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Abstrakt  
Studien hade som syfte att beskriva och analysera hur pedagoger med specialpedagogiskt 

uppdrag i förskolan upplever och arbetar med beteendeproblematik. Frågeställningar som 

skulle besvaras var hur pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan definierar 

beteendeproblematik i förskolan, vad de anser kan vara möjliga orsaker till beteendet, vilka 

grundförutsättningar i verksamheten som är gynnsamma i det praktiska arbetet med 

beteendeproblematik samt hur det arbetet går till. Studien genomfördes med en kvalitativ 

forskningsmetod, intervju. Data till studien insamlades genom semistrukturerade 

telefonintervjuer med pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan i norra Sverige. 

Studien visade att det är komplext att definiera vad beteendeproblematik i förskolan är. Vad 

som orsakar beteendeproblematik är även svårbedömt. Både informanterna och forskare anser 

att beteendeproblematik kan bero på flera olika faktorer men att det är hur den blir bemött som 

avgör om barnet får möjlighet att utvecklas positivt eller negativt. Det informanterna lyfte som 

mest betydande vid arbetet med beteendeproblematik var relationer och kunskap. Genom 

bärande relationer och en ökad kunskap hos pedagogerna ansåg informanterna att 

beteendeproblematik inte behövde uppstå i förskolan. Har pedagogerna en förståelse för barnets 

beteende och inte lägger ansvaret för beteendet på barnet skapas en miljö som är tillåtande och 

positiv som låter barnet utvecklas. 

 

Sökord: beteendeproblem, förhållningssätt, socioemotionella svårigheter, särskilt stöd 

förskola. 
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1. Inledning 
I förskolan finns alla sorters barn (Lutz, 2006). Det finns barn som kräver uppmärksamhet, de 

som stör, barn som är omotiverade till det mesta och negativa (Drugli, 2003). Det finns de som 

drar sig undan från både aktiviteter och kompisar. Det finns barn som lyssnar, är aktiva och 

deltagande och även barn som utmanar genom att absolut inte lyssna eller göra som de vuxna 

vill. De barn som fungerar i förskolan väcker positiva känslor medan de som inte gör det kan 

skapa frustration hos pedagogerna och störningar som påverkar hela barngruppen (ibid.). 

Renblad och Brodin (2014) hävdar att så många som vart fjärde barn i förskolan har psykiska, 

sociala och/eller emotionella svårigheter. Allt fler pedagoger upplever att barnen i förskolan 

mår sämre idag än tidigare (ibid.). När barn bekymrar eller utmanar pedagoger i förskolan letas 

ofta en medicinsk förklaring på beteendet, hen har ADHD, är autistisk, har en språkstörning 

eller socioemotionella svårigheter (Palla, 2009). 

 

Beteendeproblematik och socioemotionella svårigheter är ett omstritt område som debatteras 

globalt  (Malmqvist, 2016). Det finns oenigheter vad sådan problematik är, hur den yttrar sig, 

bör hanteras, definieras och benämnas. Många gånger läggs ansvaret över på vårdnadshavarna 

att åtgärda problemet (ibid.). Forskning visar att negativt socialt beteende som visar sig i 

förskolan kan förutspå sociala svårigheter senare i livet för barnet (Bulotsky-Shearer, Fantuzzo, 

Fusco, & McWayne, 2005). Barn som redan i förskolan uppvisar ett negativt beteende har oftare 

än andra barn problem med det sociala samspelet och är sämre förberedda för den fortsatta 

skolgången (ibid.). Läroplanens intentioner och mål att varje barn ska erövra kunskaper genom 

lek och socialt samspel (Skolverket, 2016) blir svårt att uppnå om inte barnet fungerar i 

förskolans verksamhet (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Traditionen inom förskolan har varit 

att fokusera på barnens oförmågor och brister, vilket har gett det enskilda barnet en negativ 

självbild (Hedenbro et al., 2005). Palla (2009) ifrågasätter om diagnoser ska behövas för hjälpa 

ett barn. Hon är frågande till att om det kan hjälpa att utpeka barnet som onormalt eller stört på 

något sätt, hjälper det någon, vuxen som barn, att känna sig utpekad som ett problem? Barn 

utvecklas i relation till den sociala kontext de befinner sig i men även deras genetiska 

förutsättningar påverkar (Palla, 2011; Renblad & Brodin, 2014). 
 

Förskolan är ofta barnets första kontakt med skolväsendet och till skillnad från skolan är alla 

barn välkomna, oavsett vilket eventuellt funktionshinder eller behov barnet har (Lutz, 2006). 

Det innebär att verksamheten inte ska fungera för nästan alla barn, utan verksamheten ska vara 

utformad så att varje barn ges möjlighet att lyckas (Palla, 2011). Förskolan har därför en viktig 

roll i barnens välbefinnande (Renblad & Brodin, 2014). Barn som tidigt får det stöd de behöver 

har goda chanser att klara både skola och få en positiv bild av sig själv. Barnen med 

beteendeproblematik har ofta liten tilltro till sin egen förmåga (Drugli, 2003). Beteendet som 

uppfattas som problematiskt kan vara ett sätt att söka uppmärksamhet, men barnet riskerar på 

grund av sitt negativa beteende att hamna i konflikt med både pedagoger och andra barn (ibid.). 

Efter hemmet är förskolan en av de viktigaste platserna för barns utveckling. Hedenbro et al. 

(2005) menar att pedagogerna i förskolan ska se det som ett privilegium att få vara en särskild 

del av ett barns uppväxt och utveckling.  

 

Myten om att barnet växer ifrån ett problematiskt beteende, eller att det går över av sig själv är 

inte sann (Bulotsky-Shearer et al., 2005). Det finns ingen enkel metod som fungerar på alla 

barn, eftersom varje barn är unikt och deras beteende är deras. För att hjälpa barnet måste 

förskolan se på helheten runt barnet (Wachs, 2000). ”En planta som inte får just den precis rätta 

skötsel, utvecklas inte trots kunskapen om hur ett växande ska ske” (Hedenbro et al., 2005, s. 

262). Inget barn ska behöva uppleva att de inte tillhör gemenskapen eller är avvikande på något 

sätt (Lund, 2006). Det finns ingen klar definition av beteendeproblematik och det finns 
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svårigheter inom forskningen att komma överens om en gemensam definition (Lutz, 2006). Vad 

den beror på och hur den ska bemötas är inte heller klarlagt. Barn med beteendeproblematik 

följer sällan mallen och frågan blir hur definieras beteendeproblematik i förskolan, vad som 

orsakar den och vad gör pedagogerna för att hjälpa dessa barn? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag 

i förskolan upplever beteendeproblematik och vilka metoder de använder sig av i arbetet med 

beteendeproblematik i förskolan. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras; 

- Hur definierar och vad anser pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan 

orsakar beteendeproblematik? 

- Vad anser pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan är 

grundförutsättningar för ett framgångsrikt arbete med beteendeproblematik? 

- Vilka metoder använder pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan i 

arbetet med beteendeproblematik? 
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2. Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att först att behandla förskolans ansvar enligt läroplan och skollag. 

Efter det följer ett resonemang om vad beteendeproblematik i förskolan är. Avsnittet avslutas 

med en kort genomgång av hur populärvetenskapliga böcker som ofta används i förskolans 

arbete definierar beteendeproblematik.  

 

2.1 Förskolans ansvar enligt läroplanen och skollagen 
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara trygg, rolig 

och lärorik, varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna förmågor, få känna sig som 

en tillgång i barngruppen och få möjligheten att övervinna svårigheter (Skolverket, 2016). Efter 

att förskolan gick in under skollagen (skolverket.se) blev förskolans ansvar för barn i behov av 

särskilt stöd tydligare. Barn som av psykiska, fysiska eller något annat skäl har behov av stöd, 

tillfälligt eller varaktigt, ska få ett stöd utformat utifrån deras behov (SFS 2010:800). 

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar att förskolan ska erbjuda varje barn en trygg 

miljö som ska främja och utmana barnen till lek och aktivitet. Varje barn har rätt att inom 

förskolan möta vuxna som engagerar sig och ser varje enskilt barns möjligheter till utveckling. 

Läroplan lyfter barnets rätt till stöd och utveckling, ”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” och ”alla barn ska få erfara den 

tillfredställelsen det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 

tillgång i gruppen” (Skolverket, 2016, s. 5), även skollagen (SFS 2010:800) är tydlig i barnets 

rättigheter ”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver”. 

 

2.2 Beteendeproblematik i förskolan 
De flesta människorna har åsikter om förskolan. Åsikter som sällan handlar förskolans kvalité 

och den kompetens pedagogerna har utan istället lyfts ofta frågor om tillgänglighet (Hejlskov 

Elvén & Edfelt, 2017). Det senaste decenniet har pedagoger i förskolan upplevt att det finns allt 

fler barn som inte fungerar i förskolans kontext (Frey et al., 2013). Barn som har svårigheter 

med att delta, lyssna, låta sig ledas av en vuxen samt samarbeta med andra personer (ibid.). 

Eresund och Wrangsjö (2008) hävdar att mellan 5-10% av alla barn har beteendeproblem. 

Beteendeproblematik i förskolan är inget nytt, i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) finns 

skrivningar om barn med känslomässiga störningar och särskilt utagerande barn som provocerar 

pedagogerna. Ungefär 80 % av alla barn i åldrarna 1-5 år i Sverige spenderar mellan fyra till 

åtta timmar i förskolan varje dag (Sandberg et al., 2010) och det finns barn i nästan varje 

barngrupp som väcker oro och funderingar hos pedagogerna (Lutz, 2006). 

 

Sverige är unikt på det sättet att det i förskolan förekommer få specialarrangemang för barn i 

behov av särskilt stöd, de flesta grupperna av barn är representerade i vanliga barngrupper 

(Palla, 2011; Lutz, 2013). I en dålig förskoleverksamhet kan barnets svårigheter bli mer 

framträdande (Kadesjö, 2008). En tradition inom förskolan är att utvecklingspsykologiskt 

observera och bedöma samt kategorisera barnet utifrån dess förmågor (Vallberg Roth, 2011). 

Bedömning av barnet i olika former är en del av förskolans verksamhet och genomförs för att 

skapa goda förutsättningar att möta barnet utifrån dess behov (Lutz, 2013). Sandberg et al. 

(2010) varnar för att barn hamnar i en situation där det blir pedagoger som får bedöma om 

barnet är inom normaliteten eller inte. Kategoriseringen av barn utifrån deras förmågor har gett 

vissa barn en negativ självbild (Hedenbro et al., 2005). Om pedagogerna i förskolan fokuserar 

på bristerna i barnets beteende försvåras barnets möjligheter till positiv utveckling. Vill 

pedagoger enbart se brister är det lättare att dessa framträder hos barnen (ibid.). Varje barn är 
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unikt och har unika behov, det innebär också att varje barn har olika förmågor att hantera de 

olika krav som förskolan ställer på dem (Renblad & Brodin, 2014). Barn med 

beteendeproblematik utmanar och väcker känslor hos pedagogerna vilket påverkar hur 

pedagogerna möter barnet (Sutherland, Conroy, Vo, Abrams, & Ogston, 2012). I förskolan ges 

det 3-15 gånger mer uppmärksamhet vid negativt beteende än vid positivt (Drugli, 2003). Det 

kommer alltid finnas barn som utmanar pedagogerna genom att de förlorar kontrollen och 

agerar ut i förskolan, det är hur förskolan hanterar att möta dessa barn som avgör hur barnet 

utvecklas (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017).  

 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017, s. 114) beskriver det pedagogiska arbetet i förskolan på 

följande sätt, ”pedagogiskt arbete är att ställa krav som barnen inte hade ställt på sig själva – på 

ett sätt som fungerar”. Vidare hävdar de att små barn inte lär sig någonting av att misslyckas, 

utan att de tränar ansvar när det får lyckas. När barnet inte klarar av att ta ansvar för sina 

handlingar måste pedagogerna fungera som ett skyddsnät runt barnet och gå in och ta ansvar så 

att barnet lyckas (ibid). Otrygga och dåligt förberedda pedagoger skapar oror och 

disciplinproblem (Drugli, 2003). Aggressiva barn väcker många känslor hos pedagoger och 

barnets beteende sätts ofta ihop med specifika händelser som sker i förskolan, ibland beskrivs 

barnets beteende som en personlig egenskap (Lutz, 2006). Det är särskilt de utagerande barnen, 

som uppvisar ett väldigt aggressivt beteende, är livliga, impulsiva och upplevs svårstyrda av 

pedagogerna. Aggressivt beteende från förskolebarn kan ibland vara ett sätt att försöka anpassa 

sig till förskolans miljö (ibid.). Det avvikande beteendet kan också vara en del av barnets roll 

på förskolan. Många barn som vistas i förskolan kliver in i en roll, dessa roller kan bli så befästa 

i gruppen att det kan vara svårt för barnet att bryta sitt beteende fast att de skulle vilja det 

(Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 2007). Psykologerna Hejlskov Elvén och Edfelt, (2017) 

betonar att 3 åringar är den mest våldsamma åldersgruppen i hela samhället vilket  innebär att 

en viss del av ett aggressivt beteende kan anses normalt. 

 

Beteendeproblematik innebär en stor påfrestning för barnet i relationer med kompisar, inom 

familjen och med pedagoger (Hedenbro et al., 2005). Beteendeproblem i förskoleåldern kan 

vara en föraning om eventuella psykiska diagnoser i tonåren eller vuxen ålder (Studts & van 

Zyl, 2013). Förskolan ska ses som ett komplement till hemmet och för vissa barn är förskolan 

deras enda fasta punkt (Renblad & Brodin, 2014). Barnets ska ges stimulans för sin språkliga, 

sociala och kognitiva utveckling (ibid.). Förskolans miljö bör präglas av trygghet och tillit för 

att barnen ska våga öppna sig (Hedenbro et al., 2005). De barn som har svårigheter behöver 

stöd och stöttning av en vuxen, om det är en vårdnadshavare eller en pedagog har mindre 

betydelse så länge barnet har förtroende för den personen (Renblad & Brodin, 2014). Relationen 

mellan barnet och pedagogerna på förskolan har betydelse för barnets utveckling (ibid.). Det 

finns pedagoger som hellre försöker fostra barnet genom regler och restriktioner än genom nära 

och ömsesidigt engagerande relationer (Drugli, 2003). Hjörne och Säljö (2013) framhåller att 

pedagogerna i förskolan bör ha ett varsamt, öppet och omsorgsfullt sätt att möta barnet. 

Pedagogernas syn på barnet är avgörande, barnet kan i en miljö upplevas ha 

beteendeproblematik medan i en annan upplevas inte ha det (ibid.).  

 

2.3 Beteendeproblematik i populärvetenskapliga källor 
Barn har genom alla tider testat gränser och lärandet förutsätter att barnet testar gränser 

(Nordahl et al., 2007). Normer och regler styr hur de ska/bör agera. Alla barn har någon period 

under uppväxten när de uppvisar ett problembeteende och det är en normal utveckling (ibid.). 

Det är intensiteten och varaktigheten av beteendet som avgör när det blir ett problembeteende, 

”när beteende uppvisas på fel plats och vid fel tidpunkt, uppfattas det som avvikande” (Lund, 

2006, s. 21). Alla barn föds med olika temperament, vilket innebär att varje barn har ett eget 
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unikt reaktionsmönster och en egen beteendestil. Vissa barn har lättare för att reagera 

utagerande medan andra blir mer introverta (Kadesjö, 2008; Raundalen, 1997). Både 

utagerande och introverta barn kan provocera pedagogerna och det är enligt Kadesjö (2008) 

svårt att möta dessa barn på rätt sätt. 

 

Greene (2003; 2016) beskriver att barn med beteendeproblematik har svårigheter att kontrollera 

sitt humör, hamnar ofta i konflikter med vuxna, vägrar utföra vissa handlingar och skyller sina 

egna misstag på andra. Barnet blir lätt frustrerad, har ett explosivt beteende, ett snävt tänk och 

är inte flexibel att förändra tankarna samt har nära till starka känslor och känslouttryck (Greene, 

2016). Hejlskov Elvén & Edfelt (2017) hävdar att beteendeproblematik uppstår när 

pedagogerna i förskolan inte kan möta barnet på rätt sätt, problematiken ligger inte på barnet 

eller dess beteende. Barnet upplever inte sitt beteende är ett problem utan det är omgivningen 

som har problem med beteendet. Ett sådant beteende kan vara att barnet bits, tar till våld som 

lösningar vid konflikter, är högljudd eller överaktiv (ibid.). 

 

Lund (2006) lyfter fram att beteendeproblematik även kan vara inagerande beteende, då barnet 

är tyst, inåtvänt, tillbakadraget samt har ett introvert beteende. Beteendet kan yttra sig genom 

att barnet står ofta för sig själv. Barnet deltar sällan i lekar med andra barn utan upplevs stå och 

observera vad de andra barnen gör, det är vanligt att både pedagoger och barn upplever att 

barnet inte riktigt går att få kontakt med. Lund (2006) beskriver att inagerande beteende handlar 

om nervositet, hämningar, neurotiska drag, ängslan, överdriven orolighet för nya situationer, 

undvikande beteende, passivitet, ensamhet och ett eventuellt behov av överkontroll. 

3. Tidigare forskning 
Följande avsnitt behandlar hur beteendeproblematik definieras av forskare, vilka långsiktiga 

konsekvenser beteendeproblematiken kan ge samt vad som kan orsaka den. Avsnittet avslutas 

med att lyfta vilka grundförutsättningar som bör finnas innan arbetet med beteendeproblematik 

påbörjas samt en genomgång av metoder som enligt forskning anses gynnsamma. 

 

3.1 Definition av beteendeproblematik enligt forskning 
Att definiera vad beteendeproblematik innebär är komplicerat, olika professioner har den 

legitima rätten att definiera vad som är avvikande beteende hos barn och inte (Lutz, 2006). 

Beroende vem som anses ha mest tolkningsföreträde eller högst status lyssnas det på när det 

inte finns någon gemensam definition (ibid.). 

 

Bulotsky-Shearer et al. (2005) anser att barn med beteendeproblematik visar på svårigheter att 

interagera med pedagoger, vårdnadshavare och kompisar samt att delta i verksamheten på 

samma villkor som övriga barn i barngruppen. Vidare menar de att beteendeproblematik i 

förskolan kan delas in i fem dimensioner, aggressivt beteende, trotssyndrom, 

hyperaktivitet/lågaktivitet, sociala svårigheter och introvert. Sandberg et al. (2010) lyfter att 

beteendeproblematik handlar om barn, med eller utan diagnos, som har svårigheter att fungera 

i förskolans verksamhet. Sandberg et al. (2010) framhåller att när pedagogerna i förskolan 

själva definierar barn med beteendeproblematik så lyfter de barn som de själva har svårigheter 

att integrera med, det är barn som inte uppfyller deras förväntningar och som kräver mer av 

pedagogerna än vad de kan ge. 

 

Klimek och Séguin (2016) och Studts och van Zyl (2013) framhåller att beteendeproblematik 

kan vara när barnet visar frustration, regelbrytande, irritabilitet, trötthet, gråt, aggression och 

uppmärksamhetsproblem. Det kan även innebära envishet, argumentera mycket och har starkt 

temperament, ovilja att delta, svårigheter att förstå andras känslor, retas, vara nervös och spänd. 
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Klimek och Séguin (2016) betonar att förskolebarn tar efter vad andra barn gör och säger, de 

lär sig genom att observera och delta i hur andra barn agerar mot varandra och omvandlar sedan 

det beteendet till sitt eget i tron att det är ett acceptabelt beteende. Eresund och Wrangsjö (2008) 

och Renblad och Brodin (2014) anser att när barnet har svårigheter med turtagning, leda och 

låta andra leda leken framåt, lyssna på andra samt i kontakten med andra jämnåriga och vuxna 

handlar det om beteendeproblematik. Barnen med dessa svårigheter upplevs ofta som trötta, 

buttra, irriterade eller ledsna och energifattiga, de kan även uppfattas som ängsliga, oroliga och 

nervösa. Barnets upplevs ha vara oflexibel i sitt tankesätt, vilket innebär att barnet har 

svårigheter med kognitiv flexibilitet som att växla perspektiv, omvärdera och improvisera 

(Renblad & Brolin, 2014; Eresund & Wrangsjö, 2008). 

 

3.2 Konsekvenser av beteendeproblematik 
Barn som inte får stöd att utvecklas fortsätter att ha en beteendeproblematik över en lång tid 

(Bulotsky-Shearer et al. 2005). Av rädsla att göra fel undviker vissa pedagoger att göra olika 

saker med barnet i förskolan och i vissa fall tar tiden att lägga upp strategier och förebyggande 

arbetet bort tid från att aktivt vara med barnet (Lindqvist & Nordänger, 2010). Att ha förmågan 

att kunna interagera på ett positivt sätt med andra barn och vuxna är en viktig social förmåga 

för förskolebarn (Bulotsky-Shearer et al., 2005). Barn med negativa relationer till pedagogerna 

på förskolan riskerar att fortsätta att utveckla negativa relationer med andra vuxna (Sutherland 

et al., 2012). Aggressivt beteende påverkar barnets förmåga att fungera i grupp med andra samt 

att medverka i verksamheten (Bulotsky-Shearer et al., 2005; Eresund & Wrangsjö, 2008 ). 

Andras bild av barnet blir påverkad av barnets beteende, det avvikande beteende överskuggar 

barnet och beteendet blir det enda som läggs märke till (Sutherland et al., 2012). 

 

Sutherland et al. (2012) och Sandberg et al. (2010) påstår att när beteendeproblematiken blir en 

del av barnet påverkas barnets framtid, det leder ofta till negativa erfarenheter i skolan, sämre 

akademiska prestationer och sociala svårigheter i vuxenlivet. Redan i förskolan kan det uppstå 

konsekvenser för barnet, andra barn kan vara rädda för dem och undviker att vara med dem 

vilket kan leda till ett utanförskap (Eresund & Wrangsjö, 2008). Om barnet har problem med 

att arbetsminnet inte räcker till att hantera all information som de tar in, kan barnet kan få 

svårigheter att uppskatta tid, se konsekvenserna av sitt handlande, utföra saker i en viss ordning 

samt att ställa olika lösningar mot varandra. Beteendeproblematik i förskolan kan leda till att 

barnet i tonåren skolkar, är ute sent på kvällarna, utvecklar ett självskadebeteende, chattar på 

nätet utan att tänka på konsekvenserna av att chatta med främlingar samt utforskar sin sexualitet 

på ett riskfritt sätt, de väljer olämpliga kompisar eller drar sig till andra med samma typ av 

beteende för att finna en social gemenskap (ibid.). 

 

3.3 Vad orsakar beteendeproblematik? 
När ett barn är utagerande, skadar andra barn eller beter sig destruktivt uppstår det en 

komplicerad situation för pedagogerna (Eresund & Wrangsjö, 2008). Eresund och Wrangsjö 

(2008) menar att de flesta utagerande barn har en allvarlig störning i deras 

personlighetsutveckling samt stora brister i deras förmåga att kunna mentalisera och reflektera. 

Vidare menar de att barn med beteendeproblematik är barn som inte är glada och lyckliga, dessa 

barn är av någon anledning missnöjda och otrygga. Om beteendeproblematiken är låst till 

förskolan är det förskolan miljöns och det sociala klimatets påverkan på barnets beteende, om 

inte samspelet mellan barnet och förskolans kontext fungerar måste miljön förändras (Eresund 

& Wrangsjö, 2008; Sandberg et al., 2010). 

 

Palla (2011) resonerar att beteendeproblematiken kan påverkas av miljön men har sin grund i 

generna. Barnet har inte ännu utvecklat alla förmågor som krävs i det sociala samspelet. 
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”varje barn har ett unikt utvecklingsmönster, men detta mönster är en variant av den 

allmänna grundplanen. Generna är det som bestämmer grundplanen. Miljön kan 

påverka, men aldrig skapa, utveckling. De inre mognadsprocesserna är det 

fundamentala, även om det sociala arvet kan influera. Såväl den psykiska som den 

fysiska utvecklingen är lagbunden och följer planen”. (Palla, 2011, s. 23) 
 

Eresund och Wrangsjö (2008) hävdar att orsaken till beteendeproblematiken kan ha sin grund i 

att barnet har blir negligerat, inte fått sina grundläggande behov tillfredsställda och upplever 

sig oälskad och bortglömd. Eresund och Wrangsjö (2008, s. 201) anser att ”utagerande beteende 

är ett försvar mot eller en flykt från att bli medveten om skrämmande och smärtsamma känslor 

och tankar” och att den aggressiva reaktionen är en form av försvar. Vidare menar Eresund och 

Wrangsjö (2008) att de barn som är utagerande har en form av bristande kontroll och att det 

aggressiva beteendet uppstår när barnet blir frustrerad över något och att det ofta är motgångar 

som utlöser utbrott där barnet slåss, bits, sparkar och förstör saker. Dessa explosiva barn 

uppvisar ofta brister inom flera områden. Det kan handla om brister i exekutiva funktioner, den 

språkliga förmågan, känsloreglering, kognitiv flexibilitet och den sociala förmågan. Om barnet 

inte har den språkliga nivån som är normal för åldern så innebär det att barnet har svårt att finna 

ord för tankar, känslor och upplevelser samt urskilja, kategorisera och hantera sina känslor. 

Barnet har ofta svårigheter med att tolka vad andra säger och snabbt svara på detta (ibid.). 

Tillbakadragna barn har ofta brister i grundläggande färdigheter som emotionell förståelse, 

flexibilitet och kommunikations färdigheter (Bulotsky-Shearer et al., 2005; Eresund & 

Wrangsjö, 2008). 

 

Klimek & Séguin (2016) resonerar om det är användningen av elektronisk media som är en av 

orsakerna till beteendeproblematik och då främst beteenden som hotfullt-aggressiva, orädd-

rädd och hyperaktiv. Utgångspunkten är att elektronisk media stör sömnen som leder till 

störningar i den kognitiva förmågan vilket resulterar i svårigheter att kontrollera impulser och 

känslor samt ökad känslighet för stress och negativt beteende. Barn i förskoleåldern befinner 

sig i en känslig period av sin utveckling och tv-tittande kan påverka hur barnet förhåller sig till 

andra. Tv påverkar barnets beteende, mycket tv-tittande är förknippat med symtom som ångest, 

våldsamt beteende och depression hos yngre barn. Klimek och Séguin (2016) hävdar att 

vårdnadshavare har liten insikt i hur elektronisk media kan påverka barnens sömn och vilka 

konsekvenser sömnbristen kan få. Sömnstörningar förekommer ofta hos barn med 

inlärningssvårigheter, ångest, depressioner och försenad inlärning. Hypersomni som innebär att 

barnet är överdrivet trött på dagtid eller behöver onormalt mycket sömn på nätterna är ofta 

sammanlänkat med minnes- och uppmärksamhetssvårigheter och atypiska beteenden. Barn som 

har ett konfliktfyllt förhållande med sina vårdnadshavare har en större risk att utveckla 

sömnstörningar. Barnen som saknar självreglerande beteenden kräver mer av sina 

vårdnadshavare vid läggning och har ofta svårare att komma till ro. En auktoritär föräldrastil 

vid läggdags upplevs gynna barnets utveckling för självkontroll. Får ett barn sova och slipper 

att vara trött på morgonen är chanserna större att den klarar av kraven som ställs i förskolan 

(ibid.). 

 

3.4 Grundförutsättningar för arbetet med beteendeproblematik 
En grund för att barnet ska våga utforska och utveckla sig själv är att pedagogerna har skapat 

en trygghet hos barnet och är kreativ i sitt sätt att möta barnet så att denne utmanas framåt 

(Hedenbro et al., 2005). Att skapa en samsyn med vårdnadshavarna är även av betydande grad 

(Eresund & Wrangsjö, 2008). 

 



12 

 

3.4.1 Förhållningssättet påverkar 

Förskolan präglas av ett inkluderande tänk vilket innebär att alla barn ska inkluderas. Det 

förhållningsättet som används för att möta barnet med beteendeproblematik kan omfatta alla 

barn (Sandberg et al., 2010). Eresund och Wrangsjö (2008), Lutz (2006) och Hedenbro et al. 

(2005) betonar att skulden för beteendet läggs ofta på barnets karaktär istället för att 

pedagogerna ser närmare på hur det egna agerandet påverkar barnet beteende. Finns det dåliga 

relationer mellan barn och pedagoger i förskolan är det vanligt att relationen mellan barnet och 

andra barn också är dålig (ibid.).  Det finns ett samband mellan vad som förväntas av barnet 

och hur pedagogerna bemöter barnet (Sutherland et al., 2012). Bulotsky-Shearer et al. (2005) 

lyfter att många pedagoger i förskolan underskattar betydelsen av verksamhetens utformning 

för barnets förmåga att lyckas. Att fokusera på barnet och sätta etiketter med olika diagnoser 

förhindrar förskolan att se på den egna verksamheten och hur den skulle kunna formas för att 

bättre möta barnets behov (ibid.). 

 

Pedagogerna i förskolan behöver ofta stöttning och handledning i hur de ska möta barnen 

(Hedenbro et al., 2005; Renblad & Brodin, 2014; Sutherland et al., 2012). Kunskap krävs för 

att det ska ske förändringar, genom att få eller skapa mer kännedom om barnet och 

beteendeproblematiken kan pedagogerna se på beteendeproblematiken från olika perspektiv, de 

kan överdriva den, förminska eller ignorera den och de kan se på det ur olika håll med öppna 

ögon och se hur den sociala konstruktionen runt barnet kan påverka dess beteende (Lindqvist 

& Nordänger, 2010). Pedagogerna måste även vara beredda på att de inte når fram direkt till 

barnet så att det inte skapar onödig frustration från pedagogernas håll mot barnet (Hedenbro et 

al., 2005; Sutherland et al., 2012). När pedagogerna upplever att de har stöd och känner sig 

trygga så kan de lättare möta barnen som kräver mer (Sandberg et al., 2010). 

 

Om förskolan präglas av ett klimat av positiva, professionella pedagoger, värme och vänlighet 

påverkas barnet positivt och deras prestationsförmåga gynnas (Sutherland et al., 2012). Att 

ändra sitt förhållningssätt är inte alla pedagoger bekväma med, Eresund & Wrangsjö (2008) 

betonar att pedagogerna bör vara beredda att prova något nytt för att bryta ett negativt mönster 

för om det förhållningsättet som de redan har hade fungerat skulle barnet inte uppvisa någon 

beteendeproblematik. Pedagogen bör ha en god och nära relation med barnet för att kunna 

balansera mellan vilka krav som går att ställa på barnet för tillfället (ibid.). Hedenbro et al. 

(2005) och Lindqvist och Nordänger (2010) betonar att pedagogerna bör lämna sina moraliska 

värderingar kring barnets beteende och istället skapa sig en förståelse för var barnet befinner 

sig just nu och möta barnet där, det är först då barnet kan få den konkreta hjälpen och ledning 

som den behöver. Olika individer behöver olika lång tid på sig att förändra sitt sätt att tänka och 

agera, nya kunskaper och färdigheter tar tid att införliva (Lindqvist & Nordänger, 2010). 

Förväntas barnet uppträda fel i pedagogens ögon är chansen större att barnet verkligen gör det, 

det blir en självuppfyllande profetia (Sutherland et al., 2012). Enligt Frey et al. (2013) finns det 

en oro bland pedagoger att berömma barnets beteende för mycket kan leda till att barnet i 

framtiden blir beroende av beröm och därför undviker en del pedagoger att kommentera barnets 

positiva ageranden. Genom att uppmärksamma och bekräfta barnet positivt får barnet en 

starkare självkänsla och därmed bygger upp en starkare tro på sig själv vilket ger skapar en livs 

lust som är grundläggande för att kunna utvecklas (Hedenbro et al., 2005).  

 

3.4.2 Samverkan med hemmet 

Genom samspel, samverkan och helhetstänk där förskolan och hem samarbetar skaps en 

gynnsam miljö där barnet kan växa och utvecklas (Eresund & Wrangsjö, 2008). Många 

vårdnadshavare får vid hämtning och lämning negativ respons om sitt barn av pedagogerna och 

de upplever att deras barn inte är normalt (Hedenbro et al., 2005). Det förekommer att 
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vårdnadshavare och pedagogerna på förskolan kan ha två skilda bilder av barnet och dess 

problematik samt vad som orsaker den (ibid). Dessa samtal ska alltid ha en positiv framtoning 

(Renblad & Brodin, 2014). Positiv framtoning innebär att pedagogen i samtalet med 

vårdnadshavare omformulera det som sker i en positiv ton i samtalet samtidigt som de vågar 

lyfta det som inte fungerar (ibid).  

 

3.5 Metoder i arbetet med beteendeproblematik 
Förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet och för några barn kan förskolan vara 

den platsen som står för struktur och trygghet (Renblad & Brodin, 2014). Genom att tidigt 

identifiera barnen som ligger i riskzonen att utveckla beteendeproblematik skulle förskolan 

kunna stödja barnet så att denne eventuellt undviker att utveckla beteendeproblem (Studts & 

van Zyl, 2013). Det är få metoder och program som är ämnade för förskolan och det finns lite 

studier på hur olika metoder fungerar i förskolan utan den mesta forskningen är inriktad på 

skolan (Nordling, 2006). 

 

3.5.1 Kartläggning och handlingsplan 

För att kunna hjälpa barnet bör en kartläggning av hela barnets situation ske (Studts & van Zyl, 

2013). Hur verksamheten är uppbyggd och möter barnen bör också ses över, för kraven som 

ställs på barnet kan skapa beteendeproblematiken (Bulotsky-Shearer et al., 2005). Genom 

observation av hur pedagogen interagerar med barnet och hur barnet samspelar i miljön kan ett 

tydligare mönster framträda (Palla, 2011; Sutherland et al., 2012). Det blir lättare för pedagogen 

att se var de behöver stötta barnet. Lutz (2006, s. 15) beskriver vikten av kartläggning på 

följande sätt ”att bedöma barn kan ha olika funktioner och ger effekter för verksamheten. 

Avvikelser är konstruerade och ska förstås i ett relationellt förhållande mellan barnet och 

omgivningen”. 

 

3.5.2 Det praktiska arbetet 

Förebyggande arbete är grunden i arbetet med beteendeproblematik (Lutz, 2006), Det ska aldrig 

uppstå situationer där barnet misslyckas utan dagarna på förskolan ska handla om skapa positiva 

erfarenheter (ibid.). Det är vanligt att pedagogerna i förskolan försöker skapa leksituationer där 

det finns struktur, tydlighet och ramar (Hedenbro et al., 2005). Där det finns en start, aktivitet 

och avslut. Detta för att stimulera barnets lek framåt och möta barnets speciella behov. Den 

vuxne möter barnet i leken på barnets villkor genom att följa, ibland leda och bekräfta leken 

med både ord och handlingar samt vara beredda att gå in och stötta barnet (ibid.). Vuxenkontakt 

med medvetna och kompetenta pedagoger som vet när och hur de ska möta barnet för att 

undvika att barnet ska misslyckas i förskolan ger barnet positiva erfarenheter som de kan bygga 

vidare på (Hedenbro et al., 2005; Nordling, 2006; Palla, 2011). 

 

Barnet med beteendeproblematik behöver hjälp att skapa tillitsfulla relationer med andra 

(Eresund & Wrangsjö, 2008). Den positiva återkopplingen och synliggörandet när det uppstår 

konflikter hjälper barnet att utveckla sin förmåga att kunna vara empatisk mot andra och få 

emotionell kännedom (Bulotsky-Shearer et al., 2005). Att pressa barnet till något leder ofta till 

kaos och utbrott (Eresund & Wrangsjö, 2008). Eresund och Wrangsjö (2008) påpekar vikten av 

att skapa en positiv relation där barnet blir motiverad att interagera med pedagogen och andra 

barn. Bemötandet med barnet ska bygga på ömsesidighet, dialog och respekt. En metod som 

lyfts fram är rollspel, barnet får via rollspelet verktyg att använda sig av i sin vardag och får syn 

på sin roll i olika situationer (ibid.). Barn med negativt beteende behöver konkret stöd, stödet 

kan även ske genom användning av tecken och bilder i verksamheten (Nordling, 2006).  
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Enligt Lindqvist och Nordänger (2010) upplever många pedagoger att fler vuxna skulle vara en 

lösning samtidigt som andra pedagoger ser extraresurser, assistenter och specialpedagoger som 

ett hinder i barngruppen. Extraresurser kan stötta och fungera som ett hjälp-jag för barnet, vara 

en förebild, lotsa in barnet i leken med de andra barnen, sätta gränser och vid behov förklara 

kopplingen mellan känslor och händelser men även kunna förhindra att riskfyllda situationer 

skulle kunna uppstå (Lindqvist & Nordänger, 2010; Lutz, 2006; Nordling, 2006; Renblad & 

Brodin, 2014). Nordlings (2006) studie visar på att om pedagogerna upplevde specialpedagogen 

som ett hinder handlade det ofta om att denne inte är utbildad mot förskolan utan istället mot 

skolan och att denne inte förstår förskolans kontext. Det negativa med extraresurser eller 

assistenter i barngruppen är att det ofta är outbildad personal och inte har rätt kompetens att 

möta barnet. En annan metod är att skapa mindre grupper så att barnet får lyckas, ibland även 

särskilja barnet från de andra under vissa moment (Nordling, 2006). I de flesta fallen av 

användning av mindre grupper handlar det om att avleda barnet från eventuella 

konfliktsituationer som kan uppstå (Eresund & Wrangsjö, 2008). Att avleda ställer stora krav 

på pedagogen, denne måste snabbt hitta något som lockar barnet att avbryta den tänka banan. 

Används avledning för frekvent upplever barnet det som mutor och barnet lär sig då att deras 

negativa beteende innebär att det kommer att erbjudas något attraktivt (ibid.). 

4. Teoretisk utgångspunkt 
Detta avsnitt ger en kort genomgång av systemteorin ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv. 

Denna studie har sin utgångspunkt i systemteoretiskt tänkande med Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska synsätt vilket innebär att barnets värld består av flera olika system som 

passar in i varandra (Nordling, 2006). Systemteorin valdes på grund av att arbetet med barn 

med beteendeproblematik är komplext och systemteorin ser på händelser med ett utifrån 

perspektiv och inte på individens egenskaper (Öquist, 2003). Fokuseringen ligger på vad som 

sker här och nu och har tankar om att en liten förändring kan ge stora effekter (ibid.). Genom 

att ha systemteorin som utgångspunkt ser studien på beteendeproblematik med ett 

helhetsperspektiv där relationer, mönster, funktioner, sammanhang och förhållningssätt tydligt 

träder fram (Eresund & Wrangsjö, 2008; Öquist, 2008). 

 

4.1 Systemteori med utvecklingsekologiskt perspektiv 
Det utvecklingsekologiska perspektivet har sitt ursprung i den generella systemteorin (Klefbeck 

& Ogden, 1995). Grunden i systemteorin är att alla handlingar påverkas av sin fysiska och 

psykiska omgivning (Moe, 1995) och att alla systemen är beroende av varandra (Klefbeck & 

Ogden, 1995). Systemteorin försöker att analysera helheten utifrån delar som alla är 

sammanlänkade med varandra på olika sätt (Nordahl et al., 2007). Vilket synliggörs i citatet 

”människan är en aktör i ständigt växelspel med omgivningen” (Öquist, 2003, s. 46). Enligt 

Linnerborg (2009) handlar systemteori om både tradition och nytänkande. Moe (1995) lyfter 

att genom handlingar skapas kulturer, samhällen och personligheter. Systemteorin finner att ett 

barns beteende är resultatet av samspelet mellan individen och miljön (Nordahl et al., 2007). 

Orsakerna till beteendet finns i relationer, strukturer och mönster i det rådande sociala systemet. 

Ska en organisation arbeta med en förändring av förhållningssättet och inställningar kräver det 

att alla inblandade har en djupare förståelse för varför förändringen ska ske och vad som är 

problemet (Linnerborg, 2009). 
 

Den utvecklingsekologiska modellen av systemteorin ska ses som ett sätt att djupare beskriva 

sambandet mellan samhälle, familj och barn och kan användas som ett sätt att upptäcka andra 

relationer som inte är lika synliga (Nordling, 2006).  Klefbeck & Ogden (1995, s. 49) tolkar det 

utvecklingsekologiska perspektivet på följande sätt: ”Bronfenbrenners utvecklings- och 

socialekologi beskriver och analyserar barns uppväxt i ett föränderligt samhälle, men ger också 
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en enhetlig referensram för förebyggande och problemlösande insatser för riskutsatta barn”. 

Utvecklingspsykologin har sin fokusering på mamma-barn-relationen och barnets sociala 

tillhörighet medan det utvecklingsekologiska perspektivet ser på helheten runt barnet. 

Perspektivet har som syfte att förklara och försöka förstå hur samspelet mellan individens 

(barnets) biologiska förutsättningar och faktorer i den mötande miljön påverkar individens 

beteende (ibid).  

 

Det utvecklingsekologiska perspektivet betraktar barnet som en deltagare i flera olika sociala 

sammanhang och beroende på hur omgivningen anpassar sig efter barnet reagerar barnet på 

olika sätt (Klefbeck & Ogden, 1995). Utvecklingsekologin försöker synliggöra var barnets 

styrkor finns i de olika systemen och sedan ta tillvara på dessa (Öquist, 2003). Samma miljö 

kan påverka olika individer på olika sätt, en miljö kan anses farlig för ett litet barn medan 

samma miljö ses som utmanande och utvecklande för ett äldre barn (ibid.). Om ett barn med en 

ADHD-diagnos möter en miljö som är ostrukturerad och otrygg kontra en miljö som innehåller 

struktur med tydliga ramar och fullföljning av påbörjade moment utvecklas barnet olika 

(Nordahl et al., 2007). I miljön som är otrygg och ostrukturerad har barnet svårare att anpassa 

sig medan i den andra är det tydligt vad som förväntas (ibid.).  

 

Bronfenbrenner (Nordling, 2006) har som utgångspunkt att genom observationer sker ingen 

förändring utan för att en förändring hos barnet ska ske måste dennes närmiljö förändras. Alla 

nivåer runt ett barn måste kartläggas och synliggöras för att barnet ska få de förutsättningar att 

utvecklas (ibid.). Kartläggningen bör utgå ifrån cirkulära frågor där varje informant får vidga 

sitt tänkande och försöka finna vad som påverkar barnet i dess olika miljöer (Öquist, 2003). 

Öquist (2013, s. 22) menar att “det går inte att se en avvikelse om det inte finns ett mönster 

bakom den. När vi gör detta mönster synligt, när vi benämner det uppenbara, blir också 

avvikelsen begriplig”. Systemet runt barnet består av 4 olika nivåer: Makrosystemet, 

exosystemet, mesosystemet och mikrosystemet (Nordling, 2006). Makrosystemet består av 

institutioner, lagar, regler, attityder och värderingar. Exosystemet är förskolan, närmiljön, 

media, myndigheter, BVC (Barnavårdscentralen) och vårdnadshavarnas jobb, allt som indirekt 

påverkar barnet. Mesosystemet handlar om relationer mellan barnets miljöer och de kontakter 

som finns mellan pedagogerna och vårdnadshavarna (Nordling, 2006). Mesosystemet går delvis 

in i mikrosystemet (Klefbeck & Ogden, 1995). Mikrosystemet synliggör barnets närmiljö med 

fysiska egenskaper (Nordling, 2006). Dessa miljöer har barnet direkt kontakt med och miljön 

är både fysiskt och socialt avgränsad från andra miljöer runt barnet (Klefbeck & Ogden, 1995). 

 

Mikrosystemet går fysiskt att avgränsa medan makro-, exo- och mesosystemet är en form av 

latenta miljöstrukturer (Klefbeck & Ogden, 1995). Det innebär att gränserna för vad som är 

makro-, exo- och mesosystemet är mindre konstanta och de beskriver ett övergripande 

perspektiv på barnets situation (ibid.). Alla system hör ihop och påverkas av varandra på olika 

sätt, tillexempel om vårdnadshavaren har mycket stress och press på jobbet kan denne vara 

tröttare hemma vilket leder till att barnets behov inte alltid tillmötesgås, för barnet kan det 

innebära ett missnöje som eventuellt påverkar barnets samspel med andra barn (Nordahl et al., 

2007). Regelbundna/återkommande relationer mellan olika mesosystem skapar barnets 

mikrosystem. Förskolan förekommer i två av barnets system, både mikro- och mesosystem. Det 

är viktigt att det finns en samsyn mellan barnens olika mikrosystem så att det inte finns allt för 

olika förväntningar på barnet (ibid.). 

 

I mikrosystemet gör barnets sina erfarenheter och utvecklar sina förmågor (Klefbeck & Ogden, 

1995). Platsen är fysiskt avgränsad (hemmet eller förskolan) och deltagarna har bestämda roller 

(vårdnadshavare, pedagog). Individen är den bärande enheten i systemet och kallas aktör. 
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Mikrosystemet kan betraktas som en beteendeuppsättning, en primärmiljö eller en social arena 

där aktören och miljön ömsesidigt påverkar varandra. Mikrosystemet innefattar även alla 

aktiviteter och händelser som barnet deltar i. Om barnet växer upp i en torftig social miljö 

(mikrosystem) får barnet för få deltagare att mötas av och det blir svårare för barnet att utveckla 

sin sociala förmåga. I en analys av barnets mikrosystem läggs det tonvikt på vilka roller som 

finns runt barnet samt om deltagarna har flera roller som konkurrerar med varandra och därmed 

påverkar hur barnet blir bemött. Negativ utveckling kan ske om barnet blir avisad eller om 

övriga deltagare är oengagerade.  Klefbeck och Ogden (1995) lyfter det emotionella klimatet 

som en betydande kvalitetsindikator inom det utvecklingsekologiska perspektivet. Ett 

välfungerande mikrosystem utvecklar barnet prediktionskontroll vilket innebär att barnet lär sig 

att reflektera och förutse hur deras handlingar kan påverka andra (ibid.). 

 

Mesosystemet innehåller mesosystemkontakter, antalet kontakter beror på hur stor barnets 

sociala kompetens och kontaktyta är (Klefbeck & Ogden, 1995). En mesosystemkontakt kan 

vara kulturen som råder på förskolan och en annan kan vara värderingar i hemmet. När 

utvecklingsekologiskt perspektiv används för att kartlägga ett barn är grundtanken att barnets 

problem orsakas av att det är mikrosystem som inte är i samklang. Exosystemet ingår inte barnet 

själv i utan det är system som indirekt påverkar barnet. Det kan vara att det inom 

utbildningsförvaltningen ska ske besparingar och att det påverkar pedagogerna i förskolan som 

i sin tur påverkar barnet. Makrosystemet påverkar barnet trots att det inte är direkt knutet till 

barnet. Makrosystemet handlar om samhällsvärderingar som indirekt kan påverka barnets 

mikrosystem eftersom deltagarna i systemet påverkas av den rådande diskursen i samhället. 

Makrosystemet delar in barnets livshändelser i tre olika kriterier, normativa åldersbestämda, 

normativa historiskt bestämda och icke normativa livshändelser. Normativa åldersbestämda 

livshändelser är miljö och biologiskt påverkade händelser som vanligtvis sker vid en viss ålder 

som tillexempel att barnet lär sig gå eller tala. Normativ historiskt bestämda är när det finns 

tidstypiska uppväxtmiljöer för en årskull. Det kan vara att det under den perioden var upp- eller 

nedgångar i ekonomin eller att det rådde en viss typ av sociokulturell kontext i samhället. Icke 

normativa livshändelser är knutna till det enskilda barnet och kan handla om dödsfall, 

skilsmässor eller sjukdom i familjen. 
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5. Metod 
I detta kapitel redogörs först en beskrivning av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Därefter kort om kvalitativa forskningsmetoder, sedan kommer urvalsprincipen för arbetet, kort 

information av informanterna och etiskt övervägande. I kapitlets slut behandlas genomförande 

av datainsamling, genomförande av analys samt en ansats att bedöma studiens tillförlitlighet 

och äkthet. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 
En kvalitativ undersökning försöker förstå hur en annan människa tänker och upplever något 

(Hartman, 2004). Den kvalitativ forskningsmetod är tolkningsinriktad och används för grundlig 

forskning där syftet är att beskriva och förstå vad, hur och varför saker sker samt tolka detta 

(Bryman, 2011). Backman (2016) beskriver att kvalitativa metoder handlar om ”ordet”, att 

beskriva, redogöra och tolka ord. För att få en djupgående bild av de åtta informanternas 

erfarenheter och upplevelser av beteendeproblematik i förskolan valdes en kvalitativa 

undersökningsmetod, intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade (se bilaga 1) vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) har som syfte att förstå vad informanten har för upplevelse och 

erfarenhet. Enligt Patel och Davidsson (2003) hjälper den kvalitativa intervjun till att synliggöra 

informantens erfarenheter av det efterfrågande området. Genom semistrukturerad intervju 

skapades en röd tråd mellan frågorna samt gavs det en möjlighet att under intervjun ställa 

följdfrågor, förtydligande frågor och öppna frågor (Bryman, 2011). Syftet med 

semistrukturerade intervjufrågor var att informanterna skulle ha möjlighet att utveckla och 

reflektera över sina svar under pågående intervju (ibid.). För att kunna ställa relevanta frågor 

under intervjutillfällena lästes väsentlig litteratur och forskning inom området in innan 

intervjuerna genomfördes vilket enligt Patel och Davidsson (2003) är en förutsättning för att 

intervjun ska hålla god kvalité. Telefonintervjuer valdes på grund av att informanterna var 

spridda över norra Sverige vilket försvårade att genomföra direkta intervjuer. När 

informanterna är spridd på långa avstånd kan telefonintervjuer enligt Bryman (2011) vara 

kostnadseffektiva samt spara in restid. En ytterligare fördel var att informanten inte påverkades 

av intervjuaren när frågorna blev ställda (ibid). 

 

5.2 Urvalsprincip 
För att få en bred bild av vad beteendeproblematik i förskolan är, beror på samt hur pedagoger 

inom förskolan möter det valdes åtta informanter med olika kopplingar till förskolan ut, vilket 

innebär att urvalet är ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Samtliga informanter är verksamma 

i det specialpedagogiska arbetet i förskolan i norra Sverige. Informanterna valdes ut utifrån 

deras position/roll och kunskap i relation till det valda forskningsområdet. Denscombe (2016) 

kallar den urvalsprincipen för subjektivt urval och enligt Bryman (2011) är det mindre 

tidskrävande och underlättar kontakten mellan intervjuaren och informanten. En första kontakt 

togs via mail i början av september 2017 där en förfrågan om att delta i studien skickades ut 

och i mailet bifogades information om studies syfte samt forskningsetiska riktlinjer (se bilaga 

2). Samtliga informanter fick i återsändande mail uppge om de hade möjlighet att ställa upp. 

För att skapa en likvärdighet under intervjutillfällena genomfördes alla intervjuer på telefon 

trots att några av informanterna fanns på närmare avstånd. Tider och datum för telefonintervjuer 

bokades in. Fördelen med telefonintervjuer är att det tar lite tid, intervjuaren har lättare att hålla 

sig neutral och att informanten inte påverkas av intervjuarens närvaro, en nackdel kan vara att 

intervjuaren inte kan avläsa informantens mimik och kroppsspråk utan enbart får information 

via det talade ordet (Bryman, 2011). 

 



18 

 

5.3 Informanternas bakgrund 
Sammanställning av informanternas yrkestitlar samt antal verksamma år. 

Yrkestitel Yrkesverksamma år 

KBT-pedagog 20 år som KBT-pedagog 

Förskolechef/specialpedagog 8 år som kombinerad förskolechef och specialpedagog 

Specialpedagog 1 9 år som specialpedagog 

Specialpedagog 2 1 år som specialpedagog, går första terminen för utbildning 

till specialpedagog nu 

Specialpedagog 3 13 år som specialpedagog 

Specialpedagog 4 18 år som specialpedagog 

Specialpedagog 5 10 år som specialpedagog 

Rådgivare SPSM 7 år som rådgivare SPSM 

 

5.4 Etiskt övervägande 
I enlighet med Forskningsetiska riktlinjer (2002) hade informanterna innan studien började fått 

ta del av de fyra grundkraven, informationskravet, samtycketskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Grundkraven uppfylldes genom informationsbrevet (se bilaga 2) som alla 

deltagare fick ta del av innan de valde att delta i studien. Informationskravet uppfylldes genom 

att alla informanter innan studien genomfördes fick information om studiens syfte. 

Samtycketskravet uppfylldes genom att informanterna i det bifogade brevet fick information 

om att allt deltagande var frivilligt, att de hade rätt att när de ville avbryta telefonintervjun samt 

välja vad de ville delge. De fick efter avslutad intervju erbjudande om att ta del av studien innan 

den publiceras, samtliga deltagare valde att ta del av den först efter att den är färdigställd. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att hänsyn togs till god forskningsetik vilket innebär 

att informanternas namn inte anges i rapporten. Alla informanterna figurerar under fiktiva namn 

i resultatdelen. Informanterna fick även information om hur inspelningarna av samtalen har 

hanteras och att inspelningarna efter att arbetet har blivit godkänt förstörs. Nyttjandekravet blev 

uppfyllt genom att informanterna har fått information om att de uppgifter som framkom i 

studien inte kommer attanvändas i kommersiellt bruk eller någon annan form av icke-

vetenskapligt syfte. Innan inspelningarna av telefonintervjuerna fick informanterna information 

om hur studien kommer att publiceras. 

 

5.5 Genomförande 
En intervjuguide skapades (se bilaga 1) för att ha som en utgångspunkt vid intervjuerna 

(Bryman, 2011). Åtta olika intervjutillfällen bokades in via mail där tid och datum angavs samt 

bekräftades av informanterna i ett återsänt mail. Mellan 45 minuter och 1 timme avsattes för 

varje intervju. Telefonintervjuerna genomfördes från ett lugnt avskilt rum där risken för yttre 

störande moment vara minimal. Innan intervjun startade skedde en kort upprepning av 

forskningsetiska riktlinjerna samt studiens syfte. Telefonintervjuerna spelades in (Kvale & 

Brinkmann, 2009) med hjälp av datorn. Detta för att dels ha möjlighet att efter intervjun lyssna 

igenom och sortera in informationen men även för att kunna höra hur informanterna svarade på 

frågorna (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Informanterna fick information innan 

inspelningen slog på samt när den slogs av efter avslutad intervju. Under intervjuerna fördes 

även anteckningar med penna och papper för att kort notera vad informanterna sagt samt tider 

som uppmärksammades extra vid genomlyssningen av materialet (Denscombe, 2016). Under 

intervjuerna är det viktigt att som intervjuare att lyssna, visa intresse genom att bekräfta med 

ljud eller ord samt vara flexibel för att kunna följa upp intressanta ämnen som informanten 

berör under samtalet (Bryman, 2011). Under telefonintervjuerna sammanfattades vad 

informanten hade berättat så att denne kunde bekräfta det eller utveckla det vidare. 
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5.6 Genomförande av databearbetning och analys 
Direkt efter varje telefonintervju genomfördes en löpande analys. Vilket enligt Patel och 

Davidsson (2003) innebar att analysera om frågorna som ställdes gav svar på 

forskningsfrågorna, om informanten förstod frågorna eller om frågorna var bra eller dåligt 

utformade. Fördelen med löpande analyser i direkt eller nära ansluten till den genomförda 

intervjun är att det är lättare att komma ihåg nyanser och funderingar som uppkom under 

intervjun (ibid.). All data bör noggrant organiseras och systematiseras så att den insamlade 

datan kan ställas i relation till tidigare forskningsfrågor (Backman, 2016). Alla inspelade 

telefonintervjuer avlyssnades ett flertal gånger direkt efter intervjugenomförandet, tolkades och 

sorterades in i en sorteringsmall (se bilaga 3) som utgick ifrån forskningsfrågorna (Bryman, 

2011). Mallen var utformad med rubrikerna, informant, definition, orsak, grundfaktorer och 

metoder enligt informanten samt gemensamma nämnare. Under rubriken informant fördes 

bakgrundsinformation om informanten in. Rubriken definition innehöll vad informanten 

trodde/upplevde att beteendeproblematik beror på. Under metoder skrevs information in om 

hur informanten arbetade med beteendeproblematik. I en ansats att få fram vad informanterna 

ansåg som mest gynnsamt i sitt arbete med beteendeproblematik användes rubriken 

framgångsfaktorer enligt informanten. Gemensamma nämnare kolumnen användes i analysen 

där korta anteckningar om likheter i informanternas svar fördes in. Tolkning av data är en 

komplicerad process och samma datainsamling kan tolkas olika beroende på vem som tolkar 

den enligt Backman (1998). Telefonintervjuerna lyssnades av i delar vid flera tillfällen för att 

försäkra att den information som var införd i sorteringsmallen stämde överens med vad 

informanten hade sagt samt för att kontrollera om det var något som hade blivit bortsett vid 

tidigare genomlyssningar. Efter att samtliga åtta telefonintervjuer var genomförda och 

analyserade och införda i sorteringsmallen (se bilaga 3) färgkodades resultatet vilket Bryman 

(2011) lättare synliggör vilken information som har framkommit. Färgkodningen användes i 

syfte att finna gemensamma nämnare samt synliggöra eventuella skillnader i svaren. 

 

5.7 Studiens tillförlitlighet och äkthet 
Studien har inspirerats av fenomenologin samt har kvalitativa intervjuer som metod att få fram 

information, vilket innebär att informationen som framkom i undersökningen är informanternas 

erfarenheter och uppfattning av beteendeproblematik i förskolan. Människors upplevelser och 

erfarenheter är abstrakta och innebär att det är problematiskt att säkerställa studiens 

trovärdighet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär tillförlitlighet i en studie att resultatet 

i studien skulle vara detsamma om någon annan forskare skulle genomföra samma studie. 

Tillförlitlighet består enligt Bryman (2011, s. 354) ”av fyra delkriterier som alla har en 

motsvarighet i kvantitativ forskning:” trovärdighet/intern validitet, överförbarhet/extern 

validitet, pålitlighet/reliabilitet och möjlighet att bekräfta och styrka/objektivitet. Denscombe 

(2016) hävdar att kvalitativ forskning är svårt att bedöma enligt de kriterier som kvantitativ 

forskning använder sig av. Detta på grund av att det är ”praktisk taget omöjligt att kopiera en 

socialinramning” (Denscombe, 2016, s. 409). 

 

Bryman (2011) menar att trovärdigheten uppfylls genom att ha en variation av informanter 

vilket studien har och därför bör anses kunna visa en bred bild av beteendeproblematik i 

förskolan. Denscombe (2016, s. 410) beskriver att trovärdigheten kan uppfyllas om studien har 

insamlat data och kontrollera den i ”överensstämmelse med god praxis”. Detta ske genom en 

form av respondentvalidering där det kontrolleras att informanterna är relevanta för studiens 

syfte och att de bör ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att besvara forskningsfrågorna 

(ibid.). Informanterna valdes ut med hänsyn av deras kompetens och kunskap inom valt 

området. Det vara en stor variation av informanternas bakgrund och var de arbetade för att 
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skapa en bred bild av beteendeproblematik i förskolan. Överförbarheten uppfylls genom att 

studien ger en utförlig och bred bild av informanternas upplevelser. Denscombe (2016) och 

Bryman (2011) framhåller att det är läsaren av studien som avgör om den är överförningsbar, 

läsaren avgör om de är troligt att fynden i studien går att återfinna i andra studier. Pålitligheten 

i studien fastställs genom att det finns en tydlig och fullständig redogörelse av 

forskningsprocessen, problemformulering, urval av informanter, anteckningar från 

undersökningen, intervjuanalyser och inspelningar av intervjuerna, hur databearbetningen går 

till samt analys av datainsamlingen. Informationen ska finnas tillgänglig för kollegor att granska 

och bedöma om metoderna som är valda är relevanta för studien enligt Bryman (2011). 

 

Denscombe (2016) betonar att pålitligheten uppfylls av att studiens genomförande är tydligt 

redogjord samt att alla val är väl motiverade så att granskaren kan följa och granska 

forskningsprocessen. Det ska även tydligt framgå att forskaren inte är färgad av sina personliga 

värderingar eller teoretiska inställningar påverka genomförandet av och resultatet av studien. 

Guba och Lincoln betonar i Bryman (2011, s. 355-356) ”att en av granskarnas uppgifter är att 

slå fast i vilken utsträckning det går att styrka resultatet”. Denscombe (2016) fastslår att det 

aldrig går att helt bortse från att genomföraren av studien inte har påverkat studien. Kvalitativ 

forskning är tolkningsbaserad, någon annan forskare skulle eventuellt ha kunna tolka resultaten 

på ett annat sätt. I analysen av resultatet har ett öppet sinne/objektivitet används vilket 

Denscombe (2016) rekommenderar. Studien har även haft som ansats att lyfta olikheterna i 

informanternas svar, detta som ett sätt att ”undvika att försumma data som inte stämmer 

överens” (Denscombe, 2016, s. 416).  

 

Äktheten av ens studie utgår ifrån fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). Vid genomförande 

av studien har hänsyn tagits till alla fem kriterier. Rättvis bild har försökts uppnås genom att ha 

en variation av informanter för att skapa en bred bild av beteendeproblematik i förskolan. 

Ontologisk autenticitet är svår att uppfylla. Bryman (2011, s. 357) beskriver att ontologisk 

autenticitet uppfylla om det går att svara på frågan ”hjälper undersökningen de personer som 

medverkat i den att komma fram till en förståelse av sin sociala situation”. Att säkerställa 

studien är inte möjligt men med användningen av semistrukturerade intervjuer har gett 

informanterna möjlighet att reflektera över sina svar under själva intervjun. Gällande 

pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet är även dessa svåra att säkerhetsställa. En läsare 

av studien kan eventuellt få en tydligare bild av beteendeproblematik och skulle deltagarna läsa 

studien som helhet kan de eventuellt få en bättre bild av hur andra personer i likande situationer 

upplever beteendeproblematik. Efter att deltagarna har tagit del av studien kan de eventuellt 

ändra sin situation och ge dem möjligheten att förändra sin arbetssituation och sin syn på 

beteendeproblematik. 

 

Forskarens subjektivitet inom kvalitativ forskning är svår att säkerhetsställa (Denscombe, 

2016). Bryman (2011) framhåller att det finns en risk att forskaren inte är systematiskt och 

objektiv i sin datainsamling på grund av att det ofta blir nära och personliga förhållanden mellan 

informanten och forskaren. Forskaren i studien är själv aktiv inom förskolan och kan därför 

eventuellt tolka in egna värderingar och erfarenheter i informanternas svar. I studien har 

forskaren haft som ansats att förhålla sig neutral till informanternas information. Den 

genomförda studien kan anses ha en hög intern tillförlitlighet och äkthet då frågorna utgår ifrån 

relevant litteratur för området och redovisar en social verklighet (Bryman, 2011). En 

generalisering kan inte göras eftersom studien enbart bygger på åtta informanter utan studien 

bör ses som en del i ett större sammanhang om den används för att jämföras med andra studier. 
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6. Resultat 
Avsnittet kommer att behandla vad pedagoger som är verksamma i det specialpedagogiska 

arbetet i förskolan i norra Sverige anser beteendeproblematik är, vad som orsakar 

beteendeproblematiken samt vilka grundförutsättningar som krävs för att kunna arbeta 

gynnsamt med beteendeproblematik och hur de konkret arbetar med beteendeproblematiken. 

 

6.1 Vad är beteendeproblematik och vad beror den på? 
Informanterna upplevde att frågan var svår. Tilde svarade ”Oj, det kan vara så mycket och bero 

på så många olika saker”. För att tydligare redogöra vad informanterna berättade har avsnittet 

delas in i två underrubriker. Den första redogör vad informanterna anser beteendeproblematik 

är och den andra vad de upplever är orsaker till beteendet. 

 

6.1.1 Vad är beteendeproblematik? 

Att definiera beteendeproblematik är komplext upplevde informanterna. Tilde menar att ”alla 

barn kan någon gång ha en form av beteendeproblematik och det är när det är över tid som det 

skapar problem”. Beteendeproblematik handlar om beteenden som väcker negativ 

uppmärksamhet. Beteendet kan visa sig i form av att barnet slåss, puttas eller bits. Det kan även 

handla om barn som inte har några gränser mot andra personer, väldigt impulsiv, utagerande, 

knuffas eller ropar för att få uppmärksamhet och kontakt. Nova beskriver barn med 

beteendeproblematik på följande sätt ”de saknar stopp och tar lätt till att knuffas och puttas”. 

 

Flera informanter upplever att barnet kan uppvisa svårigheter vid övergångar, med 

koncentrationen, svårt att starta och avbryta aktiviteter, har svårigheter att följa eller hålla ett 

samtal, uppvisar brister i pragmatiken, har svårt att uttrycka sig, inte hinner med i vad som sägs 

eller hänger upp sig på vissa ord, tar lättare till aggressioner. Barnet kan ha svårigheter att förstå 

vad som sker och följa rutiner, är motoriskt orolig och kan ha svårt med uthålligheten, intar lätt 

en försvarsinställning eller är passiva, drar sig undan och inte vill delta. Tilde anser att det kan 

vara att barnet har olika perceptionsupplevelser, svårigheter att sortera intryck, minnas vad som 

sägs, oflexibel och i ett försök att behålla självkontrollen är barnet väldigt bestämt eller hämnas 

för olika saker som händer. ”Barnet tolkar inte information som förväntat för sin ålder och det 

kan vara kopplat till motoriska svårigheter” (Tilde).  

 

Vera och Nina framhåller att beteendeproblematik även är när barnets beteende skapar problem 

för sin omgivning, för pedagogerna, vårdnadshavarna eller andra barn. Beteendeproblematik 

kan vara när pedagogerna stöter på ett problem som orsakas av barnets beteende och att 

pedagogerna i förskolan upplever att de inte kan möta barnet. Problemet behöver inte egentligen 

vara barnets beteende utan det kan vara den organisatoriska miljön och arbetet som skapar 

beteendet. Vera beskriver det som att: 

 

Barnet själv behöver inte uppleva sitt beteende som något problem utan det är 

omgivningens upplevelse som definierar om det är ett problem eller inte. Det handlar 

om att barnet inte beter sig som förväntat, det kan vara att barnet skadar sig själv eller 

andra. (Vera) 

 

Veras tankar om att barnet själv inte behöver uppleva att det finns någon problematik återfinns 

hos Nina. Hon anser att beteendeproblematik är: 

 

När både pedagogerna, barnet och miljön behöver mer, när det behövs tänkas till lite 

extra runt något barn. När pedagogerna behöver tänka till lite extra och anstränga sig 
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för att skapa en positiv miljö. Det handlar om barn som oroar, när mallen inte stämmer 

och barn som utmanar. (Nina) 

 

Beteendeproblematik handlar även om ”barn som har svårt att samspela med varandra” (Nora). 

Barnet kan ha svårigheter att tolka leksignaler samt sända ut leksignaler, vilket leder till att de 

ofta väljer ensamlek eftersom de kan styra den som de vill. Tilde beskriver att det handlar om 

att ”barnet kan ha svårt att stanna kvar i leken, hålla sin roll, förstå vad leken handlar om eller 

hålla den röda tråden i leken”. Nora upplever att ”barnet kan uppvisa svårigheter med turtagning 

och kan fastna i samma typ av lek eftersom de vet hur just den leken fungerar”. Barnet med 

beteendeproblematik kan uppvisa en annan lektyp och det sociala samspelt med andra barn blir 

till ett överkrav. Flera informanter upplever att barnet kan klara av att leka två men tre eller fyra 

blir för mycket, det blir för rörigt och ställer för höga krav på barnets förmåga. Ingela menar att 

”barnet vill fungera i samspelet med andra barn men får det inte att fungera”. Barnet skapar 

lättare relationer med vuxna än andra barn eftersom relationen till ett annat barn kräver mer och 

då kan vara svårare för barnet att vidhålla, den vuxna anpassar sig mer till barnet vilket inte 

andra barn inte alltid gör.  

 

6.1.2 Vad beror beteendeproblematik på? 

Orsakerna till beteendeproblematik upplevs vara många. Samtidigt som några informanter 

upplever beteendeproblematiken som vanligare upplever andra att den är mindre vanligt nu än 

förr. Nina upplever att ”samhället har förändrats och pedagogerna har på sig glasögonen som 

synliggöra barnen” med beteendeproblematik. Flera informanter lyfter att det individsamhälle 

som upplevs finnas idag ställer högre krav på barnets förmåga att anpassa sig och det blir 

tydligare om någon har ett avvikande beteende. Antalet barn med beteendeproblematik har 

eventuellt inte ökat utan pedagogerna har blivit bättre på att upptäcka dessa barn tidigare. Nova 

förklarar det på följande sätt: 

 

Det är inte fler barn med beteendeproblematik nu utan att pedagogerna är bättre på att 

upptäcka dessa barn, dels för att pedagogerna är mer medvetna om problematiken, dels 

på grund av att pedagogerna har mer kunskap om att det finns än tidigare och att det 

finns en vilja att möta dessa barn på bra sätt. (Nova) 

 

Informanterna upplever att vissa fall av beteendeproblematik kan ha sin orsak i olika former av 

diagnoser som Downs syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD eller någon 

form av språklig sårbarhet som exempelvis språkstörning eller verbal dyspraxi. Men i andra fall 

anses beteendeproblematiken bero på verksamhetens oförmåga att möta barnet på rätt sätt. 

Barnen med beteendeproblematik som har sin utgångspunkt i autism har ökat tycker både Frida 

och Nora. Frida tror att det kan bero på att sjukvården ställer diagnoserna på allt yngre barn och 

att dessa barn ofta kräver fler anpassningar vilket ställer högre krav på pedagogernas förmåga 

att anpassa verksamheten efter barnets behov. Mycket av beteendeproblematiken har sin orsak 

i att det finns brister i pedagogernas förmåga att möta barnet, det kan handla om att pedagogerna 

behöver ändra sitt förhållningssätt eller att det är som Ingela beskriver ”det saknas verktyg och 

kunskap att möta barnets med beteendeproblematik ute i verksamheterna”. 

 

Beteendeproblematiken kan orsakas av en krock mellan barnets förmågor och förskolans 

överkrav. Vera tror att överkraven på barnet skapar barnets negativa beteende. Vera framhåller 

”att förskolans miljö och förutsättningar kan orsaka beteendet genom att verksamheten ställer 

för höga krav och att pedagogerna misslyckas med att möta barnet på rätt sätt i alla situationer”. 

Kombinationen att barnen i förskolan har längre vistelsetider idag än tidigare och pedagogernas 

strävan efter att hålla en hög kvalité som i sin tur ställer höga krav på barnet kan påverka barnets 
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förmåga att orka ”hålla ihop sig en hel dag” (Ingela). Flera informanter upplever att 

vikariebrister, mycket outbildad personal eller att bemanningen på förskolan från grunden är 

för liten gör att pedagogerna inte har möjlighet att möta barnet. Krav på dokumentation och 

andra krav på pedagogerna gör att de inte är lika närvarande och därför har svårare att möta 

barnet. Frida upplever att ”organisationens struktur kan skapa ett beteende, rörig miljö och 

bristande struktur skapar en otrygghet medan i en organisation som är välfungerande så syns 

inte barnets problematik lika mycket”. 

 

Nora lyfter att barnets beteende skapar oro i barngruppen, vissa av barnen med 

beteendeproblematik kan ha någon form av diagnos som gör att det inte klarar av ramarna i 

verksamheten andra gånger är det verksamheten som inte klarar av att möta barnet på rätt sätt. 

”Beteendeproblematik i förskolan skulle aldrig behöva uppstå om verksamheten hittade 

ledtrådarna barnet visar direkt och om verksamheten förändrar sig skulle barnet inte behöva 

misslyckas” (Hilda).  

 

6.2 Vilka grundförutsättningar krävs i arbetet med beteendeproblematik? 
I resultatet framkom det fem delar som informanterna ansåg var grundförutsättningar i arbetet 

med beteendeproblematik. (1) tid och engagemang, (2) relationer och anknytning, (3) 

förhållningssättet, (4) struktur och tydlighet samt (5) samverkan med hemmet. 

 

6.2.1 Tid och engagemang 

Alla informanter är överens om att beteendeproblematik kräver mycket arbete, tid och 

engagemang. Arbetet med beteendeproblematik börjar i det förebyggande arbetet och det sker 

genom att kompetensutveckla all personal i förskolan, förskollärarna, förskolepedagoger, 

barnskötare, assistenter och outbildad personal måste alla öka sin grundkunskap om 

beteendeproblematik. Nora och Hilda anser att kompetensutvecklingen skapar förståelse för 

barnets beteende och att pedagogerna blir mer medvetna över sitt eget agerande och vilka 

konsekvenser agerandet kan ha för barnet. Nora och Tilde tror att bästa resultatet för 

kompetensutveckling blir det när de olika yrkesgrupperna är mixade och får ta del av varandras 

erfarenheter och tankar. ”Det är guld värt att få bolla med någon” (Tilde). 

Kompetensutvecklingen sker oftast i from av studiecirklar där pedagogerna får läsa olika böcker 

i ämnet (se bilaga 4) som exempelvis Hejlskov Elvéns bok om lågaffektivt bemötande som de 

sedan diskuterar i grupperna. Vid vissa tillfällen får även pedagogerna uppgifter som de ska ha 

genomfört till nästa träff. Fler informanter uppmuntrar att läsa Greene och Hejlskov Elvén och 

det ger dem ofta aha-upplevelser och upplever att det sätter igång tankeprocesser hos 

pedagogerna. Nina uttrycker följande om Hejlskov Elvén: ”jag ser Hejlskov som en guru 

eftersom han alltid står för barnperspektivet och jag har mycket av funderingarna om 

kravanpassning från honom”. Frida upplever att handledning och kompetensutveckling via 

böcker är uppskattat av pedagogerna ute i verksamheten. Tilde upplever att det kan bli för 

mycket för pedagogerna om de får en hel bok i sina knän utan då är det bättre att valda delar 

väljs ut ur relevanta böcker.  Ingela har erfarenhet av att olika former av föreläsningar med olika 

teman är ett effektivt sätt att nå ut till flera och skapa en övergripande kunskap inom något 

område samt att det ökar pedagogernas förståelse för barnets situation. 

 

6.2.2 Relationer och anknytning 

Relationer är ett återkommande ord. Hilda beskriver det på följande sätt ”arbete med 

beteendeproblematik handlar om relationer och anknytning som måste skapas på ett naturligt 

sätt”. Barnets relationer på förskolan säger mycket om barnets situation och goda relationer ger 

barnet positivt input och inspirerar barnet att utveckla sig och bygga upp relationer och 

förtroenden. Nora menar att ”förtroende förtjänar man, det är en färskvara” och att negativa 
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relationer eller avsaknad av socialt samspel försvårar barnets chans till förändring av sitt 

beteende. Nova framhåller att pedagogerna bör våga vara en auktoritet. Det handlar då om att 

pedagogen tar ansvar för situationen och relationen till barnet. ”Pedagogerna i förskolan kan 

vara den fasta punkten för barnet och genom att se barnet som en individ med både styrkor och 

svagheter skapas en relation och förståelse” (Nova). Hilda betonar att ”genom att ha förståelse 

för barnets situation skuldbeläggs varken barnet eller hemmet” utan pedagogerna tar ansvar för 

att hantera den situation som är på förskolan. Bärande, säker och trygg anknytning är ord som 

återkommer, informanterna menar att det är en grund för att kunna arbeta med 

beteendeproblematiken. Flera informanter tror att barnet behöver minst en bärande anknytning 

men ännu hellre till flera pedagoger så att tillvaron inte blir skör om en pedagog är borta. Frida 

och Nova berättar att i vissa fall får pedagogerna i förskolan backa och göra en ny inskolning 

av barnet så att det skapas en trygg anknytning. 

 

Vera menar ”att skapa en nära och bra relation kräver mycket arbete men är det en bärande 

relation kan pedagogerna ställa andra krav på barnet än om relationen är osäker och svag”. I en 

bärande relation där barnet känner sig trygg med pedagogen, vågar barnet visa sig sårbarbart 

och be om hjälp. Det är viktigt att pedagogen som möter barnet aldrig skuldbelägger barnets 

beteende för det skadar relationen. Har barnet ingen trygg relation med en pedagog börjar 

arbetet där för att sedan vidgas vidare till att omfatta fler pedagoger. Nova anser att ”trygghet 

skapas genom rutinsituationer” där barnet vet vad som ska hända samt vad som förväntas att 

barnet ska göra. Alla informanter är överens om att pedagogerna bör vara positiva ledare och 

agera som förebilder för barnet i förskolan fostras i gruppen och då krävs det tydlig struktur och 

bra relationer. Genom att filma barnets situation på förskolan kan det i analyseringen av filmen 

framkomma hur relationerna mellan barnet och pedagogen fungerar, därefter kan pedagogerna 

enligt Nova ”se vad som är positivt och negativt i bemötandet och vad som är i behov av 

förändring i sättet att möta barnet”. 

 

6.2.3 Förhållningsättet 

Ett välfungerande arbetslag där alla har samma förhållningssätt i bemötandet med barnet är en 

grundförutsättning för ett lyckat arbete anser informanterna. Alla pedagoger i förskolan måste 

ha en vilja att möta barnet på rätt sätt och en motivation till att förändra sitt arbetssätt för att det 

ska vara möjligt för barnet att förändra sitt beteende. Nova berättar ”Om arbetslaget består av 

många outbildade pedagoger behöver arbetslaget mycket stöttning och vägledning i arbetet med 

det du kallar beteendeproblematik”. Samtliga informanter anser att en förändring av förskolans 

fysiska miljö är lättare att genomföra än att förändra pedagogernas förhållningssätt och 

bemötande. ”För att förändra den sociala miljön och förhållningssätt krävs det stor motivation 

från pedagoger och tid för alla nya beteenden, både för vuxna och barn” (Hilda). 

 

Samtliga informanter tror att vilken barnsyn och vilket förhållningsättet som pedagogerna har 

påverkar arbetet med beteendeproblematiken. Hilda anser att pedagoger i en fungerande 

organisation tar ansvar över situationen. Nova lyfter att bemötandet av barnen ska ”präglas av 

tydlighet, bekräftelse och en vilja att se och hjälpa barnet att utveckla sina förmågor”. Tidiga 

insatser gynnar alla så verksamheten i förskolan måste organiseras så att det finns tydlig struktur 

och rutiner för att skapa en trygghet hos barnet vad som förväntas i de olika situationerna. Både 

Ingrid och Nora lyfter att arbetslaget måste släppa all form av prestige och vara ödmjuka mot 

sig själva, det är inte ett misslyckande att ta hjälp eller att behöva förändra sitt sätt att agera mot 

ett barn utan det ska ses som en form av utveckling. Hilda menar att pedagogerna bör ha 

fokuseringen på att skapa god stämning i arbetslaget och barngruppen samt skapa en samsyn. 

Samsynen kan vara enligt Hilda ”att alla pedagoger ser olikheter som en del av normaliteten”. 

Nora och Frida menar att det kräver att pedagogerna avsätter tid för att följa upp och rannsaka 
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sin verksamhet för en förändring av pedagogernas agerande tar tid och motivation av 

pedagogerna själva. ”Det krävs att pedagogerna har motivation att vilja förändras för att våga 

granska sitt eget agerande och sina egna värderingar” (Frida). 

 

Ett lågaffektivt förhållningssätt inspirerat av Hejlskov och Greene anses av flera som en 

grundförutsättning för att möta barnet med beteendeproblematik. Nova menar att ”barnet med 

beteendeproblematik har ofta dålig status i barngruppen på grund av sitt beteende” och enligt 

Nora att det lågaffektiva förhållningsättet gynnsamt i arbetet. Detta för att det utgår ifrån 

barnperspektivet och har sin fokusering på de positiva egenskaperna hos barnet samtidigt som 

det tydligt lägger ansvaret på pedagogerna. Vera lyfter att pedagogerna bör tänka ”barn gör rätt 

om de kan”. Tilde betonar att ”förhållningsättet får pedagogerna aldrig ge avkall på, de ska 

alltid möta barnet lugnt och positivt, tala med ett lågt taltempo och se över vilka ord de 

använder, aldrig vara aggressiv på rösten, mimiken eller i kroppsspråket”. 

 

Andra betonar istället ett KASAM-tänk, som enligt Hilda ”skapar begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och att det är ett måste för att barnet ska kunna lyckas”. Arbetet i förskolan 

handlar enligt informanterna om att pedagogerna måste skapa den proximala utvecklingszonen 

för barnet och det sker genom att vara lyhörd och deltagande i det barnet gör. Hilda lyfter att 

genom att synliggöra det relationella och systemteoretiska perspektivet för pedagogerna får 

pedagogerna en ökad förståelse att det alltid finns två sidor av allt. Hilda tror att ”det ger 

pedagogerna en mer förståelse för barnets situation och för de åtgärder och strategier som vi 

använder i verksamheten”. 

 

6.2.4 Struktur och tydlighet 

Samtliga informanter lyfter betydelsen av att öka barnets förståelse för vad som ska ske och 

vad som förväntas. Genom att använda sig av olika former av bildstöd som dagsscheman, 

antingen i grupp eller individuellt, ritprat, seriesamtal eller sociala berättelser blir det lättare för 

barnet att förstå sin vardag. Ingela och Tilde lyfter att AKK och TAKK i kombination med ett 

dagsschema som en strategi för hela barngruppen, ”det skapar tydlighet och struktur i vad som 

ska hända och vad som förväntas av barnet” (Tilde). Nina upplever att många barn blir lättare 

motiverade att genomföra olika moment när de har ett eget individuellt schema. Bildstöd 

upplevs av både vårdnadshavare och pedagoger som ett bra verktyg att tydliggöra och skapa 

struktur för barnet enligt informanterna. Sociala berättelser kan även tydliggöra för barnet vad 

som ska hända och de kan med fördel plastas in så att barnet kan ta det med sig på utflykter 

berättar Nina. Ritprat används med fördel tycker Tilde när det är något som ska tydliggöras, 

både positiva och negativa saker, det skapar en delaktighet och överblick av situationen samt 

tillåter barnet att reflektera över hur de kan agera nästa gång i en likande situation. Nina 

upplever att det fungerar bra att ”låta barnet kryssa över rutorna och sen tillsammans med en 

pedagog rita dit andra alternativ. Det gör barnet delaktigt”. Hon upplever att det ger barnet 

konkreta verktyg på hur den kan agera i olika situationer samt vidgar barnets vyer. 

 

6.2.5 Samverkan med hemmet 

Alla, både barnet och vårdnadshavarna ska alltid bemötas med respekt och förståelse för att ett 

gynnsamt samarbete ska kunna uppstå menar Nora. Både Vera och Nina anser att ett gott 

samarbete med vårdnadshavarna är viktigt, öppenhet och respekt för varandra skapar en 

förståelse och samsyn på barnet. Nina har erfarenhet av att det ibland kan vara hemma som 

barnet har beteendeproblematiken och att förskolan inte upplever några problem med barnets 

beteende. ”Pedagogerna i förskolan ser enbart det som syns, vet inte vad som pågår inombords 

eller vad som händer hemma för barnet” (Nina). Flera informanter framhåller att det i 

kommunikationen med både arbetslag och vårdnadshavarna ska fokuseringen ligga på det 
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positiva hos barnet så att både vårdnadshavare och barnet får känna att de duger. Samtidigt 

betonar de att kommunikationen ska vara tydlig, rak och ärlig, ”man måste även våga säga det 

som inte är bra” (Nora). Informanterna är överens om att när det finns ett fungerande samarbete 

och en samsyn mellan pedagogerna i förskolan och vårdnadshavarna skapas goda 

förutsättningar för barnet utvecklas. De anser även att det är lättare att konsultera och ta in 

externhjälp som psykolog eller logoped om alla inblandade är inriktade på att alla insatser 

genomförs för att hjälpa barnet framåt. 

  

Ingela har erfarenhet av att hemmet inte alltid blir involverad i arbetet runt barnet. Det tror hon 

beror kan bero på om pedagogerna i förskolan väljer att bjuda in dem eller inte. Om 

vårdnadshavarna är involverade är det positivt för barnet om övriga vårdnadshavare i 

barngruppen får ta del av viss information så att ”det skapas en förståelse runt det enskilda 

barnets beteende, varför det finns olika strategier runt just detta barn och att det inte ses som 

besvärligt i andras ögon” (Nora). 

 

6.3 Metoder för att möta beteendeproblematik 
Metoderna att möta beteendeproblematik är flera och att hitta vilken metod som fungerar på 

barnet kräver, kunskap, tid och engagemang. ”Alla beteenden hos barnet ska ses som en form 

av ledtråd och det är verksamheten i förskolan som måste förändras, aldrig barnet” (Hilda).  

 

6.3.1 Kartläggning och handlingsplaner 

Sätten att finna barnen med beteendeproblematik upplevs vara flera. Alla informanter är 

överens att en kartläggning ofta är nödvändig för att tydligare få fram när barnets behov till 

stöttning uppstår. Vissa barn synliggörs via olika former av Barnhälsoteam (BHT) där 

pedagoger får lyfta inför specialpedagog och förskolechef barn de har funderingar runt (Nora 

och Nina). Om det är ett komplext ärende som lyfts kan även habiliteringen eller 

barnavårdscentralen (BVC) närvara berättar Nora”. I andra fall är det pedagoger som söker 

externhjälp i sina funderingar om barnet och vänder sig till elevhälsan eller SPSM med sina 

funderingar (Frida och Ingela). Gemensamt för alla är att fokuseringen ligger på hur 

verksamheten är utformad och hur pedagogerna möter det enskilda barnet. Några av 

informanterna går in och observerar barnet vid flera olika tillfällen som en del av kartläggningen 

runt barnet medan andra låter pedagogerna genomföra den biten. Det kan vissa gånger vara 

positivt att det är någon utifrån som kommer in och genomför kartläggningen eftersom 

pedagogerna som är i verksamheten vissa gånger kan bli ”hemma-blinda” menar Nova och ha 

svårt att se med kritiska ögon på sitt eget agerande. 

 

Tilde framhåller att om observationer är en del av kartläggningen så bör observationerna vara 

detaljerade och att pedagogerna får ta del av observationerna och säga sin åsikt om vad som har 

kommit fram under observationerna. Nova betonar att ” ofta är vi inom förskolan för snabba 

och vill fixa saker fort, det är viktigt att kartläggningen får ta tid”. Kartläggningen ska ”ses som 

ett skelett som byggs på allt eftersom att delar av barnets vardag blir synliga” (Tilde). Både 

Hilda och Tilde lyfter kryss-scheman för att tydliggöra hur ofta och när under dagen 

svårigheterna uppstår. Kartläggningen behöver också innehålla en genomgång av tidigare 

anpassningar och strategier samt samtal med pedagoger och i vissa fall även med barnet 

används för att ska en helhetsbild av barnets vardag på förskolan. ”Oftast är det enbart 2-3 

situationer som svårigheterna blir synliga i. Det är sedan i dessa situationen som pedagogerna 

måste reflektera och analysera hur deras agerande kan påverka barnets beteende” (Hilda). 

 

Hilda, Vera och Tilde upplever att syftet med själva kartläggningen är att försöka hitta mönster 

i barnets beteende. Hur miljön är utformad, vilka rutiner finns, vilket förhållningssätt och 
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inställning pedagogerna har, hur relationen mellan pedagogen och barnet ser ut, hur klimatet i 

gruppen ser ut, vilka lärmiljöer som finns och vad den inbjuder barnet att göra är en del av 

kartläggningen. Hilda betonar att även verksamheten bör kartläggas noggrant. ”Verksamheten 

måste kartläggas på organisations-, grupp- och individnivå för att tydligt se var i verksamheten 

det finns brister” (Hilda). Nova lyfter ”att det kan vara bra att vara medveten om att hösten ofta 

är mer turbulent innan alla rutiner har kommit igång, det tar tid för barngruppen och 

pedagogerna att lära känna varandra, relationer tar tid att skapa”. 

 

Nina anser att en kartläggning är en gemensam resa ” vi reser tillsammans, den enda som vet 

svaret och visar vägen är barnet”. Det ska framgå i kartläggningen vad pedagogerna upplever 

är problemet samt om det är olika upplevelser beroende på vilken pedagog som har yttrat sig. I 

kartläggningen är det viktigt att det är pedagogernas röst som kommer fram och inte 

specialpedagogen och den ska visa på hur verksamheten anpassar sig efter barnets behov med 

mål att sätta ord på barnets görande och skapa verktyg som både barnet och pedagogerna kan 

använda sig av. Tilde upplever att en kartläggning innan sommaren många gånger kan vara 

positiv att genomföra. Detta för att använda den kartläggningen som en utgångspunkt till hösten 

samt tydliggöra vilka framsteg barnet faktiskt har gjort under sommaren. Hilda genomför 

kartläggningar av verksamheten i början av hösten för att synliggöra vilka behov som finns i 

barngruppen och sedan kunna utforma verksamheten så att alla behov blir tillgodosedda. Nora 

erbjuder och genomför många hembesök för att kartlägga hur barnet fungerar i hemmiljön 

vilket hon upplever att vårdnadshavarna uppskattar. 

 

Efter kartläggningen sker det en analys och sedan en genomgång med pedagogerna om vad som 

har kommit fram i kartläggningen. Om vårdnadshavarna är delaktiga eller inte i den varierar 

beroende på vem som utför kartläggningen. I vissa fall blir vårdnadshavarna informerade innan 

kartläggningen startar och i andra fall sker det efteråt. Nora menar att ”det är gynnsamt om 

vårdnadshavarnas bild av barnet och hur barnet fungerar hemma även framgår i kartläggningen, 

detta för att tydligare hitta eventuella framgångsfaktorer”. Tilde betonar att det i ”analysen av 

kartläggningen ska det framkomma förslag på nya anpassningar som bör göras”. Det kan vara 

ritprat eller att pedagogerna ska turas om att ha ansvar för barnet så att de alltid kan vara 

motiverade och pigga i sina tankar. Det är positivt om alla i arbetslaget får vara med och 

reflektera så flera olika synvinklar kommer fram. 

  

En genomgång av lågaffektivt bemötande och kaoskurvan genomförs med pedagogerna 

och pedagogerna får även reflektera över vad som kan stressa barnet till detta beteende, 

detta för att försöka hitta om det är något bakomliggande faktor till beteendet, handlar 

det om överkrav från pedagogerna i förskolan eller är stämningen i gruppen något som 

stressar barnet? (Frida) 

 

Efter en kartläggning skapas oftast en handlingsplan enligt informanterna. Tilde. 

”Handlingsplanen bör ses som en arbetsbeskrivning för pedagogerna i verksamheten” (Hilda). 

I dokumentet ska det tydligt framgå vad svårigheten är samt hur pedagogerna ska agera för att 

möta och stötta barnet, menar både Hilda och Nina. En återkommande åtgärder i 

handlingsplaner är att se över strukturen i verksamheten upplever flera informanter. Stöttning 

och handledning till både pedagoger och vårdnadshavare av specialpedagog, användning av 

bilder samt skapa en samsyn på hur pedagogerna ska se på barnet eller förändra pedagogernas 

förhållningssätt är andra åtgärder som flera informanter nämner. Vera lyfter att andra åtgärder 

som är vanliga är att öka förståelsen hos pedagogerna för barnets beteende, ha en närvarande 

pedagog, hjälpa barnet att utöka sin krets av kontakter allt eftersom barnet utvecklar sina 

förmågor. ”Att hjälpa barnet att öva upp sina förmågor ställer krav på pedagogerna och kräver 
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uppfinningsrikedom så att barnet känner sig motiverad att prova ett nytt beteende” Hilda. Nova 

upplever att det: 

 

Flertalet gånger handlar det om att pedagogerna måste vara observanta och får prova sig 

fram för att se vad som fungerar för just detta barn, det viktigaste är att pedagogerna ser 

till att barnet stimuleras och får lyckas mer än vad det misslyckas. (Nova) 

 

Nina betonar ”att målen som sätts upp i handlingsplanen måste gå att utvärdera för annars 

upplevs det enbart som fina ord i ett dokument och inte som något som inte direkt hjälper 

barnet”. Både Tilde och Nora anser att målen ska skalas ner till tydliga konkreta handlingar 

som är ”relevanta att arbeta mot”. När målen är satt så bör de analyseras flera gånger och se 

vad som fungerar och inte fungerar så att de kan bytas ut till nya mål om de inte längre ger 

någon effekt. Det ultimata målet att sträva mot bör vara som Hilda beskriver på följande sätt 

”målet är att inte skriva en enda (handlingsplan) för det är först då verksamheten har lyckas 

möta barnet på rätt sätt”. Återkommande utvärderingar är betydande i arbetet med 

beteendeproblematik, detta för att följa och utvärdera om de mål och strategier som är bestämda 

verkligen arbetas mot, har strategierna som används minskat, ökat eller gjort att problematiken 

har försvunnit? Under utvärderingen kan det vara gynnsamt att rita upp en tidsaxel som visar 

var arbetet startade och vad som har skett fram till utvärderingen. Detta för att tydliggöra att det 

verkligen sker en utveckling och därefter sätta upp nya mål eller strategier för att komma vidare. 

Frida menar att ”processer tar tid att genomföra och att börja reflektera är starten på hela 

processen” och att pedagogerna inte får nedslås om det i början av arbetet sker enbart små 

förändringar. 

 

Hur nära inpå handledning sker efter att en handlingsplan har skapats varierar. Några 

informanter genomför direkt handledning med berörda pedagoger får att stötta dem att komma 

igång med arbetet. Andra väntar och låter pedagogerna arbeta på i några veckor innan en 

handledning blir aktuell. Handledningen riktar sig främst till pedagogerna men även till 

vårdnadshavarna om de känner sig osäkra eller behöver hjälp med att sätta ord på vad 

svårigheten egentligen är berättar Nora. Vissa av informanterna anser att de inte handleder 

eftersom ordet handledning förmedlar att hen ska veta mer och bättre än någon annan utan kallar 

det istället gemensamma reflektioner eller pedagogiska samtal som har som syfte att bidra med 

olika delar. ”I samtalen lyfter jag vad jag har sett, jag ger pedagogerna kanske en liten ny tårtbit 

och så resonerar vi tillsammans hur vi ska gå vidare” (Nina). Hilda använder sig av cirkulära 

frågor som utmanar pedagogerna att vidga sitt perspektiv och uppmuntra pedagogerna att själva 

komma med lösningar. Informanterna är överens om att syftet med både handledningen och de 

pedagogiska samtalen är att stötta pedagogerna ii deras arbete. 

 

6.3.2 Det praktiska arbetet 

Hilda tycker att pedagogerna i verksamheten ska vara kritisk till färdiga modeller och material, 

”dessa (färdiga modeller och material) ska följas med stor försiktighet och ifrågasätta syftet och 

metoderna om det inte känns rätt”. Nova upplever att det kan fungera med olika former av 

belöningssystem i form av belöningar som paddan (ipad) eller utevistelse kan användas för att 

öka barnets motivation att förändra beteendet. Både Hilda och Nova tycker att det viktigaste är 

att besluta vilket beteende som fokuseringen ska ligga på, andra beteenden kan ignoreras och 

vissa gånger försvinner de av sig själv. Vera är inspirerad av Greene och Hejlskov Elvén och 

deras tankar om lösningsfokuserat arbete och lågaffektivt bemötande och upplever deras 

metoder som väldigt gynnsamma. Nina framhåller att ”korgmetoden (Greene) förenklar, 

tydliggör var prioriteringarna bör ligga, skapar en samsyn runt barnet och ser på helheten runt 

barnet. 
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När beteendeproblematiken är ett faktum i verksamheten är handledningen eller konsultation 

en vanlig form av stöd till pedagogerna upplever Nora. Mycket av det arbetet handlar enligt 

informanterna om att stärka pedagogerna i mötet med barnet så att de kan hjälpa barnet att göra 

generaliseringar i olika situationer och flytta inövade beteenden från en situation till en annan. 

Informanterna anser att pedagogerna i verksamheten ska agera modeller för barnet så att barnet 

får verktyg i hur de ska agera i olika situationer. Nora betonar att aktiviteterna som erbjuds i 

förskolan bör alltid ha som mål att avslutas positivt och lyckat för att skapa positiva erfarenheter 

hos barnet. Aktiviteterna bör ha en tydlig struktur där barnet kan delta självständigt utan att 

alltid behöva ha en pedagog nära. Nora anser även att pedagogerna i leksituationerna ska vara 

närvarande, fylla på barnet med idéer och ge input till barnet om hur den kan agera i samspelet 

med andra barn. Nora lyfter att ”det ställer höga krav på pedagogerna, de måste ha hög 

kompetens för att hjälpa barnet att lära sig att läsa leksignaler och visa vad som förväntas av 

barnet i leken”. Nora och Vera menar att genom att vara närvarande pedagoger med en bärande 

relation till barnet är det lättare att avläsa när barnet behöver stöttning och när det är dags att 

avsluta aktiviteten innan det uppstår en negativ situation där barnet får misslyckas.  

 

Tilde upplever att den fria leken ställer stora krav på barnet. Hon anser att genom att dela 

barngruppen i mindre grupper skapas goda förutsättningar för kvalité i verksamheten detta på 

grund av att antalet möten minskas och det uppstår en tydligare struktur där det ger barnet bättre 

möjligheter att lyckas. Nora och Nina upplever att gruppindelningarna har dubbla syften, dels 

att minska antalet barn i samma lokal men även att sammansättningen i gruppen är 

välgenomtänkt så att det inte kan uppstå onödiga konfliktsituationer, d.v.s. att det finns barn 

som triggar varandra till negativt beteende i samma grupp. Nina lyfter att använda sig av det 

Leif Strandberg kallar fiffiga kompisar är en metod som fungerar bra, ”att noga tänka över vilka 

barn som sitter med vilka och hur ska barnen möta varandras förmågor på bästa sätt måste 

reflekteras över innan olika temagrupper sätt samman så att barnet ges möjlighet att lyckas”. 

Nora och Vera lyfter kravanpassning och menar att genom att anpassa kraven på barnet efter 

dess dagsform tillåts barnet att lyckas. Detta upplever de kräver att det skapas goda relationer 

mellan barn-barn och barn-pedagoger och det är något som måste få ta tid. Alla informanter 

betonar att relationer och förtroenden inte skapas direkt utan det är något som måste jobbas 

fram.  

 

Tilde menar att pedagogerna måste ”höja statusen på barnet och få igång positiva 

leksituationer” så att barnet får uppleva att lyckas och skapa en positiv bild av sig själv som 

lekare. Frida betonar att ”pedagogerna måste lyfta och bekräfta barnet”. Arbetet med 

beteendeproblematik ska ha fokuseringen på det positiva som barnet gör och bekräfta barnet 

för den som individ inte för dennes prestation. Några informanter arbetar vid vissa tillfällen 

enskilt med barnet för att öva dennes förmågor medan andra anser att allt arbete runt barnet ska 

ske i gruppen så att barnet är inkluderat och känner sig delaktig i verksamheten. Nina upplever 

”att samtidigt som barnet ska uppleva sig inkluderad och delaktig i verksamheten ska barnet bli 

erbjudet konstruktiv vila så att barnet får återhämta sig”. Under en heldag på förskolan ställs 

det flera krav på barnet och barnet kan många gånger behöva återhämtning eller konstruktiv 

vila som enligt Nina kan innebära ”att barnet får sitta och måla själv, bygga lego eller lyssna på 

en bok”. 
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7. Analys 
Nedan följer en ansats att analysera studien ur ett systemteoretiskt perspektiv. 

 

7.1 Vad är beteendeproblematik och vad beror den på? 
För att tydligt kunna föra ett resonemang om definiering och orsak av beteendeproblematik 

delas analysen i två delar. Den första berör definition av beteendeproblematik och den andra 

eventuella orsaker till problematiken. 

 

7.1.1 Definition av beteendeproblematik 

Att definiera beteendeproblematik ur utvecklingsekologiskmodell av systemteorin är komplext 

eftersom systemteorin utgår ifrån att allt hör samman och att barnets beteende är orsakat av hur 

dess omgivning möter det.  Istället för att definiera beteendeproblematiken blir det att definiera 

var i verksamheten och vad i pedagogernas bemötande som det finns brister. Uppstår barnets 

beteende vid samlingar kan det handla om pedagogernas förmåga, det ställs överkrav på barnet 

och samlingen är inte anpassad efter barnets förmågor. Hur beteendet yttrar sig eller hur det 

definieras blir inte relevant i systemteorin utan fokuseringen lägger sig istället på vad i miljön 

eller bemötandet som orsakar beteendet och hur miljön och pedagogerna runt barnet kan 

förändra sig för att bättre möta barnet. 

 

7.1.2 Orsaker till beteendeproblematik 

I ett systemteoretiskt perspektiv är barnets beteende ett resultat av omgivningens bemötande 

(Nordahl et al., 2007), studiens resultat visar att det finns funderingar om att det eventuellt är 

förskolans verksamhet och pedagogernas oförmåga att möta barnet som skapar 

beteendeproblematiken.  Öquist (2003) betonar att en omfattande kartläggning bör ske för att 

se vad det är i miljön och bemötandet som skapar problematiken, informanterna resonerar i 

samma banor. De betonar att beteendeproblematiken alltid är den vuxens ansvar och att ansvaret 

aldrig kan läggas på barnet utan det är alltid vuxenansvaret som råder. Barnets biologiska 

förutsättningar och eventuella diagnoser påverkar hur barnet agerar i olika miljöer och ställer 

större krav på förskolans pedagoger att anpassa sig efter barnets behov. Informanterna upplever 

att det kan vara miljön som skapar barnets beteende och att förhållningssättet hos pedagogerna 

har betydelse för om barnet upplevs ha en beteendeproblematik eller inte.  

 

Orsaker till beteendeproblematik med utgångspunkt i systemteorins utvecklingsekologiska 

modell med makro-, exo-, meso- och mikrosystem skulle enligt studien vara följande. 

Makrosystemet som består av bland annat attityder och värderingar kan ses som pedagogernas 

förhållningssätt och inställning till barnet, har pedagogerna ett förhållningssätt som inte gynnar 

barnet samt en inställning att det är barnet som äger problematiken orsakar pedagogerna barnets 

beteendeproblematik. Exosystemet handlar om förskolans förmåga att ge struktur och tydlighet. 

Finns inte strukturen och tydligheteten vet inte barnet vad som förväntas och då kan en 

beteendeproblematik utvecklas. Mesosystemet blir ur orsaksperspektiv hur relationen mellan 

pedagogen och barnet fungerar. Är relationen dåligt och det finns negativa förväntningar så är 

det större risk att barnet uppför sig negativt menar informanterna. Hur pedagogerna agerar och 

vilken roll de ger barnet skapar mikrosystemet. Informanterna lyfter att det är hur pedagogerna 

möter barnet som avgör om barnet har beteendeproblematik eller inte. 

 

7.2 Grundförutsättningar 
Grundförutsättningarna med systemteorins utvecklingsekologiska perspektiv kan ses från de 

olika nivåerna. Makrosystemet representerar pedagogernas attityder och värderingar kan ses 

som pedagogernas förhållningssätt och inställning till barnet. Studien lyfter pedagogernas 
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ansvar i arbetet med beteendeproblematiken. Har pedagogerna ett förhållningssätt som inte 

gynnar barnet och en inställning att det är barnet som äger problematiken orsakar pedagogerna 

barnets beteendeproblematik. Pedagogernas värderingar från makrosystemet påverkar barnets 

meso- och mikrosystem. Attityderna och värderingarna från makrosystemet bär pedagogerna 

med sin i relationerna till barnet. Mesosystemet representerar relationerna och beroende på hur 

barnet blir bemött agerar barnet på olika sätt. Exosystemet är den fysiska förskolan, dess 

innehåll och vad som erbjuds. Miljöer som stimulerar och är strukturerade kontra miljöer som 

är torftiga eller röriga och otydliga i sin struktur skapar olika förutsättningar för barnet att 

fungera. En strukturerad miljö som stimulerar upplevs av informanterna vara gynnsamt för 

barnet. Mesosystemet som handlar om relationer upplever informanterna är av betydelse, de 

betonar vikten av den säkra anknytningen så att barnet blir sett som en individ och inte som ett 

beteende. I resultatet framgår det att relationen mellan barnet och pedagogen har betydelse. Om 

pedagogerna har vad informanterna kallar en bärande anknytning blir det lättare att beskriver 

hur barnets situation är.  Har pedagogerna en bärande relation med barnet är det mindre risk att 

barnet behöver misslyckas. Även kontakten med vårdnadshavarna har betydelse, strävar både 

hemmet och pedagogerna på förskolan mot samma mål och ser på barnet med positiva ögon är 

det lättare att möta barnet på ”rätt” sätt. Mikrosystemet blir barnets roll och agerande i förskolan 

och beroenden på vad som erbjuds och hur barnet blir bemött menar informanterna att barnets 

beteende yttrar sig på olika sätt. 

 

7.3 Metoder att möta beteendeproblematik 
Systemteorins utgångspunkt att allt hör samman motiverar kartläggningen som en betydande 

metod i arbetet med beteendeproblematik. Barnets miljö måste kartläggas noggrant på alla 

nivåer. När en kartläggning berör organisations-, grupp- och individnivå synliggörs barnets 

Makro-, exo-, meso- och mikrosystem och när analysen genomförs framkommer det var barnets 

styrkor och svagheter finns. Genom att på makronivå arbeta med pedagogernas 

grundkompetens och förhållningssätt förändras barnets meso- och mikrosystem. När 

pedagogerna använder metoder som AKK, TAKK eller ritprat sker förändringar på 

exosystemet, pedagogerna skapar struktur och tydlighet för barnet. Informanterna lyfter att 

pedagogernas sätt att prata och agera påverkar barnet vilket överensstämmer med systemteorin. 

Små förändringar som ord, gester och mimik kan påverka hur barnet reagerar. Förändrar 

pedagogerna sitt sätt att agera runt barnet förändras barnets mikrosystem. Detta gå grund av att 

relation förändras när pedagogerna ändrar sitt sätt att möta barnet. Sker en förändring i 

mikrosystemet måste barnet finna ett sätt att förhålla sig till det och det kan i sin tur innebära 

ett förändrat beteende. 
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8. Diskussion 
Detta avsnitt består av sex delar. I första delen görs en ansats att definiera beteendeproblematik, 

i den andra delen följer ett resonemang om orsaken till beteendeproblematik. Den tredje delen 

behandlar olika metoder att möta beteendeproblematik och även här görs en ansats att finna om 

någon metod kan ses som framgångsrikare än andra. Den fjärde delen är en kort 

metoddiskussion och den femte delen resonerar runt förslag för vidare forskning inom området. 

Sist i avsnittet kommer det en kort avslutande reflektion. 

 

8.1 Definition och orsak 
Vad som orsakar beteendeproblematik och hur den definieras är komplext. Gemensamt för både 

forskare studiens resultat är att beteendeproblematik handlar om när barn uppvisar ett avvikande 

beteende oavsett om detta beteende är aggressioner, utbrott, inagerande beteenden, trotsighet, 

liten motivation, samspelssvårigheter, problem med att tolka leksignaler, svårigheter med 

motoriken, språkligsårbarhet eller är fysisk mot andra barn eller vuxna. Hur beteendet yttrar sig 

blir inte det relevanta utan det handlar inställt om att det avviker ifrån den satta normen av 

någon anledning. Forskningen har ingen gemensam definition och studien visar på samma 

resultat. Resultatet i studien visar att beteendeproblematik är barn som väcker någon form av 

fundering hos pedagogerna. Det blir i likhet med Sandberg et al. (2010) resonemang att det 

handlar om barn som pedagogerna själva har svårt att integrera med. Informanterna beskrev 

och definierade beteendeproblematiken olika men en likhet som fanns var att oavsett 

bakomliggande diagnos så var ansvaret för beteendeproblematik pedagogernas. En fundering 

som väcks av resultatet i studien är att informanternas beskrivning av beteendeproblematik låg 

närmare källor som anses vara populärvetenskaplig litteratur och inte forskning. Om pedagoger 

med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan tillskriver personer som Greene och Hejlskov 

Elvén tolkningsrätten av och hur beteendeproblematik bemöts finns det en risk att barnets behov 

inte uppmärksammas på rätt sätt. 

 

Lutz (2006) och Sandberg et al. (2010) resonemang om att beteendeproblematik är en 

socialkonstruktion kan studien till viss del bekräfta. Studiens resultat visar att 

beteendeproblematik kan ses som en konstruktion av omvärldens krav på barnet. Hildas ord att 

”beteendeproblematik i förskolan skulle aldrig behöva uppstå om verksamheten hittade 

ledtrådarna barnet visar direkt och om verksamheten förändrar sig skulle barnet inte behöva 

misslyckas”. I resultatet av studien nämns sällan barnen med inagerande beteenden (Lund, 

2006; Bulotsky-Shearer et al., 2005), det är utagerande beteenden som får mest utrymme och 

som de flesta insatserna är riktade mot. Att inagerande beteenden nämns mindre kan bero på att 

det inte utmanar pedagogerna på samma sätt, dessa barn är passiva och stör sällan gruppen.  I 

studien framkom det att beteendeproblematik främst var när barnet inte beter sig som förväntat 

och då blir avgörandet hos pedagogerna vilket innebär att ett barn som upplevs ha 

beteendeproblematik i en förskola behöver inte upplevas ha det i en annan eftersom 

pedagogerna där kan ha en annan syn på barnet vilket även Hjörne och Säljö (2013) lyfter. Har 

pedagogerna erfarenhet av det avvikande beteenden eller stor kunskap och förståelse för barnets 

beteende så behövs det inte någon definition av beteendeproblematik utan då blir det en fråga 

om att utifrån barnets förutsättningar finna sätt att möta barnet så att denne får utvecklas efter 

bästa förmåga. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det verksamheten som har svårigheter med 

att möta barnet och att barnets beteende blir en reaktion på hur pedagogerna agerar och hur 

miljön är utformad (Öquist, 2003). En slutsats kan vara att beteendeproblematik är det först när 

någon i barnets omgivning upplever beteendet som problematiskt och att beteendet har pågått 

över tid. I förskolans kontext skulle det innebära att beteendeproblematik skapas av miljön 

(verksamheten och pedagogerna) runt barnet och inte av barnet själv. 
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Forskningen visar att mycket av beteendeproblematiken måste anses normal för förskolebarnet 

(Eresund och Wrangsjö, 2008; Palla, 2011; Studts och van Zyl, 2013). Aggressioner, 

humörsvängningar, trots, testande av gränser och oresonlighet är inom normalspannet för 

förskolebarnet. Beteendeproblematik kan betraktas från olika håll, den kan ha sin orsak i någon 

from av störning hos barnet, orsakad av en diagnos eller inte (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Psykologerna Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) betonar att det inte handlar om något avvikande 

beteende från barnet eller störning, utan istället är det en normal reaktion på ett för barnet 

överkrav som pedagogen ställer. Studiens resultat visar på en likande tolkning. Informanterna 

betonade att orsaken kunde vara flera, ibland kunde beteendet orsakas av en diagnos medan 

andra gånger berodde det på pedagogernas bemötande. Informanterna ansåg att det många 

gånger handlar om anknytningen som en orsak till beteendet i likhet med Eresund och Wrangsjö 

(2008). De föreslår att barn med beteendeproblematik inte glada och lyckliga utan att barnet är 

av någon anledning otrygga och missnöjda. Studien stärker dessa resonemang, informanterna 

har funderingar kring att beteende orsakas av överkrav eller att barnet inte klarar av att hantera 

det som sker i förskolan. I resultatet resonerar informanterna om att om barnet har en bärande 

anknytning känner det en trygghet till pedagogerna och upplever inte att de måste ta till negativa 

beteenden för att klara av krävande situationer. Nina tankar om att ”vi reser tillsammans, den 

enda som vet svaret och visar vägen är barnet” kan upplevas som ett uttryck för att barnet gör 

det som är logiskt just där och då. Resultatet betonar att det är vuxenvärlden som bör försöka 

att förstå varför barnet gör som det gör istället för att skuldbelägga och inte ta ansvar för 

situationen.  

 

Pedagogernas förhållningssätt kan enligt studien orsaka beteendeproblematik hos barnet, 

pedagogernas syn på vad normalitet är och vad de har för förväntningar på barnet blir avgörande 

om det anser att barnet har beteendeproblematik eller inte. Informanterna påpekade att det är 

först när pedagogerna tar ansvar för situationen som en förändring kan ske. I studien framkom 

det att informanterna upplever att mycket av beteendeproblematiken orsakas av pedagogernas 

bemötande och att genom att förändra sättet att bemöta barnet kunde problematiken minska. 

Det är sällan enbart barnet och verksamheten. Tankarna om att beteendeproblematiken orsakas 

av det allt mer elektroniska samhället eller att det är sömnen (Klimek & Séguin, 2016) är inga 

funderingar som finns hos informanterna. Istället är det förskolans verksamhet och 

pedagogernas förmåga att möta barnet på rätt sätt återkommande lyfts fram som den främst 

andledingen till beteendeproblematik.  

 

8.2 Betydelsen av en bra grund 
Målen i läroplanen (Skolverket, 2016) är tydliga, varje barn ska få stöd och stimulans för att 

utvecklas så långt som möjligt men det blir svårt att uppfylla om barnet som uppvisar 

beteendeproblematik inte passar in i normen och utmanar pedagogernas profession. Hur ska då 

pedagogerna i förskolan agera för att möta dessa barn när det ofta tycker att de redan har provat 

allt och ingenting har fungerat? Relationerna nämns av både forskare och informanter som det 

mest betydande i arbetet med beteendeproblematik. Utan en relation till barnet är det svårt att 

skapa goda förutsättningar för ett lärande (Renblad & Brodin, 2014). Hildas beskrivning ”arbete 

med beteendeproblematik handlar om relationer och anknytning som måste skapas på ett 

naturligt sätt”. Att hantera beteendeproblematiken underlättas om pedagogen känner till barnets 

alla starka sidor och kan bygga på dem samt att det vid utbrott är lättare att möta barnet om 

pedagogen har en förståelse för barnets beteende. Olika skyddsfaktorer som pedagogerna i 

förskolan skulle kunna bygga mer på är att skapa goda relationer mellan barnet och andra barn 

på förskolan vilket både studien och Sandberg et al. (2007) visar på. Att skapa relationer kräver 

både tid och engagemang.  
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Återkommande i både forskningen och resultatet i studien är ökad grundkompetensen och 

förståelsen. Att pedagogerna har god kunskap och en hög grundkompetens inom området är 

gynnsamt för arbetet med beteendeproblematik framkommer i studien. Forskningen (Hedenbro 

et al., 2005; Lindqvist & Nordänger, 2010; Renblad & Brodin, 2014) visar att ökad 

grundkompetens och tid är grundförutsättningar för att kunna arbete med 

beteendeproblematiken vilket studien bekräftar. Lindqvist och Nordänger (2010) framhåller att 

det är först med en ökad kunskap som det kan ske en förändring. Genom att pedagogerna får en 

djupare förståelse för barnet förändras möjligheterna att påverka barnets situation vilket studien 

styrker. Arbetet med beteendeproblematik är tidskrävande, att förändra ett förhållningssätt eller 

en förväntan på en annan person är en process. Studien bekräftar att förhållningsättet som 

pedagogerna har påverkar arbetet med beteendeproblematik (Hedenbro, o.a., 2005). 

Pedagogernas förhållningssätt kan enligt studien orsaka beteendeproblematik hos barnet, 

pedagogernas syn på vad normalitet är och vad de har för förväntningar på barnet blir avgörande 

om det anser att barnet har beteendeproblematik eller inte. Informanterna påpekade att det är 

först när pedagogerna tar ansvar för situationen som en förändring kan ske. Varje barn är unikt 

och det finns inget quick-fix, men rätt förhållningssätt och vilket bemötande barnen får 

påverkar. En fundering som väcks är vad som händer med barnen som har pedagoger som inte 

har det rätta förhållningssättet. Sandberg et al. (2010) och Lutz (2006) resonerar och tror att det 

kan vara en fara om ett barns möjligheter till stöd och hjälp utgår ifrån pedagogernas 

upplevelser. Studien visar att pedagogernas inställning och motivering till att öka sin kundksap 

och förståelse för barnen är avgörande. De barn som har pedagoger som lägger skulden på 

barnet får en väldigt liten chans att utvecklas. 

 

Informanterna lyfter att alla pedagoger i förskolan måste ha en vilja och motivation för att kunna 

möta beteendeproblematiken för annars blir det som Sutherland et al. (2012) framhåller, att 

pedagogernas negativa förväntningar på barnet kan orsaka barnets beteende, det blir en form av 

självuppfyllande profetia. Det skapar en negativ spiral vilket Sutherland, et al. (2012) 

konstaterar kan leda till att barnet fortsätter att utveckla negativa relationer till pedagogerna i 

skolan. Även här väcks frågan om vem som har tolkningsrätt och avgöra vad som är accepterat 

beteende och inte. Studien visar att informanterna är tydligt inspirerade av Hejlskov Elvéns och 

Greenes tankar om lågaffektivt bemötande vilket i sig är ett positivt och öppet synsätt. Att helt 

förlita sig på källor utan vetenskaplig grund kan orsaka att andra faktorer blir bortsedda. Är det 

alltid miljön och pedagogerna som ska anpassa sig och förändra så finns det en risk att grunden 

till barnets behov inte framkommer. Är det en diagnos som är grundorsaken kan det vara 

positivt att lyfta fram den så att fler får förståelse samt att barnet själv med stigande ålder lär 

sig hur den fungerar. 

 

Studien och Pallas (2009) tankar om att olikheter bör vara en naturlig del av förskolan stämmer 

överens. Resultatet styrker Pallas (2009) resonemang att förskolans pedagoger bör arbeta för 

att skapa ett klimat i förskolan där samspel mellan olika individer får ta plats. Studien visar att 

ett gott klimat leder till en öppenhet och förståelse som i sin tur minskar rädslan för olikheter 

mellan människor. Läroplanens (Skolverket, 2016) grundsyn att alla barn ska få känna sig som 

en tillgång och få uppleva att de utvecklas uppfylls först när alla barn i förskolan får uppleva 

sig själv som värdefull och en tillgång i gruppen. Ett inkluderande och tolerant förhållningsätt 

gynnar alla barn och det borde vara naturligt att förskolan använder sig av ett sådant eftersom 

förskolan till skillnad från skolan representerar alla barn. Förskolan har barn med alla former 

av diagnoser och funktionshinder. I förskolans verksamhet kan det i samma barngrupp vara 

många olika funktionsvariationer, allt från Downs syndrom, utvecklingsstörning, autism och 

ADHD. Ett förhållningssätt där inkluderande, öppenhet och tolerans mot olikheter borde vara 

gynnsamt för alla. Studien bekräftade Eresund och Wrangsjös (2008) resonemang om att utan 
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ett inkluderande förhållningsätt där barnet får stöd kan konsekvenserna för barnet bli att andra 

barn drar sig undan vilket leder till utanförskap för barnet. 

 

8.3 Metoder i det praktiska arbetet 
Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det nödvändigt att ta med hemmet i kartläggningen av 

barnet (Öquist, 2003). I undersökningen framkommer det att hemmet inte alltid är 

representerade. Detta kan bero på var att synen på problematiken läggs. Informanterna utgick 

starkt ifrån Greenes (2006; 2016) och Hejlskov Elvéns och Edfelts (2017) tankar om att barnet 

alltid agerar logiskt utifrån de förutsättningar som finns. Ninas uttryck om att hon ser Hejlskov 

Elvén som en guru påverkar synen på barnet och möjligheten att hjälpa barnet att utvecklas. 

Nackdelen med det synsättet kan bli om pedagogerna anpassar verksamheten så mycket att 

barnet aldrig lär sig att utmanas och utvecklas. 

 

Vems röst som ska höras i kartläggningen är varierande beroende på vem som uttalar sig, ibland 

är det hemmet och barnets röst som fokuseringen ligger på medan andra framhåller att det ska 

vara pedagogernas och inte specialpedagogens röst som syns. Det är inte avgörande hur barnet 

har det hemma eller vad beteendet har sin grund i utan huvudfokuseringen ligger på hur 

förskolan möter barnets beteende i förskolan. Det är förskolans organisation och verksamhet 

som kartläggs, inte barnet som individ. Sandberg et al. (2010) tankar om att om enbart 

pedagogernas röst framkommer blir det pedagogerna som avgör om det finns ett behov eller 

inte hos barnet. Enligt studien bör en kartläggning vara bred och alla runt barnet samt barnet i 

den mån det går ska få göra sin röst hörd, sedan måste någon ta ansvaret och se med kritiska 

ögon på vad kartläggningen visar och var som är möjligt att förändra. När kartläggningen är 

gjord och handlingsplanen ska skrivas är det målformuleringarna som är av viktiga. Både 

informanterna och Lindqvist och Nordänger (2010) betonar vikten av att utvärdera målet för att 

se om dessa verkligen hjälper barnet att utvecklas eller om det behövs sättas upp nya. Ett vanligt 

mål i handlingsplanerna är gruppindelningar av olika slag. Pedagogerna ska tänka över 

gruppsammansättningen eller att gruppen skulle delas i mindre grupper (Nordling, 2006). 

Informanterna lyfter begrepp som ”fiffiga-kompisar” som Leif Strandberg förespråkar där 

baren agerar modeller för varandra och grupperna bestäms utifrån att det ska finnas någon fiffig 

kompis för alla och så att alla barn ska ha möjlighet att lyckas.  

 

Hedenbro et al. (2005) och studiens resultat stämmer överens. För att utveckla sina 

samspelsfärdigheter kan mål som handlar om att barnet behöver bli bekräftat, lyssnat på och 

uppmärksammad av en engagerad pedagog sättas. De åtgärder som används för att uppfylla 

målet blir pedagogernas sätt att skapa struktur och tydlighet. Detta kan enligt både forskning 

och studiens resultat skapas genom förändringar i verksamhetens utformning. Studien visar att 

kravanpassning är något pedagogerna bör ha i åtanke när de möter barnet med 

beroendeproblematik, att inte ställa överkrav kräver att pedagogerna har en god relation med 

barnet och det kräver tid och engagemang. Både studien och forskningen är överens om att 

olika metoder som bildstöd, AKK eller TAKK, skapar tydlighet och förståelse för barnet. 

Genom en bättre struktur och mer tydlighet i verksamheten kan det långsiktigt innebära att fler 

barn klara av att möta kraven som ställs på dem i förskolan. Leken lyfts av både forskningen 

(Hedenbro et al., 2005; Nordling, 2006; Palla, 2011) och informanterna som en gynnsam metod 

att stötta barnet i sin utveckling. Det handlar inte om den fria leken utan om den styrda då aktiva 

och engagerade pedagoger stöttar och leder barnet framåt. En leksituation som har som syfte 

att skapa positiva erfarenheter och lust att vilja delta. 
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8.4 Avslutande reflektion 
Mycket av arbetet runt beteendeproblematik verkar vara svår att förmedla, mycket handlade 

om förhållningssättet som var inkluderande men få kunde beskriva hur ett sådant 

förhållningssätt var i verksamheten. Det finns en risk att barnet blir drabbad om ingen börjar 

reflektera över alla åtgärder som sätts in och om dessa verkligen fungerar, att skapa en 

gemensam definition av vad beteendeproblematik är och hur den yttrar sig är en början för att 

hitta fungerande metoder att möta den på. Konsekvenserna för barnet som pedagogerna i 

förskolan missar att hjälpa kan bli livslånga och det borde ligga i allas intresse att fånga upp 

dessa barn så tidigt som möjligt för att stötta dem till en positiv utveckling. För det är som 

Renblad och Brodin (2014) uttrycker det, ingen garantin att alla barn som får stötning och hjälp 

klarar sig senare i livet men chanserna ökar. Läroplanens (Skolverket, 2016) intentioner att 

varje barn ska få utvecklas och känna sig delaktig och behövd är pedagogernas ansvar tydligt, 

varje barn måste redan i förskolan få chansen att lyckas för att senare i livet ialla fall vara så 

välförberdda som det kan bli på samhället krav. Det är barnets rättighet och pedagogernas 

ansvar att förutsättningar för detta ges. Att definiera beteendeproblematik och konstatera vad 

den beror är svårt. Mer forskning inom området behövs så att de metoder som används har en 

dokumenterad effekt och inte att metoden som används är vald på grund av vilken 

populärvetenskaplig källa som är bäst på att marknadsföra sig. 

 

8.5 Metoddiskussion 
Studien skulle eventuellt ha visat andra metoder att möta beteendeproblematik om 

informanterna hade varit verksamma pedagoger, det på grund av att de är de i verksamheten 

som ska verkställa alla planer och idéer som finns runt beteendeproblematik. Pedagogernas 

erfarenheter av vad som fungerar och inte kan ju eventuellt skilja sig ifrån specialpedagogernas. 

Hade informanterna även bestått av pedagogerna i förskolan hade eventuellt definitionen av 

beteendeproblematik sett annorlunda ut samt vilka åtgärder som de upplever hjälper bäst. 

Studiens resultat hade eventuellt kunnat se annorlunda ut om intervjuerna hade genomförts 

ansikte mot ansikte. Både Bryman (2011) och Denscombe (2016) lyfter att fördelen med 

telefonintervjuer är att informanten är avslappnad och inte påverkad av intervjuaren och 

nackdelen blir att inte se och kunna avläsa informantens kroppsspråk vilket innebär att 

eventuella följdfrågor eller omformuleringar av frågor kan ha uteblivit för studien har fått utgå 

ifrån hur informanterna har låtit på rösten.  

 

Inspelningen av telefonintervjuerna kan även ha på verkat studiens resultat detta för att det är 

enligt Bryman (2011) vanligt att informanter blir obekväm när de vet att deras svar spelas in. 

En fördel med inspelningen är dock att det gavs möjlighet att lyssna igenom informationen flera 

gånger och lättare att eventuellt få fram nyanserna i informanternas röst (Bryman, 2011). Min 

subjektivitet, att forskaren själv är aktiv inom förskolans verksamhet kan till viss del ha 

påverkat utformningen av redovisat resultat, detta eftersom det inte går att frångå att personliga 

värderingar, övertygelser eller erfarenheter kan ha påverkat analysen av resultatet (Denscombe, 

2016). En annan forskaren skulle eventuellt ha analyserat svaren på ett annat sätt. Tanken med 

studien från början var en men resultatet blev annorlunda och eventuellt hade mer 

välformulerade forskningsfrågor kunnat smalna av innehållet eller att syftet från början skulle 

ha varit att enbart se på metoderna i arbetet. Användandet av systemteorin som teoretiskt 

perspektiv fungerade bra och tydliggjorde vad förskolan strävar efter, nämligen att se på 

helheten runt barnet och inte sätta fokuseringen på det enskilda barnet. Att tonvikten på arbetet 

blev på metoder var inte inräknat från början utan skapades allt eftersom arbete pågick. Att 

finna material till en studie om beteendeproblematik i förskolan har varit komplicerat.  
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8.6 Vidare forskning 
Ett område för vidare forskning skulle vara att titta närmare på om åtgärderna som skriva i 

handlingsplanerna efterlevs i verksamheten eller blir det enbart fina ord i ett dokument? Hur 

jobbar pedagogerna konkret med att skapa god stämning i gruppen eller att förändra sitt 

bemötande mot barnet samt om dessa mål är mätbara. Ett annat område som skulle vara 

intressant att studera djupare är om det går utifrån verksamma pedagoger i förskola och skola 

skapa en definition av vad beteendeproblematik är. Ett tredje område för vidare forskning skulle 

kunna vara en djupare studie om hur de metoder som finns idag fungerar i förskolan, eftersom 

förskolan är ett outforskat område gällande beteendeproblematiken och den tidigare 

forskningen som finns främst berör skolan finns det få studier hur olika metoder verkligen 

fungerar i den praktiska verksamheten. Studien skulle eventuellt i förlängningen ses som en del 

av andra studier och ge en inblick i hur denna sociala verklighet kan upplevas av verksamma 

pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan. De flesta studier om 

beteendeproblematik, både internationella och svenska, berör skolan eller är inriktade på det 

psykologiska fältet. Förskolan är sällan ett prioriterat område inom forskning samtidigt som allt 

mer tyder på att tidiga insatser gynnar barn och då borde förskolans verksamhet och utformning 

forskas mer på så att den kan utvecklas och bli ännu bättre på att möta alla barn. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide 
1. Yrkestitel? 

2. Antal verksamma år? 

3. Verksam i enbart förskolan? 

a. Förskola- skola? 

b. Tillhör Elevhälsan? 

4. Vad är beteendeproblematik i förskolan enligt dig? 

a. Hur yttrar det sig? 

b. Hur vanligt är det enligt dig? 

5. Har du/förskoleområdet några speciella rutiner runt barn med denna problematik och 

hur ser dessa rutiner ut? 

6. Hur gör du kartläggning kring problematiken? 

a. Hur noggrann är den? Vilka delar finns med (hemmet och förskolan)? 

b. Observationer, samtal, pedagogiska observationer m.m. 

c. Relationer mellan barnet och andra, vilken vikt har den i kartläggningen? 

d. Skulle jag kunna få ta del av ett avkodat exemplar? 

7. Handlingsplan, vilka är involverade? 

a. Vad finns med i handlingsplanen? 

i. Olika strategier, vilka/hur ser dessa ut? 

ii. Pedagogernas roll? 

iii. Kan jag få ta del av en avkodad kopia? 

8. Konkreta exempel, hur gör du praktiskt i arbetet? 

a. Vilka metoder använder du? 

i. Handledning, vem handleder du? 

ii. Böcker/inspiration från t.ex. ”Barn vi bekymrar oss om?”, Hejlskov, 

Greene m.fl.? 

iii. Direkt med barnet, i så fall vad gör du? 

9. Utvärdering, hur sker den? 

a. Vem är med och utvärderar? 

b. Vad upplever du fungerar? 
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Bilaga 2 

Följebrev  
Hej! 

Jag skriver just nu på mitt examensarbete på Specialpedagog programmet 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att analysera vad beteendeproblematik i förskolan kan vara. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras; 

  

- Hur definierar verksamma specialpedagoger beteendeproblematik i förskolan? 

- Vilka metoder använder sig verksamma specialpedagoger av när det möter 

beteendeproblematik?  

- Vad finns det för gemensamma framgångsfaktorer? 

 

Information till deltagare i studien 

Samtyckeskrav: 

- Allt deltagande är frivilligt och du har närsomhelst rätt att avbryta din medverkan. 

- Du har rätt att välja vilken information du delar med dig av. 

- Innan rapporten blir offentlig får den som önskar ta del av det som är skrivet samt 

påverka om det är något som har tolkas fel eller om det har blivit något missförstånd. 

 

Konfidentialitetskrav:  

- Ingen person i denna studie kommer att namnges. Alla deltagare kommer att figurera 

under fiktiva namn. 

- De inspelade samtalen kommer enbart lämnas ut om det uppkommer en begäran av 

handledare eller opponent för genomgående granskning. Dessa är berörda av sekretess. 

- Inspelningarna kommer efter att arbetet är godkänt att förstöras. 

 

Nyttjandekrav: 

- Inga insamlade uppgifter kommer att användas eller lånas ut i något som helst 

kommersiellt bruk eller annat icke-vetenskapliga syften. 

- Inga uppgifter kommer att användas för beslut eller andra åtgärder som kan direkt 

påverka någon enskild deltagare i studien utan dennes medgivande. 

Källa: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2002). 
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Rapporten kommer att efter avslutad utbildning läggas upp på Divaportalen. Har du några 

eventuella frågor maila (helena.oman@pitea.se) eller ring 070-XXX XX XX. 

Med vänliga hälsningar 

Helena Öman 

Studerande på Specialpedagogiska programmet vid Umeå Universitet. 
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Bilaga 3  

Sorteringsmall för datainsamling 
 

Informant Definition Orsak Grundfaktorer Metoder Gemensamma 

nämnare 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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Bilaga 4 

Inspirations källor för informanterna 

Bo Hejlskov Elvén 

Hemsida: http://hejlskov.se/   

Facebook: Bo Hejlskov Elvén 

Podd: http://urskola.se/Produkter/198032-NPF-podden-Starka-

kansloutbrott#Om-serien 

Hejlskov Elvén, B. & Hejlskov Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende 

vid utvecklingsmässiga funktionshinder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Hejlskov Elvén, B. & Wiman, T. (2015). Barn som bråkar: att hantera 

känslostarka barn. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. (1. utg.) Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om 

lågaffektivt bemötande. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. 

Ross W. Greene 

Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn 

som har svårt att tåla motgångar och förändringar. (3., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Greene, R.W. (2016). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med 

beteendeproblem att hitta rätt. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

David Edfelt 

Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan: att förebygga problemskapande 

beteenden. (1. uppl.) Stockholm: Gothia Fortbildning. 
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Böcker 
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Övrigt 

Tidskrift: Modern psykologi 

Tina Wiman 

- Mamma till tre barn med autism. Bloggare, journalist och författare. Skriver om 
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