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Förord  

Jag vill med detta examensarbete tacka min underbara familj och mina vänner för all 

uppmuntran ni gett mig under skrivandets gång. Ett stort tack ska även riktas till min 

handledare, Anna Rantala. Dina råd och tips har varit till stor hjälp för mig. Dessutom vill jag 

passa på att tacka de informanter som deltagit i denna studie. Trevlig läsning!    

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete syftade till att öka kunskapen om arbetet med barn som anses uppvisa ett 

utåtagerande beteende i förskolan. Jag valde att skriva om detta område då jag upplevde mig 

sakna kunskaper för att hantera situationer där barn blir utåtagerande. Studien bygger på 

kvalitativa intervjuer med tre förskollärare. Materialet har analyserats utifrån en tematisk 

analysmetod, genom att materialet har grovsorterats med hänsyn till examensarbetets 

forskningsfrågor. Resultatet visar hur det enligt informanterna kan finnas många orsaker till ett 

utåtagerande beteende. När barnet blir utåtagerande används olika strategier beroende på 

situationen. Exempelvis lyfts ett lågaffektivt bemötande som betydelsefullt. I ett förebyggande 

arbete betonas bland annat goda relationer samt anpassningar utifrån barnets behov. En slutsats 

utifrån arbetet är vikten av att få syn på de tillfällen där beteendet uppstår, snarare än att se 

barnet som problematiskt. 

Nyckelord: utmanande beteenden, förhållningssätt, samspel, konflikt, specialpedagogik.  
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1. Inledning 

Det är en solig eftermiddag i juni. Förskolebarnen har precis slagit sig ned för att äta mellanmål. 

Jag går mot platsen där de sitter men inser att det fattas två barn. Det är femåringarna Linus och 

Maja som fortfarande sitter kvar på gungorna. ”Nu är det mellis!”, ropar jag. De låtsas som om 

de inte hör mig. När jag närmar mig ytterligare, märker jag hur gungornas fart blir högre och 

högre. Jag kliver över staketet mot gungorna varpå Linus saktar ned farten och kliver ned. Tre 

minuter senare står jag fortfarande kvar och väntar på Maja. Gång på gång säger hon att hon visst 

ska sakta ned – bara det sker på hennes villkor. När tålamodet tar slut, bromsar jag till sist gungan 

på egen hand. ”Nej! Din dumma djävul-fröken! Jag hatar dig!”, skriker hon och kastar sig av 

gungan. Linus stannar upp när han hör henne ropa bakom sig: ”spring från fröknarna!”. De hinner 

inte långt innan jag stoppar Maja i farten och böjer mig ned för att få ögonkontakt. Lika snabbt 

slår och sparkar hon sig ur mitt grepp. Nu möts de av de andra pedagogerna som iakttagit 

händelsen. Linus tillåts då att sätta sig bland de andra medan Maja lyfts ned i en barnstol med 

sele. ”Hon får sitta där när hon inte är snäll”, viskar ett av barnen. Tårarna rinner ned för Majas 

kinder. Skammen hon känner går nästan att ta på. Samtidigt litar jag, som vikarie, på att 

personalen vet hur barnets beteende bör hanteras. Senare under dagen funderar jag dock om så är 

fallet, när jag hör deras samtal på håll: ”Jag hade hellre haft tjugo barn än henne. Hon är så 

fruktansvärt jobbig!”. När Maja strax därpå hamnar i ännu en konflikt slutar det hela i knuffar 

och hårda ord, där hon på liknande sätt springer iväg från situationen. Jag väntar på att någon av 

de pedagoger som står närmast intill ska ingripa. Ingenting händer. 

Ovanstående händelse är hämtad ur min erfarenhet som vikarie inom förskolan. Situationen 

beskriver en av flertalet gånger där jag upplevt en osäkerhet, både hos mig själv och andra 

vuxna, kring hur utåtagerande beteenden hos barn bör bemötas. Trots att barn är olika tillämpas 

många gånger strategier som antas fungera i alla situationer och hos alla barn (Hejlskov Elvén, 

2009). I många fall signalerar bemötandet också dubbla budskap – där den vuxne ibland 

markerar att barnets beteende inte är önskvärt medan det i andra fall blundas helt för barnets 

agerande, i lägen där barnet dessutom hade behövt vuxnas stöd (Edfelt, 2015). 

Berättelsen om Maja visar, enligt mig, hur förtroendet mellan barnet och pedagogerna1 har 

brustit. Likt Lutz (2013) beskriver, visar den också hur barnet som inte följer normen för det 

förväntade beteendet, snabbt kan stämplats som ett ”problem” av sin omgivning. 

Socialstyrelsen (2010) understryker vikten av att ha ett medvetet förhållningssätt mot de barn 

som ger uttryck för ett utåtagerande beteende. Risken finns annars att barnet hamnar i en negativ 

spiral, vilket på sikt kan leda till socialt utanförskap och psykisk ohälsa (a.a.). 

Detta dilemma har varit utgångspunkt för detta examensarbete – det som motiverat mig till att 

studera detta närmare för att jag ska känna mig tryggare i min framtida yrkesroll. Enligt mig 

har förskollärarutbildningen heller inte berört dessa frågor i den omfattning jag hade önskat och 

behövt. Således vill jag med detta arbete fylla min repertoar med kunskap och verktyg som kan 

vara till hjälp i mitt framtida yrke – gällande hur jag som vuxen kan bemöta de barn som, av 

olika anledningar, ger uttryck för ett utåtagerande beteende. 

 

                                                 
1 I detta examensarbete används begreppet förskollärare men även begreppet pedagog vilket 

då avser alla som arbetar i förskolan.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om arbetet med barn som anses uppvisa 

ett utåtagerande beteende i förskolan (1–5 år). I detta tas utgångspunkt i följande 

forskningsfrågor: 

 Hur beskriver förskollärare orsaken till att barn uppvisar ett utåtagerande beteende?  

 

 Vilka strategier använder förskollärare i situationer där barn blir utåtagerande?  

 

 Vilka förebyggande arbetssätt använder förskollärare för att stödja de barn som anses 

vara utåtagerande? 

  

1.2 Avgränsning 

I detta examensarbete ligger särskilt fokus på vad Nordahl m.fl. (2007) benämner som ett fysiskt 

utåtagerande. Det vill säga de barn som av olika skäl får starka känsloutbrott och blir kroppsligt 

våldsamma mot sin omgivning. De barn som, på grund av detta agerande, kan få svårigheter i 

samspelet till andra barn och/eller vuxna (a.a.). Blicken kommer att riktas mot hur förskollärare 

kan stötta dessa barn på olika sätt, även om hemförhållandets perspektiv också betonas. 

 

2. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse över hur förskolans uppdrag formuleras i läroplanen, 

angående värdegrundsarbetet samt kring konflikthantering. Därefter kommer begreppet 

utåtagerande beteende att redas ut. Vidare presenteras litteratur under rubrikerna orsaker till 

utåtagerande beteenden, strategier samt förebyggande arbetssätt, som är relaterade till detta 

examensarbetes tre forskningsfrågor. De begrepp som är centrala för studien kommer att 

förklaras i löpande text. 

2.1 Uppdraget att arbeta med förskolans värdegrundsarbete   

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) läggs stor vikt vid arbetet med etiska frågor, som bland 

annat berör hänsyn och respekt till andra människor. Ett strävansmål är att utveckla barnens 

förmåga att förstå de rättigheter och skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle, samt 

sin förmåga att ta ansvar för ”gemensamma regler” (Skolverket, 2016: 9).  

I detta framhålls förskollärarens ansvar i ett stödja barnen i deras sociala utveckling. 

”Arbetslaget ska [...] stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 

reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Skolverket, 2016: 9). 

Förskollärarna ska även sträva efter att varje barn upplever trygghet och tillhörighet med andra 

barn och vuxna på förskolan. I detta betonas hur arbetslaget särskilt ska beakta de barn som 

kräver mer stöd än andra.    

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016: 5). 
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I Skolverket (2016) framhålls vidare betydelsen av att det utvecklas en god och tillitsfull 

relation mellan förskollärarna och barnets vårdnadshavare. Detta för att skapa förutsättningar 

för en positiv utveckling hos barnet, där denne får uppleva sig bemästra svårigheter både i 

förskolan och hemmet. 

2.2 Definition av utåtagerande beteende  

Vad menas då med ett utåtagerande beteende? I litteraturen framkommer olika definitioner av 

detta begrepp. Barn med utåtagerande beteenden är därmed ingen homogen grupp, utan något 

som kan te sig och beskrivas på skilda sätt (Green & Ablon, 2012).  

Edfelt (2015) förklarar att utåtagerande beteenden innefattas i vad som, mer övergripande, 

kallas ”problemskapande beteenden” (Edfelt, 2015: 9). I förskolan kan det vara beteenden som 

upplevs oönskade och energikrävande, både av barnet som ger uttryck för beteendet, samt för 

pedagogerna och övriga barn (a.a.). Hejlskov Elvén (2009) betonar att vad omgivningen 

uppfattar som problematiskt beror på dess tolerans, samt vad omgivningen innefattar i 

begreppet ”problemskapande beteende” (Hejlskov Elvén, 2009: 12).  

I Lutz (2006) avhandling presenteras en sammanfattad bild över vad som, enligt förskollärare, 

upplevs som ett utåtagerande beteende. ”Begreppet innefattar barn som visar mycket 

aggressivitet, upplevs svårstyrda, livliga och impulsiva” (Lutz, 2006:108). Nordahl, Sørlie, 

Manger och Tveit (2007) tillägger hur dessa barn ofta hamnar i konflikt med andra barn, samt 

att de många gånger gör motstånd till de vuxnas krav, regler och gränser. Något som inte sällan 

tar uttryck i fysiskt och/eller verbalt utåtagerande, med svordomar, skrik och slag (a.a.). 

2.3 Orsaker till utåtagerande beteenden 

Nedan beskrivs ett antal aspekter som kan ha betydelse för varför barnet uppvisar ett 

utåtagerande beteende. Dessa presenteras under rubrikerna: helhetsbild, färdigheter och 

förmågor, anknytning, brister i föräldraskap, samt verksamhet och förhållningssätt. Följande 

rubriker har varit återkommande i den litteratur som valts inför detta examensarbete. Det är av 

denna anledning som de således lyfts fram i detta avsnitt.  

2.3.1 Helhetsbild 

För att närma sig en förståelse av barnet och dess utåtagerande beteende, måste förskolläraren 

se till sammanhanget och helheten som barnet ingår i. Detta eftersom barnets beteende alltid 

grundar sig i minst en orsak. Det kan också röra sig om flera aspekter som tillsammans bidrar 

till att barnet blir utåtagerande (Edfelt, 2015).  

Barnets tidigare erfarenheter från hem- och förskolemiljön spelar in. Den miljö barnets vistas i 

när beteendet uppkommer, det fysiska rummet, alla personer, situationer, rutiner och aktiviteter, 

är i högsta grad delskapare till de problemskapande beteenden vi ser (Edfelt, 2015:11). 

Kinge (2016) tillägger att barnets beteende kan yttras i olika grad, samt vara tillfälligt eller mer 

långvarigt beroende på barnets mående och vilka orsaker som ligger bakom. Enligt henne bör 

barnets agerande ses som ett sätt att kommunicera ett underliggande budskap.  
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2.3.2 Färdigheter och förmågor  

En aspekt som ingår i den helhetsbild som beskrivs ovan, handlar om hur långt barnet kommit 

i sin utveckling av färdigheter och förmågor som behövs i olika situationer (Edfelt, 2015). 

Edfelt (2015) beskriver färdigheter som något människan, med övning, utvecklar med tiden. 

Medan förmågor är tätt kopplade till individens egenskaper och förutsättningar för att klara av 

vissa saker. ”Att ha en färdighet innebär i praktiken att kunna göra något, vilket förstås är 

beroende av personens förmåga” (Edfelt, 2015: 52). Edfelt menar att vuxna har en slags 

förväntan på att barn med tiden ska utveckla sina färdigheter och förmågor, för att kunna leva 

upp till kraven som blir större ju äldre barnen blir.  

Enligt Hejlskov Elvén (2009) kan outvecklade förmågor hänga samman med att barnet har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Sistnämnda begrepp är ett samlingsnamn för ett antal 

vanligt förekommande psykiatriska diagnoser, där bland annat autism och ADHD ingår (a.a.).  

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårigheter i när det kommer till 

vissa förmågor som är viktiga för det sociala samspelet (Hejlskov Elvén, 2009). Det kan handla 

om brister i förståelse för sammanhang, det vill säga att kunna förstå konsekvenserna av de 

egna handlingarna. Samt att kunna föreställa sig hur dessa handlingar kan påverka andra 

människors reaktioner, tankar och känslor. Vidare beskriver psykologen (2009) hur somliga 

barn kan ha svårt att skapa en överblick i situationer de befinner sig i. Detta leder ofta till att 

barnet ”smalnar av” sitt fokus, eftersom det underlättar förståelsen för vad som sker. Vilket kan 

leda till missförstånd när barnet agerar utifrån en begränsad mängd information (a.a.).   

Hejlskov Elvén (2009) beskriver hur en del barn har svårigheter med att tåla motgångar. Vissa 

upplever det även jobbigt att avvika från rutiner och planer som bestämts i ett tidigare skede 

och kan därför bli svårövertalade om något annat föreslås. Här betonas hur vissa barn har en 

nedsatt följsamhet, vilket innebär att det för barnet ofta faller sig naturligt att ignorera eller 

svara nej på andras frågor. I detta betonas hur barnets beteende vanligen beror på en oförmåga 

att kunna handla enligt de normer och krav som omgivningen ställer. Hejlskov Elvén påpekar 

att alla barn i grunden vill göra rätt. Med detta menas att barn aldrig är utåtagerande endast för 

att provocera. ”Människor som kan uppföra sig, gör det” (Hejlskov Elvén, 2009: 26). 

2.3.3 Anknytning  

För att barnet ska utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt att denne får uppleva en trygg 

anknytning till någon vuxen (Lillvist, 2009; Hedström, 2014; Eresund & Wrangsjö, 2008). Det 

innebär att det finns ett känslomässigt stabilt band mellan barnet och dennes föräldrar, eller 

andra personer som återkommande finns i barnets liv (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad, 

2016). Killén (2014) betonar att anknytningen kan skadas om de vuxna i barnets omgivning 

ignorerar barnets behov och känslor. Risken för detta är stor om barnet befinner sig i en miljö 

med psykisk ohälsa, missbruk eller fysisk/psykiskt våld (a.a.).  

På vilket sätt barnet påverkas av en otrygg anknytning kan ta olika uttryck, beroende på vilka 

mönster som finns i anknytningen och vad som har brustit i denna (Olsson & Olsson, 2017). 

Däremot beskrivs hur dessa barn ofta får problem i sin emotionella utveckling. Vanligen genom 

svårigheter i att förstå och uttrycka sina egna känslor. I vissa fall känner barnet en stor ängslan, 

vilket kan ta uttryck i aggressiva utbrott (a.a.). Fonagy (refererad i Eresund & Wrangsjö, 2008: 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIda%20Brandtzaeg
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AStig%20Torsteinson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGuro%20%C3%98iestad


 5 

100) redogör för forskning som visat hur en otrygg anknytning kan påverka barnets kognitiva 

förmågor negativt, gällande att kunna styra sina impulser, behålla fokus på en uppgift, lösa 

problem samt att kunna tolka olika situationer i vardagen.   

2.3.4 Brister i föräldraskap 

Vuxnas sätt att uppfostra barnet kan vara en bakomliggande orsak till dess utåtagerande 

beteende (Nordahl m.fl. 2007). Det kan handla om att föräldern kränker barnet eller har orimliga 

förväntningar på vad denne kan klara av. Det kan även handla om att den vuxne inte ställer krav 

överhuvudtaget (a.a.). Om det råder en obalans i vuxen-barn-relationen kommer barnet försöka 

kompensera för förälderns brister, vilket kan gestaltas i frustration hos barnet (Juul & Jensen, 

2009). Forskning som gjorts av Ge, Conger och Cadoret (refererad i Norddahl m.fl. 2007: 89) 

visar att barnets beteende även har betydelse för hur föräldern bemöter barnet. I många fall 

utvecklas en negativ spiral då förälderns svar på barnets agerande ofta är negativt (a.a.).  

2.3.5 Verksamhet och förhållningssätt 

Pedagogers bemötande och sätt att organisera verksamheten kan ha betydelse för barnets 

beteende (Kinge, 2016). Enligt Kinge befäster vuxna många gånger bilden av barnet som 

utmanande, på grund av bristande förståelse för hur barnet kan bemötas (a.a.). Denna 

problematik lyfter även Rantala (2016) som betonar hur barnet möjligen försöker upprätthålla 

bilden av sig själv som ett utåtagerande barn i behov av vägledning. Detta för att leva upp till 

en roll som har skapats utifrån förskollärares och andra barns sätt att bemöta barnet (a.a.). I en 

artikel skriven av Markström (2010) understryks hur det i förskolan existerar ett lagom-

perspektiv där barn exempelvis antas vara självständiga och starka samtidigt som de inte bör ta 

för mycket plats. En del förskollärare har dessutom olika förväntningar på pojkar och flickor. 

Till exempel ska pojkar inte vara för känsliga. Pedagogernas synsätt leder därmed till att barnen 

bemöts olika för att de, i enlighet med vuxnas föreställningar, bättre ska passa in i bilden av hur 

pojkar och flickor ”borde” vara (a.a.).  

Hedström (2014) har inför sin bok intervjuat olika forskare och pedagoger. Förskolläraren Anna 

Bjers Giles beskriver hur verksamheten kan vara en bidragande faktor till barnets beteende. 

Således anser hon att förskollärare bör reflektera kring hur förskolans dagsmoment kan 

uppfattas av barnen. Om verksamheten exempelvis möjliggör för att alla barn ska göra framsteg 

samt om dess innehåll ligger på en nivå som känns rolig och inte för svår för barnen (Hedström, 

2014: 148). Lindsjö (2011) belyser hur utåtagerande beteenden kan betraktas på gruppnivå. Han 

förklarar hur spänningar i gruppen under vissa omständigheter kan påverka barnet. Barnet blir 

då gestaltare för en problematik som ligger i verksamheten snarare än hos individen. Emilsson 

(2008) tillägger hur stora barngrupper kan leda till att förskollärare inte hinner med alla barn.  

Detta avsnitt visar att utåtagerande beteenden kan bero på outvecklade färdigheter, en otrygg 

anknytning, eller föräldrars bristande föräldraskap. Beteendet kan även grundas i pedagogers 

förhållningssätt och organisation av verksamheten. 
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2.4 Strategier  

Nedan presenteras en redogörelse för de olika strategier som aktuell litteratur belyser, med 

hänsyn till de barn som ger uttryck för ett utåtagerande beteende. De rubriker som presenteras 

är: konsekvenser och tillrättavisningar, lågaffektivt bemötande, att bekräfta och vägleda, samt 

att avleda och kompromissa. 

2.4.1 Konsekvenser och tillrättavisningar 

Enligt Green (2016) tillämpar förskollärare ofta uppfostringsmetoder, som kanske haft verkan 

på andra barn, men som inte fungerat på det barn som de upplever utåtagerande. Exempelvis 

kan det handla om tillrättavisningar, konsekvenser och hot när barnet uppför sig på ett, enligt 

vuxna, oönskat sätt (a.a.). Enligt Frånberg (2015) händer det att förskollärare kränker barn både 

fysiskt och verbalt, vilket ofta beror på att de ser barnens motstånd som olydighet.  

Detta ser Green (2016) som problematiskt, med hänsyn till tanken om att barn som kan uppföra 

sig gör det. Han skriver att metoder, som syftar till att korrigera barnets beteende, inte får den 

effekten om barnet saknar särskilda förmågor. Detta när metoderna varken ger barnet ”de 

färdigheter det saknar eller löser de problem som bidrar till de besvärliga episoderna” (Green, 

2016: 21). Enligt Hejlskov Elvén (2009) finns risken att barnet snarare utvecklar en negativ 

självbild, det vill säga bilden av sig själv som person samt att tilliten till pedagogen försvinner 

(a.a.). Forskning har visat hur barnets problemskapande beteende ökar om denne upplever 

vuxnas tillrättavisande som bestraffning och orättvis behandling (Olsson & Olsson, 2017). 

Samtidigt påpekar Kinge (2016) att barn mår bra av vuxna som lugnt och tydligt visar var 

gränserna går gällande hur vi bemöter varandra. 

2.4.2 Lågaffektivt bemötande 

I situationer där barn blir utåtagerande, förespråkar Emet och Bühler (2016) ett lågaffektivt 

bemötande. Inom denna metod talar man om hur människans affekter, det vill säga känslor, 

snabbt smittas till dess omgivning. Författarna betonar såldes vikten av att själv behålla lugnet 

och inte påverkas av den laddade stämningen. De skriver att det första pedagogen behöver göra 

är att ta ett steg tillbaka. Detta för att ge barnet utrymme, då fasthållningar kan leda till att barnet 

får panik-känslor. Om den vuxne måste ta i barnet ska detta ske med följsamhet för hur barnet 

rör sig, när spända muskler riskerar att öka stress och ångest. Vidare betonar författarna hur 

pedagogen aldrig bör kräva barnets ögonkontakt. Att stirra in i barnets ögon kan uppfattas som 

en utmanande handling som eldar på barnets känslor (a.a.). Edfelt (2015) tillägger vikten av att 

tala lugnt och använda få ord. Han menar att förskolläraren bör se till att andra barn lämnar 

platsen eftersom de kan komma till skada. Här betonas även hur situationen kan behöva brytas 

genom att en ny pedagog, med lugn energi, tar över (a.a.). 

2.4.3 Att bekräfta och vägleda 

När situationen har lugnat sig är det viktigt att, om möjligt, skapa en dialog för att kunna förstå 

barnets bild av vad som hände (Kinge, 2016). Detta kräver en större lyhördhet från pedagogen 

än det vanliga samtalet – ”dialogen söker via undran, utforskande och reflektion att förstå den 

andra istället för att vinna en seger” (Kinge, 2016: 88). I detta bör förskolläraren bekräfta 

barnets känslor för att barnet ska känna sig sedd och bekräftad så som den är (a.a.). Green och 
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Ablon (2012) belyser hur pedagogen, i dialogen med barnet, bör sträva efter att skapa en vi-

känsla där barnet, genom samarbete med den vuxne, kan fylla sin ryggsäck med alternativa sätt 

att handla på i konfliktsituationer (a.a.). Studier har visat att barn som har svårigheter i att 

behålla självkontrollen, kan minska sina utbrott med hjälp av social vägledning och stöd från 

vuxna (Hedström, 2014). Eresund och Wrangsjö (2008) exemplifierar hur förskolläraren kan 

hjälpa barnet att sätta ord på sammanhanget i en konfliktfylld situation – hur kunde det ena leda 

till det andra? Hur kan vi göra istället? (a.a.). 

2.4.4 Avledning och kompromisser 

Enligt Edfelt (2015) bör förskolläraren inte ge sig in i varje, liten konflikt som uppstår kring 

barnet. Han menar att pedagogen ibland måste göra kompromisser i bemötandet, i form av 

tålmodighet och öppenhet för barnets dagsform. Ett barn som exempelvis har svårt för att 

hantera ändringar i dagsschemat, kan behöva mer förberedelse än övriga barn (a.a.). Genom att 

anpassa kraven och ledarskapet efter barnet leder detta till en mindre pressad stämning där 

barnet kan delta på sina villkor (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Att avleda barnet kan emellanåt fungera som en viktig strategi, särskilt hos de yngre barnen 

(Eresund & Wrangsjö, 2008). Metoden syftar till att barnet ska glömma av sig och välja ett 

annat spår, istället för att bli utåtagerande mot andra. Förskolläraren kan då föreslå en lek, eller 

fråga om barnet vill hjälpa förskolläraren med något (a.a.). 

Sammanfattningsvis framhåller litteraturen hur pedagogen kan behöva använda sig av andra 

strategier än konsekvenser och tillrättavisningar, som sällan fungerar hos de barn som är 

utåtagerande. Här belyses istället strategierna lågaffektivt bemötande, vägledning och 

bekräftelse, samt avledning och kompromisser. 

2.5 Förebyggande arbetssätt  

Hur kan då förskollärare arbeta förebyggande för att stödja de barn som anses vara 

utåtagerande? Nedan har rubrikerna förhållningssätt och relationer, barnets behov, stöd i 

vardagen, att stötta samspelet, samt samarbete med hem, formulerats utifrån vad litteraturen 

betonar centralt. 

2.5.1 Förhållningssätt och relationer  

För att kunna stötta det barn som befinner sig i svårigheter är vuxnas förhållningssätt av 

avgörande betydelse (Kinge, 2016). Brandtzaeg, Torsteinson och Øiestad (2016) beskriver hur 

pedagogens sätt att bemöta barnet, kan hänga samman med den tidiga anknytningen – det vill 

säga hur den vuxne själv blev bemött som barn. Om stränghet och tillrättavisningar präglade 

barndomen, kan dessa minnen omedvetet återspeglas i vuxenlivet. Således betonar 

psykologerna (2016) vikten av att som förskollärare fundera kring hur den egna uppväxten har 

färgat förhållningssättet mot barn. Arbetslaget bör även komma fram till vilka gemensamma 

värderingar som de vill ha i samspelet till barnen på förskolan (a.a.). 

I en studie från 2001 som genomförts av Peisner-Feinberg, Burchinal, Clifford, Culkin, Howes, 

Kagan och Yazejian (refererad i Brandtzaeg m.fl. 2016: 187) framkommer hur goda relationer 

mellan förskollärare och det barn som upplevs utåtagerande, kan minska barnets beteende när 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIda%20Brandtzaeg
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AStig%20Torsteinson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGuro%20%C3%98iestad
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIda%20Brandtzaeg
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denne sedan börjar skolan samt ha positiv inverkan på barnets sociala färdigheter. Killén (2014) 

förklarar hur förskolan kan stötta det barn som upplevs utåtagerande, genom att utse en 

anknytnings-pedagog. Dennes fokus blir att försöka skapa en nära och omsorgsfull relation till 

barnet, samt att stötta barnet i olika situationer (a.a.). Lindsjö (2011) anser att anknytnings-

pedagogen, för att kunna utveckla en god relation, bör leka med barnet utifrån dennes nivå. 

I relation till barnet är det även viktigt att ge barnet särskilt mycket beröm. Detta i situationer 

där det fungerar bra och där den vuxne märker att barnet agerar med goda avsikter (Olsson & 

Olsson, 2017). Som forskning visar är barn med problemskapande beteenden ofta särskilt 

känsliga för kritik (Webster-Stratton, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) är det därmed 

centralt att dessa barn får känna sig uppskattade och värdefulla, även om de kan upplevas 

utmanande av vuxna. Lindsjö (2011) tillägger hur pedagogen kan visa förtroende för barnet 

genom att ge denne ansvarstagande uppgifter. 

2.5.2 Barnets behov   

I ett förebyggande arbete finns aldrig ett färdigt recept som beskriver vilket stöd barnet behöver 

(Green & Ablon, 2012). Green och Ablon menar att även om barnet skulle få en diagnos, säger 

det inte mycket om barnets behov och vilka anpassningar pedagogerna behöver göra i 

verksamheten. Detta när det enligt dem finns stora variationer i hur diagnoser kan ta uttryck. 

Green och Ablon menar således att arbetslaget bör utgå från individen och dess behov i nuläget. 

Att ta reda på vad barnet behöver, är något Kinge (2016) menar att barnet själv kan involveras 

i. Pedagogen resonerar då med barnet för att komma fram till lösningar som passar 

honom/henne. Kinge anser att barnet måste tillåtas vara arg för att kunna lära känna sig själv 

och sina känslor bättre. På så vis kan barnet hitta tillvägagångssätt som förhindrar utbrott och 

som även kan underlätta för barnet när denne hamnat i affekt (a.a.). 

Enligt Green (2016) bör vuxna, istället för att fokusera på själva beteendet som uppstår när 

barnet blir utåtagerande, ta reda på vilka färdigheter som barnet saknar samt hur det märks i 

olika situationer. Detta för att veta när och på vilket sätt barnet kan behöva stöttning (a.a.). 

Emmet och Bühler (2016) beskriver hur en händelseanalys kan vara till hjälp i detta. Analysen 

består av frågor som kan synliggöra faktorer som kan ha bidragit till att barnet blev 

utåtagerande. Exempelvis var och när på dagen det hände. Utifrån detta kan pedagogerna få syn 

på orsaker och samband, samt hur situationen och ledarskapet kan anpassas utifrån det (a.a.). 

Enligt Green och Ablon (2012) bör vuxna, istället för att tala om problemskapande beteenden, 

tala om problemskapande situationer. 

2.5.3 Stöd i vardagen 

Barn som har lätt till oro och frustration kan med hjälp av små medel få en mer begriplig vardag. 

Sandberg och Norling (2009) belyser hur övergångar är moment som vanligen bidrar till stress. 

Det kan exempelvis handla om att barnet ska gå från samlingen till lunchen (a.a.). Pedagogerna 

kan då använda bilder som stöd, som kan förbereda barnet inför en övergång men även fungera 

som stöd i själva i själva situationen (Olsson & Olsson, 2017). Att använda tecken till stöd 

innebär, enligt Tonér (2016), att det mest centrala ordet i en mening förstärks via handrörelser, 

samtidigt som personen pratar. Detta kan vara till stor hjälp för de barn som, ännu inte kan, eller 

upplever det svårt att kommunicera genom det talade språket (a.a.). Lutz (2013) anser att 
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anpassningar som bidrar till struktur och förtydligande med fördel kan riktas mot alla barn. Han 

menar att risken annars finns att barnet pekas ut som avvikande. 

2.5.4 Att stötta samspelet 

Ett barn som är utåtagerande mot andra barn riskerar att hamna utanför gemenskapen, menar 

Öhman (2017). Därmed är det enligt henne viktigt att förskolläraren är närvarande i barnens 

lek. Edfelt (2015) menar att den vuxne, genom att lära känna barnets signaler, kan ligga steget 

före och stötta barnet i de svårigheter den upplever innan situationen urartar.  

Här föreslår Olsson och Olsson (2017) hur lekgrupper kan stödja barnets relationsskapande. 

Förskolläraren väljer då ut ett fåtal barn som får leka med barnet under strukturerade former. 

Pedagogen skapar alltså förutsättningarna för leken, genom att bygga upp miljöer och fördela 

roller. Om barnet har svårt i att exempelvis hålla fokus på en aktivitet, blir det något att öva på 

vid dessa tillfällen. Pedagogen kan då försöka föra en dialog med barnet under tiden för att 

behålla intresset. Viktigt är också att leken är anpassad efter barnets ålder och nivå (a.a.). 

2.5.5 Samarbete med hem 

När ett barn befinner sig i svårigheter är betydelsen av en god relation mellan förskola och hem 

särskilt viktig (Kinge, 2016). Förskolläraren bör tänka på att bemöta föräldrarna på ett mjukt 

och förstående sätt, eftersom barnets beteende kan vara något som väcker starka känslor hos 

föräldrarna. Många gånger har de dåligt samvete för att de inte lyckats bemöta barnet på ett 

bättre sätt, men tar istället ut sin frustation på förskolan (a.a.). Kinge menar att arbetslaget 

samtidigt måste våga ha en öppen dialog med föräldrarna, för att de gemensamt ska kunna hitta 

strategier som hjälper barnet att göra framsteg.  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt hur orsakerna till utåtagerande beteenden kan vara 

många. Outvecklade färdigheter och förmågor hos barnet, anknytningsproblematik och brister 

i föräldraskap samt förhållningssätt och verksamhet, belyses som några bidragande faktorer till 

barnets beteende. Under strategier förklaras hur konsekvenser och tillrättavisningar sällan 

fungerar hos de barn som upplevs utåtagerande. Här föreslås strategierna lågaffektivt 

bemötande, att bekräfta och vägleda samt avledning och kompromisser. I ett förebyggande 

arbete lyfts vikten av att ha ett medvetet förhållningssätt. Pedagogerna bör skapa en god 

relation, både till det barn som upplevs utåtagerande och till dess föräldrar. De bör stötta barnets 

samspel till andra och göra anpassningar efter barnets behov. Mot denna bakgrund kommer nu 

den egna studien att lyftas fram.    
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3. Metod  

Detta avsnitt belyser inledningsvis hur materialet till denna studie har samlats in. Därefter 

beskrivs urvalet av informanter följt av rubriken genomförande som beskriver processen 

gällande insamlandet av material. Vidare, under rubriken bearbetning av data, preciseras hur 

materialet har använts. Sedan förklaras hur studien förhållit sig till tillförlitlighet och äkthet 

samt etiska överväganden. Till sist diskuteras för- och nackdelar med de val som gjorts, under 

rubriken metoddiskussion. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Detta examensarbete bygger på kvalitativa intervjuer som gjorts med tre förskollärare. Enligt 

Johansson och Svedner (2010) kan intervju som metod ge en fördjupad bild av informantens 

tankar. Således upplevdes metoden passande för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Enligt forskarna (2010) kännetecknas den kvalitativa intervjun av att de områden som tas upp 

under intervjun har bestämts i ett tidigare skede. Däremot kan de intervjufrågor som ställs 

variera något mellan intervjuerna (a.a.). Vilken typ av frågor som ställts kommer närmare att 

beskrivas under rubriken genomförande.  

3.2 Urval 

Inför denna studie gjordes ett medvetet urval av informanter, anpassat efter examensarbetets 

syfte. Detta genom att de förskollärare som kontaktades hade lång erfarenhet av yrket samt ett 

gemensamt intresse för konflikthanterings-arbetet. Informanterna är således representativa ur 

en kvalitativ synpunkt, där resultatet i detta examensarbete kan ha relevans för andra situationer 

inom förskolan. Vidare gjordes även ett bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren väljer 

ut de människor som finns i sin närhet (Bryman, 2011). De personer som kontaktades kändes 

till sedan tidigare och är alla verksamma förskollärare inom norra Sverige. I tabellen nedan ges 

en bild av informanterna och deras erfarenhet av yrket.  

 

Namn (fingerade) Ålder Erfarenhet av yrket Arbetar med barn i 

åldrarna  

Magdalena 54 år 30 år som förskollärare 1–2 år  

Marie  

 

53 år 25 år som barnskötare 

10 år som förskollärare 

3–5 år 

Karin 48 år  28 år som förskollärare  

Har periodvis arbetat inom 

fritidsverksamhet. 

5 år 
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3.3 Genomförande  

Förskollärarna kontaktades muntligt genom att jag ringde till de olika förskolorna. Under 

samtalet berättades kort om studien och syftet med denna. Jag frågade förskolläraren om denne 

ville ställa upp på en intervju, men betonade att detta kunde tänkas över innan svar gavs. I 

samband med det efterfrågades personens mejladress för att kunna skicka missivbrevet som gav 

ytterligare information. Samtliga informanter tackade efter en kort tid ja till deltagande via mejl. 

Mejlkontakten med förskollärarna fortlöpte därefter genom att vi kom överens om datum, tid 

och plats för mitt besök. Inför intervjuerna gjordes ett medvetet val i att inte mejla 

intervjuguiden till informanterna. Att lämna ut denna i förväg kan påverka informantens svar, 

då denne hinner betänka vilka svar som kan uppfattas mest lämpliga (Alvehus, 2013). 

Varje intervju genomfördes på förskollärarens arbetsplats och tog cirka 40 minuter att 

genomföra. Inför varje intervjutillfälle försäkrades att ljudupptagningen fungerade. Jag använde 

då appen ”smart recorder” som startades på två iPads. Genom att använda ljudupptag kunde all 

energi läggas på lyssnandet till informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid intervjutillfällena 

användes en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som formulerats på ett öppet och konkret 

sätt, då Löfgren (2014) menar att det kan ge informanten utrymme att berätta fritt utifrån sina 

erfarenheter. Intervjuguiden innehöll även följdfrågor vilket Alvehus (2013) betonar viktigt för 

att få fylliga och berättande svar. Vid intervjutillfällena försökte jag vara lyhörd för vad 

informanten uttryckte, med syftet att ställa följdfrågor utifrån det. I vissa fall ställdes 

uppföljande frågor som exempelvis ”du anser alltså...” med syftet att, som Johansson och 

Svedner (2010) skriver, visa intresse för det informanten berättar. Att visa lyhördhet under 

intervjun är enligt Löfgren (2014) viktigt för att informanten ska vilja öppna sig. Därför försökte 

jag med mitt kroppsspråk att inta en lyssnande hållning. 

I avlyssnandet av materialet gjordes en transkribering där svaren ordagrant skrevs ned. Här 

antecknades även intervjupersonens pauser, tonlägen och liknande eftersom det har stor 

betydelse för att informationen förstås på rätt sätt (Lantz, 2013). Vissa påståenden fick dock 

korrigeras för läsbarhetens skull. Detta eftersom de uttrycktes med stark dialekt, eller innehöll 

krångliga meningar som gjorde det svårt att förstå innebörden. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) kan sådana ändringar ibland vara nödvändiga för att informanten ska presenteras på ett 

värdigt sätt. I detta försökte jag hålla mig inom ramen för vad informanten ville ha sagt, vilket 

Patel och Davidsson (2011) belyser centralt vid transkribering. 

3.4 Bearbetning av data  

Denna undersökning har utgått från en kvalitativ analysmetod, vilket innebär att forskaren 

kontinuerligt undersöker och organiserar empirin med syftet att urskilja mönster som kan 

utmynna i ett resultat (Fejes & Thornberg, 2014). I detta har jag använt en tematisk analys vilket 

innebär att forskaren söker efter teman som återkommande betonas i texten och verkar ha 

betydelse för informanterna (Löfgren, 2014).  

Under samma dag som den enskilda intervjun hade genomförts, överfördes ljudfilen genom att 

enheterna kopplades till en dator. Därefter transkriberades materialet direkt efteråt eftersom jag 

då hade intervjun färsk i minnet. När alla intervjuer hade genomförts och transkriberats skrevs 

materialet ut. Materialet lästes då flertalet gånger samtidigt som meningar och stycken 
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markerades med olika färgpennor, beroende på vilken forskningsfråga som dessa kunde 

kopplas till. På så vis framkom svaren på ett tydligt sätt och det blev lättare att urskilja likheter 

och skillnader mellan informanterna.  

I enlighet med den tematiska analysen (Löfgren, 2014) skrev jag därefter ned ord, intill dessa 

färg-markeringar, som beskrev vad stycket handlade om. Det framkom då hur informanterna 

hade lyft samma aspekter under intervjun, men på olika sätt. Dessa aspekter omformulerades 

sedan till teman i ett nytt Word-dokument. Temana skrevs då ned under rubrikerna orsaker till 

utåtagerande beteenden, strategier, samt förebyggande arbetssätt. Materialet har alltså 

grovsorterats utifrån studiens forskningsfrågor. Under de teman som framkom placerades i sin 

tur delar ur intervjuerna. I resultatet kommer en tabell närmare att presentera dessa teman och 

deras koppling till forskningsfrågorna.  

3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvalitativ forskning bör forskaren ta hänsyn till aspekter som rör tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011). Bland annat framhålls hur informanternas tankar bör presenteras på ett ärligt 

och rättvist sätt (a.a.). Under intervjuerna har jag således använt mig av ljudupptag för att 

säkerställa att all information togs med. Att använda ljudupptag ger dessutom en rättvis 

återgivning av människors tankar, eftersom materialet i efterhand kan avlyssnas flera gånger 

(Patel & Davidsson, 2011).  

Under samtalet fanns en strävan mot att behålla en neutralitet, där personliga värderingar inte 

skulle lysa genom i samtalet. När den intervjuade gav sina svar nickade jag emellanåt för att 

visa en lyssnande hållning. Samtidigt försökte jag undvika att tydligt visa om jag höll med 

informanten eller inte. Informanternas utsagor har även framställts på ett ärligt sätt eftersom jag 

återkommande använt mig av citat i resultat-avsnittet. I detta examensarbete har jag i överlag 

försökt vara transparant genom att jag beskrivit hela processen med både val av metod, urval 

av informanter, genomförande samt analysprocess. Något som enligt Bryman (2011) ökar 

tillförlitligheten.  

3.6 Etiska överväganden  

I Vetenskapsrådet (2017) presenteras forskningsetiska aspekter som bör tas i beaktande för 

studiens kvalité. Således är detta något som undersökningen har färgats av. I kontakten med 

förskollärarna mejlades ett missivbrev ut, som beskrev syftet med studien samt vad som skulle 

krävas av den deltagande (se bilaga 2). Detta eftersom Vetenskapsrådet betonar vikten av att 

informera om sin studie. I enlighet med de forskningsetiska principerna förklarades även hur 

deltagandet var frivilligt samt att medverkan när som helst kunde avbrytas. Vetenskapsrådet 

menar att informanten bör försäkras om sin anonymitet i studien. Således beskrevs i 

missivbrevet hur förskolläraren och dess arbetsplats skulle ha fingerade namn. I enlighet med 

forskningsetiken bör materialet hanteras konfidentiellt genom att det inte delas med någon 

annan (a.a.). Därför nämndes under intervjun hur materialet skulle förvaras på en säker plats 

samt raderas när det inte längre behövdes.  

 



 13 

3.7 Metoddiskussion 

Gällande de val som gjorts i denna studie, bör nämnas att urvalet kan ha fått betydelse för 

resultatet. De personer som kontaktades kändes till sedan tidigare. En fördel med detta kan vara 

att informanten öppnar sig på ett annat sätt när denne vet vem jag är medan en nackdel kan vara 

att samtalet hamnar på en för personlig nivå, vilket troligen kan påverka möjligheten att hålla 

sig objektiv som intervjuare. Som Löfgren (2014) skriver kan förtroendet mellan parterna ha 

betydelse för hur ”berättelserna tar form och hur de vinklas” (Löfgren, 2014: 148). Urvalet 

gjordes även med hänsyn till informanternas erfarenhet av yrket. Hade jag istället intervjuat 

nyexaminerade förskollärare hade det möjligen resulterat i andra svar. Detta när trygghet i 

bemötandet av utåtagerande beteenden, troligen förutsätter just erfarenhet. Till en annan gång 

hade jag däremot valt att kontakta informanter med olika yrkeserfarenhet för att lyfta fram en 

variation. Jag hade även intervjuat ett större antal informanter eftersom generella slutsatser då 

kan ställas på ett annat sätt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Examensarbetets forskningsfrågor har på olika sätt riktats mot förskollärares erfarenheter. 

Därmed upplevde jag intervju som en lämplig metod för att få svar, eftersom intervjun kan ge 

en fördjupad bild av informantens tankar kring ett visst ämne (Johansson & Svedner, 2010). 

Hade jag istället genomfört observationer hade det säkerligen inte synliggjort exempelvis vilka 

orsaker pedagoger beskriver att utåtagerande beteenden kan grundas i.  

De intervjufrågor som ställdes gav i överlag fylliga svar. Genom att frågorna var konkreta och 

öppna gavs informanten utrymme till att berätta fritt (Löfgren, 2014). Dock upplevde jag att ett 

fåtal frågor blev något otydliga. En fråga löd exempelvis: ”vad tror du att barnets agerande kan 

bero på?”. Här fick jag känslan av att frågan, för informanterna, blev något otydlig gällande 

vilket barn som syftades. Således relaterades frågan till de situationer som informanten precis 

berättat om (se bilaga 1). Detta kan bli problematiskt eftersom undersökningen ska kunna 

genomföras vid ett senare tillfälle, av en annan person, och fortfarande resultera i samma svar 

(Bryman, 2011). Till en annan gång hade jag försökt vara mer rak i hur frågorna ställs (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Som Johansson och Svedner (2010) föreslår hade även en test-intervju 

genomförts på förhand, för att få syn på vad i intervjuguiden som behöver ändras.  

Under ett intervjutillfälle stördes samtalet av några barn utanför rummet som skulle klä på sig 

och gå ut. Ljudnivån blev mycket hög vilket blev distraherade i samtalet. Vid avlyssnandet av 

intervjun blev det även svårt att höra vad som sas. Med hänsyn till detta konstaterades därför 

betydelsen av att välja en stillsam och neutral miljö utan störningsmoment (Löfgren, 2014). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de intervjuer som gjorts med förskollärare. Materialet har som 

tidigare nämnts bearbetats genom en tematisk analys, där de teman som informanterna lyfte 

placerades under rubrikerna orsaker till utåtagerande beteende, strategier samt förebyggande 

arbetssätt. I tabellen nedan preciseras närmare vilka teman som framkommit.  

 

Orsaker till utåtagerande 

beteenden 

Strategier Förebyggande arbetssätt 

Förskollärarna förklarar 

sina tankar kring 

bakomliggande orsaker. 

Förskollärarna beskriver vilka 

strategier de vanligen 

använder när barn blir 

utåtagerande. 

  

Förskollärarna berättar på 

vilket sätt de arbetar 

förebyggande för att stödja 

barn som upplevs 

utåtagerande.           

Teman: 

 

Outvecklade färdigheter  

Teman: 

 

Avledning och kompromisser   

Teman: 

 

Goda relationer 

Otryggt hemförhållande  Lågaffektivt bemötande   Att stötta barns samspel 

Verksamhetens betydelse Att lyssna och bekräfta  Anpassningar i verksamheten 

 

Huvudrubrikerna och de teman som följer under dessa kommer att presenteras i följande 

ordning – först orsaker till utåtagerande beteenden, därefter strategier och till sist förebyggande 

arbetssätt. Allra först kommer studien däremot att framhålla informanternas definitioner av 

begreppet utåtagerande barn.  

4.1 Definitioner av utåtagerande barn 

Varje intervjutillfälle inleds med att informanten får beskriva sin bild av ett utåtagerande barn. 

Gemensamt anser de att barnets utåtagerande beteende alltid har en anledning, samt att 

beteendet kan grundas i många olika orsaker. I informanternas berättelser framkommer hur 

utåtagerandet har varit i fysiskt –  där barnet har slagits, bitits eller klösts, eller puttat mot andra 

barn och vuxna. Däremot skiljer sig informanternas definitioner något genom att de lyfter olika 

aspekter, som de anser vanligt förekommande, hos ett utåtagerande barn.  

Det första jag tänker på är ett väldigt högljutt barn, som tar plats från dom andra i 

barngruppen. Oftast är det ju så, att det är då man märker, när det är någon som tar upp och 

tar över uppmärksamhet. Men det kan ju också vara ett barn som ger sig på andra – att 

utåtagerandet kan vara fysiskt mot andra barn. (Magdalena) 

 

När man pratar om utåtagerande barn, då tänker jag på barn som inte mår bra. Som av olika 

anledningar blir utåtagerande. Det är det ett uttryckssätt för att man inte mår bra. (Marie) 

 

Ett barn som inte riktigt läser av leksignaler och som behöver mycket vuxenstöttning, alltså 

nästan som ett hjälp-jag, för att flyta smidigt i gruppen. Och ett barn som man som vuxen 
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funderar mycket kring och kanske, om det är väldigt jobbigt, även bär med sig funderingar...till 

och med hem. (Karin)  

Informanternas definition av utåtagerande barn, är barn som är fysiskt utåtagerande, som verkar 

behöva mycket hjälp och stöd och som tar tid från andra barn. 

4.2 Orsaker till utåtagerande beteenden  

I intervjuerna av förskollärarna synliggjordes olika orsaker till utåtagerande beteenden hos barn. 

De teman som visades tydligast var outvecklade färdigheter, otryggt hemförhållande, samt 

verksamhetens betydelse. 

4.2.1 Outvecklade färdigheter  

Informanterna upplever gemensamt hur ett utåtagerande beteende hos barnet, kan bero på att 

barnet befinner sig i utvecklingen av färdigheter, där denne provar sig fram för att se vilken 

effekt olika handlingar kan få. De berättar hur det utåtagerande beteendet däremot kan ha olika 

grad. Marie förklarar:  

Jag har stött på barn som har varit ett år och som man känt varit väldigt.... alltså, inte det som 

en ettåring brukar göra, att puttas för att få någon form av reaktion –  ’jag vill vara med dig.’ 

Att dom puttas, bits eller klöser lite lätt. För det är ju normalt, att man ser hur dom nästan blir 

försträckt av det som händer. Men sen har man ju stött på barn där man sett att ’det här är 

något utöver det vanliga.’ Att man känner att dom behöver få hjälp med beteenden. (Marie) 

Samtliga informanter har erfarenhet av barn vars beteenden har varit relaterade till 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Karin beskriver hur hon arbetat med ett barn med lätt 

förståndshandikapp. Enligt henne var det som om världen, för barnet, blev helt obegriplig när 

kraven blev större än vad barnet klarade av. Detta ledde till stor frustration och ett utåtagerande 

beteende, vilket påverkade barnets status sociala liv och status i gruppen.  

Både Magdalena och Marie betonar hur det inte alltid går att finna en förklaring till barnets 

beteende. De menar att det ibland handlar om att avvakta och se vad som sker med barnets 

ålder. Magdalena menar att beteenden av större grad, i överlag, märks tydligare när barnen blir 

äldre, i ungefär tre års-åldern.  

Dom diagnoser...eller det behöver ju inte vara en diagnos på att barnet har ADHD, ADD, 

autism eller något sånt. Det kan även vara att man drar slutsatsen att ’här har vi ett barn som 

far illa, har det jobbigt hemma, eller socialt. Min erfarenhet är att det inte dyker upp förrän 

dom börjar bli lite större. (Magdalena)  

För att förstå om det rör sig om en större eller lättare problematik, anser Magdalena att vuxna 

måste se till helheten och sammanhanget där beteendet tar uttryck. 

Om det bara är ett beteende, i en viss situation, då har det kanske ingenting att göra med att det 

är ett barn i behov av särskilt stöd. Men om man kopplar ihop det med, hur fungerar det 

socialt? Hur fungerar det motoriskt? Hur fungerar det i språket? Vi måste också bedöma i 

vilken utvecklingsfas är barnet i? Hur mycket kan barnet förstå egentligen? (Magdalena) 

Sammanfattningsvis har informanterna upplevt att det utåtagerande beteendet kan bero på 

outvecklade färdigheter som hade behövts i särskilda situationer. 
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4.2.2 Otryggt hemförhållande  

Enligt informanterna kan oro i hemmet göra att barnet blir utåtagerande. Magdalena beskriver 

hur otryggheten kan handla om att barnet far illa eller på andra sätt har det jobbigt hemma. 

Karin berättar om ett barn som var otrygg under en mer tillfällig period, på grund av oro i 

familjen. Det kändes som att grundtryggheten inte fanns där och då körde det ihop sig både 

med kompisar och lite det här att lyssna på vuxna, berättar hon.  

Marie har erfarit hur ett flyktingbarn blev mycket fysisk i samband med inskolningen.  

Hon högg mot oss vuxna, hon klöste på armar, hon nöps, hon kunde som skalla mot oss, och 

mot andra barn puttades hon och kastade sand. Man kunde se ett ansiktsuttryck på hon... att 

hon var arg! Vi upplevde att hon kanske inte riktigt är trygg och mår bra. Att hon måste få 

pausa med sin mamma och pappa och finna ro i deras nya hem. Så vi pratade med föräldrarna 

om det, att det kanske är bättre att vi väntar med inskolningen. (Marie) 

Vidare ger Karin uttryck för hur otryggheten kan grundas i föräldrars oförmåga att sätta gränser. 

Hon berättar om ett barn på förskolan som återkommande vägrat att ta på sig ytterplagg som 

pedagogerna ansåg behövas i ett kallt och regnigt väder. Karin upplevde att barnets motstånd 

berodde på att föräldrarna inte var konsekventa hemma.  

Vi pratade med föräldrarna och sa ’det här måste vi bryta nu för vi tar oss ju knappt till skogen, 

eller så.’ Då sa föräldrarna att ’ja, han får ju aldrig som han vill där hemma och sådär’, och vi 

undrade lite om det stämde för det var som om han körde sitt eget race och struntade i vad 

vuxna sa. Ofta bröt han ihop – knuffade kompisar, slängde kläder, smällde dörrar. (Karin) 

Karin fortsätter: 

I våran grupp på 20 barn ställer vi ju ganska höga krav för att det ska funka, alltså hur man är, 

att man måste komma när man ska komma och allt det här. Är man då inte van att nån gång ta 

få konsekvenserna när man ha gjort nåt tokigt, eller bli tillsagd, då blir det ju jobbigt att 

komma hit. Så jag tycker ofta det handlar om gränssättning, att barnen söker det. (Karin) 

Magdalena beskriver hur barnets missnöje kan vara en av många orsaker till att denne blir 

utåtagerande. Samtidigt påpekar hon riskerna med att endast tänka att det är barnet som 

medvetet motsätter sig vuxna. Hon uttrycker: Om man tror att här har vi bara ett olydigt barn 

som inte lyssnar, då tror jag man tror fel.  

Alla informanter är alltså överens om att otrygghet i hemmet kan vara en påverkansfaktor när 

det gäller barns agerande på förskolan. 

4.2.3 Verksamhetens betydelse  

Förskollärarna ger vidare sin syn på hur verksamheten, på olika sätt, kan påverka barnet och 

dess beteende. De upplever gemensamt hur stora barngrupper leder till stress, vilket enligt dem 

kan påverka både barn och vuxnas mående. Förskollärarna menar även att de individer som 

finns i en grupp har inverkan på varandra. Detta är däremot något som uttrycks på något skilda 

sätt. Magdalena berättar:  

Under hösten är det till exempel nya barn, ny personal och så vidare. Det förändrar ju hela 

dynamiken och då kan det ta nästan hela terminen innan barngruppen har satt sig. Innan man 
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ser att individerna är trygga och att vi lärt känna dom. Då brukar det som lugna ned sig, alla 

såna här händelser [konflikter]. (Magdalena) 

Karin förklarar hur barngruppen kan trigga varandra till ett utåtagerande beteende.  

Efter sommaren ville dom bara leka ninja hela tiden, och det hade gått bra, men det blev ju för 

våldsamt så det nästan blev slagsmål till slut. Då sa vi bara ’det här går inte, vi måste göra 

någonting annat –  vi måste lära dom andra lekar!’ (Karin) 

Marie menar att pedagogerna är förebilder för barnen. Om det finns ett barn i gruppen som 

pedagogerna upplever ofta är i konflikt med andra, är det enligt Marie centralt att de tänker på 

hur de tilltalar barnet i fråga. 

Om jag får höra mitt namn ropas på ett negativt sätt 25 gånger per dag, så ger ju det en bild 

om mig själv. En negativ bild. Och det sprids ju också till andra som får då en negativ bild av 

det här barnet. (Marie) 

Magdalena menar uttryckligen att det utåtagerande beteendet kan bero på pedagogerna.  

Bara för att jag tycker att någon beter sig konstigt så behöver inte det betyda att den har något 

fel, utan det kanske handlar om mig. Hur jag gör, hur vi har organiserat. (Magdalena) 

Informanterna är alltså eniga om att både verksamheten och de individer som finns i denna har 

betydelse för barnets beteende. 

4.3 Strategier 

I intervjuerna framhölls strategier som pedagogerna vanligen använder med hänsyn till de barn 

som anses utåtagerande. De teman som framkommit är: att avleda och kompromissa, 

lågaffektivt bemötande samt att lyssna och bekräfta. 

4.3.1 Avledning och kompromisser    

Informanterna beskriver sina tankar kring när de som förskollärare bör agera, med hänsyn till 

barnets agerande. Samt hur de vanligen går tillväga när de märker att barnet har nära till utbrott.  

Marie och Karin berättar hur de ibland gör kompromisser i bemötandet av barnet. Karin har ett 

större överseende för beteendet om det handlar om en struntsak eller om det är yngre barn. 

Marie berättar på liknande sätt:  

Man måste tänka på det att alla barn gör ju någon gång någonting fel. Jag kan ju aldrig blunda 

om någon slår nån, men om det händer mindre grejer, om dom tar en leksaksbil och kastar 

iväg... har jag då haft flera samtal med barnet redan så kan man som låtsas att man inte såg 

det. (Marie) 

Marie och Karin förklarar hur de dock alltid ingriper om andra barn kommer till skada.  

Man får aldrig gömma sig bakom en diagnos. Att ’ja, men det här barnet har ju ADHD och 

därför slåss han ju på gården, och dom andra barnen går och är rädd.’ Då får man försöka 

hitta vägar som passar just för det här barnet, för att hjälpa det. (Marie) 

Alltid står det andra kompisar som ser vad som händer. Om vi vuxna inte då tar varje konflikt 

som handlar om att någon gör nån annan ledsen, då blir det ju otryggt att vara på förskolan. 

Där vill man inte hamna. För barnet som gör det tappar ju mark i gruppen. (Karin) 
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Magdalena och Karin exemplifierar hur de använt avledning som en strategi, för att förhindra 

att barnet ska hamna i affekt. 

I den här åldern [1–2] tror jag att dom behöver bli påminda hela tiden, att nu går vi och gör 

nånting annat, att man erbjuder någonting annat. (Magdalena) 

Ibland gick jag mellan och avledde hans [barnets] uppmärksamhet. Jag sa ’men du, man 

kanske kan göra så här?’, eller ’nä, ska vi gå och leka tagen?’, alltså avleda, avleda, avleda. 

Innan det small till. (Karin)  

Sammanfattningsvis beskriver Marie och Karin att de ibland blundar för barnets handlingar, så 

länge de inte skadar andra. Karin och Magdalena använder även avledning som en strategi för 

att förhindra utbrott hos barnet.  

4.3.2 Lågaffektivt bemötande 

Pedagogerna beskriver vad de anser viktigt att tänka på när det gäller sitt eget förhållningsätt 

mot barn som de upplever utåtagerande. Här understryks vikten av att andas och tala lugnt, om 

barnet är i affekt. Om andra barn kommer till skada är det enligt informanterna centralt att 

hindra barnet samt se till att andra barn lämnar platsen.  

Karin och Magdalena tillägger hur den vuxne bör använda få ord mot barnet. Dom barn vi har 

här [1–2 år] kan du inte säga en mening med tio ord till, för det är kanske två ord dom hör, 

förklarar Magdalena. Vidare betonar de, gällande de yngsta, hur det ibland räcker att sätta sig 

ned mellan barnen och gå vidare utifrån det medan ett barn som är utåtagerande, i andra fall, 

kan behöva föras till en annan plats för att lugna ned sig. Magdalena berättar hur hon vid 

möjlighet brukar sitta bredvid barnet och hålla om denne.  

Man bör aldrig, aldrig, någonsin försöka tvinga ett barn att se en i ögonen, utan hellre ha 

barnet bredvid sig och att, på ett mjukt sätt rent fysiskt, vara nära barnet och försöka få det att 

lugna ned sig. (Magdalena) 

Karin förklarar hur det är mycket individuellt, gällande om barnet bör hållas i eller inte.  

Att hålla fast någon kan ju vara... ja, vad ska jag säga, kränkande. Fast vissa barn kanske 

tycker att det är tryggt också. Första barnet jag beskrev, som har funktionshinder, han kunde 

som slappna av då – när jag liksom la mina armar runt honom. (Karin) 

Informanterna är alltså överens om betydelsen av att använda ett lågaffektivt bemötande i 

situationer där barn blir utåtagerande. 

4.3.3 Att lyssna och bekräfta     

I utredandet av en konflikt betonar informanterna vikten av att lyssna till barnet, för att få dennes 

bild av vad som hände. Magdalena berättar hur hon brukar bekräfta barnets känslor. Hon brukar 

exempelvis fråga: Är du arg? Är du ledsen? I en situation sa hon även till barnet: Jag vill inte 

dig något ont, utan nu vill jag lyssna på dig och höra vad du säger. Marie lyfter vikten av att 

lyssna till båda parter, om barnet hamnat i konflikt med någon annan. 

Att man inte direkt börjar skälla på barnet ’men varför slog du hon?!’, utan istället fråga, ’nu 

säger hon att du slog henne, var det så eller?’, för ibland kommer det faktiskt fram att det kan 

vara det andra barnet som sagt något som gjort barnet ledsen. (Marie) 
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Karin berättar hur hon brukar försöka sätta ord på känslorna, i utredandet av en konflikt. Hon 

kan till exempel säga: Såg du vad hon blev ledsen? Nu måste vi resonera, och fixa det här, så 

att det känns bra för er båda. Karin strävar även efter att vara tålmodig och tydlig.    

Jag kan säga det att ’vet du, jag kan vara ganska envis. Jag vill reda ut det här för det här 

känns inte bra.’ Så vet ju barnet redan det, att det här kommer bli utrett. Jag tycker inte det 

känns bra att man bara släpper barnen, om det har kört ihop sig riktigt. (Karin)  

Alla informanter lyfter vikten av att lyssna till och bekräfta barnet/barnen efter en konflikt.  

4.4 Förebyggande arbetssätt  

Hur arbetar då informanterna förebyggande för att stödja de barn som upplevs utåtagerande? 

goda relationer, att stötta barns samspel och anpassningar i verksamheten, urskildes som de 

mest vanliga temana som därmed kommer presenteras nedan. 

4.4.1 Goda relationer  

Enligt förskollärarna är det viktigt att skapa goda relationer – både till det barn som upplevs 

utåtagerande, till dess föräldrar samt mellan varandra som kollegor. I relationen till barnet 

understryker informanterna vikten av att berömma barnet i de situationer som fungerar bra. 

Karin ger närmare exempel: 

Att belysa ’men du, vad hjälpsam du var nu! Vad härligt att se, bra!’, det kan man ju som göra i 

en hallsituation, eller vid maten eller... det behöver inte vara nåt arrangerat utan man försöker 

ha dom ögonen att ’åh, nu gjorde han nåt bra, nu ska jag säga till!’ (Karin) 

Karin förklarar vidare hur lek, i olika former, kan vara en väg till barnets förtroende. Hon 

berättar om ett barn med lätt förståndshandikapp som till en början upplevdes svåråtkomlig.  

Vägen tills hans [barnets] hjärta var egentligen små plastfigurer. Så vi började leka, för han 

var väldigt duktig på att fantisera, och som vuxen fick jag verkligen försöka hitta hans nivå i 

leken och leka in mig till ett förtroende med små-gubbarna först. (Karin) 

Magdalena belyser vikten av att stärka barnet genom att ge dem ett förtroende. Hon brukar 

tänka på att fråga barnet om hjälp med olika ansvarstagande uppgifter. Marie framhåller hur 

trygghet kan skapas om barnet får vara tillsammans med en vuxen i de situationer där barnet 

behöver särskilt stöd.  

Det är bra att man försöker vara en vuxen tills barnet har lärt sig lite spelregler så att säga. Att 

’nu har vi gjort så här dom senaste tio gångerna, och det har fungerat jättebra. Så fortsätt med 

det här.’ (Marie) 

Samtliga informanter lyfter även fördelarna med att utveckla en god relation till barnets 

föräldrar. Förskollärarna berättar hur de brukar fråga föräldrarna om hur de går till väga i olika 

situationer hemma, för att få tips på tillvägagångssätt. Magdalena beskriver ytterligare: 

Det kan ju också vara saker barnet säger som man kan få en förklaring till, av föräldern. Och 

då kan man lättare bemöta barnet med att ’jag vet ju att det där hände, var det så här?’, när det 

är något barnet försöker berätta. (Magdalena) 

Informanterna betonar dessutom betydelsen av goda relationer i arbetslaget. Om det inte finns 

en samsyn i bemötandet av det utåtagerande barnet, kan det enligt dem bli kaosartat eftersom 
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barnet behöver vuxna som gör lika. Marie och Magdalena berättar hur viktigt det är att påminna 

varandra om uppdraget samt att det är för barnens skull de är på förskolan.  

Det är viktigt, om man ser någon som tycker det är jättejobbigt runt ett barn, att man kan säga 

’tänk, hon är ju jättefin också i den här situationen och den här situationen.’ Det är ju ett 

krävande jobb att jobba med barn, det är hög ljudnivå och högt tempo. Men att det är viktigt att 

man hjälper varann och stöttar varann i tanke och beteende, och försöker se lösningar! (Marie) 

I relationen till barnet lyfter informanterna alltså vikten av att ge barnet beröm samt försöka 

skapa ett förtroende. Vidare är det enligt informanterna centralt att utveckla ett samarbete till 

både föräldrar och kollegor.  

4.4.2 Att stötta barns samspel 

Enligt informanterna är det viktigt att stötta det barn som anses utåtagerande, i samspelet till 

andra barn. Informanterna belyser gemensamt hur pedagogen bör vara närvarande för att se och 

lyssna till vad som sker i leken. Ibland upplever förskollärarna att de får ligga steget före i 

tanken för att kunna hindra barnets handlingar.  

Om man ser att ’nu håller det på att hända nånting’, så kan man vara lite beredd och kanske 

stoppa den där handrörelsen med spaden. Att man finns där som stöd. (Marie) 

Karin menar att hon, genom att ha lärt känna barnet, känner att hon kan förebygga att konflikter 

uppstår. 

Om jag ser på morgonen att nu är han tröttare än vanligt, då kan jag ju se att på eftermiddagen 

kör det ihop sig totalt. Så då brukar jag tänka att ’nu måste jag hålla mig nära.’ (Karin) 

Vidare berättar informanterna hur de ibland fungerar som vägledare i barnets samspel. Karin 

och Magdalena förklarar hur de, beroende på barnets ålder, brukar ge barnet alternativ till andra 

handlingssätt, eller fråga hur de tillsammans kan lösa situationen. 

Ett barn jag jobbat med en gång, hade ett sånt behov av att slåss... Då kom vi på att ’men, gå in 

i kudd-rummet och så slår du på kuddarna tills du är nöjd’, och det funkade för han. (Karin) 

Enligt Marie bör förskolläraren visa att det är handlingen, och inte barnet, som är felaktig. Hon 

uttrycker hur barnet genom att göra om och göra rätt, kan ta med sig något positivt från 

situationen.  

Att man då tar barnet och säger ’nu stod du här och skulle gå till sandlådan, och så stod ju Lisa 

här. Och så kom du och gick här. Vad var det då som hände?’ Att man som uppmärksammar 

dom om, vad var det som hände egentligen? ’Ja men just det, du slog ju ut armen, och såg du 

nu blev hon ledsen, så nu testar vi att göra om!’ (Marie) 

Magdalena tillägger hur lekgrupper under organiserade former kan stödja barnet.  

Att man då tänker på ’vilka barn ska vi låta det här barnet få vara med just nu?’ Då är det ju 

viktigt att jag som vuxen finns med och hjälper att tolka, ställa frågor, medla. För det kan ju 

vara så att dom missförstår varandra. Kan jag vara där och hjälpa dom och förstå varandra? 

(Karin) 

Alla informanter är alltså eniga om att det är viktigt att vara närvarande och vägledande i 

barnens samspel till varandra.  
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4.4.3 Anpassningar i verksamheten 

Informanterna har på olika sätt har gjort anpassningar i verksamheten, med syftet ett stötta det 

barn som anses utåtagerande. Gemensamt beskriver informanterna hur de behövt hitta vägar 

som fungerar för individen.  

Det är väl utmaningen i det här jobbet, det går inte att ta fram en pärm och säga ’det här 

barnet är så här, då gör vi så här.’ Utan vi måste tänka på ’hur ska jag göra med just det här 

barnet?”, och sedan i förlängningen tänka ’jag har alla dom här barnen, hur ska jag då jobba 

med hela gruppen?’ Det handlar om att se varje individ – och hela barnet. (Magdalena) 

Informanterna berättar hur de i vissa fall fått prova olika strategier, eftersom det som tidigare 

fungerat vid ett tillfälle inte längre gör det. Magdalena beskriver fortsättningsvis: Man måste 

tänka att just nu, i den här situationen beter sig barnet på det här sättet. Hur gör vi för att det 

inte ska behöva hända? 

En anpassning som informanterna lyfter fram är att förbereda barnet inför det som ska ske. I 

detta nämns övergången till påklädnadssituationen som ett exempel.  

Man blev varse om att när man ska klä Lisa, då går man fram och tar henne i handen, och så 

håller man lite halvhårt så att hon känner att ’nu håller fröken mig’, och säger ’nu ska vi gå 

och klä oss’. Då gick man till hallen där man hade förberett med kläderna som låg framme – så 

att man aldrig behövde släppa henne så hon sprang iväg. (Marie) 

Vi började ta det konsekvent, varenda gång. Vi förberedde han: ’idag ska vi till skogen och det 

är blött och kallt. Du behöver dina varmfodrade galonbyxor och stövlar, nåt annat går inte.’ 

Sen när man kom till hallen så påminde man bara ’kom du ihåg vad vi sa?’ (Karin) 

Magdalena uttrycker istället hur bilder som stöd kan förtydliga rutiner och förbereda barnet 

inför vad som ska hända. Gällande övergångar berättar hon vidare: 

Då kanske jag måste förbereda ordentligt och säga ’om en liten stund så ska vi börja städa och 

sen gå ut.’ Och kanske säga det flera gånger. Ibland måste man vänta på det barnet också. Man 

säger ’kom’, och så säger man barnens namn, och dom flesta kommer och vill vara med. Men 

en kanske inte gör det. Då kan man till exempel säga ’kommer du när du är färdig?’. 

(Magdalena) 

Magdalena betonar hur pedagoger, som en generell anpassning, bör reflektera kring 

verksamheten och dess organisation med hänsyn till olikheter. Hon exemplifierar: Vad ska vi 

ha samlingen till? Måste alla vara med på samma samling? Kan vi dela upp den på något sätt? 

Kanske gör vi fel på samlingen – vad ska vi göra för att barnen ska tycka det är roligt?  

Karin berättar hur de på hennes arbetsplats har lärt barnen att sätta upp handen samtidigt som 

de säger ”stopp!”. 

Det handlar ju om att barnen ska lära sig hantera dom här situationerna. Ja, jag får bli arg – 

hur arg som helst. Men jag måste tänka på hur jag låter och vad jag gör. Och vill jag inte 

nånting, då sätter jag upp stopp-handen. (Karin) 

Informanterna uttrycker alltså gemensamt vikten av att göra anpassningar utifrån individen och 

den rådande situationen. I överlag visar resultatet att informanterna har liknande erfarenheter 

och tankar kring både orsaker, strategier och förebyggande arbetssätt, även om det finns 

variationer i deras beskrivningar. I nästa avsnitt presenteras en djupare analys av resultatet.  
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5. Analys och diskussion  

I detta avsnitt kommer informanternas utsagor att analyseras och diskuteras i relation till 

studiens forskningsfrågor samt den litteratur som framhålls i bakgrunden. Vidare kommer 

slutsatser att ställas under rubriken slutsatser. Till sist föreslås eventuell vidare forskning.  

5.1 Orsaker till utåtagerande beteenden 

I resultatet framkommer hur informanterna har något skilda definitioner i hur de beskriver ett 

utåtagerande barn. Däremot hänvisar samtliga informanter till barn som är fysiskt utåtagerande. 

Informanterna upplever precis som Edfelt (2015) att det kan finnas flera orsaker till barnets 

utåtagerande beteende. Enligt informanterna kan beteenden, som även Kinge (2016) belyser, 

vara av olika intensitet. Jag tolkar resultatet som att det verkar finnas en mer avslappnad 

inställning till de yngsta barnens ageranden. Att barnet exempelvis knuffas för att denne vill få 

en reaktion, beskriver informanterna höra till åldern. Detta tolkar jag som att beteenden av högre 

intensitet, hos yngre barn, är något som avviker från det pedagogerna är vana vid. En av 

informanterna upplever att det inte är förrän barnen blir äldre, som beteenden av högre grad 

vanligen märks. Informanten menar att beteendet då kan hänga samman med att barnet 

exempelvis har det jobbigt hemma eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Sistnämnda faktor verkar enligt mig vara vanligt förekommande hos barn som anses vara 

utåtagerande. Detta när samtliga informanter berättar om barn med olika diagnoser. Som 

Hejlskov Elvén (2009) skriver, blir dessa barn ofta utåtagerande på grund av de saknar förmågor 

och färdigheter som behövs för att hantera olika situationer. En informant beskriver hur ett barn 

blev utåtagerande på grund av att barnet, likt Green (2016) betonar, inte kunde leva upp till de 

krav som ställdes. Enligt min tolkning kan informanternas erfarenheter peka mot att barn i de 

flesta fall utvecklar sina färdigheter och förmågor med åldern – och således finner strategier 

istället för att vara utåtagerande, medan de barn som inte gör det kan ha en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Samtidigt nämner en av informanterna, precis som Edfelt (2015), vikten 

av att se helheten och de sammanhang som barnet ingår i, för att bättre förstå dess situation.   

Vidare beskriver informanterna hur otrygghet i hemmet kan vara en orsak till utåtagerande 

beteenden. Detta kan kopplas till Olsson och Olsson (2017) som skriver att oro och ängslighet 

kan bidra till att barn blir utåtagerande. En informant förklarar även hur barn kan bli otrygga av 

vuxna som inte sätter gränser. Juul och Jensen (2009) belyser på liknande sätt hur barnet kan 

ge uttryck för en frustration om den vuxne inte tar sitt föräldraansvar. 

Informanterna upplever även att verksamheten och barngruppen kan vara bidragande orsaker 

till utåtagerande beteenden. Som Lindsjö (2011) nämner kan utåtagerandet bero på stämningen 

i gruppen. Informanterna beskriver även hur stora barngrupper kan påverka både barn och 

vuxna. Detta kan kopplas till Emilsson (2008) som menar att antalet barn påverkar hur mycket 

tid pedagogerna har för varje barn. Personligen tror jag att barngruppens storlek har stor 

betydelse för hur flexibelt ledarskap pedagogerna kan ha. I resultatet framkommer hur en av 

informanterna upplever att hon behöver ställa höga krav på barnens följsamhet, med hänsyn till 

den stora barngruppen. Enligt mig är detta ett dilemma i sig eftersom jag tror att ju mer kravfylld 

verksamheten är, desto svårare blir det för avvikande beteenden att passa in. I detta leds tanken 

till Markströms (2010) resonemang om hur vuxna formar barn efter vad som anses önskvärt. 
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Enligt mig bör pedagogen i första hand – oavsett vad barnets beteende beror på – rannsaka sitt 

förhållningssätt då risken, likt Rantala (2016) nämner, är att barnet hamnar i en negativ spiral 

på grund av den vuxnes oreflekterade bemötande av barnet. 

Informanterna lyfter alltså hur utåtagerande beteenden kan grundas i olika orsaker. En faktor 

som betonas är avsaknaden av vissa förmågor och färdigheter, vilket även tas upp i litteraturen. 

Informanterna har också upplevt hur beteendet kan bero på otrygghet i hemmet samt 

verksamhetens organisation.  

5.2 Strategier  

Informanterna ger som Green och Ablon (2012) uttryck för hur förskollärare bör hitta strategier 

som fungerar för individen. Däremot är de eniga om betydelsen av att behålla lugnet i 

situationer där barnet är i affekt. I detta upplever jag att pedagogerna talar om ett lågaffektivt 

bemötande vilket Emet och Bühler (2016) förespråkar. Förskollärarna belyser även vikten av 

att ta sig tid i lyssnandet av barnet. Detta upplever jag som en strävan mot att skapa en dialog, 

vilket enligt Kinge (2016) kräver mer än det vanliga samtalet. En av informanterna berättar 

exempelvis hur denne försöker bekräfta barnets känslor, för att barnet precis som Kinge betonar 

ska känna sig sedd och accepterad.  

Som visas i resultatavsnittet är det några av informanterna som använder avledning som 

strategi, för att som Eresund & Wrangsjö (2008) skriver, kunna erbjuda barnet något annat 

innan denne hamnar i affekt. Somliga av informanterna gör även kompromisser i bemötandet. 

Likt Edfelt (2015) anser förskollärarna att en inte bör ge sig in i varje liten konflikt. Vissa 

informanter upplever däremot att barnet inte kan ”gömma sig” bakom en diagnos om barnet 

skadar andra. Detta håller jag å ena sidan med om eftersom jag tror det är viktigt att 

konfliktfyllda händelser inte normaliseras. Jag anser att även pedagoger bör ha förväntningar 

på alla barn kan utveckla sina färdigheter med hjälp av vuxna, som Hedström (2014) betonar. 

Å andra sidan skriver Hejlskov Elvén (2009) att barn uppför sig väl om de kan. Således tänker 

jag att kraven bör ställas utifrån var barnet befinner sig –  snarare än utifrån vad vuxna förväntar 

sig att barnet ska klara av i jämförelse med övriga barn. Som Green (2016) skriver, tror jag 

dessa barn behöver något annat, än vuxna som enbart avgränsar beteendet inför andra. Det 

behöver snarare finnas ett långsiktigt arbete där barnet får hjälp med att hantera sina känslor. 

Alltså upplever jag att vuxna ändå borde ha en större förståelse för att konflikter kommer uppstå 

hos dessa barn – men att de kan bli färre om barnet får vägledning och stöttning av vuxna. 

Detta avsnitt visar hur informanterna väljer strategi med hänsyn till situationen. De är däremot 

eniga om vikten av att behålla lugnet när barnet är i affekt, samt att i efterhand lyssna till och 

bekräfta barnet, vilket litteraturen på liknande sätt framhåller centralt.  

5.3 Förebyggande arbetssätt  

I ett förebyggande arbete är det, enligt informanterna, betydelsefullt att skapa goda relationer 

till det barn som upplevs utåtagerande. Precis som Olsson och Olsson (2017) beskriver 

förskollärarna hur de ger barnet positiv förstärkning i de situationer där de upplever att det 

fungerar bra. En informant berättar även hur hon brukar ge barnet ansvarsuppgifter, vilket 

Lindsjö (2011) understryker centralt för att uppmuntra barnet. Killén (2014) framhåller hur 
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förskolan bör utse en anknytningspedagog, som kan stötta barnet i olika situationer. I resultatet 

beskriver en av informanterna hur de på hennes arbetsplats försöker vara en pedagog som 

hjälper barnet. Därmed finns ett liknande arbetssätt även om informanten inte uttryckligen 

benämner personen som anknytningspedagog. En annan informant delger även ett arbetssätt 

som påminner om anknytningspedagogiken. Detta eftersom hon strävar efter att skapa ett 

förtroendefullt band genom att själv delta i leken, vilket Lindsjö (2011) betonar viktigt i 

relationsskapandet. Att utveckla en god relation till barnet är enligt mig av största betydelse, då 

detta som Kinge (2016) skriver, krävs för att pedagogen ska kunna stödja barnet.  

Som läroplanen (Skolverket, 2016) nämner är det för barnets utveckling optimalt att det finns 

en nära relation mellan förskola och hem. Detta är något informanterna strävar efter då de 

utbyter tankar och tips med föräldrarna, med syftet att bättre förstå barnets situation. Enligt mig 

signalerar ett sådant bemötande att föräldrarna är kompententa och känner sina barn bäst, vilket 

säkerligen öppnar för goda relationer. Informanterna lyfter även vikten av goda relationer inom 

arbetslaget. Som Brandtzaeg m.fl. (2016) förespråkar, menar de att pedagoger bör ha en 

gemensam syn i bemötandet av barnet.  

Enligt informanterna är det viktigt att stötta det barn som anses utåtagerande, i samspelet med 

andra barn. De beskriver hur de eftersträvar en närvaro i barnens lek, vilket Öhman (2017) 

belyser som viktigt. En informant föreslår även likt Olsson och Olsson (2017) hur lekgrupper 

kan stimulera barnets samspel till andra. Vidare upplever förskollärarna att de, som Edfelt 

(2015) nämner, får ligga steget före för att hindra att situationen urartar. I situationer där 

konflikten redan har trappats upp, förklaras hur den vuxnes vägledning kan hjälpa barnet. Likt 

Green och Ablon (2012) anser informanterna att detta kan synliggöra alternativa handlingssätt, 

förutom att bli utåtagerande. Vägledningen sker dock på något olika sätt. Somliga av 

informanterna brukar som Eresund och Wrangsjö (2008) föreslår, fråga barnet hur de 

tillsammans kan lösa situationen medan en av informanterna, på ett mer kroppsligt sätt, visar 

barnet hur denne kan göra om situationen. Här tror jag det är centralt att pedagogen har 

finkänslighet för vilken typ av vägledning som passar individen. Möjligen kan vissa barn känna 

sig utpekade av vuxna som uppmanar dem till att göra ”rätt.” Medan andra barn säkerligen 

behöver en sådan, mer konkret, vägledning.  

Gällande anpassningar i verksamheten berättar förskollärarna hur barnet kan behöva förberedas 

inför olika övergångar, där påklädnadssituationen ges som exempel. I detta föreslår en av 

informanterna hur bilder kan användas som stöd för att, precis som Sandberg och Norling 

(2009) skriver, skapa en mer begriplig vardag för barnet. Likväl som Eresund och Wrangsjö 

(2008) lyfter informanten även hur hon sänker kraven, genom att ge barnet mer tid i att 

förbereda sig på det som ska ske. Här blir det enligt mig synligt hur några av informanterna 

ställer andra krav på de barn som de beskriver. De använder istället ett mer konsekvent 

ledarskap vilket kan vara bra. Som Kinge (2016) skriver mår barn bra av tydliga gränser. 

Däremot är min uppfattning att om barnet återkommande är fysiskt utåtagerande – trots det 

konsekventa bemötandet – bör pedagogerna fundera djupare kring vad beteendet kan bero på. 

En av informanterna understryker, precis som Hejlskov Elvén (2009) att barn aldrig är 

utåtagerande endast för att provocera vuxna.  

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIda%20Brandtzaeg
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I resultatet framkommer hur vissa av förskollärarna gjort generella anpassningar i 

verksamheten. En informant beskriver hur hon, likt Bjers Giles (Hedström, 2014)2 betonar, 

försöker reflektera kring verksamhetens utformning och dess moment. Somliga av 

informanterna tycks, precis som Lutz (2013), se fördelar med insatser som gynnar alla barn. 

Enligt min åsikt kan generella insatser vara en god idé. Samtidigt anser jag att förskollärare inte 

bör vara rädda för att avvikelser ska synliggöras, vilket Lutz (2013) menar är risken med 

individuella insatser. Min åsikt är att det inom förskolan bör finnas ett arbete med värdegrunds-

frågor, där fokus ligger på känslor och olikheter. På så vis tror jag att barn och vuxna kan få syn 

på att vi alla är olika och att det är okej.  

I ett förebyggande arbete betonas alltså hur barnet kan stöttas genom goda relationer. Både 

litteraturen och informanterna framhåller även vikten av att stötta barnets samspel i till andra, 

samt att utföra både generella och individuella anpassningar utifrån barnets behov.  

5.4 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete har varit att öka kunskapen om arbetet med barn som anses 

uppvisa ett utåtagerande beteende i förskolan. Blicken har i detta varit särskilt riktad mot det 

fysiska utåtagerandet samt svårigheter i det sociala samspelet som kan uppstå som en följd av 

beteendet. Vilka slutsatser kan då dras utifrån detta examensarbete?  

Sammanfattningsvis kan konstateras att beskrivningar av vad som avses med ett utåtagerande 

beteende kan ta olika uttryck. Utåtagerande beteenden förklaras även kunna grunda sig i många 

olika orsaker. Informanterna lyfter gemensamt outvecklade färdigheter, otrygga 

hemförhållanden, samt verksamheten som bidragande faktorer för barnets beteende. En slutsats 

som kan ställas i detta examensarbete är att förskolläraren, för att bättre förstå barnet, behöver 

skapa sig en helhetsbild av barnets situation (Edfelt, 2015).  

När barnet hamnat i affekt använder informanterna sig av ett lågaffektivt bemötande. Enligt 

Green (2016) hjälper uppfostringsmetoder som konsekvenser och hot inte barnet att lära på ett 

konstruktivt sätt, eftersom de varken hjälper barnet att se alternativa handlingssätt eller 

utvecklar de färdigheter som barnet saknar (a.a.). Dock visar resultatet hur några informanter 

använder ett mer konsekvent ledarskap om de upplever att det behövs. Alltså anpassar de sitt 

bemötande efter barnet och situationen. Min åsikt är inte att tillrättavisningar och konsekvenser 

bör betraktas som förbjudna strategier. Som Hejlskov Elvén (2009) skriver, fungerar de dock 

sällan om barnet saknar särskilda förmågor. En slutsats som kan dras i detta är att strategier 

lämpar sig olika bra för olika individer.  

Ytterligare en slutsats som kan dras är vikten av goda relationer. Både till det barn som upplevs 

utåtagerande, till dess föräldrar samt inom arbetslaget. Att även stötta barnet i samspelet till 

andra är något både informanterna och litteraturen framhåller i ett förebyggande arbete. En 

slutsats, gällande anpassningar i verksamheten, är betydelsen av att utgå från barnets behov i 

stunden (Green & Ablon, 2012). Samt att fokusera på de tillfällen när beteendet uppkommer, 

för att kunna stötta barnet – snarare än att stirra sig blind på beteendet (Green, 2016). Detta är 

något av det viktigaste jag tar med mig inför mitt framtida yrke då jag upplever att pedagoger, 

                                                 
2 I Hedström (2014) presenteras en intervju med Bjers Giles. 
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med ett sådant synsätt, lägger ansvaret hos sig själva snarare än hos barnet. Som blivande 

förskollärare kommer jag ha ett viktigt uppdrag i att, som läroplanen (Skolverket, 2016) 

betonar, stödja barn med hänsyn till olika behov.  

Med detta sagt får informanten Magdalenas ord avrunda detta examensarbete: I grunden 

handlar det inte så mycket om utåtagerande barn. Det handlar om ett bemötande – om ett 

förhållningssätt till enskilda individer som fungerar på olika sätt. 

5.5 Vidare forskning 

Enligt mig har detta examensarbete bidragit till en ökad kunskap om arbetet med barn som 

anses uppvisa ett utåtagerande beteende i förskolan. Vidare skulle jag finna det intressant att 

undersöka om det finns någon skillnad gällande hur förskollärare hanterar konflikter med 

hänsyn till normer om kön. Som Markström (2010) framhåller har somliga pedagoger olika 

förväntningar på pojkar och flickors uppförande i förskolan. Således hade det varit intressant 

att, genom observationer, undersöka vilken typ av konflikter som vanligtvis uppstår samt om 

barnen i detta bemöts på olika sätt av pedagogerna beroende på kön.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Yrkesbefattning?  

 År sedan avslutad utbildning?  

 Hur många års erfarenhet av yrket? 

 

Utåtagerande beteende  

 Hur skulle du beskriva ett ”utåtagerande barn”? 

 

 Vilka erfarenheter har du av att bemöta utåtagerande beteenden hos barn?  

 

Strategier 

 Kan du ge exempel på en situation där du upplevde att ett barn var utåtagerande mot 

vuxna? Hur kände du då? Hur hanterade du det? Varför just på detta sätt? Vad var 

utmanande i situationen? 

 

 Kan du ge exempel på en situation där du upplevde att ett barn var utåtagerande mot 

andra barn? Hur hanterade du det? Varför just på detta sätt?  

 

 Hur kommer du vanligen fram till vilken/vilka strategier som fungerar, för det 

enskilda barnet? Kan du beskriva mer?  

 

 I situationer där barn uppvisat ett utåtagerande beteende - upplever du då att det 

funnits en samsyn i arbetslaget kring hur detta bör hanteras/bemötas?  

Om ja/nej: Hur tänker du kring det?  

 

Orsaker 

 Vad tror du att barnets agerande kan bero på? Exempel? Hur menar du då?  

 

 Upplever du att det har funnits upprepande mönster hos de barn som, enligt dig, har 

varit utåtagerande? Om ja: på vilket sätt? Om ja/nej: Vad tänker du kring det? 
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Förebyggande arbetssätt 

 Hur har du/ni gått vidare utifrån att ett barn gett uttryck för ett utåtagerande beteende? 

Har exempelvis särskilda åtgärder vidtagits? Anpassningar i vardagen? Vilka 

utmaningar och möjligheter har du sett i detta? 

  

 Vad tycker du är viktigt att tänka på gällande ditt förhållningssätt till de barn som visar 

på ett utåtagerande beteende? 

 

 Hur ser du på din roll i att stötta det barn som du upplever utåtagerande, i samspelet 

med andra barn? Kan du beskriva mer? 

 

 Hur känner du inför att hantera situationer där barn är utåtagerande? 

 Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper för att hantera situationer där barn 

upplevs som utåtagerande?  

 

 Övriga tankar du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Missivbrev  

Hej!  

 

Sofia Eklund heter jag och är förskollärarstudent vid Umeå universitet. Jag är inne på min 

sjunde och sista termin, vilket innebär att jag just nu skriver mitt examensarbete. Detta syftar 

till att få mer kunskap om arbetet med barn som kan upplevas utåtagerande. Här tror jag att 

dina kunskaper och erfarenheter kan berika min förståelse i ämnet. 

 

Därför skulle jag vara tacksam om jag kunde få intervju dig. Intervjun kommer att spelas in 

via ljudupptagning för att underlätta hanteringen av materialet. Du kommer att få vara 

anonym genom att både ditt och din förskola kommer att ha fingerade namn. Deltagandet är 

också frivilligt och din medverkan kan när som helst avslutas.  

 

Med hänsyn till tidsramen för arbetet ser jag gärna att intervjun sker någon dag under v. 41–

43. Har du frågor eller funderingar är det bara att du kontaktar mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Eklund  

 

Kontaktuppgifter 

Sofia Eklund 

Telefon: 073-XXXXXXX 

Mail: xxxxxxxxxxxxxx 


