen i 

förskolan uttrycker brist på kompetensutveckling speciellt vad gäller barn i behov av särskilt 

stöd.  

 

Skolverket (2016:14) förklarar vikten av dokumentation i förskolan där uppföljning, 

utvärdering och utveckling av förskolans kvalité genererar till att varje enskild individ ges så 

goda förutsättningar för utveckling som möjligt. Larsson-Swärd (1999:23-24) betonar vikten 

av dokumentation och hur den kan skapa en överblick av behoven över tid. För att lösa 

beteendeproblem i förskolan kan ett förebyggande arbete ske i form av åtgärdsplan som både 

Kinge (2014:107-108) och Larsson-Swärd (1999:38) beskriver innebär ett samarbete mellan 

förskola, föräldrar samt individ. En åtgärdsplan innefattar dels en kartläggning av den sociala 

kontexten samt individens kännetecken såsom inlärning, beteende och självbild (Kinge, 

2014:107-108). Eresund och Wrangsjö (2008:291) beskriver hur åtgärder i miljön kan främja 

en positiv utveckling på både lång- och kort sikt. Skolverkets Allmänna råd (2017:17) förklarar 

vikten av miljöns utformning för barns kunskapsutveckling där svårigheter kan uppstå när den 

inte anpassas efter antalet barn i relation till utrymme och lokaler. Sandberg och Norling 

(2014:57) förklarar att det är svårt att enbart iaktta barnets svårigheter för att skapa förståelse 

för dess behov. Därför bör faktorer i barnets omgivning kartläggas och hanteras för bästa 

förutsättningar för barnets utveckling. Faktorer kan innefatta tidigare erfarenheter och 

historiska processer, personer samt miljön. Karlsson och Taki (2013:33) visar i sin studie att 

anpassningar i miljön och pedagogiken bör genomföras samt att vuxenstöd vid övergångar och 

bilder för kommunikationsstöd underlättar missförstånd.  

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 

Betydelsen av ett positivt bemötande från pedagoger gentemot barn med utagerande beteende 

skrivs fram i flera studier. Även läroplanen för förskolan förklarar vikten av personalens 

positiva bemötande och förståelse för beteendena där barnen ges stöd för sina svårigheter 

(Skolverket, 2016:5). Barns utagerande beteende sker enligt forskningen oftast genom 
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aggressivitet vilket kan leda till konflikter och forskningen nämner att orsaksförklaringarna till 

beteendena kan vara sociala svårigheter, stora barngrupper, otydlig miljö samt att pedagoger 

inte har ett gemensamt förhållningssätt. Genom att arbeta med mindre barngrupper genererar 

det en lugnare och stödjande miljö för barnet, där möjligheter till att träna socialt samspel kan 

erbjudas. Genom samspelsträning får barnet träna på att kompromissa och hantera konflikter.  

 

För att barnen ska ges bästa förutsättningarna till utveckling och att verksamheten ska anpassas 

efter varje individs behov visar forskningen att pedagoger behöver ha förståelse för beteendena 

samt att pedagogernas kompetenser och erfarenheter är viktiga faktorer i förhållningssättet. Att 

bemöta ett barn negativt löser inget, hävdar Folkman (1998:102) utan att se barnens starka sidor 

är viktigt. För att kunna se barnens behov visar forskningen att dokumentation och arbete med 

åtgärdsplan underlättar för pedagogerna. I och med detta kan miljön anpassas efter barnens 

behov och främja en positiv utveckling. Däremot visar forskningen en brist på både 

kompetensutveckling och metoder som tillämpas i förskolan. Även barngruppens konstellation 

och stress visar studier kan skapa hinder i arbetet för pedagogerna. Skolverkets allmänna råd 

(2017:15-16) förklarar dock att personalens kompetens är viktigast för kvalitén i förskolan och 

att barngruppens konstellation ska baseras på personalens kompetens.  

 

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen som är relevant för vår studie. I avsnittet 

tidigare forskning beskrivs hur sökningar av forskningsstudier gått tillväga, därefter redovisas 

vad den tidigare forskningen nämner i förhållande till vår studie.  

 

4.1 Sökning av tidigare forskning 

Sökningar efter tidigare forskning, i form av avhandlingar, examensarbeten samt artiklar, har 

gjorts via databaserna; Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog, Libris, Diva och Summon via 

Högskolan Dalarna (se länk, 2017-12-10) samt Avhandlingar.se. De sökord som använts är 

följande; utagerande beteende, utagerande, förskol*, avvikande, ledarskap och 

specialpedagogik. Ingen avgränsning av årtal gjordes då vi upplevde att det inte fanns så mycket 

forskning inom utagerande beteenden i förskolan. Vi har även använt oss av referenslistor från 

tidigare examensarbeten för att hitta författare av intresse för vår studie.  
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4.2 Pedagogers arbetssätt och bemötande gentemot barn med särskilda 

behov 

Lutz (2009:124) visar i sin avhandling att de resurser som är angelägna i arbetet med barn i 

förskolan är att pedagoger ska arbete nära barnet och leda det språkligt i situationerna för att 

utveckla barnets språk. Genom att vägleda och stödja barnet i samspelssituationer med andra 

barn kan pedagogerna motverka att konflikter uppstår och ”onda spiraler” skapas samt att 

pedagogerna kan samtala med barnet om dess känslor (Lutz, 2009:128, 131). Resultatet visar 

även att samspelet mellan barn med utagerande beteende och andra barn på förskolan oftast är 

en stor svårighet för det utagerande barnet. Aggressivt beteende kan, enligt författarens studie, 

grunda sig i svårigheter i att anpassa sig till miljön runt barnet (Lutz, 2009:128, 130). Genom 

att arbeta nära barnet visar resultatet kunna motverka att det utagerande barnets status i 

barngruppen försvagas samt att miljön lättare kan anpassas till barnet (Lutz, 2009:122, 130). I 

likhet med Lutz visar resultatet i Gerrbos (2012:268) avhandling att raster i skolan genererar de 

flesta konfliktfyllda situationer under skoldagen. Social utveckling och delaktighet kräver tid 

och resurser i form av personal visar resultatet, detta för att en nära relation mellan elev och 

lärare ska kunna växa fram (Gerrbos 2012:267-268). En stor barngrupp, visar Lutzs (2009:131) 

resultatet, påverkar barngruppen negativt genom att en livlig miljö skapas. Lutzs (2009:129) 

resultat visar även på att utagerande i verksamheten ibland sker som en strategi från barnets 

sida, då de vet att uppmärksamheten från vuxna på förskolan kommer. Vidare visar resultatet i 

författarens studie att pedagoger talar för individuell träning kombinerat med olika bildmaterial 

som stöd. Genom att arbeta med bilder och rutiner kan en förståelse för vad som händer under 

dagen skapas, förklarar pedagogerna i studien (Lutz, 2009:132). 

 

Till skillnad från Lutz förklarar Rantala (2016:139) i sin avhandling att enligt informanterna 

sker vägledning av barnen antingen direkt och indirekt. Resultatet visar att direkt vägledning är 

det vanligaste tillvägagångssättet från lärarna att hantera oönskat beteende från barnen. Ett 

direkt och indirekt vägledande sker, enligt Rantalas (2016) resultat, genom tillsägelser, frågor, 

beröm eller avledning, där barnen blir disciplinerade mot de normer och värderingar som råder, 

vilket är att visa hänsyn, omsorg och ta ansvar. Den direkta vägledningen riktar sig mot ett eller 

flera barn, där barnen får uppmaningar eller tillrättavisningar om att förändra sitt beteende 

(Rantala, 2016:135). Inte enbart barnets handlande ska normaliseras utan även barnets känslor 

leds bort när barnet visar ilska (Rantala, 2016:137). Vidare förklaras att vägledningen, utifrån 

resultatet, inte genererar hur barnen istället kan handskas med aggressiviteten utan som tidigare 
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nämns styrs mot att normalisera känslor och agerande. Detta sker genom direkta tillsägelser om 

att inte låta arg eller där pedagogerna försöker avleda det aggressiva beteendet genom att flytta 

barnets fokus (Rantala, 2016:137). Lutzs (2009:129) resultat visar på att arbetet med utagerande 

beteende kan skapa hinder för övriga verksamheten, vad gäller att genomföra olika aktiviteter 

på förskolan. Olsson (2016:131) förklarar i sin avhandling att ledarskapet innebär att hantera 

svåra situationer där det verkar mellan lärare och barn där läraren tar hänsyn till hela 

barngruppen och den enskilda individen, samt ser till den rådande situationen. Vidare förklaras 

att lärare även bör se till påverkan mellan barnen och lärares handlingar. Informanterna i studien 

hävdar att fokus ibland behöver riktas mot individen för att kunna ge stöd och främja relationen 

med barnet, men samtidigt begränsas möjligheterna att ägna sig åt resterande barngrupp. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att genom ett nära arbete kring barn med utagerande beteende, 

kan pedagoger stödja och vägleda barnet för att motverka konflikter, stödja barnets språk samt 

diskutera med barnet om dess känslor som uppstår i situationer. Vägledning kan även ske 

antingen direkt eller indirekt, visar forskningen, detta för att normalisera barnets beteenden och 

känslor. Forskningen visar på att aggressivt beteende grundar sig i svårigheter hos barnet att 

anpassa sig till omgivningen. Även stora barngruppen visar forskningen kan påverka 

barngruppen negativt genom att en livlig miljö skapas. Genom individuell träning kan barnet få 

möjlighet till utveckling där bilder som stöd för kommunikation och struktur i arbetet från 

pedagogerna kan skapa en förståelse för barnet, för hur dagen kommer att se ut. Forskning visar 

även att barn som utagerar även kan upplevas som ett hinder för att verksamheten ska kunna 

genomföra aktiviteter med övriga barngruppen, men vikten ligger i att pedagoger ska ta hänsyn 

till hela barngruppen samt den enskilde individen i relation till den rådande situationen.  

 

 

5. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkter redovisas, vilka är det relationella 

perspektivet och det kategoriska perspektivet. De två perspektiven kommer vara en grund i 

analysarbetet för att hjälpa oss kategorisera resultatet, vilket Ahlberg (2013:54) beskriver ger 

ett bredare synsätt på förskollärarnas olika förhållningssätt där de antingen ser på barnen som 

att de är i behov av stöd eller med behov av stöd.  
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5.1 Relationella perspektivet 

Atterström & Persson (2000:20) förklarar att inom det relationella perspektivet läggs fokus på 

samspelet mellan barnet och dess omgivning, både den fysiska och psykiska omgivningen, 

istället för att se svårigheterna utifrån en diagnosbunden syn. Utgår man från ett relationellt 

perspektiv, hävdar Ahlberg (2013:48) att det är viktigt att se vad som sker i situationen där ett 

utagerande uppstår. Det är inte barnets utagerande som ska vara i fokus utan förklaringarna till 

utagerandet söks i mötet mellan barnet och omgivningen. Atterström och Persson (2000:20) 

förklarar att förändringarna ska göras i omgivningen där det förutsätts kunna påverka 

möjligheterna för barnen att uppfylla de mål som förskolan ska sträva efter. Persson (2013:160) 

hävdar även att förändringar bör ske i omgivningen och inte hos individen samt att 

förändringarna påverkar barns möjlighet att uppnå målen. Atterström och Persson (2000) 

beskriver även begreppet ömsesidig erkänsla, vilket innebär uppskattning, och förklarar att det 

är kopplat till likvärde. Vikten ligger i att se till helheten i relationen, förklarar dem. Relationen 

blir inte ömsesidigt erkännande om individerna ser sig själva som underlägsna eller mindre 

värda. Förskollärarna ska därmed vara öppna och lyhörda för att kunna upptäcka, identifiera 

och bemöta barns kompetenser (Atterström och Persson, 2000:21).  

 

5.2 Kategoriska perspektivet 

Utgår man från ett kategoriskt perspektiv, hävdar Persson (2013:160) att fokus ligger på 

specialpedagogiska åtgärder för det specifika barnet. Stödet läggs därmed direkt relaterat till 

barnets uppvisade svårigheter. Persson förklarar även att perspektivet ses som ämnesspecifik 

och undervisningscentrerad där barnet ska anpassa sig till de normer och regler som gäller. 

Ahlberg (2013:53) förklarar att inom det kategoriska perspektivet har barnet själv ansvar för de 

svårigheter som uppstår. Det kategoriska perspektivet är i motsats till det relationella 

perspektivet en kortsiktig lösning för svårigheter som råder.  

 

5.3 Sammanfattning 

För att förenkla dessa två perspektiv ser man utifrån ett relationellt perspektiv på barnen som 

att de är i behov av stöd medan utifrån ett kategoriskt perspektiv på barnen som att de är med 

behov av stöd. Inom det relationella perspektivet ses problemet utifrån en helhet där fokus 

ligger på den omgivande miljön till skillnad från i det kategoriska perspektivet där fokus ligger 

i att tillskriva svårigheterna hos individen. Ahlberg (2013:54) förklarar att både 

orsaksförklaringarna till beteendena och synen på åtgärder för beteendena är olika mellan dessa 
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två perspektiven. Tidsperspektivet är även viktigt att ha i åtanke när man utgår från de två olika 

perspektiven. Inom det relationella perspektivet söks långsiktiga åtgärder där miljön bör 

studeras samt diskussioner kring vilka specialpedagogiska behov som behövs, medan inom det 

kategoriska perspektivet söks åtgärder för problemen kortsiktigt och hos individen.  

 

Som nämns tidigare kommer det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet ligga 

till grund för analysen av resultatet. Genom dem möjliggörs en särskiljning i uppfattningarna 

då de två perspektiven motsätter sig varandra i hur man ser på barnet och dess behov.  

 

 

6. Metod 

I detta kapitel redovisas val av metod, urval, de etiska aspekter vi tagit del av samt studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. En redogörelse av genomförandet av studien samt 

databearbetning görs även. Syftet med studien är att öka kunskapen inom området utagerande 

beteende i förskolan, med utgångspunkt i förskollärares uppfattningar om hanteringen av, 

förhållningssättet och bemötandet gentemot utagerande beteenden.  

 

6.1 Kvalitativ intervju som metod 

En forskningsstudie kan utgå antingen från en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. En 

kvantitativ forskningsmetod har statistik i fokus, där Arnqvist (2014:106) förklarar att en 

enkätstudie redovisar en liten del av verkligheten. Vi har valt att utgå från den kvalitativa 

forskningsmetoden och använda oss av intervjuer i denna studie. Kvale & Brinkmann (2014:19, 

37) förklarar att en kvalitativ forskningsintervju sker i följd av sju stadier. Dessa innefattar 

tematisering av intervjuprojekt, planering, själva intervjun, utskrift, analys, verifiering samt 

rapportering. Vidare förklaras att en intervju karakteriseras som ett samtal med struktur och 

syfte, där informantens synvinkel och erfarenheter är i fokus. Kihlström (2007:48) beskriver att 

intervjun ska ske i form av ett samtal där öppna frågor ställs till informanten där ledande frågor 

kan spegla vår förförståelse eller attityd till ämnet. Forskaren för studien är skyldig, enligt Kvale 

och Brinkmann (2014:110), att överväga konsekvenserna för informanten som person samt den 

grupp som informanten representerar.  
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6.2 Urval 

Intervjuerna i denna studie genomfördes med fyra legitimerade förskollärare från tre olika 

förskolor i en medelstor stad i Sverige. Studien utgår från ett förskollärarperspektiv då det är 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter som vi vill fokusera på. Antalet deltagande 

informanter påverkas av studiens syfte samt arbetets tidsomfattning och resurser. Kvale och 

Brinkmann (2014:157) förklarar att ju fler intervjuer som genomförs desto mer vetenskaplig 

blir studien. Stukát (2005:57, 62) förklarar vikten av att välja ut deltagare som kan lämna 

relevanta svar för studien om inte hela populationen kan delta. Urvalsunderlagets svar ska i 

bästa fall reflektera den generella uppfattningen hos den relevanta urvalsgruppen. Vidare 

förklarar han att inom kvalitativa studier ligger intresset i att hitta olika uppfattningar av det 

sökta området alltså inte i hur många eller vilka som har de olika uppfattningarna. Med detta i 

åtanke samt studiens tidsomfattning valde vi att enbart intervjua fyra förskollärare. Stukát 

(2005:58) förklarar att ofta ses informationen som säkrare om urvalet är större, men han 

förklarar även att det inte alltid behöver vara så utan urvalets utseende har en stor betydelse. 

För att urvalet skulle kunna ge olika uppfattningar var önskan att hitta informanter som besitter 

olika arbetslivserfarenheter och därmed är förskollärarna mellan 33-61 år. I studien är 

förskollärarnas namn fingerade. Vi har valt att kalla den första informanten för Birgitta som är 

56 år och tog förskollärarexamen 1990, men har en arbetslivserfarenhet som sträcker sig till 

1976. Den andra informanten kallar vi Ingela som är 61 år och tog förskollärarexamen 1981 

och har arbetat inom förskolan sedan dess. Stina som är 33 år är vår tredje informant och hon 

tog förskollärarexamen 2012 och har arbetat som förskollärare sedan dess. Märta är vår sista 

informant och hon är 38 år och tog sin förskollärarexamen 2004.  

 

6.3 Genomförande  

Syftet med studien är att öka kunskapen inom området utagerande beteende i förskolan, med 

utgångspunkt i förskollärares uppfattningar om hanteringen av, förhållningssättet och 

bemötandet gentemot utagerande beteenden. För att kunna få fram förskollärares uppfattningar 

om utagerande beteende och hur de hanterar situationer där ett utagerande uppstår, att få svar 

på vårt syfte och frågeställningar, så genomfördes intervjuer med fyra förskollärare från tre 

olika förskolor. Först kontaktades ett flertal förskolechefer inom samma kommun för ett 

godkännande av deltagande inom förskolorna. Därefter gav förskolechefen förslag på olika 

förskollärare som ville delta i studien. Då det var svårt att få tag på en fjärde förskollärare via 
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förskolecheferna valde vi att kontakta en annan förskola, som inte blivit kontaktad tidigare, 

vilket genererade den fjärde och sista förskolläraren i vår studie. 

 

Kihlström (2007:50) förklarar att det kan vara till fördel att utgå från frågeställningarna när man 

formulerar intervjufrågorna. Vid formuleringen av intervjufrågorna utgick vi därför från våra 

frågeställningar för att vid analysen lättare kunna se om det insamlade materialet kan besvara 

studiens syfte. Studien utgår därför från en halvstrukturerad intervju där vi använde oss av ett 

manus för intervjun. Kvale och Brinkmann (2014:45) förklarar att i halvstrukturerade intervjuer 

utgår man från en intervjuguide med frågor som varken gör att samtalet blir för öppet eller att 

slutna frågor ställs. Manuset för intervjuerna innefattade intervjufrågor samt förbestämda 

följdfrågor. Vi skickade våra intervjufrågor till förskollärarna i förväg för att låta dem känna 

sig förtrogna med dem. Vi var noga med att redan från början informera informanterna om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002:7-14) för att garantera deras säkerhet i 

studien. Det finns en del faktorer som är värda att tänka på innan en intervju genomförs, 

förklarar Kihlström (2007:51), exempelvis val av plats för intervjun. Informanterna fick själva 

välja dag, tid och plats för intervjutillfället där vi hade avsatt en timme för intervjun. Vi valde 

att börja varje intervju med att be om samtycke till inspelning av intervjun, vilket samtliga 

informanter godkände. Ljudupptagningen från intervjutillfällena gjordes av våra 

mobiltelefoner. Vidare förklarade vi vårt syfte då vi kände att det var viktigt att informanterna 

förstod vårt arbete. Sedan hade vi bakgrundsfrågor för att lätta på stämningen och därefter följde 

våra intervjufrågor. Kihlström (2007:52) förklarar även att uppvärmningsfrågor skapar en 

avslappnad relation mellan intervjupersonen och informanten. Vid intervjutillfällena delade vi 

upp vem som skulle ställa frågorna och vem som skulle anteckna, detta för att skapa en struktur 

för oss. Vid ett av intervjutillfällena så var en av oss studenter bekant med informanten och 

valde därför att den andre studenten genomförde intervjun. Kihlström (2007:50) förklarar att 

det lätt kan bli ett dilemma att intervjua någon man känner, att det då kan vara svårt att vara 

seriös och professionell i rollen som intervjuperson.  

 

Varje intervju avslutades med att fråga om informanterna ville lägga till något. Inspelningarna 

från intervjutillfällena delades mellan oss två och vi valde att transkribera intervjuerna så 

ordagrant vi kunde. Därefter skrevs en sammanfattning av varje intervju och skickades till 

informanterna för att säkerställa att vi uppfattat svaren rätt och för ett sista godkännande av 

deltagande.  
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6.4 Databearbetning  

Analysprocessen har genomförts med inspiration av Gerrbo (2012:144) som själv analyserade 

sitt empiriska material i tre faser. I den första fasen sammanfattade vi vad som sägs i den 

transkriberade texten, det mest relevanta. I den andra fasen ställde vi hur-frågan till texten. Hur 

kan resultatet sorteras och delas in utifrån nyckelord i materialet. Där valde vi att utgå från våra 

tre frågeställningar och sortera in intervjufrågorna och kategorisera materialet under den 

frågeställning som passade bäst. I den tredje och sista fasen analyserades det kategoriindelade 

och framskrivna resultatet av materialet. Malmqvist (2007:125) rekommenderar att vid 

analysprocessen inleda med att se övergripande på det insamlade materialet och sedan studera 

det i detalj. Vi valde att ha detta i åtanke då vi först skrev en övergripande sammanfattning med 

det mest relevanta och gick sedan in på djupet och tog fram citat som styrker delar i 

resultatredovisningen. Kihlström (2007:54) förklarar att genom att använda citat i 

resultatredovisningen ökar trovärdigheten i studien. Enligt uppsatsguiden (se länk, 2017-12-14) 

så kan resultat och analys delas upp i texten vilket innebär att resultatredovisningen ska vara fri 

från tolkningar och i analysen kan tolkningar göras och intressanta delar av resultatet lyfts fram. 

Resultatet av det insamlade materialet analyserades och diskuterades utifrån de två valda 

teoretiska perspektiven, relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv, samt till den tidigare 

forskningen. Malmqvist (2007:131) menar att om resultatet relateras med tidigare forskning 

och teoribildning blir resultatet mer förståeligt.  

 

6.5 Etiska aspekter 

Inom studier med forskningssyfte är det av stor vikt att forskaren tar del av de fyra 

forskningsetiska aspekterna, utformat av Vetenskapsrådet (2002), för att garantera 

respondenternas säkerhet i studien. De fyra forskningsetiska aspekterna innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:7–14).  

 

I och med att förskollärarna blev kontaktade och får information om studiens syfte uppfylls 

informationskravet. I informationen fick de ta del av studiens syfte, tillvägagångssätt samt att 

det insamlade materialet endast kommer användas av oss studenter samt en handledare inom 

Högskolan Dalarna. I samtyckeskravet har förskollärarna blivit informerade om tystnadsplikten 

hos forskarna samt deras rätt att avböja när de vill, då medverkan är frivillig. Studien uppger 

inte namnet på förskolan, förskollärarna eller något barns riktiga namn, ingen ska kunna 

identifieras och på så sätt uppfylls även konfidentialitetskravet. I och med att det insamlade 
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materialet endast används inom Högskolan Dalarna och inte kommer ut till allmänheten samt 

att det raderas efter studiens godkännande uppfylls även nyttjandekravet.  

 

6.6 Validitet 

Har intervjufrågorna formulerats på ett sådant sätt så syftet och frågeställningarna går att 

besvara? Stukát (2005:125) förklarar att validitet innebär giltighet, med det hävdar han; hur bra 

stämmer resultatet med syftet? Vi var därför noggranna med att spegla intervjufrågorna med 

våra frågeställningar för att se om de kunde besvaras. Efter transkriberingen undersöktes även 

om intervjusvaren kunde besvara frågeställningarna och syftet med studien. Genom att skriva 

ut transkriberingen, menar Kvale och Brinkmann (2014:226) att olika betydelser kan uppstå 

beroende på var den som skriver väljer att sätta punkter och kommatecken. Upplevelsen var att 

transkriberingen var en tolkningsprocess. Vi valde att dela upp transkriberingen, för tidsbristen, 

och gick sedan igenom dem igen tillsammans för att se om vi tolkat svaren lika. Vi är medvetna 

om att intervjusvaren kan vara oärliga och att de inte visar på hur det sker i själva praktiken 

samt att informanterna möjligen kan vilja vara oss till lags och ge oss de svar som de tror att vi 

vill ha (Stukát, 2005:128). Därför ser vi det som positivt att vi var två som intervjuade och 

kunde i arbetet återkoppla till upplevelserna vi fick vid intervjutillfället ur två olika synvinklar.  

 

6.7 Reliabilitet  

Stukát (2005:125) förklarar att reliabilitet innebär tillförlitlighet och vi ställer oss därför 

frågande till hur tillförlitligt det insamlade materialet i studien är. För att öka tillförlitligheten 

har alla fyra förskollärarna fått samma intervjufrågor samt att de har fått frågorna i förväg för 

att kunna känna sig förtrogna med dem. Kan det ha påverkat resultatet? Att ge ut 

intervjufrågorna i förväg kan ge respondenten både en möjlighet till att gå igenom frågorna för 

att kunna svara så ärligt som möjligt eller till att hitta på svar. Vi valde att spela in intervjuerna, 

med samtycke från respondenterna, med våra mobiltelefoner för att i efterhand kunna få så 

exakta svar som möjligt i resultatet. I och med att enbart intervjuer har använts som metod går 

det inte helt att säkerställa att svaren är sanna. Informanterna kan, som tidigare nämns, förfinat 

svaren på intervjufrågorna och att svaren inte visar på hur det ter sig i den verkliga praktiken. I 

resultatdelen har vi därför valt att lägga in citat från intervjuerna för att öka trovärdigheten, 

vilket Kihlström (2007:54) rekommenderar. Stukát (2005:41) menar även att då vi var två 

personer som intervjuade kan informanterna ha känt ett underläge som skulle kunna förändra 

svaret på frågorna. Däremot har vi efter varje transkribering sammanfattat vår tolkning av 
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svaren som sedan skickats till informanten för att säkerställa att våra uppfattningar av svaren 

stämmer med det som informanten ville få fram under intervjun och med detta menar vi att 

tillförlitligheten kan öka. Genom transkriberingen har vi kunnat analysera det insamlade 

materialet och kategoriserat all väsentlig information och sedan sammanställt detta till ett 

resultat. De delar av intervjuerna som vi valt att redovisa i resultatet ska förhoppningsvis ge en 

tydlig bild av förskollärarnas uppfattningar av förhållningssätt, arbetssätt och bemötande 

gentemot barn med ett utagerande beteende samt vilka metoder som erbjuds för att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för de här barnen att utvecklas. Att sedan koppla resultaten 

till aktuell forskning, förklarar Kihlström (2007:39) ger en större tillförlitlighet i studien. 

 

6.8 Generaliserbarhet  

Stukát (2005:125) förklarar att med generaliserbarhet menas för vem/vilka gäller resultatet i 

studien och att detta ska grundligt utredas. Vidare förklarar Stukát (2005:129) att en liten 

urvalsgrupp kan påverka generaliserbarheten. Vi valde att enbart intervjua utbildade 

förskollärare för att öka tillförlitligheten, där förskollärarna torde besitta kunskap och olika 

arbetslivserfarenheter inom det valda området. Genom analysen av resultatet från de fyra 

genomförda intervjuerna har vi fått fram olika uppfattningar om det undersökta området vilket 

visar på, trots liten urvalsgrupp, att det finns stor variation inom det undersökta området. 

Däremot är vi medvetna om att en större urvalsgrupp hade kunnat ge oss en mer tillförlitlig 

studie och ökad generaliserbarhet. Att komplettera intervjuerna med observationer hade även 

gett studien en ökad tillförlitlighet samt generaliserbarhet, men med tidsomfattningen som 

studien har så ansågs inte det vara genomförbart. Vår förhoppning är att med utgångspunkt från 

de fyra intervjuerna kunna visa på olika uppfattningar om barn med utagerande beteende och 

hur pedagoger ska kunna bemöta och förhålla sig till dessa barn, som gagnar deras utveckling 

och lärande på bästa möjliga sätt.  

 

 

7. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet baserat på fyra genomförda intervjuer med förskollärare. 

Resultatet sammanfattas och sammanställs i tre underrubriker som är studiens tre 

frågeställningar. Därefter följer analysen av resultatredovisningen för varje underrubrik.  
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Kvale och Brinkmann (2014:319, 331) förklarar att ordagranna citat kan lätt bli tröttsamma och 

svåra att begripa och för att underlätta för läsaren att förstå sammanhanget i resultatet bör 

intervjucitaten därför skrivas i skriftspråklig form. Det innebär att vissa ord har plockats bort, 

vilket kan innefatta ”liksom”, hummanden eller ord som upprepas efter varandra. 

Bearbetningen påverkar därför inte citatens mening utan gör alltså texten mer lättläst.  

 

7.1 Hur bemöter och hanterar förskollärare situationer i verksamheten där 

ett utagerande beteende uppstår? 

Förskollärarna har liknande uppfattningar kring vad ett utagerande beteende är där de förklarar 

att det kan vara allt från protester vid övergångar till att bli arg och slåss, rivas, bitas och sparkas.  

 

Jag tänker mer på det här; bits, rivs och att allting ska ske genast, och skrik och gråt, frustration. 

Lite så (Ingela). 

 

De förklarar att barnen kan uppvisa utagerande beteende om de har svårt att följa de sociala 

regler som råder på förskolan, att de har svårt att vänta på sin tur samt att de kan ha 

koncentrationssvårigheter. Stina nämner även att ett barn kan få verbalt utagerande beteende.  

 

Utagerande beteende för mig är till exempel om ett barn spottas, rivs, slåss, sparkas, men även 

verbalt, att man är ful i munnen. Det anser jag också är ett utagerande beteende (Stina).  

 

När vi frågar förskollärarna om de på förskolan har en gemensam syn på barn med utagerande 

beteende så får vi olika svar. Märta förklarar att arbetslaget på hennes avdelning har ett 

gemensamt synsätt och detta tack vare många år av arbete tillsammans. Stina och Ingela menar 

däremot att arbetslaget har olika synsätt på barn som uppvisar ett utagerande beteende. De båda 

förklarar att synsättet påverkas av kunskap och erfarenhet.  

 

 Det kanske är så att alla skulle säga att vi har ett gemensamt förhållningssätt men om ett barn 

biter eller slåss så kanske vi ändå reagerar olika. För man blir ju själv frustrerad när ett barn gör 

det, jag vet inte men jag kan tänka mig det (Ingela).  

 

Resultatet visar att synsättet är olika hos förskollärarna i bemötandet gentemot barnen som 

uppvisar ett utagerande beteende. Vidare förklarar Stina att en del pedagoger arbetar med 

straffkommendering, men att de sedan glömmer att belöna. Det framgår även i intervjuerna att 
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det kanske inte går att göra lika med alla barn då barn är individer, som förskollärare kanske 

man måste göra olika från situation till situation.  

 

Det var det jag tänkte på, gemensamt förhållningssätt, man kanske inte kan göra lika, alla barn 

som har utagerande beteende. Man kanske måste göra olika från fall till fall (Ingela). 

 

Förskollärarna beskriver situationer i verksamheten där ett utagerande beteende visar sig och 

hur de löser dem. Ingela beskriver en situation där hon är närvarande när två barn (som vi valt 

att benämna som Fia och Nisse) kommer i konflikt med varandra. Ingela menar att tack vare 

sin närvaro kan hon stötta och vägleda Fia i samspelet och visa henne hur man istället kan göra.  

 

 Ja det är ju det här att ligga steget före och försöka och pusha positivt och det är ju mer 

 förebyggande då, kan jag tycka (Ingela).  

 

Nisse blir i situationen glad när Fia gjorde på det andra sättet och detta genererar då i att de 

kramas. Vidare förklarar Ingela att Fias självkänsla lyfts i denna situation och att i och med 

hennes närvaro kan hon hjälpa Fia, vilket är ett viktigt och betydelsefullt bemötande, enligt 

henne. Stina förklarar att ett barn kan vända sitt beteende på en vecka genom att förskollärarna 

bemöter barnet positivt. I situationer där konflikter uppstår förklarar Stina för barnet att 

beteendet inte är ok, men beskriver att det inte handlar om att skälla på barnet.  

 

Vi fick ett tips för, det måste vart två år sen, om ett barn som hade utagerande beteende, att bara 

kärleksbomba det här barnet. Bara ge positivt hela tiden, inte ett dugg negativt över huvud taget 

och det här barnet det vände på en vecka kanske. Det tog ganska lång tid, och sen försvann det 

här beteendet helt och då var det mycket kramar och mycket positiv kritik, inte bara mot själva, 

så här ’å va fin du är’ utan saker man gör (Stina).  

 

Birgitta beskriver en matsituation där ett barn gång på gång slänger skedar bakom ryggen och 

det låter då varje gång skeden landar på golvet, vilket är effekten barnet vill åstadkomma och 

fortsätter därför sitt agerande.  

 

 Oftast slutar de, för det tröttnar ju de av, om man är normal. Men en del kan fortsätta med det, 

därför att det är ljudet som de vill åt. Då kan man lägga en filt bakom dem, då försvinner ljudet, 

än att man bara retar sig på beteendet (Birgitta).  
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Ingela beskriver en läsvila där hennes bemötande orsakar konflikt mellan två barn. Istället för 

att ligga steget före som hon anser är viktigt i arbetet med utagerande beteende förklarar hon 

att trötthet kan påverka bemötandet.  

 

Fastän jag tänker att jag ska vara steget före. Och då, antar jag att hon behöver lite utrymme, på 

sidan, det blev för nära och jag skulle ju satt henne bredvid mig, och uppmärksammat henne mer 

och Fabian på andra sidan. Men det missade jag och då vart det ett riv direkt. Så det händer ju 

när det är slutet på dagen och man är trött (Ingela). 

 

Vidare diskuterar vi kring förståelsen för de utagerande beteendena och hur de påverkar 

förskollärarna och övriga barngruppen. Märta beskriver hur barngruppen där hon arbetar har 

stor förståelse för att alla människor är olika då förskollärarna lägger sitt fokus på det i arbete i 

verksamheten.  

 

 Ju mer förstående vi är och hur vi kan förklara för de andra barnen hur olika det kan vara, att vi 

 accepterar olika inne hos oss. Det är inget konstigt att en inte kan eller att någon kan det här, det 

genomsyrar hela barngruppen och personal hur vi är. Att vi är goda förbilder gör ju otroligt 

mycket för att alla ska accepteras (Märta). 

 

Enligt Birgitta är det svårt att förstå varför barn uppvisar ett utagerande beteende. Hon upplever 

att barn ofta fortsätter uppvisa beteendet då de märker att vuxna kommer och uppmärksammar 

dem. Vidare förklarar Birgitta att som förskollärare hamnar man ofta i negativa tankebanor, hon 

menar att det är lätt att störa sig på barnens beteende istället för att se de bakomliggande 

faktorerna. Både Stina och Birgitta nämner att den övriga barngruppen ofta kan använda det 

utagerande barnet som syndabock, att skylla på. De båda beskriver även situationer där barn får 

skulden för något som har hänt, trots att barnet inte är närvarande på förskolan. Birgitta förklarar 

att förskollärarna försöker att inte nämna barnets namn när utagerande uppvisas, detta för att 

det oftast är då övriga barngruppen tar till sig det namnet och därefter beskyller detta barnet när 

konflikter uppstår. Stina nämner även vikten av att ta undan barnet som upplevs utagerande 

från övriga barngruppen. Stina menar att resterande barngruppen inte har med situationen att 

göra och hon förklarar vidare att detta påverkar barngruppen negativt, att de skyller på barnet 

som oftast uppvisar ett utagerande beteende. Arbetet är energikrävande, förklarar Stina, men 

hon anser att hon själv inte förändras känslomässigt vad gäller negativt mot barnen.  
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 Man är ju slut när man kommer hem, men rent känslomässigt förändrar det inget. De här barnen 

brukar nästan tvärtom komma en närmare hjärtat för att man får en utmaning och jobba och jobba 

och jobba. För oftast brukar de släppa ner garden och faktiskt visa att de litar på en (Stina).  

 

7.1.1 Analys 

Utifrån resultatet av intervjuerna så framgår det att informanterna har en någorlunda liknande 

uppfattning kring vad ett utagerande beteende är. Vilka uppfattningar har informanterna kring 

hur hanteringen av utagerande situationer bör ske? Ingela beskriver att det kanske inte går att 

ha ett gemensamt förhållningssätt på hela förskolan, generellt i arbetet med alla utagerande 

barn, utan Ingela nämner vikten av att forma det från fall till fall. Märta svarar att barn är 

individer och liknande som Ingela, att det inte går att göra på samma sätt med alla barn. Utifrån 

ett relationellt perspektiv ses lösningar utifrån helheten, barnets relationer med sin omgivning, 

både den fysiska och psykiska omgivningen spelar då in (Atteström & Persson, 2000:21). En 

tolkning kan vara att både Märta och Ingela ser hantering av ett utagerande beteende som en 

helhet på barnet. Detta utifrån att de nämner forma arbete och bemötande utifrån barnet som 

individ. Stina förklarar vidare att vissa använder straffkommendering men glömmer senare att 

belöna barnen. Detta kan ses utifrån ett kategoriskt perspektiv där problemen läggs på barnet 

och dess förmågor, eller snarare till och med dess bristande förmågor (Ahlberg, 2013:53).   

 

Märta beskriver att ju mer förståelse personalen visar för att människor är olika ju mer 

förstående blir barnen för olikheter i barngruppen. Till skillnad från Märta förklarar Birgitta att 

barn ofta utagerar för att få uppmärksamhet av en vuxen. Vidare förklarar Birgitta att man lätt 

hamnar i ett negativt tänk, hon menar att man lätt stör sig på beteendet istället för att se till 

orsakerna bakom utagerandet. Även Ingela beskriver hur lätt det är att bli frustrerad i situationer 

där ett utagerande uppstår. Något som är intressant är hur barnen i Märtas fall får en förståelse 

för allas olikheter då personalen visar detta förhållningssätt. Hur blir då situationerna som 

Birgitta och Ingela beskriver då personalen uppfattas frustrerande och negativa? Stina nämner 

i sin tur att hon inte blir negativt påverkad av barnen känslomässigt men beskriver sedan att hon 

gärna släpper in de barnen med utagerande beteende närmare hjärtat än andra.  

 

Ingela beskriver att ett bra förhållningssätt innebär att vara närvarande pedagog, genom att 

stötta och vägleda barnet samt visa hur man istället kan göra. Situationen tolkas ha en positiv 

inverkan på barnen i situationen, där både Fia och Nisse får vägledning av en närvarande 

pedagog. I motsats till detta förklarar Ingela hur hon en dag är trött på eftermiddagen och missar 
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att ligga steget före, vilket förklaras är viktigt med det utagerande barnet. Det uppstår då en 

konflikt mellan det utagerande barnet och ett annat barn. Både Ingela, Stina och Märta nämner 

vikten av ett positivt bemötande gentemot barn med utagerande beteende. Vi tolkar det som att 

detta sätt att förhålla sig till barnen genererar en positiv inverkan på dem.  

 

Syndabocken förklaras är den som får skulden av både pedagoger och resterande barngrupp. 

Birgitta nämner vikten av att inte nämna barnets namn framför andra barn när en konflikt 

uppstått. Stina nämner även hon vikten av att gå undan med barnet som utagerar, i situationen, 

samt att inte nämna barnets namn framför de andra barnen i gruppen. En tolkning av 

konsekvenser som kan uppstå är att barngruppen kan lägga skulden i det utagerande barnet om 

pedagoger ger barnet tillsägelse inför de andra, vilket kan ses utifrån ett kategoriskt perspektiv 

(Persson, 2013:160) därför att problemet läggs då hos barnet.  

 

7.2 Vilka arbetssätt anser förskollärarna gagnar ett stödjande och 

utvecklande arbete för barn som upplevs visa utagerande beteende? 

I intervjuerna nämner tre av informanterna vikten av ett positivt bemötande från förskollärarna 

gentemot barn som uppvisar ett utagerande beteende. Märta förklarar vikten av lågaffektivt 

bemötande vilket innefattar att bekräfta barnets känslor, lyfta dess förmågor och som 

förskollärare vägleda och ge förslag på hur barnet kan göra istället i situationer där konflikter 

uppstår.  

 

Barn gör kanske ibland saker som de inte förstår och då kanske man måste förklara och det är 

inte alla som gör det, tänker jag (Stina).  

 

Vi frågade förskollärarna vad de tror kan vara de bakomliggande orsakerna till varför barn 

uppvisar ett utagerande beteende och fick olika svar. Både Ingela, Stina och Märta nämner hur 

miljön och hemmiljön kan vara orsaker till ett utagerande beteende. Ingela och Märta nämner 

även att det kan vara ärftliga orsaker samt att den sociala omognaden kan påverka. Stina nämner 

däremot att orsakerna kan vara känslomässiga.  

 

 Det kan vara jättemånga orsaker men jag tänker att oftast så mår ju inte det här barnet bra, känner 

sig missförstådd eller har det väldigt jobbigt hemma tänker jag. Att man inte kommer in i 

barngruppen eller om man har problem med språket, brukar ju också vara en faktor som gör att 

de här beteendena kommer fram (Stina). 
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Märta nämner vikten av förskollärarnas förhållningssätt och bemötande och hur deras arbetssätt 

på förskolan kan påverka ett barns utagerande beteende, att anpassa miljön och arbetssättet efter 

de behov som finns, i form av bilder som stöd då det kan finnas språkliga hinder hos barnet, 

samt att erfarenheter och kunskaper är viktiga faktorer i arbetet med barn som uppvisar ett 

utagerande beteende.  

 

 […] att vi sätter upp strategier för att barnet ska lyckas, att vi ser det positiva, barnets styrkor 

och att man inte hamnar i det här att bara säga nej. Och det här att man verkligen lyfter det som 

barnet verkligen kan, för alla barn har ju förmågor, att vi tänker på det som grunden, att barn har 

förmågor, att vi har positiv förstärkning när någonting är bra så att man verkligen höjer det här 

barnet (Märta).  

 

Till skillnad från de andra menar Birgitta att orsaken till att barn uppvisar ett utagerande 

beteende är på grund av att föräldrar idag inte vågar ta konflikter med och sätta ramar för sina 

barn, vilket Birgitta upplever synliggörs i barnens agerande på förskolan.  

 

 Det kan ju även vara att föräldrar inte ger fyrkantiga ramar heller, för att föräldrar i dagens läge 

de vågar inte vara vuxna, de frågar sina barn; ska vi gå hem?, Vad ska vi äta?, Vill du ha blåa 

eller röda vantar, allt. Föräldrar vågar inte ta konflikter med sina barn, de har varit borta hela 

dagen, då vill de att det ska bli så bra som möjligt (Birgitta). 

 

Vad förskollärarna kan göra för att minska och förebygga att utagerande beteende ska uppstå i 

förskolan förklarar informanterna att det krävs kompetens samt ett samarbete med 

specialpedagog och föräldrar. Ingela beskriver vikten av närvarande pedagoger och att alltid 

ligga steget före för att ingripa innan utagerandet uppstår och istället stärka och vägleda barnet.  

 

 Att vara närvarande som pedagog och inte se och uppmärksamma det dåliga hos barnet är viktigt 

(Ingela).  

 

Även Märta nämner vikten av att ligga steget före där förskollärarna kan anpassa miljön och 

aktiviteterna efter de behov som finns på förskolan.  

 

[…] det här att vara steget före och anpassa arbetssättet och miljön utifrån de här barnen. Det 

kan ju vara flera eller ett, och rådande barngruppen också och att vi ger bildstöd till exempel, 
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jobbar mycket med det för att få barnet att förstå, för det kan ju vara språkliga hinder också 

(Märta).  

 

Stina beskriver vikten av styrda aktiviteter för att motverka att utagerande uppstår samt 

närvarande pedagoger, på så vis hinner förskollärarna se och agera innan barnet utagerar. Både 

Ingela, Märta och Stina nämner vikten av att dela in barngruppen i smågrupper, vilket kan ge 

möjligheten att forma arbetet utifrån barnens intressen och förmågor.  

 

Vi håller ju på mycket nu att förändra vår lärande miljö. Att barnen ska se att det är intressant 

och roligt och spännande och allt det här. Och då tror jag att man kan fånga upp i alla fall en 

sådan som Fia. Att hon får hålla på med sådant hon tycker är intressant och roligt (Ingela). 

 

Birgitta menar även att fasta rutiner och scheman är viktigt för att förebygga.  

 

 Det är viktigt att förbereda barnen för vad som kommer att hända (Birgitta).  

 

Stina nämner även hur förskollärarna i verksamheten arbetar individuellt med barnen för att 

hjälpa dem komma in i leken genom tillträdesstrategier om barnet uppvisar svårigheter med 

detta. Nackdelen som Stina förklara är att tiden oftast inte räcker till samt att stora barngrupper 

kan vara en belastning i förskolans arbete.  

 

Alltså det är ju, man får jobba så här mycket individuellt med ett sådant barn tänker jag. Att 

hjälpa barnet med tillträdesstrategier till exempel och komma in i leken på ett bra sätt, så det är 

ju mycket det. Sen har, räcker ju inte tiden till riktigt (Stina). 

 

Märta nämner lågaffektivt bemötande, där förskollärarna arbetar med att bekräfta barnets 

känslor. De vägleder barnen genom att berätta för dem vad de kan göra istället för att enbart 

säga nej i situationen där ett barn gör ”fel” vilket även Stina nämner tidigare.  

 

 Det är inte så lätt för små barn att veta vad man får göra och speciellt vad man istället kan 

göra (Märta). 

 

Därför menar Märta att det är viktigt med närvarande pedagoger där de visar att de ser och hör 

barnet. Märta förklarar hur de pratar mycket med barnet kring det som hänt, har ögonkontakt 

samt att de är tydliga och hur detta bemötande ger barnet en trygghet i situationer där ett 
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utagerande uppstår. Birgitta förklarar vikten av användningen av sitt språk som pedagog 

gentemot barnen, speciellt vid förklaringar där det lätt kan misstolkas mellan vuxen-barn.  

 

 Och sen är det en spännande sak, tycker jag, det är vad man säger. Att undvika ordet inte, kan 

man undvika det så har man också kommit ganska långt. För att små barn gör ju som man säger 

och säger man hoppa inte i soffan, vad hör dem, jo hoppar i soffan (Birgitta).   

 

Märta förklarar att bilder används som stöd vid kommunikation för att skapa trygghet hos 

barnen samt att bildscheman används på förskolan för att leda barnet tillbaka till aktiviteten om 

barnet kommer av sig. Ett annat bildstöd som används är ”stopphanden”. Den förklaras ska 

minska fysiskt utagerande och konflikter. 

 

7.2.1 Analys 

Som tidigare nämns förklaras vikten av positivt bemötande av barn med utagerande beteende. 

Märta och Stina beskriver innebörden av lågaffektivt bemötande där de bekräftar barnets 

känslor, lyfter dess förmågor samt vägleder barnet genom att ge förslag på lösningar. Märta 

menar att barn ibland inte vet vad man får göra och speciellt vad man istället kan göra. Birgitta 

svarar att fasta rutiner och schema i form av bilder kan förebygga att ett utagerande sker. Hon 

förklarar att det är viktigt att förbereda barnen på vad som ska ske. Birgitta och Märta beskriver 

vikten av tydlighet i språket då det lätt kan missuppfattas i samtal mellan barn och vuxen. 

Birgitta menar att barn lätt kan misstolka den vuxne och Märta benämner bildstöd som en 

tydlighet i kommunikationen, genom exempelvis bildschema för dagen och ”stopphanden”.  

 

Orsakerna, enligt Ingela, Stina och Märta handlar om miljön i förskolan samt hemmiljön, vilket 

vi kopplar till ett relationellt perspektiv där de ser orsakerna i omgivningen (Ahlberg, 2013:48). 

De nämner också att orsakerna kan vara ärftliga och bero social omognad. Stina förklarar att 

orsaker till att utagerande beteende uppstår också kan vara känslomässiga, där barnet känner 

sig missförstådd av sin omgivning då språksvårigheter kan råda. Birgitta beskriver, till skillnad 

från de andra informanterna, att orsaken till att utagerande beteende uppstår i förskolan kan 

vara på grund av föräldrarnas brist i att sätta regler och ramar för sina barn. Informanterna 

beskriver att för att förebygga att utagerande beteende uppstår förklaras vikten av ett samarbete 

mellan förskola, specialpedagog och hemmet.  
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Märta förklarar att utagerande beteende kan bero på förskollärarnas bemötande, arbetssätt och 

förhållningssätt gentemot barnen. Vidare förklaras att för att barnet ska lyckas ska 

verksamheten anpassas till alla behov som råder, både i den fysiska och psykiska miljön runt 

barnet vilket kräver erfarenheter och kunskaper, enligt Märta. Märtas uppfattningar liknar ett 

relationellt perspektiv då hon söker svaret på de utagerande beteendena i barnets omgivning 

(Ahlberg, 2013:48). Ingela beskriver fördelen att ligga steget före och ingripa innan ett 

utagerande sker och då istället stärka och vägleda barnet i situationen. Även Märta förklarar 

vikten av att ligga steget före, men menar till skillnad från Ingela att anpassningen av miljön 

och aktiviteter är i fokus. Dessa arbetssätt förklaras förebygga att utagerande uppstår i 

barngruppen. Stina förklarar också att styrda aktiviteter motverkar att ett utagerande ska uppstå 

genom att vara närvarande för barnen. Stina menar att genom att dela barngruppen i mindre 

delar kan man då som pedagog ha chans att se alla barn samt dess intressen och behov, vilket 

även Ingela och Märta nämner. Vidare förklarar Stina att ibland sker individuellt arbete med 

barnet för att vägleda, men att tiden inte alltid räcker till för individuellt arbete. 

 

7.3 Vilka resurser erbjuds förskollärare i verksamheten gällande barn med 

utagerande beteende? 

Förskollärarna är alla överens om att det är i första hand specialpedagogen de kan vända sig till 

när de behöver hjälp gällande barn med utagerande beteenden.  

 

[…] då får man vända sig till specialpedagogen tänker jag, om man kör fast i någon nöt som 

man inte kan knäcka själv. Det är väl det som är, men någon fortbildning vet jag väl inte. Det 

förekommer väl kanske inte så mycket (Stina). 

 

Märta förklarar dock att för att få resurser så lär pedagogerna skrika högt. Att varken fysiskt 

material eller fortbildning erbjuds till förskollärarna klargör både Stina, Ingela och Birgitta i 

intervjuerna. De förklarar vidare att orsaken till detta är att ekonomin inte räcker till.  

 

 Vi får en del mail om utbildningar, men de kostar pengar och kommunen har inte råd med det 

(Stina).  

 

Märta svarar i sin tur att metoder och arbetssätt erbjuds i förskolan, dock konkretiseras inte 

vilken hjälp eller vilka metoder som erbjuds.  
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När vi hade barn med sådana här svårigheter, då fick vi hjälp, mycket av specialpedagog. Sen 

har vi lärt oss väldigt mycket av det och av de barn vi har haft. Så att vi känner att vi har väldigt 

mycket verktyg nu för att klara av de flesta av problemen. Men sen har vi ju haft habiliteringen 

inkopplad när det varit barn som har gått så långt så de har fått diagnoser. Och då har ju de vart 

inkopplade och vi har fått väldigt mycket verktyg och stöd därifrån. Men annars har vi väl haft 

specialpedagog kopplat till oss, så jag upplever väl ändå att vi har fått ganska bra hjälp (Märta). 

 

Under intervjuerna kommer förskollärarna in på för stora barngrupper på ett eller annat sätt, där 

de upplever att de stora barngrupperna har en negativ inverkan på arbetet i förskolan. Alla 

informanter uttrycker en önskan om mindre barngrupper. Svårigheterna med att arbeta med 

barn som uppvisar ett utagerande beteende förklarar de kan bero på stora barngrupper, enligt 

Stina.  

 

 Det är både positivt, men även utmanande att arbeta med utagerande barn och självklart finns 

det svårigheter, speciellt när man även ska ta hand om tjugo andra barn (Stina).  

 

Ingela beskriver att de erbjuds hjälp från specialpedagog men även hon nämner storleken på 

barngruppen som ett problem.  

 

[…] jag vet att vi hade mycket möten med specialpedagog. Det är ju det, vi får ju verktyg av 

dem. Men det är ju mycket prat med föräldrar, hur man ska göra här och hemma. Men det är väl 

inget material som man får men man skriver ju en handlingsplan, som när man gör särskilda 

överlämningar till skolan. Mycket hjälp men man får ju ingen resurstid. Det ska ju vara väldigt 

allvarligt, som Greta som jobbar med ett barn som har ett syndrom till exempel. Där får vi ju 

resurs. Så det kan vara svårt ibland att hantera i sådana här stora barngrupper, fastän man delar 

upp sig (Ingela). 

 

Enligt Märta, som nämns ovan, är upplevelsen att de får hjälp med metoder och 

arbetssätt vad gäller barn med utagerande beteende, men även Märta förklarar att 

barngruppernas storlek är problematiska.  

 

Ja, det är ju ändå fortfarande för dåligt med resurser. Så ser det ju ut över lag. Det är ju för stora 

barngrupper även för en fungerande barngrupp så att säga. Så är det stora barngrupper och vi är 

för få antal vuxna, på de här barnen. Så det är väl den största problematiken och att vi då får vara 

noga med att jobba i mindre grupper, anpassa utefter det här barnet så att det inte blir det här; 20 

barn över hela dagen. (Märta) 
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7.3.1 Analys 

Angående vilka resurser som erbjuds så framgår det i resultatet att alla informanter får hjälp 

angående utagerande beteende främst av specialpedagog. Märta förklarar att de behöver vädja 

om hjälp genom att ropa högt och en tolkning av detta är att hjälpen då först kommer när 

svårigheterna pågått en längre tid. Upplevelsen är då att barnet som är i behov av stöd från 

specialpedagog själv kan uppleva sig som avvikande från övriga barngruppen och relationen 

mellan specialpedagogen och barnet behöver därför vara ömsesidigt erkännande, som 

Atterström och Persson (2000:21) förklarar är kopplat till likvärde. Barnet ska inte få känna sig 

mindre värd för att en specialpedagog är inkopplad och därför behöver pedagoger vara lyhörda 

och bemöta barns kompetenser, enligt det relationella perspektivet.   

 

Enligt Stina, Ingela och Birgitta erbjuds inget material eller fortbildning då ekonomin i 

kommunen brister. Till skillnad från de andra upplever Märta att metoder och arbetssätt erbjuds 

i arbetet med utagerande beteende, dock förklaras inte vilka konkreta metoder och arbetssätt 

som erbjuds. Märta menar att de lärt sig av tidigare erfarenheter då habilitering och 

specialpedagog varit inkopplade. Dock nämner hon svårigheten med att arbeta i stora 

barngrupper, även en fungerande barngrupp kan upplevas för stor. De är därför noga med att 

dela in barnen i mindre grupper och arbeta utifrån dem, vilket vi kan koppla till ett relationellt 

perspektiv där de förändrar miljön runt barnet efter dess behov (Persson, 2013:160). Även 

Ingela förklarar att stora barngrupper påverkar negativt vad gäller att hantera utagerande 

beteende i verksamheten. Stina nämner däremot att stora barngrupper kan förklara att 

utagerande sker inom förskolan. En av informanterna nämner tidigare att erfarenhet och 

kompetens är viktiga faktorer för arbetet med utagerande beteende. Hur påverkas då 

verksamheten av bristen av kompetensutveckling? 

 

 

8. Diskussion 

I avsnittet som följer redovisas resultatdiskussion, slutsatser av resultatdiskussion samt 

metoddiskussion följt av förslag på vidare forskning. Syftet med denna studie är att 

problematisera begreppet utagerande beteende och skildra förskollärares uppfattningar och 

arbete med dessa barn i förskolans praktik. I resultatdiskussionen, som är en förlängning av 

analysen, diskuteras det framställda resultatet till tidigare forskning och teoretisk referensram i 

form av relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv. Resultatdiskussionen är uppställd 
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utifrån våra frågeställningar som vi även utgått från i resultatredovisningen. Under 

metoddiskussionen diskuteras metodens för- och nackdelar samt vilken påverkan den kan ha 

haft på resultatet. 

 

8.1 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer vi lyfta de mest centrala delarna av vårt resultat, där vi kopplar 

resultatet till bakgrund, tidigare forskning och teorier.  

 

8.1.1 Hur bemöter och hanterar förskollärare situationer i verksamheten där ett 

utagerande beteende uppstår? 

Utifrån resultatet förklaras det att pedagogernas förhållningssätt kanske inte går att generalisera 

för alla barn, vilket kan kopplas till att utgå ifrån ett relationellt perspektiv där lösningar på 

svårigheter sker genom att se till helheten kring barnet (Atteström & Persson, 2000:21). Vilket 

både Ryberg och Sandqvist (2017:28) samt Karlsson och Taki (2013:35) påvisar i sina studier 

där både miljön och det gemensamma förhållningssättet påverkar barn som utmanar i förskolan 

positivt. Resultatet från vår studie visar även att pedagoger använder sig av 

straffkommendering, vilket kan ses utifrån ett kategoriskt perspektiv, där svårigheterna läggs 

hos barnet som ansvarig (Ahlberg, 2013:53). Två av informanterna förklarar att det är lätt att 

hamna i ett negativt tänkande samt att frustration uppstår när utagerande sker. Vi hävdar att 

resultatet även visar på att pedagogers agerande och förhållningssätt påverkar barnens syn på 

avvikande i barngruppen. Resultatet i Rantalas (2016:135, 137) studie visar att pedagogers 

vägledning, som sker genom tillsägelser, frågor, beröm eller avledning, istället sker för att 

normalisera barnets beteenden och känslor. I läroplanen för förskolan förklaras att vuxna är 

viktiga förbilder i förskolan och deras förhållningssätt påverkar barns förståelse för hur vi ska 

vara mot varandra (Skolverket, 2016:4), vilket Sandberg och Norlings (2014:53) studie påvisar. 

De hävdar att vikten av positivt bemötande av förskollärarna är grundläggande för hur 

resterande barngrupp bemöter och uppträder mot varandra. Resultatet beskriver hur det 

utagerande barnet kan bli identifierad som syndabock av barngruppen där det specifika barnet 

får skulden för konflikter som uppstår oavsett delaktighet. Genom att ta undan barnet vid 

utagerande samt att undvika att säga barnets namn vid konflikt, framför den resterande 

barngruppen, tolkas det som ett förebyggande förhållningssätt för att kategoriseringen 

syndabock inte ska ske. Utifrån ett kategoriskt perspektiv läggs problemet på barnet (Persson, 

2013:160), vilket vi tolkar kan ske om pedagogerna ger tillsägelse inför resterande barngrupp 

och en syndabock skapas. Läroplanen för förskolan nämner vikten av personalens förståelse för 
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att skapa ett positivt stöd för barn med svårigheter (Skolverket, 2016:5). Folkman (1998:102) 

förklarar att ett positivt bemötande genom att uppmärksamma barnets förmågor löser fler 

konflikter än ett negativt bemötande. En av informanterna beskriver att de arbetar mycket med 

förståelsen av olikheter hos barnen. Vidare förklarar hon att ju mer förståelse pedagogerna visar 

för människors olikheter, ju mer förstående blir barnen. En tolkning av det positiva kontra det 

negativa bemötandet gentemot utagerande barn kan därför påverka barnet och hela 

barngruppens uppfattningar av det utagerande barnet.  

 

Utifrån resultatet tolkas det att positivt bemötande gentemot utagerande barn genererar en 

positiv inverkan på dem vad gäller utveckling i den sociala kompetensen. Tolkningen har gjorts 

utifrån den situation där en av informanterna beskriver där Fia och Nisse kommer i konflikt. 

Informanten i situationen stöttar upp barnet genom att vägleda henne i samspelet med Nisse. 

Tidigare studier förklarar vikten av socialt samspel och den sociala kompetensen som lägger 

grunderna för samarbete, att kompromissa samt hantera konflikter och därigenom stärka barnets 

självbild och förebygga utagerande beteende hos barn (Lillvist, 2014:198–202, Folkman, 

1998:102, 121), vilket vi hävdar sker i situationen. Gerrbo (2012:267) visar i sin avhandling att 

sociala skolsvårigheter är den största utmaningen i den specialpedagogiska organisationen. 

Läroplanen för förskolan förklarar att vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och 

självförtroende (Skolverket, 2016:6). Utifrån studiens resultat kan vi se att förskollärarnas 

förhållningssätt gentemot utagerande barn påverkas av dagsformen, där bemötandet från en 

förskollärare inte gick som önskat när bemötandet påverkar barnet negativt. Ogden (2001:119) 

förklarar att den sociala kompetensen påverkar hur barnet känner för sig själv vilket i sin tur 

påverkar barnets självkänsla. I sin tur beskriver Folkman (1998:113) att barns självbild 

påverkas av att kunna uttrycka sina känslor och tankar. Resultatet visar att det positiva 

bemötandet och miljön har en betydande roll för utagerande barns möjligheter till livslång 

utveckling och lärande (jfr Ryberg & Sandqvist, 2017:28, Karlsson & Taki, 2013:35). Karlsson 

och Taki (2013:33) och Lutz (2009:124) förklarar att pedagoger behöver hjälpa och stötta barn 

med utagerande beteende genom tydlighet och struktur, som utgår från en helhet kring barnet.  

 

8.1.2 Vilka arbetssätt anser förskollärarna gagnar ett stödjande och utvecklande 

arbete för barn som upplevs visa utagerande beteende? 

Resultatet i vår studie visar att genom att arbeta med mindre barngrupper skapas en möjlighet 

att kunna se till varje barns behov och sedan anpassa miljön efter dessa. Både Lutz (2009:132) 

och Eresund och Wrangsjö (2008:272) hävdar att byte av barngrupp, till en mindre, genererar 
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möjligheter för barnet att utvecklas både socialt och kognitivt. Genom att se till barnen och 

anpassa miljön, hävdar vi, att ett relationellt perspektiv intas från informanterna, där 

förändringar görs i omgivningen och inte hos individen (Persson, 2013:160). Informanterna 

beskriver att samspelet mellan förskola, specialpedagog och hemmet är betydelsefullt, vad 

gäller anpassningar efter barnens behov, vilket Skolverket (2016:5) även påvisar är viktigt. 

Karlsson och Taki (2013:33) samt Ryberg och Sandqvist (2017:28) visar även i sina studier 

vikten av att anpassa miljön efter barnens behov för att förebygga utagerande beteende. Att barn 

utagerar aggressivt, hävdar Lutz (2009:130) grundar sig i att barn har svårt att anpassa sig till 

miljön. Orsaken till att olika yrkesgrupper bemöter utagerande barn olika kan påverkas av deras 

kunskaper, personlighet och erfarenheter, hävdar Ryberg och Sandqvist (2017:26). En av 

informanterna i vår studie benämner även hon att kunskap och erfarenheter krävs för att kunna 

anpassa verksamheten efter barnens behov, vilket också liknar Eresund och Wrangsjös 

(2008:272) slutsatser.  

 

Utifrån resultatet framgår det att känslomässiga svårigheter och missförstånd i kommunikation 

kan orsaka utagerande beteende. Informanterna förklarar att arbeten med scheman, i form av 

bilder, görs för att skapa en tydlighet för barnet och minska på missförstånden. Ogden 

(2001:119), Folkman (1998:113) och Skolverket (2016:4) påvisar vikten av förmågan till att 

uttrycka känslor. Resultatet av vår studie visar att pedagogerna använder sig av lågaffektivt 

bemötande i arbetet med utagerande barn, vilket handlar om att bemöta barnet positivt och 

bekräfta barnets känslor. Skolverket (2016:5) nämner att de vuxna ska stötta och vägleda barnen 

i förskolan och Folkman (1998:113) förklarar att vid konflikter saknar barnen oftast ord för att 

uttrycka sig och därför behövs stöd och vägledning från en vuxen. Genom att vara närvarande 

och ligga steget före, som informanterna hävdar är ett förebyggande arbete, kan barnen stärkas 

och vägledas samt att struktur och tydlighet går att arbeta med. Eresund och Wrangsjö 

(2008:293) betonar också vikten av en struktur från pedagogerna. För att lättare kunna bemöta 

utagerande beteenden, förklarar Broberg, m.fl. (2012:137) att vikten ligger i att söka förståelse 

för varför barnet reagerar som det gör i situationen. Utifrån studiens resultat synliggörs det att 

pedagoger behöver vara närvarande och observanta för att kunna se och förstå utagerande barns 

behov, att söka förklaringar till beteendet i barnets omgivning, som Ahlberg (2013:48) 

förklarar, istället för att de antar ett kategoriskt perspektiv och lägger problemet hos barnet.  
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8.1.3 Vilka resurser erbjuds förskollärare i verksamheten gällande barn med 

utagerande beteende? 

Utifrån resultatet framgår det att specialpedagogen är den som informanterna främst kan vända 

sig till när de behöver hjälp med utagerande beteenden. Specialpedagogiska resurser sätts in 

först när svårigheterna har pågått en längre tid. Denna tolkning görs efter beskrivningen av att 

pedagoger behöver vädja om hjälp genom att ropa högt och då kan svårigheterna i verksamheten 

ha pågått en längre tid. Tolkningen av detta är att det lättare kan bidra till att pedagoger då intar 

ett kategoriskt perspektiv, med åtgärder specifikt för barnet (Persson, 2013:160), för att lösa 

svårigheterna i barngruppen. Atterström och Persson (2000:20) hävdar däremot att genom att 

inta ett relationellt perspektiv och försöka hitta de bakomliggande faktorerna till att beteendet 

uppstår, kan det generera lösningar som fungerar även på lång sikt. Utifrån resultatet i vår studie 

har det skapats en förståelse och medvetenhet hos oss för att det finns situationer där ett mer 

kategoriskt perspektiv passar bättre än ett relationellt perspektiv och vise versa. Atterström och 

Persson (2000:21) förklarar vidare begreppet ömsesidig erkänsla, som de kopplar till likvärde, 

vilket innebär att relationen mellan exempelvis specialpedagog och barnet behöver vara 

ömsesidigt erkännande. Barnet ska inte behöva känna sig mindre värd för att en specialpedagog 

är inkopplad och därför hävdar författarna att pedagoger behöver vara lyhörda och bemöta 

barnets kompetenser. Skolverket (2016:5) påvisar även att pedagoger ska se till alla barns behov 

och förmågor där verksamheten ska anpassas efter alla barns behov. 

  

Resultatet i vår studie visar att förskollärarna varken erbjuds material eller fortbildning, då 

ekonomin brister inom kommunen. Sandberg och Norling (2014:50) förklarar att det hittills 

finns relativt lite forskning om vilka metoder som tillämpas i förskolans arbete med barn i behov 

av särskilt stöd. Däremot hävdar en informant att pedagogerna har erbjudits metoder och berikat 

sina erfarenheter när habilitering och specialpedagog har varit inkopplat tidigare, dock 

presenteras inte specifika metoder som tilldelats. En informant nämner att erfarenhet och 

kompetens är viktiga egenskaper i arbetet med utagerande beteende, men i Sandberg och 

Norlings (2014:50) studie framgår det att personal inom förskolan uttrycker en brist på 

kompetensutveckling. I Skolverkets allmänna råd (2017:15-16) framgår det däremot att 

förskolepersonalens kompetens är det viktigaste för en god kvalité i förskolan samt att 

barngruppens konstellation baseras på personalens kompetens. Resultatet i vår studie visar att 

tidsbristen och stora barngrupper genererar svårigheter i att hantera situationer där utagerande 

beteenden uppvisar sig. En informant förklarar att svårigheten handlar dels om att ta hand om 

utagerande beteende samtidigt som tjugo andra barn ska tas hand om. Svårigheterna visas även 
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i Olssons (2016:131) studie, där resultatet visar att ibland behöver fokus riktas mot den enskilde 

individen, men att resterande barngrupps uppmärksamhet då begränsas. Att dela in barnen i 

mindre grupper, hävdar informanterna i vår studie underlättar då de kan se till alla barnen och 

samtidigt lösa svårigheter som uppstår, vilket även Eresund och Wrangsjö (2008:291-292) 

hävdar skapar förutsättningar för barnet. Tolkningen är då att pedagogerna intar ett relationellt 

perspektiv där de ser till miljöns utformning och anpassar den efter barngruppen (Persson, 

2013:160).  

 

Vikten av dokumentation i verksamheten för att kunna synliggöra barnens behov och förmågor 

för att sedan kunna stötta och vägleda utifrån dessa påvisar både Skolverket (2016:14) och 

Larsson-Swärd (1999:23-24) som viktigt. Sandberg och Norling (2014:57) beskriver att både 

barnets svårigheter och omgivningen bör kartläggas för att kunna förstå vilka behoven är och 

varför de uppstår. Kinge (2014:107-108) nämner även hur arbeten med åtgärdsplan kan skapa 

möjligheter för barnet att utvecklas där ett samarbete mellan förskolan och hemmet sker. Det 

intressanta är att ingen av informanterna i vår studie tar upp dokumentation eller åtgärdsplan 

som metoder eller arbetssätt för att förebygga utagerande beteende. Däremot förklarar Larsson-

Swärd (1999:38) att användningen av åtgärdsplan sällan sker i verksamheten. Karlsson och 

Taki (2013:29) visar i sin studie att pedagogerna vet hur de ska arbeta med utagerande beteende, 

men att de inte hinner på grund av stress och administrativa uppgifter. En tolkning utifrån vårt 

resultat är att likheter mellan vår och Karlsson och Takis studie finns. Vi hävdar att resultatet 

från studierna visar att pedagogerna är medvetna om hur utagerande beteenden ska hanteras, 

men att tidsbristen och stora barngrupper skapar svårigheter i arbetet för dem.  

 

8.2 Slutsatser av resultatdiskussion 

Slutsatsen av studien, angående förskollärarnas bemötande och hantering av utagerande 

situationer i förskolan, visar att bemötandet gentemot de utagerande barnen har en betydande 

roll i deras utveckling samt hur barnet själv känner för sig själv och hur resterande barngrupp 

uppfattar det utagerande barnet. Informanterna hävdar att ett positivt bemötande gagnar barnets 

livslånga lärande där en god självbild utvecklas hos barnet. I läroplanen för förskolan förklaras 

att vuxna är viktiga som förebilder vad gäller hur vi människor ska vara mot varandra 

(Skolverket, 2016:4). En av informanterna betonar vikten av förståelse från de vuxna, där hon 

förklarar att ju mer förståelse pedagogerna visar för människors olikheter ju mer förstående blir 

barnen. Även tidigare studier påvisar vikten av ett positivt bemötande gentemot barn med 
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utagerande beteende (Sandberg & Norling, 2014:53, Folkman, 1998:102, Skolverket, 2016:5, 

Ryberg & Sandqvist, 2017:28, Karlsson & Taki, 2013:35).  

 

Vad gäller de arbetssätt som informanterna upplever gagnar ett stödjande och utvecklande 

arbete för barn som upplevs visa ett utagerande beteende dras slutsatsen att en närvarande 

pedagog är betydelsefullt. Genom deras närvaro förklarar informanterna att en tydlighet i 

arbetet, i form av fasta rutiner, styrda aktiviteter och schema med bilder för 

kommunikationsstöd, gynnar det utagerande barnets utveckling. Informanterna hävdar att de 

utagerande beteendena kan orsakas av känslomässiga svårigheter hos barnet och genom att 

arbete med lågaffektivt bemötande, förklarar de, att barnets självbild kan stärkas och 

pedagogerna kan uppmärksamma barnets förmågor och känslor. Resultatet påvisar att om 

barngruppen delas in i mindre grupper ges pedagogerna en större möjlighet att se till varje barns 

behov och sedan anpassa miljön efter dessa. Miljöns utformning påvisar även tidigare forskning 

verka förebyggande för utagerande beteende (Karlsson & Taki, 2013:33, Ryberg & Sandqvist, 

2017:28).  

 

Angående de resurser som förskollärarna erbjuds i verksamheten gällande barn med utagerande 

beteende förklarar informanterna att varken material eller fortbildning erbjuds då ekonomin 

brister i kommunen. Däremot visar resultatet att hjälpen kommer från specialpedagogen, när 

svårigheter uppvisar sig i verksamheten. Svårigheterna i arbetet med utagerande beteende 

påvisar resultatet är tidsbristen och de stora barngrupperna som råder i förskolan. Slutsatsen är, 

utifrån en informants uppfattning, att kunskap och erfarenheter är viktiga faktorer i arbetet med 

utagerande beteende i förskolan, vilket även Eresund och Wrangsjö (2008:272) påvisar.  

 

8.3 Metoddiskussion 

Valet att använda kvalitativ forskningsmetod, anser vi genererat ett resultat som besvarat syftet 

med studien. Syftet är att problematisera begreppet utagerande beteende för att öka kunskapen 

om hur förskollärare hanterar situationer där utagerande uppstår. Vi kan inte helt säkerställa att 

intervjusvaren stämmer överens med agerandet som sker i den verkliga praktiken då enbart 

intervjuer har använts som metod. Däremot menar vi, att då syftet är att utgå från förskollärarnas 

uppfattningar om utagerande beteende och hur de hanterar dessa, kan syftet besvaras enbart 

med intervjuer. Stukát (2005:57, 62) förklarar att kvalitativa metoder innebär att hitta 

uppfattningar av det sökta området, vilket styrker vårt val av metod. Att ha använt en 

halvstrukturerad intervju, vilket Kvale och Brinkmann (2014:45) förklarar innebär ett manus 
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med varken frågor som gör samtalet öppet eller slutna frågor, har verkat positivt på 

genomförandet av intervjuerna och har genererat givande samtal. Eftersom intervjufrågorna var 

formade efter studiens frågeställningar underlättade detta sedan för resultat- och 

analysprocessen.  

 

Valet att dela upp intervjutillfällena mellan oss studenter skapade en mer strukturerad och 

avslappnad atmosfär där informanten fick frågorna från en och samma person. Under den andra 

intervjun var en av oss bekant med informanten. Vi valde därför att den andre studenten 

genomförde den intervjun. I efterhand upplever vi att det var ett bra beslut, då Kihlström 

(2007:50) påpekar att det kan vara svårt att vara seriös och se bortom förutfattade tankar om 

informanten om man som intervjuperson känner denne. Tanken var att informanterna själva 

fick välja dag, tid och plats för intervjutillfället för att skapa en trygghet hos dem samt för att 

intervjun inte skulle upplevas obekväm. Informanterna fick intervjufrågorna i förväg vilket kan 

vara både bra och dåligt. Syftet med det var att informanterna skulle känna sig förtrogna med 

frågorna, men vi menar att det även kan ha genererat att förskollärarna har övat in svar till 

frågorna som inte stämmer överens med verkligheten. Vi är därför medvetna om att resultatet 

inte helt kan säkerställas som tillförlitligt. Godkännandet av ljudinspelning av intervjuerna från 

informanterna upplevs som en viktig aspekt inför bearbetningen av resultatet. Genom 

inspelningarna kunde vi transkribera intervjuerna och sedan sammanfatta det mest intressanta. 

Sammanfattningarna gjordes dels för att skicka till informanterna för att säkerställa att 

uppfattningarna av intervjun stämde med vad informanten ville få fram under intervjun och för 

ett sista godkännande. De gjordes även för att underlätta för oss själva vid analysen av resultatet. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes så ordagrant som möjligt för att öka tillförlitligheten 

i resultatet. En förståelse finns för att studien kunnat ta olika vägar samt fått olika resultat 

beroende på de val som gjorts, men resultatet av de val vi gjort är vi ändå nöjda med och överens 

om. Studien hade kunnat bli mer omfattande samt mer detaljerad om tiden för studien varit 

längre.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

I läroplanen för förskolan förklaras vikten av att dokumentera barns förmågor och behov för att 

ge dem bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 2016:14). Då 

ingen av informanterna i denna studie varken nämner dokumentation eller åtgärdsplaner som 

arbetssätt har ett vidare intresse väckts hos oss. Vidare forskning kan då vara en förlängning av 

denna studie med kompletterande observationer av hur pedagoger arbetar med barn som visar 
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ett utagerande beteende i praktiken. Hur ser bemötandet ut i den verkliga praktiken? Stämmer 

det överens med de metoder, förhållningssätt och arbetssätt som beskrivits i intervjuerna? Det 

vore därför intressant att undersöka genom både intervjuer och observationer med längre 

tidsspann för studien. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vad är ett utagerande beteende för dig? 

 

Vilka orsaker tror du kan finnas till dessa utagerande beteenden? 

- Kan man förebygga ett utagerande och hur kan ett sådant arbete se ut? 

 

Vad har förskolan att erbjuda dessa barn? 

- Vad erbjuds ni pedagoger, i forma av fortbildning, material, handledning eller liknande? 

 

Finns det något du saknar i arbetet med utagerande barn? 

 

Upplever du att förskolan har en gemensam syn på barn med utagerande beteende?  

- Kan du förklara mer ingående hur det synsättet ser ut? 

 

För att ett utagerande inte ska uppstå, vad kan ni som pedagoger göra för att hindra att ett utagerande 

sker? 

- Upplever du att man kan se i förväg om ett utagerande kommer att uppstå?  

- Hur gör ni i dessa situationer? 

 

Kan du beskriva en situation där ett utagerande skett och hur du löste detta? 

- Vilket bemötande och förhållningssätt fungerar bäst, enligt dig, i en utagerande situation? 

 

Kan du beskriva en situation där ditt bemötande inte fungerade som du önskat? 

- Varför tror du att det inte fungerade? 

- Vad hade du kunnat göra annorlunda? 

 

Finns det förståelse för barnens beteende hos dig? 

- Hur upplever du att barnen påverkar dig? 

- Hur upplever du att barngruppen påverkas? 

 

Upplever du att det finns några svårigheter i arbetet med dessa barn? Vilka? 

 

Hur ser du på framtiden för dessa barn? 

 

Finns det något mer du vill tillägga? 



 

Bilaga 2 

 

        2017-11-08 

 

 

Förfrågan om deltagande 
Under höstterminen 2017 kommer vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Vår studie kommer handla om hur pedagoger bemöter barn med ett utagerande 

beteende i förskoleverksamheten och vi kommer använda oss av kvalitativ forskningsintervju som 

metod för datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med vår undersökning är, att med utgångspunkt från förskollärares uppfattningar, 

problematisera begreppet utagerande beteende och kartlägga förskollärares förhållningssätt och 

bemötande till de utagerade barnen. Genom våra frågeställningar vill vi öka kunskapen om hur 

förskollärare hanterar situationer i den pedagogiska verksamheten där ett utagerande beteende uppstår. 

Området är viktigt att undersöka för att skapa en likvärdig förskola där alla barns förutsättningar och 

behov beaktas och vi ser framemot ditt deltagande.  

 

Genomförande 
Vi har planerat att (4st förskollärare) ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära 

ett intervjutillfälle där du i förväg kommer tillhandahålla frågeställningarna. Detta för att skapa en 

förtrogenhet till frågorna. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras 

i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat 

via mail när studien är klar. Däremot vill vi återkoppla efter intervjutillfället för att säkerställa att våra 

uppfattningar stämmer överens med dina.  

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva samt vår handledare. Din identitet som 

deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – 

barn som vuxna- som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras 

hos undertecknade och kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. All insamlad data 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 



 

Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte att 

påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Falun den   /   2017    (Ort)    /    2017 

 

_______________________   _____________________ 

Camilla Söderberg     Karin Lindgren  

csd@du.se     (h14klind@du.se) 

       

 

      __________________________ 

        Jeanette Holmström  

      (v14jealu@du.se) 

 


