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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad kunskap om vilka strategier som används av 
verksamma förskollärare i arbetet med att stötta utagerande barn i 4 till 5-årsåldern. Syftet är 
också att undersöka varför dessa strategier används. De forskningsfrågor som den kvalitativa 
studien utgår ifrån är: Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i bemötandet 
av utagerande barn och varför? Vilka faktorer påverkar förskollärares möjligheter och 
förutsättningar i att stödja utagerande barn i sin verksamhet? Fyra verksamma förskollärare har 
intervjuats för att få svar på forskningsfrågorna. Resultatet visar att förskollärarna främst 
använder sig av ett lågaffektivt bemötande av utagerande barn. De orsaker som förskollärarna 
menar ligger bakom ett utagerande beteende ligger främst inom barnet själv. Resultatet visar 
också att det inte är optimala förutsättningar för att bemöta dessa barn på det sätt förskollärarna 
önskar och att de faktorer som påverkar förutsättningarna negativt till största delen inte kan 
påverkas av förskollärarna själva. 

Nyckelord: förutsättningar, lågaffektivt bemötande, strategier, utagerande barn  

  



 

3 

 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 5 

1.1 SYFTE ........................................................................................................................................................ 6 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................................................... 6 
1.3 AVGRÄNSNING ............................................................................................................................................ 6 

2 BAKGRUND ............................................................................................................................................. 7 

2.1 BEGREPPET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD .................................................................................................... 7 
2.2 BEGREPPETS HISTORISKA FRAMVÄXT ................................................................................................................ 7 
2.3 FÖRSKOLANS UPPDRAG ................................................................................................................................. 7 
2.4 TIDIGARE KUNSKAP OCH TEORIER OM ORSAKER TILL UTAGERANDE BARN ................................................................. 8 

2.4.1 Orsaker beskrivs som problem inom barnen ................................................................................... 8 
2.4.2 Bristande färdigheter i flexibilitet/anpassningsförmåga ................................................................ 8 
2.4.3 Orsaker till barns utagerande finns i miljön .................................................................................... 9 
2.4.4 Anknytningsteorin ......................................................................................................................... 10 
2.4.5 Tillgänglighetsmodellen ................................................................................................................ 10 
2.4.6 Kombination av barn och miljö som orsaksfaktorer ..................................................................... 10 

2.5 STRATEGIER FÖR BEMÖTANDE OCH DESS BAKOMLIGGANDE TEORIER .................................................................... 10 
2.5.1 Samarbetsbaserad problemlösning .............................................................................................. 10 
2.5.2 Lågaffektivt bemötande ................................................................................................................ 11 
2.5.3 Den gränssättande modellen ........................................................................................................ 12 

2.6 FÖRSKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS GE VARJE BARN STÖD ............................................................... 13 

3 METOD .................................................................................................................................................. 14 

3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD ............................................................................................................................. 14 
3.2 URVAL ..................................................................................................................................................... 14 
3.3 DATAINSAMLING ....................................................................................................................................... 15 
3.4 DATABEARBETNING .................................................................................................................................... 15 
3.5 TILLFÖRLITLIGHET ...................................................................................................................................... 16 
3.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN ..................................................................................................................... 16 
3.7 METODDISKUSSION .................................................................................................................................... 16 

4 RESULTAT .............................................................................................................................................. 17 

4.1 FÖRSKOLLÄRARES STRATEGIER I BEMÖTANDET AV UTAGERANDE BARN .................................................................. 17 
4.1.2 Lågaffektivt bemötande ................................................................................................................ 17 
4.1.3 Sätta gränser ................................................................................................................................. 18 
4.1.4 Gemensam problemlösning .......................................................................................................... 19 
4.1.5 Närvarande pedagog .................................................................................................................... 19 
4.1.6 Skapa förutsättningar ................................................................................................................... 20 

4.2 ORSAKER BAKOM BETEENDET ....................................................................................................................... 20 
4.2.1Outvecklade färdigheter hos barnet .............................................................................................. 20 
4.2.2 Oklart med orsak ........................................................................................................................... 21 
4.2.3 Miljön barnet möter i förskolan .................................................................................................... 21 

4.3 FÖRSKOLLÄRARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MÖTA OCH STÖTTA UTAGERANDE BARN ......................................... 22 
4.3.1. Yttre faktor-Storleken på barngrupperna .................................................................................... 22 
4.3.2 Yttre faktor-Antal pedagoger ........................................................................................................ 22 
4.3.3 Yttre faktor-Tid för reflektion ........................................................................................................ 23 
4.3.4 Inre faktor-Kunskaper i ämnet ...................................................................................................... 23 

5 ANALYS ................................................................................................................................................. 25 

5.1 STRATEGIER SOM ANVÄNDS ......................................................................................................................... 25 
5.1.1 Lågaffektivt bemötande-Den vanligaste strategin ....................................................................... 25 
5.1.2 Den gränssättande modellen-används inte idag .......................................................................... 26 
5.1.3 Samarbetsbaserad problemlösning .............................................................................................. 26 
5.1.4 Närvarande pedagog-en nödvändig strategi ................................................................................ 27 
5.1.5 Skapa rätt förutsättningar- viktigt för att barnet ska lyckas ........................................................ 27 

5.2 BAKOMLIGGANDE ORSAKER ......................................................................................................................... 27 
5.2.1 Orsaker bakom utagerande beteende-främst hos barnet själv .................................................... 27 



 

4 

 

5.2.2 Orsaker bakom utagerande beteende- även i miljön .................................................................... 27 
5.3 FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................................................................... 28 

6 DISKUSSION .......................................................................................................................................... 29 

6.1 VAD BETYDER RESULTATEN? ........................................................................................................................ 29 
6.2 AVSLUTANDE REFLEKTION............................................................................................................................ 30 

REFERENSLISTA ........................................................................................................................................ 31 

BILAGA 1 INFORMATIONSBREV ............................................................................................................... 32 

BILAGA 2 SAMTALSGUIDE ........................................................................................................................ 33 



 

5 

 

1 Inledning  

Han vill bara ha uppmärksamhet! 

Han manipulerar oss och tror att han ska få bestämma! 

Han saknar motivation och har en negativ attityd! 

Han gör dåliga val! 

Han vet exakt vilka knappar han ska trycka på! 

Precis sådana kommentarer har jag hört sägas om mitt utagerande barn, både av personal inom 
förskolan och av andra vuxna. Är det detta det handlar om eller finns det andra sätt att förstå och 
bemöta utagerande barn? 

I förskolan ska det lekfulla lärandet ge barnen en bra grund för deras framtida utveckling. Vissa barn 
är i behov av stöd för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Verksamheten ska anpassas till alla 
barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få 
detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt (Skolverket, 2016a). När det gäller utagerande barn som är arga och bråkar så lär sig de flesta 
barnen med tiden att kontrollera sig så att de kan bete sig på ett sätt som är accepterat i deras 
omgivning. De barn som inte gör det riskerar att hamna i en negativ utvecklingsspiral som leder till 
negativa konsekvenser både för personer i deras omgivning och för dem själva (Eresund & Wrangsjö, 
2008). Dessutom har det i långtidsstudier visat sig att barn som har ett antisocialt eller aggressivt 
beteende redan i förskoleålder har sämre förutsättningar än de barn som utvecklar detta beteende 
senare (Eresund & Wrangsjö, 2008).  

Mitt intresse för utagerande barn och hur pedagoger ska ge det stöd de behöver har ökat under min 
tid på förskollärarutbildningen. Dels på grund av inslag i utbildningen men även på grund av att jag 
själv har ett utagerande barn som under sin tid på förskolan och i förskoleklass har haft ett behov av 
stöd. I mina kontakter med personal i förskolan och i förskoleklass har jag i praktiken också mött 
pedagoger som har haft olika perspektiv på hur mitt barn ska bemötas för att få det stöd han 
behöver. Min nyfikenhet kring vilka strategier som används och varför dessa strategier används har 
väckts under denna tid. Det finns begränsad forskning och dokumentation kring vilka strategier 
förskollärare faktiskt använder i bemötandet av utagerande barn (Sandberg & Norling, 2009). Jag har 
upplevt information inom detta ämne som bristfällig, då det finns begränsad tillgång av vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar som undersöker vilka strategier förskollärare använder i bemötandet av 
utagerande barn. Sandberg och Norling (2009) beskriver att pedagoger i förskolan uppger att de 
saknar tid för att reflektera, diskutera och dokumentera vilka strategier de använder sig av i arbetet 
med barn i behov av stöd. Pedagogerna uppger också att de får alldeles för lite kompetensutveckling 
inom området vilket enligt författarna leder till att pedagogerna saknar ett gemensamt språkbruk för 
att beskriva på vilket sätt och varför de använder sig av olika strategier. Detta påverkar också 
möjligheten för pedagogerna att berätta och beskriva om deras strategier vilket gör att kunskapen 
inte kan delges till andra.  

Sammantaget visar det som beskrivits i inledningen att det i forskningen saknas kunskap om vilka 
strategier som tillämpas och varför de används i förskolan i arbetet med barn i behov av stöd. Med 
detta i åtanke anser jag att det finns ett behov av att undersöka vilka strategier som förskollärare 
använder i bemötandet av utagerande barn som är i behov av stöd och varför de använder dessa 
strategier. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad kunskap om vilka strategier som används av 
förskollärare i förskolan i arbetet med att stötta utagerande barn i 4 till 6-årsåldern. Syftet är också 
att undersöka varför dessa strategier används.  

1.2 Frågeställningar 

Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i bemötandet av utagerande barn och 
varför? 

Vilka faktorer påverkar förskollärares möjligheter och förutsättningar i att stödja utagerande barn i 
sin verksamhet? 

1.3 Avgränsning 

Eresund och Wrangsjö (2008) menar att de flesta barn som är arga och bråkar med tiden lär sig att 
behärska sig på ett sätt som accepteras av omgivningen. Det är inte säkert att de är mindre arga på 
insidan men de visar det inte. Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver vidare att småbarn som blir 
arga ofta visar det genom att vara fysiskt aggressiva, de skriker, kastar saker, knuffas, slåss och bits. 
Men de flesta börjar ungefär i fyraårsåldern kunna uttrycka sin vrede på ett sätt som är acceptabelt 
(ibid.). Barn i 4-5 årsåldern som ännu inte lyckats behärska sig eller uttrycka sin vrede acceptabelt har 
ett behov av stöd och därför har studien avgränsats till att undersöka vilka strategier som 
förskollärare använder i bemötandet av utagerande barn i 4-5 årsåldern. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden är strukturerad så att den först ger en beskrivning av hur man definierar och ser på barn 
i behov av särskilt stöd, i synnerhet de barn som är utåtagerande, i relation till förskolans uppdrag. 
Vidare redogörs för vilka orsaker tidigare litteratur och forskning menar kan finnas i relation till dessa 
barns agerande. Slutligen presenteras vilka strategier som rekommenderas och förskolans 
förutsättningar för att möta och stötta dessa barn i sin verksamhet. 

2.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är enligt Sandberg (2007) svårtolkat och det är inte heller 
någon särskild grupp som kan identifieras. Sandberg och Norling (2009) beskriver hur förskollärare 
identifierar barn på deras avdelningar som de anser är i behov av särskilt stöd. Vissa av barnen är på 
grund av någon form av funktionsnedsättning eller medicinska skäl formellt berättigade till detta 
särskilda stöd. Andra barn som inte formellt är berättigade till särskilt stöd kan enligt Sandberg 
(2007) ändå av personal eller vårdnadshavare anses vara i behov av särskilt stöd. Dessa barn 
omnämns som barn i gråzonen.  

2.2 Begreppets historiska framväxt  

Enligt Sandberg och Norling (2009) talades det i tidigare officiella dokument för förskolan om barn 
med särskilda behov och att det krävdes speciella insatser för att tillgodose behoven för dessa barn. 
Under 1980-talet skedde en förändring till att det i Pedagogiskt program för förskolan talades om 
barn som behöver särskilt stöd. Visserligen kvarstår tidigare perspektiv att det är barnet som har 
problem men med inriktningen att det inte är någon homogen grupp. Barnens svårigheter kan vara 
tillfälliga och övergående och alla barn i verksamheten kan behöva tillfälligt stöd. Under 1990-talet 
började en annan syn på dessa barn träda fram. Nu talades det om barn med svårigheter i förskolans 
verksamhet. Genom det begreppet påpekades det att även miljön som barnet vistas i har betydelse 
för problemen som uppstår. I dag har begreppet barn i behov av stöd utformats med tanke på att det 
ska betonas att det är förskolans verksamhet och de insatser som pedagogerna gör som ska 
utvärderas och inte det enskilda barnet (Sandberg & Norling, 2009). Skolverket (2016a) betonar 
också att det är förskolans uppdrag att se till att verksamheten anpassas till alla barn i förskolan. 
Genom historien har alltså fokus flyttats från att barnet är avvikande till att betoningen läggs på den 
miljö som barnet möter i verksamheten. 

2.3 Förskolans uppdrag 

Skolverket (2016b) tydliggör att det är förskolans uppdrag att lägga grunden för barnens livslånga 
lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska i 
samarbete med vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Verksamheten ska anpassas till alla barn vilket inkluderar de barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra. Eftersom barn som inte lär sig hantera sin 
aggression enligt Eresund och Wrangsjö (2008) riskerar att hamna i en negativ utvecklingsspiral som 
leder till negativa konsekvenser både för personer i deras omgivning och för dem själva behöver 
dessa barn stöd i att hantera sin aggression. 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt utvärderas och utvecklas för att ge alla barn möjlighet till en god 
utveckling efter deras individuella förutsättningar. Skolverket (2016b) beskriver förskolans kvalitet 
som verksamhetens organisation, innehåll och genomförande och för att kunna utvärdera och 
utveckla kvaliteten så måste barnens utveckling och lärande följas, dokumenteras och även 
analyseras och på så vis synliggöra om arbetet sker i enlighet med förskolans mål (ibid.).  
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2.4 Tidigare kunskap och teorier om orsaker till utagerande barn 

Dels beskrivs det som att barnet har svårigheter i sig självt som härstammar från det psykologiska 
fältet men det finns också teorier som härstammar från sociologisk forskning där det betonas att 
svårigheterna inte nödvändigtvis finns hos barnet utan ligger i den miljö som barnet befinner sig i. 
Slutligen så finns också teorier som menar att det är en kombination av dessa orsaksfaktorer. 
Beskrivningen av orsakerna kommer också att presenteras i den ordningen. 

 

2.4.1 Orsaker beskrivs som problem inom barnen 

En del orsaksteorier beskriver problem hos barnet själv och kan ofta förknippas med olika typer av 
diagnoser inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) där ADHD är den vanligaste 
diagnosen med utagerande problematik. 

Barn med utagerande problem kan enligt Socialstyrelsen (2010) beskrivas som beteendemönster 
som kan sammanfattas med diagnostiska bedömningar som t.ex. ADHD, Trotssyndrom eller 
uppförandestörning. 

Författaren beskriver att barn med ADHD har uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet samt 
överaktivitet vilket kan leda till problem i relationen med andra barn och vuxna. Barn med ADHD kan 
ha svårt att hantera sina känslor och sitt humör vilket kan leda till ett utagerande beteende 
(Socialstyrelsen, 2010). På liknande sätt beskriver Anckarsäter, H., Stahlberg, O., Larson, T., 
Hakansson, C., Jutblad, S. B., Niklasson, L., Nydén, A., Wentz, E., Westergren, S., Cloninger, R., 
Gillberg, C., & Rastam, M. (2006) att diagnosen ADHD är förknippat med svårigheter att reglera sitt 
temprament. 

Socialstyrelsen (2014) beskriver på liknande sätt problematiken för barn med en ADHD-diagnos. 
Kärnsymptomen beskrivs som uppmärksamhetssvårigheter och impulsivitet och överaktivitet. Med 
impulsivitet menar Socialstyrelsen (2014) att barnet har svårt att bromsa och kontrollera sina 
impulser vilket kan innebära problem att hålla inne med sina reaktioner eller tänka sig för vilka 
konsekvenser handlandet medför. Barn med ADHD har väldigt svårt att kontrollera och reglera sina 
känslor vilket kan visa sig som kraftiga utbrott även vid små motgångar. Vidare menar Socialstyrelsen 
(2014) att det kan vara svårt att förutse hur barnet ska reagera i olika situationer. 

Enligt socialstyrelsen (2010) används benämningen trotssyndrom när barn uppvisar ett fientligt, 
negativt och trotsigt beteende mot personer i deras omgivning så ofta att det blivit ett mönster. 
Dessa barn blir lätt arga, hamnar ofta i slagsmål och protesterar mot vuxnas krav. Det är enligt 
författaren också vanligt att barn med ADHD utvecklar trotssyndrom.  

Uppförandestörning handlar enligt Socialstyrelsen (2010) om allvarliga handlingar eller beteenden 
som bryter mot de normer som gäller i den miljö barnet befinner sig i. Vidare beskriver författaren 
att trotssyndrom ofta är ett delproblem vid diagnosen uppförandestörning.  

Barn med de ovan beskrivna diagnoserna har enligt Socialstyrelsen (2010) ofta svårigheter eller 
funktionsnedsättningar som gör att de är sårbara i den miljö de möter.  

De ovan beskrivna diagnoserna som förknippas med utagerande beteende hos barn är bara en del av 
alla diagnoser som kan kopplas till denna problematik. 

2.4.2 Bristande färdigheter i flexibilitet/anpassningsförmåga 

Denna modell som Greene och Stuart Ablon (2012) förespråkar fokuserar på att identifiera de 
kognitiva faktorer som bidrar till att ett barn uppvisar bristande anpassningsförmåga och explosivitet. 
De psykologiska faktorerna som modellen menar bidrar till att barnet har svårigheter att utveckla sin 
flexibilitet/anpassningsförmåga och förmågan att hantera sin frustration kan delas in i fem olika 
områden:  
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Exekutiva färdigheter. Till dessa färdigheter hör arbetsminnet som handlar om individens förmåga 
att hålla händelser i minnet samtidigt som hen ska tänka framåt och ta beslut om hur hen ska agera i 
en given situation. Brister inom detta område kan påverka barnets förmåga att följa en vuxens 
direktiv på ett lämpligt sätt.  

Språkliga färdigheter. För många färdigheter som är centrala för flexibilitet/anpassningsförmåga och 
förmåga att hantera frustration så är språket helt avgörande. Att sätta ord på och sortera sina 
känslor, att kunna uttrycka sina känslor och behov för andra, att sondera och välja bland olika 
valmöjligheter och få respons av andra på hur man har agerat ii sin frustration och problem som 
uppstått är viktigt och det underlättas betydligt av språkliga färdigheter. 

Förmåga att hantera sina känslor. Denna förmåga handlar om att kunna förstå och hantera sina 
känslor för att klara av en given situation. Det barn som har svårt att förstå känslomässig påverkan 
kan reagera med kraftiga känslor på problem, frustration och rädsla.  

Kognitiv flexibilitet. Barn med problem inom detta område har ett väldigt snävt handlingsmönster 
för olika situationer de hamnar i. De är ofta regelstyrda, missar att ta med faktorer som uppstår i en 
viss situation och fokuserar ofta på detaljer i stället för att se helheten.  Dessa barn behöver tydlig 
förutsägbarhet, tydliga rutiner och upplever en väldig frustration om de hamnar i oförutsedda 
händelser och obekanta situationer. Många barn med dessa svårigheter blir diagnostiserade inom 
autismspektrum. 

Sociala färdigheter. Inom detta område handlar det om brister i förmågan att kunna se hur ens eget 
beteende påverkar andra, förstå hur andra uppfattar en själv, tolka sociala koder och uppfatta sociala 
nyanser. Dessa brister gör att barnets repertoar av att hantera frustration minskar vilket kan leda till 
explosiva utbrott. 

Det är inte självklart att brister inom dessa områden leder till explosiva utbrott hos barnen. En 
avgörande faktor för om det ska bli ett utbrott eller ej är den vuxnes förmåga att identifiera dessa 
bristande förmågor. Om barnet placeras ihop med en vuxen som är medveten om barnets 
svårigheter och kan se vilka situationer som kan skapa problem kan den vuxne interagera med barnet 
så att svårigheterna lindras.  

Författarna menar att dessa kognitiva förmågor måste studeras och kartläggas så att lämpliga krav 
kan ställas på barnet i olika situationer. Samtidigt så ska de utlösande faktorer som framställer dessa 
explosiva utbrott hos barnen identifieras eftersom dessa faktorer ses som olösta problem.  

När både kognitiva förmågor och utlösande faktorer är identifierade menar författarna att näsa steg i 
strategin är att barnet ska delge sin angelägenhet i problemet och även uppvisa empati för att skapa 
en förtroendefull relation med barnet. Vidare ska både barnets och den vuxnes sidor av problemet 
definieras. Först efter det så menar Green och Stuart Ablon (2012) att det är möjligt att tillsammans 
med barnet på ett meningsfullt sätt försöka komma på idéer för att lösa problemet så att båda 
känner sig nöjda. 

Även Emet & Bühler (2017) menar att orsaken till ett utagerande beteende kan ligga i bristande 
färdigheter hos barnet. Om barnet har svårigheter att språkligt kunna uttrycka vilka behov det har 
kan det hos vissa barn skapa en stark frustration. Författarna nämner även den exekutiva funktionen 
inhibition som de menar ligger till grund för kontroll av impulser som barn i 4-5 årsålder normalt 
börjar kunna hantera. Är dessa färdigheter inte tillräckligt utvecklade kan det leda till en upplevelse 
av kaos hos barnet (ibid.). 

2.4.3 Orsaker till barns utagerande finns i miljön  

Andra teorier pekar istället på faktorer i miljön som orsaker till barns utåt agerande, två av dessa 
beskrivs nedan.  
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2.4.4 Anknytningsteorin 

Förespråkare för denna teori menar att vi människor socialt knyter ann till andra människor redan 
från födseln och att det gynnar människans evolutionära överlevnad. Om inte denna anknytning sker 
så blir följderna att barnet utvecklar beteenden som ångest och depressioner. Förespråkare av denna 
teori menar också att anknytningen möjliggör för en senare differentiering som innebär att barnet 
separerar från det sociala för att kunna utveckla autonomi som utgör grundstenen i goda sociala 
relationer. Om inte en god anknytning sker de första åren i ett barns liv så kommer barnet att få 
problem i sina sociala relationer då det störda beteendemönstret som barnet uppvisar grundlagts i 
tidiga år då en bra anknytning saknats (Westerlund, 2017). 

Killén (2014) menar att alla barn knyter an till sina omsorgsgivare och att anknytningen utvecklas till 
antingen en trygg anknytning eller en otrygg anknytning. Barn som utvecklat en otrygg anknytning 
kan enligt Killén (2014) uppvisa ett utagerande beteende som präglas av en stark oro. Det kan handla 
om att barnet förstör i leken eller lärsituationer för andra barn. Det kan också visa sig i att barnet 
förstör andra barns ägodelar, uppträder störande och skapar en oro omkring sig. Enligt Killén (2014) 
kan aggression hos dessa barn utlösas ur bagatellartade faktorer och dessa barn behöver också en 
vuxen tätt intill sig för att klara av situationer där barnet känner sig stressat. 

2.4.5 Tillgänglighetsmodellen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) betonar miljöns betydelse för barns möjligheter till 
utveckling. I ett värderingsverktyg för förskola och skola finns det beskrivet hur en tillgänglig lärmiljö 
identifieras och undanröjes hinder så att varje barn utvecklas så långt som möjligt. Arbetet med en 
tillgänglig lärmiljö tar hänsyn till alla barns behov och förutsättningar för en likvärdig lärmiljö (Ibid). 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) menar att fokus ska ligga på hur den sociala, 
pedagogiska och fysiska miljön kan formas så att alla barn oavsett förutsättningar ska leda positiv 
utveckling för alla barn.  

2.4.6 Kombination av barn och miljö som orsaksfaktorer 

I dag pekar det mesta på att orsakerna till barn utagerande beteende kan ses som en kombination av 
barnens enskilda förutsättningar och den miljö som barnen befinner sig i. 

2.5 Strategier för bemötande och dess bakomliggande teorier 

Strategier som används i bemötandet av utagerande barn i förskolan är sammankopplade med de 
orsaker pedagogerna tänker ligger bakom beteendet. Orsakerna kan ligga hos barnet, miljön eller 
både och.  

2.5.1 Samarbetsbaserad problemlösning 

Collaborative Problem Solving (CPS) Eller översatt till svenska, problemlösning i samarbete är en 
modell som Greene och Stuart Ablon (2012) förespråkar då det gäller bemötande av som författarna 
kallar”explosiva” barn eftersom barnen reagerar med explosiva utbrott då de trotsar de vuxnas vilja. 
Modellen grundar sig i att det ska finnas en ömsesidig respekt och en gemensam problemlösning 
mellan vuxna och barn. De hävdar att just denna metod har hjälpt många barn med detta beteende 
oavsett vilken diagnos som använts för att förklara beteendet hos barnen. Författarna menar att det 
är när barnen hamnar i svåra situationer som problemen uppstår och att det ofta är vuxna som ser 
till att barnen hamnar i dessa svåra situationer. Sedan säger de vuxna att det barnen som får ta 
konsekvenserna av det. Barnen som de valt att kalla explosiva kan beskrivas på olika sätt: trotsiga, 
aggressiva, utagerande, omedgörliga, envisa, motsträviga och utmanande. Vidare hävdar också 
författarna att dessa barn är de mest missförstådda barnen i samhället. Metoden författarna 
förespråkar bygger på tanken att explosiva barn har bristande färdigheter i 
flexibilitet/anpassningsförmåga, bristande förmåga att kunna hantera sin frustration och svårigheter 
med problemlösning (Green & Stuart Ablon, 2012). 
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 Till att börja med så gäller det att identifiera vilka bristande färdigheter som ligger bakom det 
explosiva beteendet hos barnet. Även de vuxnas beteende ska granskas. Samtidigt ska det 
identifieras vilka utlösande faktorer som brukar förorsaka de explosiva utbrotten. Det kan handla om 
överkänslighet för sinnesintryck, dela med sig eller att vara nära en speciell person. Dessa utlösande 
faktorer kan ses som problem som ännu inte är lösta. När dessa bristande färdigheter och utlösande 
faktorer är identifierade så blir det mycket enkelt att kunna förutse tillfällen då explosiva utbrott kan 
ske. Det centrala i CPS- modellen är just att det handlar om vad vuxna kan göra för att förhindra att 
explosiva situationer sker (ibid.). 

För att kunna samarbeta kring problem och oenigheter mellan parterna som är inblandade menar 
Green och Stuart Ablon (2012) att det finns några kriterier som måste uppfyllas. Det första kriteriet 
handlar om medkänsla som handlar om att hjälpa barnen att sätta ord på vad som de anser är 
bakymmersamt. Enligt författarna gör det att barnen känner sig förstådda och att det hjälper till att 
hålla barnet lugnt. Men det viktigaste av allt enligt Green och Stuart Ablon (2012) så bekräftar det att 
barnets oro tas på allvar.  

Det andra kriteriet handlar om att definiera problemet. Enigt Green och Stuart Ablon (2012) ska detta 
göras efter att barnets bekymmer definierats. I detta steg ska den vuxne delge barnet den vuxnes 
bekymmer. När det skett har problemet identifierats då det finns två parters bekymmer som behöver 
lösas (ibid.).  

Det tredje kriteriet benämns av Green och Stuart Ablon (2012) som inbjudan. Det handlar om att 
bjuda in barnet till att gemensamt komma med idéer för att lösa problemet på ett sätt som gör att 
båda parter känner sig nöjda. Det rekommenderas att barnet får börja med att försöka komma med 
idéer att lösa problemet. I diskussionen med barnet ska båda parters bekymmer tas med (Ibid).  

Edfelt (2015) framhäver också de positiva effekter som följer av att samtala tillsammans med barnet 
för att komma fram till en gemensam lösning på problemet. Edfelt (2015) menar att samtal band 
annat leder till att barnet känner att förskolläraren bryr sig om barnet vilket stärker relationen mellan 
barn och förskollärare. Samtalet leder också till att förskollärarens åsikter om vad som hen tycker är 
viktigt framkommer och även att barnen kan förstås bättre. Barnet blir genom samtalet också 
medskapare av sin vardag. Edfelt (2015) poängterar också vikten av att samtalet sker då både barnet 
och förskolläraren har lugnat ner sig.    

Även Hedström (2014) förespråkar en samarbetsbaserad lösning för att bli av med oönskade 
beteenden som barn uppvisar. Hedström (2014) betonar att det gäller att hitta lösningar på ett 
problem som både barn och förskollärare anser är rimliga för att det ska bli hållbart på lång sikt. 
Vidare beskriver författaren ur ett verklighetsbaserat fall hur barnet verkligen uppskattar att de 
vuxna lyssnar utan att komma med färdiga lösningar. När barnet i exemplet själv fick berätta utifrån 
sina egna känslor utan att bli avbruten så kunde barnet uttrycka sig väldigt väl om sin syn på 
problemet och sedan komma med förslag på lösningar vilket resulterade i en gemensam lösning som 
fungerade.   

 

2.5.2 Lågaffektivt bemötande 

Denna modell utgår från principen att barn uppför sig väl om de kan som formulerats av psykologen 
Ross W. Green. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017) (se samarbetsbaserad problemlösning ovan). Hejlskov 
Elvén och Edfelt (2017) menar att om barn uppvisar ett problemskapande beteende så beror det på 
att barnen inte har förutsättningar för att klara av de krav som vuxna ställer på dem. Vidare beskriver 
de att de förutsättningar som barnen saknar kan grunda sig i en mängd olika faktorer. Dessa faktorer 
kan till exempel bero på barnets förmåga att lugna sig själv, planering och genomförande, 
impulskontroll eller flexibilitet, men det kan också handla om barnets egen begåvning. Även stress, 
relationer till vuxna, trygghetskänslan i barngruppen och även vilka strukturer och rutiner som finns i 
verksamheten (ibid.).  
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Emet och Bühler (2017) beskriver på liknande sätt att en av grunderna i lågaffektivt arbete är att 
tänka att det alltid finns en orsak bakom det utagerande beteendet. Det kan handla om kognitiva 
färdigheter som finns hos barnet eller att kraven på barnet i den aktuella situationen är för högt 
ställda. Om en situation där till exempel ett barn agerar utåt och befinner sig i en kaosartad situation 
är det lätt att man som vuxen vill gå fram och ta tag i barnet. Emet och Bühler (2017) menar att det 
är precis tvärt om, den vuxne ska ta ett steg tillbaka för att minska stresspåslaget hos barnet. 
Författarna menar att om man tar tag i barnet så kan barnet uppleva situationen som hotfull och det 
utagerande beteendet bara ökar och fortsätter. Emet och Bühler (2017) menar också att det i en 
situation där ett barn är i affekt kan vara bra att få ut de andra barnen som befinner sig i rummet och 
låta barnet utagera klart själv för att beteendet då tar slut betydligt snabbare än om någon försöker 
stoppa barnet genom att hålla fast det.  

Enligt Hejlskov Elvén (2009) finns det dock faktorer som kan minska risken för en kaosartad situation 
där en möjlighet att dra sig undan kan innebära att barnet klarar av en situation som annars skulle 
blivit kaosartad. Denna möjlighet att dra sig undan kan en del helt enkelt lösa genom att sticka iväg 
då det känns jobbigt (ibid.). 

Då det uppstår ett beteendeproblem i förskolan menar Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) att det gäller 
att undersöka vad problemet egentligen är och för att kunna göra det så måste pedagogerna först 
titta på sitt eget beteende och vilka förväntningar på barnens beteende som finns. Sedan ska det 
jämföras med vad barnet faktiskt kan. Om ett barns beteende i en situation inte fungerar bra så 
beror det på något som pedagogen misslyckats med. Det krävs att pedagogen inser att alla 
beteenden som barnet uppvisar sker i samspel med den omgivning som barnet befinner sig i 
(Hejskov Elvén & Edfelt, 2017).  

En del i det lågaffektiva bemötandet handlar enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) om att affekt 
smittar. Om någon gapar och skriker så har det en tendens att smitta av sig så att andra också gör 
det. Det kan dock vara svårt att alltid vara så professionell som man vill och bör vara. Ibland skenar 
känslorna även för oss vuxna och barnen möts av skrik och skäll speciellt när den vuxne själv inte är i 
form (ibid.). Men i stundens hetta måste ju ändå situationen hanteras så gott det går. Författarna 
menar vidare att det är efter att situationen utvärderats där även den vuxnes agerande ska beaktas 
som grunden läggs för att stå bättre rustad nästa gång en liknande situation uppstår.  En del i att vara 
bättre förberedd nästa gång är att erbjuda barnen alternativa strategier nästa gång de hamnar i en 
liknande situation (ibid.).  

 

2.5.3 Den gränssättande modellen 

För att kunna påverka barnets beteendeproblem och skapa en positiv utveckling för barnet så måste 
åtgärder vidtas och en åtgärd som väldigt ofta rekommenderas är att sätta gränser (Eresund & 
Wrangsjö, 2008). Green och Stuart Ablon (2012) menar även de att behandling av explosiva barn som 
de kallar det har de senaste 45 åren varit starkt influerad av just gränssättande metoder men att det 
inte finns någon enskild teori bakom som stödjer denna metod. Denna metod bygger på att orsaken 
till ett utagerande beteende grundar sig i inkonsekvent och ovillkorlig bestraffning. De vuxna måste 
både bli mer konsekventa och tydliga för att hjälpa barnet att förstå att det inte lönar sig med tjat 
och utagerande beteende. Det går ut på att belöna och uppmuntra det som ses som positivt 
beteende och att bestraffa beteenden som negativa (Green & Stuart Ablon, 2012).  När gränssättning 
införs som åtgärd baseras det ofta på en upplevelse hos de vuxna att barnet har fått för mycket makt 
(Eresund & Wrangsjö, 2008). Att sätta gränser kräver ganska mycket av de som gör det och är ofta 
svårt då barnets integritet också ska respekteras. Det kräver också en genomtänkt plan på hur 
gränssättningen kommer att tas emot av barnet och hur barnets följdreaktioner ska bemötas. De 
vuxna som har att göra med barnet måste också vara överens om vad som anses vara inom 
respektive utom gränsdragningen (Eresund & Wrangsjö, 2008). Om gränssättningen sker på ett 
bekräftande sätt så kan barnet uppleva det som att den vuxne verkligen bryr sig. Om gränssättningen 
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däremot sker på ett uteslutande sätt kan det visserligen uppfattas som att vuxenvärlden bryr sig men 
också som att både vuxna ser barnet som ett störande objekt.  

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) berör också begreppen bestraffning och belöning som en 
konsekvens av ett beteende. När barn uppträder utagerande så vill ingen att det ska hända igen och 
många tänker då på att det måste bli en konsekvens av beteendet så barnet förstår att det inte ska 
upprepas. Men om barnet uppfattar konsekvensen som ett straff så menar författarna att risken för 
att beteendet ska upprepas ökar. Bestraffningen kan även uppfattas som en lindring av samvetet. 
Det kan också bli så att barnen anser att det är värt att få straffet för att utföra en handling som inte 
är tillåten (Ibid.). 

Enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) är det vanligt med olika typer av belöningssystem i skolan som 
även de lägger över ansvaret på barnet. Vissa barn kan klara av belöningssystem, men de barn som 
denna studie handlar om kan inte ta ansvar för sina handlingar och det kan leda till att de får en 
stämpel av att vara den som förstör och saboterar för de andra barnen då det gäller kollektiva 
belöningssystem. Vid individuella belöningssystem menar författarna att det också kan bli så att 
barnet upplever en känsla av att det aldrig kommer att kunna efterfölja kraven och struntar helt 
enkelt i att försöka följa dem. Belöningar kan också ha den effekten att barnen börjar göra saker för 
att få en belöning och inte för att det är rätt eller fel. 

 

 

När barn inte uppfyller de krav som vuxna ställer på dem så kan den vuxne ändå hålla fast vid att 
barnet ska uppfylla de krav som ställs på det vilket är en väldigt populär metod. Det kan ske genom 
fler och kraftigare tillsägelser vilket förmodligen grundar sig i uppfattningen att barnet inte har 
förstått varför det är viktigt att genomföra det krav som ställs på barnet. Då det gäller explosiva barn 
så kommer sannolikt detta leda till ytterligare utbrott beroende på att barnet saknar utvecklade 
kognitiva förmågor. Det uppstår då en oförenlighet mellan barnets förmågor och det sätt som den 
vuxna framför sina krav. Detta leder ofta till att den vuxna förstärker sina krav ytterligare genom att 
erbjuda någon form av belöning om barnet följer kravet eller hotar med någon form av bestraffning 
om barnet inte följer kraven. Detta sätt att tänka är enligt författarna djupt rotade hos många och de 
som tillämpar det har inte heller funderat över alternativa metoder (Green & Stuart Ablon, 2012).  

 

2.6 Förskolans förutsättningar för att lyckas ge varje barn stöd 

Skolverket (2017) menar i en publicering av allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan att 
personalens utbildning och kompetens är faktorer som påverkar mycket för att förskolor ska uppnå 
en hög kvalitet. En annan viktig faktor som Skolverket (2017) hävdar påverkar kvaliteten är 
personaltätheten. Vid resursfördelning av personal i förskolan måste också storleken på barngruppen 
och barngruppens sammansättning tas i beaktning. Till barngruppens sammansättning hör bland 
annat hur många barn i gruppen som är i behov av stöd. Riktlinjerna om barngruppens storlek ligger 
på 6-12 barn per grupp för barn i åldern 1-3 år och 9-15 barn per grupp i åldern 4-5 år (Skolverket, 
2017). Personalens förmåga att organisera barnen och barngruppen är också något som kan påverka 
barnens möjligheter till utveckling. I förskolor med hög kvalitet så menar Skolverket (2016b) att 
barnen delas in i mindre grupper med liknande intressen och målbild för att skapa goda 
förutsättningar för barnens lärande. Skolverket (2016b) hävdar vidare att majoriteten av personalen i 
förskolan anser att de på gruppnivå kan ge både tröst och närhet till de barn som behöver det och 
även att de har tid till att lyssna på barnen. Däremot anser förskollärarna att det är svårt att ge 
enskilda barn i gruppen den uppmärksamhet de behöver. Betydelsen av barngruppens storlek 
beskrivs i rapporten Barngruppers storlek i förskolan (Skolverket, 2016b) där det framgår att den 
främsta utmaningen för förskolans personal är just storleken på barngrupperna. Med stora 
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barngrupper begränsas enligt Skolverket (2016b) möjligheten att kunna ägna tid åt det enskilda 
barnet. Vad som menas med stor barngrupp går dock inte att ange med siffror men för att kunna 
uppnå en balanserad barngrupp med rätt förutsättningar att möta barnen i deras lärande och att 
kunna rikta uppmärksamhet åt det enskilda barnet så menar förskollärare att barngrupperna i dag är 
för stora (Ibid.). 

Engdahl och Ärlemalm Hagser (2015) beskriver att förskollärare betonar att de skulle föredra mindre 
barngrupper än vad de har i dag. För att en barngrupp i förskolan ska fungera väl så är förskollärarnas 
kompetens och hur miljön är välorganiserad också viktiga faktorer (ibid.). Skolverket (2017) belyser 
också miljöns betydelse för barnens möjligheter att utvecklas. Hur miljön är utformad har enligt 
Skolverket (2017) betydelse generellt för alla barn men miljöns utformning har särskilt stor betydelse 
för barn med funktionsnedsättning. Vidare hävdar Skolverket (2017) att om den fysiska miljön inte är 
anpassad till barngruppen och det varken finns utrymme eller rum för att dela in barnen i mindre 
grupper så får det konsekvenser som att barngruppen upplevs för stor. Den fysiska miljön i förskolan 
är således en faktor som väldigt mycket påverkar vilka möjligheter till lärande som barnen ges 
(Skolverket,2017). 

Sammanfattningsvis visar denna bakgrundbeskrivning till att börja med hur begreppet barn i behov 
av stöd växt fram till att idag betona att det är miljön som barnet befinner sig i som ska utvärderas 
och förändras, inte barnet. Vidare beskrivs förskolans uppdrag att stötta barn som är i behov av stöd. 
Då det gäller utagerande barn som är i behov av stöd beskrivs sedan att orsakerna till det utagerande 
beteendet kan grunda sig både i bristande färdigheter hos barnet men även brister i den miljö som 
barnet befinner sig i form av anknytningsbrister och en otillgänglig lärmiljö. Strategier som kan 
användas i bemötandet av utagerande barn beskrivs i form av gränssättning, samarbetsbaserad 
problemlösning och lågaffektivt bemötande. Avslutningsvis visar avsnittet att barngruppens storlek, 
förskolans miljö och personalens kompetens är faktorer som påverkar förskollärares förutsättningar 
att lyckas ge varje barn stöd. 

3 Metod 

I denna del beskrivs på vilket sätt den kvalitativa studien genomförts. 

3.1 Undersökningsmetod 

Eftersom syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om vilka strategier som används i 
bemötandet av utagerande barn i förskolan och varför dessa metoder använd så valde jag en 
kvalitativ forskningsintervju. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun kan användas för att försöka förstå världen ur informantens synvinkel och 
framställa mening utifrån informantens egna erfarenheter. Författarna beskriver också att när 
forskaren vill veta hur något upplevs eller hur något görs så är en kvalitativ intervjustudie ett utmärkt 
sätt att ta reda på det. Genom att intervjua förskollärare så menar jag att det skapas en kunskap om 
just deras upplevda erfarenheter kring utagerande barn. Innan intervjuerna så har jag inhämtat 
kunskap i ämnet utagerande barn genom att läsa litteratur och artiklar i ämnet. Kvale och Brinkmann 
(2014) hävdar att resultatet av intervjun grundar sig i intervjuarens förmåga och omdöme att ställa 
frågor. För att kunna ställa uppföljningsfrågor i intervjun så krävs det att den som intervjuar besitter 
kunskap om ämnet som samtalet handlar om. Den kvalitativa intervjun har enligt Kvale och Brinkman 
(2014) karaktären av ett samtal där två personer samtalar kring ett gemensamt tema. Därför 
benämns hädanefter intervjuguiden för samtalsguide. 

3.2 Urval 

Ett målstyrt urval gjordes för att informanterna skulle vara relevanta för de forskningsfrågor som 
formulerats. Ett informationsbrev (se bilaga 2) lämnades personligen över till personal på de fyra 
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förskolor jag besökte för att få tag på förskollärare att intervjua. Kontakten med de fyra 
förskollärarna som intervjuades togs personligen då jag upplever att det är lättare att få positiv 
respons på det man vill ska genomföras om den första kontakten sker genom ett personligt möte. 
Löfgren (2014) hävdar att efter att syftet är formulerat så ska ett förtroende börja byggas för att få 
informanterna att berätta. Författaren menar att ett bra första steg till att bygga förtroende är att ta 
muntlig kontakt. I informationsbrevet jag lämnade över framgick syftet med studien och att jag ville 
att förskollärarna skulle ha erfarenhet av utagerande barn i 4-5 års-åldern. Alla förskollärare som 
kontaktades ställde upp på intervjun. Samtliga är verksamma förskollärare med 
förskollärarutbildning men med olika lång erfarenhet av yrket. Enligt Johansson och Svedner (2010) 
är det lämpligt att välja informanter med olika erfarenhetsbakgrund eftersom möjligheterna att hitta 
de viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem då ökar. Alla förskollärare arbetar inom samma 
kommun men på olika förskolor. Förskollärarna som deltagit i intervjuerna har gjort det helt frivilligt 
och de har själva fått bestämma tid och plats för intervjun. För att kunna få fylliga berättelser menar 
Löfgren (2014) att det är viktigt att vara lyhörd för informantens önskemål kring intervjun. Nedan (se 
tabell 1) presenteras en tabell med fiktiva namn på förskollärarna, deras utbildning samt hur många 
år de arbetat inom yrket. De fiktiva namnen kommer senare att användas i resultatdelen. 

Tabell 1 

Fiktiva namn Utbildning Antal år i yrket 

Karin Förskollärare 30 

Lina Förskollärare 10 

Märta Förskollärare 7 

Annika Förskollärare 16 

 

3.3 Datainsamling 

En samtalsguide (se bilaga 1) utformades utifrån forskningsfrågorna för att kunna ringa in de frågor 
jag ville ha svar på och för att fungera som stöd till att följa en röd tråd genom samtalet. Löfgren 
(2014) menar att en samtalsguide hjälper till att hålla kursen genom intervjun och om den inte är för 
detaljerad hjälper det till att få riktigt fylliga berättelser. Samtalsguiden läste jag igenom flera gånger 
för att kunna frågorna som jag ville ha svar på så intervjun kunde flyta på utan en massa avbrott med 
bläddrande bland frågor. På så sätt kunde jag under intervjun hålla ögonkontakt med informanten så 
mycket som möjligt och verkligen lyssna på vad informanten berättade och på så sätt kunna ställa 
rätt följdfrågor. Att tydligt visa att man lyssnar menar Löfgren (2014) är den faktorn som bidrar mest 
till att informanten kommer att öppna sig och berätta. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas 
arbetsplatser i lokaler som de själva valt. Intervjuerna har spelats in för att jag ska kunna koncentrera 
mig på lyssnandet och samtalet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att genom att spela in intervjun 
kan den som intervjua fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun. Intervjuerna pågick mellan 30 
och 40 minuter.   

3.4 Databearbetning  

För att analysera förskollärarnas berättelser så har en tematisk analys använts vilken är särskilt bra 
för att se hur flera olika människors berättelser förhåller sig till samma fenomen (Löfgren, 2014). 
Analysen genomfördes i fyra steg vilka beskrivs nedan. 

Steg 1 

Intervjuerna har lyssnats igenom och skrivits ner ordagrant i ett dokument. I citaten som används i 
resultatet har dock vissa ord ändrats till en mer formell språklig karaktär för att de som tar del av 
resultatet ska kunna förstå vad som sagts.  
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Steg 2 

För att strukturera upp berättelserna utifrån olika teman har meningskoncentrering använts som 
metod. Kvale och Brinkmann (2014) menar att meningskoncentrering som metod hjälper till att göra 
de utskrivna intervjuerna lättare att hantera. Intervjuerna har lästs igenom och delar i texten har 
markerats med överstrykningspenna och tillgivits olika nummer utifrån vilken forskningsfråga som de 
har kunnat kopplas till. På så sätt ges en tydlig överblick över sådant som förskollärarna återkommer 
till som har koppling till de olika forskningsfrågorna. 

Steg 3 

De överstrukna texterna lästes igenom igen och nyckelord som framkom i förskollärarnas svar 
antecknades. Genom att synliggöra sådant som förskollärarna återkommer till går det att finna 
teman i berättelserna (Löfgren, 2014).  

Steg 4 

Efter att olika teman synliggjorts i analysen placerades de olika temana under de tillhörande 
forskningsfrågorna som presenteras i resultatdelen under olika rubriker.  

Den inspelade intervjuerna har således bearbetats genom transkribering, meningskoncentrering och 
tematisering. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

I den kvalitativa forskningen menar Bryman (2018) att aspekter som tillförlitlighet och äkthet bör tas i 
beaktning. Under intervjuerna har ljudupptagning använts för att säkerställa att de tankar som 
förskollärarna delar med sig av kom med. Eftersom ljudupptagningen avlyssnats noggrant och 
transkriberats ordagrant ges en rättvis bild av förskollärarnas tankar. Då förskollärarnas berättelser 
förtydligats med citat i resultatdelen framställs deras tankar på ett ärligt sätt. Under intervjuerna 
sammanfattades kontinuerligt det förskollärarna berättade för att säkerställa att jag uppfattat dem 
på rätt sätt. Detta stärker enligt Bryman (2018) studiens trovärdighet. För att säkerställa pålitligheten 
har en redogörelse för hur forskningsprocessen genomförts presenterats vilket Bryman (2018) menar 
stärker pålitligheten i studien.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver en del olika forskningsetiska aspekter som en forskare bör ta 
hänsyn till. Dessa aspekter har tagits i beaktning under arbetets gång. Vid den inledande kontakten 
med förskollärarna fick de ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) där syftet med studien 
beskrevs och vilka krav jag ställde på informanten. Vid intervjutillfället så informerades deltagarna 
om deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att informanten behöver ange 
anledning. Deltagarna försäkrades också om deras anonymitet då namn på deltagarna och deras 
arbetsplats kommer att ändras i publiceringen. Deltagarna informerades även om hur studien 
kommer att publiceras när den är klar.   

 

 

3.7 Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsintervjun fungerar så att forskaren ska försöka förstå och utveckla mening 
ur informanternas synvinkel ( Kvale & Brinkmann, 2014). Det blir alltså jag som forskare som tolkar 
de svar jag fått på mitt sätt. Det kan bli så att resultatet inte visar det informanterna velat få fram om 
forskaren tolkar informationen felaktigt. En annan aspekt att ta hänsyn till är att förskollärarna kan 
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svara utifrån vad de tror förväntas av dem. Johansson och Svedner (2010) menar att intervjuaren 
omedvetet kan uttrycka sina förväntningar och värderingar och därmed påverka vad informanten 
svarar. Dessa aspekter har tagits i beaktan inför intervjuerna och databearbetningen har utförts 
noggrant i olika steg som beskrivs ovan i databearbetningsavsnittet för att få ett noggrant resultat 
som tolkats så att förskollärarnas mening är det som framställs. I resultatdelen har också citat med 
förskollärarnas utsagor redovisats för att synliggöra vilka tolkningar som är gjorda utifrån dessa. 
Under intervjuerna har även ett medvetet förhållningssätt intagits där förskollärarna utan påverkan 
från intervjuaren kunnat svara precis som de vill. Därmed är några av riskerna med den kvalitativa 
intervjun tagna i beaktan. Genom denna kvalitativa intervju ges också förskollärarna möjlighet till 
reflektion kring vilka strategier som används och varför dessa strategier används vilket i inledningen 
beskrivs att förskollärare saknar tid för enligt Sandberg och Norling (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Intervjuerna har som tidigare beskrivits 
analyserats där olika teman framkommit. De olika temana har kopplats till de tre forskningsfrågorna 
och presenteras under rubrikerna Strategier som används, Orsaker bakom beteendet och 
Pedagogernas förutsättningar och presenteras också i den ordningen.  

4.1 Förskollärares strategier i bemötandet av utagerande barn  

Efter analysen av intervjuerna framkom en del olika strategier som används av de intervjuade 
pedagogerna för att bemöta utagerande barn i förskolan vilka presenteras nedan som de teman som 
urskildes i databearbetningen. 

4.1.2 Lågaffektivt bemötande 

Två av informanterna berättar att de arbetar med lågaffektivt bemötande som en strategi att bemöta 
utagerande barn. Annika beskriver att hon försöker bemöta barnet med ett lugn för att inte barnet 
ska varva upp ännu mer en situation där ett barn uppvisar ett utagerande beteende 

Att man liksom inte brusar upp själv utan man försöker liksom att använda ett lugnt 
bemötande för att oftast fungerar det bättre än att vi höjer rösten (Annika). 

Annika fortsätter att förklara varför hon bemöter barnen så. 

Det blir stressigt och det barnet kanske har svårt att förstå situationen ändå och då får 
det bara negativa konsekvenser om vi också är stressade, utan det gäller att prata 
lugnt och sansat (Annika). 

Även Lina beskriver på ett liknade sätt att hon också bemöter barnen lågaffektivt 

Vi har ett barn som kan hoppa över staketet och springa iväg eller gå och krascha 
något och då skapas det ju så mycket ångest här inne och sen flyr de nästan för att 
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tänk om fröken blir arg på mig nu? Vi kan inte springa efter, för då händer det fler 
saker. Vi kan inte säga stopp för då sliter barnet hårdare eller nyper hårdare (Lina). 

Karin som inte uttalat arbetar med lågaffektivt bemötande berättar hur hon av egen erfarenhet 
upptäckt att affekt smittar vilket är en av grundtankarna i lågaffektivt bemötande och att hon därför 
skulle agerat annorlunda om det hade hänt idag. 

Jag gick in och stängde dörren och sa vad sysslar du med? Alltså jag riktigt visade att 
nu är jag förbannad när du skriker. Men det blev ju inte bättre för henne att hon fick 
samma reaktion tillbaka. Så jag skulle ha reagerat annorlunda idag. Den ilskan jag gav 
åt henne den klingade bara fel (Karin). 

Märta som inte heller uttalat arbetar med lågaffektivt bemötande beskriver ändå en strategi hon 
använder som tydligt kan kopplas till lågaffektivt bemötande. 

Han hade kommit så långt att han hade börjat kasta grejer och så där, då fick han vara 
där inne och kasta saker och inte skadade någon annan tills han hade kommit ner själv 
för det var som ingen idé att gå in i den situationen och försöka… det gick inte att hålla 
eller prata… det barnet var så blockerat så det gick inte att komma in, och det lugnade 
sig ju efter ett tag (Märta). 

Att ha strategin att bemöta barnen lugnt är inte alltid så enkelt då ens egna känslor också påverkas i 
en situation där ett barn är utagerande. Både Annika och Märta menar att det är svårt ibland att 
behålla lugnet speciellt om utagerandet ter sig fysiskt mot andra.  

Det är ju liksom grundformen för en själv också, hur man har sovit, hur man har haft 
det själv runtomkring. Jag tycker det går ganska bra men det är så klart stressigt ibland 
och särskilt om det blir fysiskt mot oss också, det är klart att det blir jobbigt (Annika). 

Man blir ju som skakad för man vet inte hur man ska göra, det blir som helt blockerat, 
det blir väldigt mycket adrenalin och man känner att man blir rädd för det var ju 
verkligen att vi också måste ta skydd, det flög ju grejer runt. Man kan ju skada sig själv 
också om man går in och konfronterar när dom inte klarar av det liksom (Märta). 

Även Karin beskriver hur hennes egna känslor rinner iväg ibland 

Jag blir ju arg. Det var många barn som reagerade med rädsla och då blir man nog själv 
också arg. Hon hade inte rätt att göra det där (Karin). 

Alla förskollärare bemöter alltså barnen med strategier som kan sammankopplas med lågaffektivt 
bemötande. 

 

 

4.1.3 Sätta gränser 

Endast en pedagog nämner strategier som kan kopplas till en gränssättande modell. Karin menar att 
när hon var nyexaminerad för många år sedan såg hon på utagerande barn på ett annat sätt än idag.  

Det är ju långt tillbaka i tiden och då var man ganska dominant som pedagog. Vid 
situationen när han inte orkade sitta stilla så tog vi bort honom och gick ut med 
honom. På den tiden skulle man vara en i gruppen på samma villkor som alla andra 
(Karin). 

Samtidigt så påpekar Karin att det är viktigt med gränssättning även i dag men att det är en svår 
balansgång 

Någonstans var vi ju ense i arbetslaget att barnet måste få uppleva att vi säger till och 
inte bara låter det…. Strykas medhårs (Karin). 
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Karin är den enda som nämner en strategi som kan ses som en gränssättande men att det inte är så 
som hon eller kollegerna jobbar i dag. 

 

 

4.1.4 Gemensam problemlösning 

Två av pedagogerna beskriver också hur de tillsammans med barnet försöker komma fram till en 
lösning på problemet.  

I dag så lyssnar man mer på barnet och har mer diskussioner om hur det vill att det ska 
se ut när det här händer (Karin). 

Karin fortsätter att beskriva ett annat barn som agerade utåt 

Och där hade vi ju en diskussion med båda två, till den som agerade utåt frågade vi, 
varför gör du så? Vad är det som händer när det blir så här? Och hon kunde ju jättebra 
berätta vad som hände egentligen (Karin). 

Lina nämner flera gånger under intervjun att hon tillsammans med barnen försöker komma fram till 
en lösning. Dels när två barn är inblandade i en konflikt så får de tillsammans komma fram till en 
lösning. 

Normalt sett är det dom som ska reda ut konflikten. Och då får man lyssna på den 
andra medans den berättar sin sida och sen får nästa barn berätta hur den upplever 
det och det kan behöva gå fram och tillbaka några gånger och så får dom själva 
komma fram till en lösning på problemet (Lina). 

Men hon beskriver också hur en gemensam lösning kan uppnås mellan ett barn och pedagog 

Men sen tog vi pärlor och så pekade jag ut var alla barnen var och så fick hon berätta 
vad som var fel, och hon skulle absolut sitta bredvid en fröken fast i mitten. Men det 
går ju inte när man är jämt antal så nät hon förstod att hon satt i mitten och att hon 
hade fått allt hon krävde så satt hon ju utan bekymmer sen (Lina). 

De två förskollärare som nämner en samarbetsbaserad strategi i bemötandet av utagerande barn 
framhäver detta som en central punkt för att stötta utagerande barn. 

  

 

 

4.1.5 Närvarande pedagog 

Alla pedagoger nämner att det är viktigt att vara nära barn med utagerande beteende för att kunna 
stötta dem och hinna agera innan barnet agerar utåt 

Man försöker ju vara nära (Karin). 

Vi behöver ju vara närmare vissa individer än andra. Oftast handlar det om att vi ska 
vara nära så vi ska hinna med att se situationer och förebygga situationer (Annika). 

Även Märta och Lina betonar att det är av vikt att hålla sig när barnet 

Vi jobbar ju väldigt nära, vi är ju tvungna att göra så för att kunna hjälpa dem (Märta). 

Då känner jag att jag har koll på barnet och då känns det lugnt att jag är där och är 
nära (Lina). 

Alla förskollärare betonar alltså vikten av att befinna sig nära de utagerande barnen. 
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4.1.6 Skapa förutsättningar 

Att skapa rätt förutsättningar för barnen att lyckas är något som alla intervjuade pedagoger nämner 
som en förebyggande strategi.  

Det är ju så att vi behöver ge dem förutsättningarna. Ska vi ge dem förutbestämda 
platser? Eller platser långt ifrån varandra? Att man får ge dem förutsättningar så att 
det inte ska ske (Lina). 

Vi kanske planerar upp dagen så att den blir bra för de individer som behöver stöd. Vi 
kanske bestämmer utan att de vet om det, man vet ungefär vad de gillar och så kan 
man tänka att det här barnet får jobba med det under förmiddagen. Så det kan vara 
lite styrt. Man vill ju förebygga så att de ska få bra dagar här (Annika). 

Att arbeta förebyggande menar också enligt Märta och Karin betydelsefullt  

Vi kan ju få saker ålagda på oss från specialpedagog att vi ska göra stödmaterial, till 
exempel stödbilder för att hjälpa barnen med förförståelse inför en aktivitet (Märta).  

Alltså då gjorde vi ju tillsammans här på avdelningen så att hon skulle få de där lugna 
stunderna…. Att inte utsätta henne för olika saker och inte kräva samma saker av 
henne (Karin). 

Sammanfattningsvis så menar samtliga förskollärare också att det är betydelsefullt att arbeta 
förebyggande för att ge barnen förutsättningar att lyckas.  

4.2 Orsaker bakom beteendet 

Pedagogerna beskriver orsakerna till barnens utagerande beteende på många olika sätt. Orsakerna 
som beskrivs har delats in i färdigheter hos barnet eller verksamhetsrelaterat. Men det råder också 
en osäkerhet om vad som kan ligga bakom beteendet.  

4.2.1Outvecklade färdigheter hos barnet 

Lina menar att brister i språkliga färdigheter kan ligga bakom beteendet 

Det verbala språket är liksom inte det som sker först utan det sker med knuffar, nyp 
och bett (Lina). 

Att man inte är verbal och kan berätta utan man gör något i stället (Lina) 

Förskollärarna beskriver också att barnet kan ha svårt med det sociala samspelet 

Dom är ju i den åldern då de tränar sociala samspel och regler och en del har kommit 
längre och en del har svårt för det där (Annika) 

Då hade vi ju två som reagerade och inte passade som kompisar ihop. När de möttes 
så märkte den ena att när jag kommer för nära den andra då blir det ett utbrott hos 
honom. Och den andre reagerade likadant. De passade inte ihop (Karin) 

Lina berättar också att hon menar att det också handlar om mognad hos barnen som ställer till 
problem 

Jag väljer att se det utifrån barnens mognad. Är de så pass mogna i utvecklingsfaserna 
som just den här situationen kräver? Klarar man av att förstå andras åsikter, andras 
känslor? Kan man förstå varandras perspektiv så brukar det funka bra (Lina) 

Lina fortsätter att prata om barnens mognad som orsak till beteendet 

Om vi säger att ett vanligt barn ligger ju oftast ganska jämnt i utvecklingsnivåer och 
det stiger alltid någorlunda men här har vi flera som är lite oregelbundna. Det gör ju 
också att det är lite klurigt att möta dem (Lina) 
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Även Karin beskriver att det kan handla om vart barnet ligger i utvecklingen. 

Specialpedagogen sa att hon är fysiskt som en femåring, hon är intellektuell som en 
femåring men känslomässigt är hon inte det. Då måste man tänka som tänka tillbaka 
på en treåring…hur reagerar man då känslomässigt? Jo man reagerar ganska starkt 
med att agera utåt och så där (Karin) 

Flera av pedagogerna menar också att orsakerna ligger hos barnen då de pratar om att olika 
diagnoser kan ligga bakom beteendet.  

Både Karin, Annika och Lina nämner att orsakerna kan ligga inom den diagnos barnet har 

Om man tänker på diagnoser så kan ju vissa diagnoser ha det att det hör till bilden. Det 
är ju bara det att inom förskolan så har vi ju inte så mycket diagnoser (Karin) 

Kanske att man har en diagnos (Annika) 

Eller att det finns en diagnos där runtomkring någonstans (Lina) 

Vidare beskriver Karin att det skulle vara lättare att hitta orsaker om ett barn skulle ha en diagnos 

Skulle man ha någon med direkt diagnos så är det ju lättare att gå en utbildning där du 
vet att nu går jag mot exempelvis ADHD och hur ser det spektra ut? Vilka styrkor och 
svagheter finns det? 

Att orsakerna sitter i barnets inlärda beteende som skapats i hemmet nämns också som en 
bakomliggande orsak  

Alltså, hon var en lillasyster som kanske hade fått uppleva samma sak och det hade 
blivit ett mönster att så här gör man så att man kommer framåt (Karin) 

Tre av de intervjuade förskollärarna menar alltså att orsakerna till barns utagerande kan bero på 
olika individuella färdigheter som ligger inom barnet. 

4.2.2 Oklart med orsak 

Förskollärarna berättar också att de kan känna sig osäkra på vad det var som orsakade det 
utagerande beteendet. Märta beskriver en situation där ett barn började kasta saker runt sig och var 
väldigt upprörd men har svårt att se vad som orsakade det 

Någonting gick för långt för att han skulle kunna hålla ihop det (Märta) 

Även Annika menar att det ofta kan vara svårt att identifiera bakomliggande orsak speciellt om hon 
inte hunnit lära känna barnet 

Alltså jag tror att det är…. Jag kan ju inte säga exakt om det är….kanske om man har en 
diagnos eller att man har det jobbigt hemma…. Det finns ju jättemånga orsaker till det. 
Men om det är barn i behov av särskilt stöd så vet vi ju oftast…om det inte är i början 
på terminen. 

Lina funderar också på om det är barnet som har bekymmer eller om det är verksamheten som gör 
så att problem uppstår 

Jag tänker också hur mycket man skapar, alltså hur mycket som sitter i barnen själva 
eller hur mycket som verksamheten egentligen orsakar (Lina).  

Det visar sig alltså att det ibland kan vara svårt att identifiera orsaken bakom beteendet. 

4.2.3 Miljön barnet möter i förskolan 

Samtidigt som förskollärarna menar att de bakomliggande orsakerna kan ligga inom barnet så 
beskriver de också att det utagerande beteendet kan bero på orsaker som finns i den miljö som 
barnet befinner sig i. 
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Ibland kan orsaken vara att barnen inte får det utrymme som behövs utan blir störda när andra barn 
kommer för nära eller att de har behovet av att sitta på en speciell plats.  

Vi behöver ju ge dem förutsättningarna. Kan vi ge dem platser långt ifrån varandra 
eller förutbestämda platser? (Lina) 

Det kan också handla om att intrycken i verksamheten blir för mycket att hantera för barnet. Karin 
beskriver att det kan bli för mycket intryck vid lunchen 

Är det en lunch till exempel så vet vi att han kanske börjar röra på sig…han kunde ju 
visa helt tydligt att det fixade han inte riktigt (Karin) 

Även om orsakerna till övervägande del anses ligga inom barnet så finns också en del tankar på att 
orsakerna till ett utagerande beteende kan ligga i den miljö barnet möter i förskolans verksamhet. 

4.3 Förskollärarnas förutsättningar för att möta och stötta utagerande barn 

Samtliga förskollärare uppger att det inte är optimala förutsättningar för att kunna bemöta 
utagerande barn på det sätt de vill. Nedan presenteras några olika faktorer som förskollärarna menar 
påverkar deras förutsättningar i arbetet med utagerande barn vilka framkommit i bearbetningen av 
det inspelade materialet. Dessa faktorer har delats in i yttre faktorer som förskollärarna inte kan 
påverka och inre faktorer som förskollärarna har möjlighet att påverka. 

4.3.1. Yttre faktor-Storleken på barngrupperna 

Tre av förskollärarna betonar barngruppernas storlek som den största orsaken till att 
förutsättningarna inte är optimala, speciellt när det är flera barn som behöver stöd. 

När man har flera barn som är utagerande så räcker vi inte till utan vi ser ju att de här 
barnen skulle behöva komma ifrån och vara i en lugnare miljö men det är jättesvårt 
när man har 22 barn. Man måste ta ner på sin egen ambitionsnivå och det är 
jättejobbigt (Märta). 

Även Karin påpekar att det är problematiskt när barngrupperna är för stora 

Har man femton barn runt sig då kan man ju omöjligt bemöta på det sätt man skulle 
vilja (Karin). 

Annika menar att det blir svårt att vara nära barnen när det är fler än en som behöver stöd. Det blir 
svårt att tillfredsställa alla barns behov 

Det är ju sällan det bara är en man behöver vara nära, det är ju oftast flera stycken. 
Sen har vi ju de andra också som behöver oss (Annika). 

Lina beskriver att de har ganska bra förutsättningar delvis på grund av att gruppstorleken minskar 
under delar av dagen. 

 Sen är det ju inte så många barn till frukost och mellis utan dom går mest mitt över 
dagen så vi har ju verkligen haft möjligheter att arbeta med de här barnen där det varit 
mycket konflikter och frågetecken (Lina). 

Det betonas alltså av tre förskollärare att en faktor som påverkar förutsättningar att bemöta 
utagerande barn på det sätt de vill är storleken på barngrupperna som anses alldeles för stor. 

 

4.3.2 Yttre faktor-Antal pedagoger 

Tre av informanterna uppger att det har betydelse hur många pedagoger som är i barngruppen för 
hur de ska kunna bemöta barnen på det sätt de önskar.  
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Märta betonar att de har för få pedagoger för att kunna arbeta optimalt trots att de har utökad 
bemanning på den avdelningen 

Alltså vi har ändå utökad grundbemanning här men när man har flera barn som är 
utagerande då räcker vi inte till (Märta). 

Märta förklarar vidare att när de arbetar nära utagerande barn så gör det att de andra barnen får 
mindre resurser 

Om vi ska följa två stycken då är ju resterande personal på de andra tjugo där det ju 
också finns variationer bland dom tjugo såklart (Märta). 

Även Karin nämner fler pedagoger skulle kunna göra att de här barnen skulle kunna bemötas på ett 
bättre sätt 

Men det är ju brist på folk, alltså pedagogerna. Vi kan ju inte stötta varje enskilt barn 
så mycket som vi egentligen skulle vilja i de här situationerna (Karin). 

Lina menar att det är just på grund av att de har mer personal än vanligt så får de bättre möjligheter 
att jobba som de vill 

Jamen nu har vi ändå rätt bra förutsättningar, vi är 3.80 personal och just nu fjorton 
barn (Lina). 

Förutsättningarna att bemöta utagerande barn förbättras således om det är hög personaltäthet. 

4.3.3 Yttre faktor-Tid för reflektion 

Möjligheten till reflektion är något som nämns som en bidragande faktor för att lyckas i arbetet med 
utagerande barn 

Märta menar att tid till reflektion ofta saknas och att den är viktig 

Vi måste ju jobba likadant, men det är ju svårt att prata då vi inte har så mycket tid 
gemensamt att sitta men man har ju behovet av att sitta tillsammans och gå igenom 
hur vi ska göra (Märta). 

Annika menar att de delvis har möjlighet till reflektion 

Vi har ju möten på kvällstid eller någon eftermiddag men det är ju mindre än vad man 
skulle vilja ha (Annika). 

Två av informanterna uppger att de har möjlighet till reflektion för att diskutera hur de ska hantera 
utagerande barn 

Vi har ju i alla fall möten en gång i veckan där vi kan ta upp sånt här (Karin). 

De skräddarsydda föreläsningarna för endast arbetslaget har varit väldigt givande enligt Lina då 
personal tillsammans med elevhälsans team kunnat diskutera hur arbetet ska läggas upp 

Då har man ju verkligen kunnat koppla och ställa frågor om enskilda barn och 
bemötandet av dem. Plötsligt så öppnas det ju upp en helt ny värld av möjligheter 
(Lina). 

Det visar sig alltså att det delvis finns tid för reflektion kring utagerande barn enligt förskollärarna. 

4.3.4 Inre faktor-Kunskaper i ämnet 

Alla informanter menar att de besitter en del kunskaper i hur de ska bemöta utagerande barn som de 
förvärvat dels genom egen erfarenhet och även genom fortbildningar som de tagit del av i arbetet. 

Märta berättar att hon utvecklat sina kunskaper kring utagerande bar på lite olika sätt 
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Det är nog mest erfarenhet tror jag. Vi har ju gått någon föreläsning eller någon sådan 
sak. Sen har vi ju haft vissa böcker som cirkulerat i huset. Men för mig ger det ju mer 
att jag pratar med elevhälsan än att jag sitter på föreläsning för dom har ju så mycket 
erfarenhet och det blir ju så himla praktiskt (Märta). 

Både Karin och Lina berättar att de har tagit del av kompetenshöjande föreläsningar 

Jag har ju inte gått något specifikt mot just de här barnen men vi har ju fått 
föreläsningar som även berör de här barnen (Karin). 

Vi har haft föreläsningar om både anknytning och lågaffektivt bemötande då det bara 
varit vårt arbetslag som suttit med vilket har varit jättebra (Lina). 

Annika beskriver hur hon utvecklat sina kunskaper inom området 

Vi har ju haft en del föreläsningar och utbildningar genom åren, men jag skulle nog 
säga att det är väldigt erfarenhetsstyrt (Annika) 

Alla nämner också att de ibland behöver ta hjälp av specialpedagog eller psykolog för att få tips på 
hur de ska hantera dessa barn och att de skulle vilja ha ett närmare samarbete med specialpedagog i 
verksamheten.  

Annika menar att hon får stöd av specialpedagog men att det ibland skulle ske på ett annat sätt 

Vi har ju specialpedagogiskt stöd men hjälpen vi har rätt till är ju ganska liten, alltså 
dom har ju ett helt område dom ska stödja. Man skulle ibland bara ringa och säga nu 
behöver vi hjälp, kom hit nu! Men hon kommer ju inte ner till barnen (Annika). 

Även Märta och Linda beskriver att de skulle vilja ha specialpedagogen på plats i verksamheten för 
att ge dem tips 

Vi borde få ha en mycket tätare kontakt och mer vardaglig kontakt (Märta). 

Vi önskar att hon kunde vara och se oss in action, att följa oss på dagen, att handleda 
oss i situationer, men den möjligheten finns inte i dag tyvärr (Lina) 

Lina fortsätter att berätta varför hon vill ha tätare kontakt med expertis utifrån 

Man märker ju när man sitter där och hon ställer frågor som vi inte ens tänkt oss att vi 
kan ställa att man inte har de här kunskaperna som dom har (Lina) 

Karin menar också att hon vill ha en annorlunda kontakt med specialpedagog 

Vi efterfrågade det förra året men det är inte så det är upplagt utan de kommer och 
ser vilken miljö vi har och säger att det där kan ni göra på ett annorlunda sätt (Karin) 

Karin berättar vidare att hon är lite osäker kring hur hon ska bemöta utagerande barn 

Man blir lite så här…men hur gör vi? Vad gör man? Och gör man för lite eller för 
mycket? Det sitter inte så stabilt att jag vet hur jag ska agera när en situation inträffar 
(Karin) 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att samtliga intervjuade förskollärare använder sig av ett 
lågaffektivt bemötande av utagerande barn just i situationer där barnet agerar utåt. Samtliga 
förskollärare betonar också vikten av att befinna sig nära de utagerande barnen och att arbeta 
förebyggande för att kunna stötta dem på bästa sätt. Hälften av förskollärarna menar också att de 
gemensamt med barnen försöker lösa problemen.  

Orsakerna bakom barns utagerande beteende kan enligt förskollärarna bero på en mängd olika 
faktorer som både kan ligga inom barnet eller i den miljö som barnet befinner sig i. Orsakerna kan 
även vara svåra att identifiera. 
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Förskollärarna hävdar att en mängd olika faktorer påverkar deras förutsättningar att jobba som de 
vill med utagerande barn där framförallt stora barngrupper minskar möjligheterna att stötta dessa 
barn. Alla förskollärare menar också att de är i behov av stöd av framförallt specialpedagog för att få 
hjälp då de många gånger känner sig osäkra på hur de ska bemöta utagerande barn men att 
kontakten med specialpedagogen skulle behöva förändras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Analys 

I detta avsnitt kommer förskollärarnas berättelser analyseras i relation till forskningsfrågorna samt 
tidigare litteratur i ämnet som beskrivs i bakgrunden.  

5.1 Strategier som används 

Analysen av de strategier som används presenteras nedan. 

5.1.1 Lågaffektivt bemötande-Den vanligaste strategin 

Resultatet visar att två av förskollärarna uttalat arbetar med ett lågaffektivt bemötande i 
bemötandet av utagerande barn. Samtidigt så uppger samtliga intervjuade förskollärare att de 
försöker bemöta barnen med ett lugn då de agerar utåt eftersom förskollärarna anser att om de 
själva uppträder på ett upprört eller stressigt sätt blir barnen ännu mer upprörda vilket jag kopplar 
samman med ett lågaffektivt bemötande. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) som förespråkar ett 
lågaffektivt bemötande av utagerande barn menar att barn som är i affekt ska bemötas med ett lugn 
för att inte barnet ska bli mer upprört och situationen förvärras. Resultatet visar att förskollärarna 
försöker bemöta utagerande barn med ett lugn men att det många gånger kan vara svårt att behålla 
lugnet då det är lätt att bli arg eller stressad, speciellt om situationen ter sig så att barnet agerar 
fysiskt mot förskolläraren som då även kan känna rädsla för att själv bli skadad. Även Hejlskov Elvén 
och Edfelt (2017) menar att det är svårt att vara professionell då känslorna lätt kan skena iväg 
speciellt om den vuxne själv inte är i form. Annika bekräftar detta då hon menar att det är svårare att 
behålla lugnet om hon till exempel sovit för lite. En av förskollärarna som inte uttalat arbetar med 
lågaffektivt bemötande beskriver hur hon i en situation där ett barn kastade saker runt sig tog ut de 
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andra barnen som befann sig i rummet och lät det utagerande barnet hålla på tills det lugnade ner sig 
för att det inte gick att lugna ner barnet. Emet och Bühler (2017) som förespråkar lågaffektivt 
bemötande av utagerande barn beskriver på liknande sätt att barn som befinner sig i affekt lugnar 
ner sig betydligt snabbare om de andra som befinner sig i samma rum tas ut och barnet själv får 
lugna ner sig i stället för att förskolläraren ska försöka ta tag i barnet och lugna det. En av 
grundstenarna i lågaffektivt bemötande är enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) att affekt smittar 
vilket betyder att om en person är arg och skriker så smittar det av sig vilket bekräftas av 
förskollärarna då de menar att de lätt rycks med och blir både arg och rädd då ett barn agerar utåt. I 
resultatet visar det sig också att ett barn sticker iväg då situationen enligt förskolläraren blir 
ohanterlig och en ångest hos barnet skapas. Att barnet sticker iväg kan tolkas som att barnet vill 
minska risken för att situationen ska kännas ohanterlig genom att dra sig undan vilket Hejlskov Elvén 
och Edfelt (2009) menar kan användas som en strategi av barnet för att hantera en problematisk 
situation.  

 

5.1.2 Den gränssättande modellen-används inte idag 

Resultatet visar också att en förskollärare som arbetat länge inom förskolan under sitt arbetsliv 
ändrat synsätt på vilka strategier som hon använder sig av i bemötandet av utagerande barn. Tidigare 
menar hon att det allmänt fanns ett synsätt där det var barnen som skulle anpassa sig till den miljö 
som förskolan erbjöd. Om inte barnet klarade av det plockades barnet bort från situationen som en 
konsekvens av att barnet inte levde upp till de krav som ställdes på barnet. Green och Stuart Ablon 
(2012) bekräftar detta då de menar att bemötandet av utagerande barn de senaste 45 åren varit 
starkt influerade av gränssättandende strategier som de menar går ut på att barn måste lära sig att 
det inte lönar sig med tjat eller utagerande beteende för att få sin vilja igenom. Det bör dock 
understrykas att hon i dag inte använder sig av denna strategi. Sammantaget kan detta tolkas som att 
en gränssättande strategi att bemöta utagerande barn idag inte används av förskollärarna som 
deltagit i studien. Även Skolverket (2016b) beskriver hur fokus flyttats från att barnet är avvikande till 
att betoningen i dag läggs på den miljö som barnet möter i förskolan vilket i resultatet bekräftas av 
Karin.  

5.1.3 Samarbetsbaserad problemlösning 

I resultatet framkommer det att två av förskollärarna uttrycker att de i en konflikt där ett barn agerat 
utåt tillsammans med barnet försöker diskutera och komma fram till en lösning på problemet. Det 
kan både vara en situation barn emellan eller mellan barn och pedagog. Enligt min tolkning menar 
förskollärarna att huvudsyftet med att diskutera sig fram till en lösning är att båda parters syn på 
problemet ska belysas för att sedan komma fram till en gemensam lösning på problemet. Green och 
Stuart Ablon (2012) nämner tre kriterier som de menar är nödvändiga för att kunna genomföra 
samarbetsbaserad problemlösning. Även om författarna beskriver dessa tre strategier kring ett 
problem som rör ett barn och en vuxen så menar jag att det är precis det som eftersträvas av 
förskollärarna. I konflikter mellan barn så hjälper förskollärarna barnen att sätta ord på vad som 
barnen anser är bekymret för att belysa att det finns två sidor av problemet. På liknande sätt 
beskriver Green och Stuart Ablon (2012) de två första kriterierna för en lyckad samarbetsbaserad 
lösning som handlar om att visa empati genom att lyssna på den andres bekymmer och att belysa att 
det finns två sidor av problemet. När det är gjort försöker förskollärarna enligt min tolkning att hjälpa 
barnen att tillsammans komma fram till en lösning som båda är nöjda med. Detta anser jag kan 
jämföras med det som Green och Stuart Ablons (2012) anger som det sista kriteriet för en lyckad 
samarbetsbaserad problemlösning som handlar om att gemensamt komma med idéer och en lösning 
på problemet som båda är nöjda med. I resultatet framkommer det att en förskollärare gemensamt 
med barnet identifierade den utlösande faktorn som enligt Green och Stuart Ablon (2012) är en 
förutsättning för att tillsammans med barnet kunna lösa problemet som i detta fall var att barnet 
behövde sitta nära pedagogen och i mitten. Att tillsammans med barnet komma fram till en lösning 
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menar Edfelt (2015) också har positiva effekter som att barnet känner att förskolläraren bryr sig och 
relationen stärks vilket förskollärarna som arbetar med samarbetsbaserad problemlösning inte 
nämner enligt resultatet. Detta kan tolkas som att förskolläraren inte reflekterat över de positiva 
effekter som gemensam problemlösning medför. Det framkommer också i resultatet att de 
förskollärare som arbetar med samarbetsbaserad problemlösning menar att det leder till hållbara 
lösningar som fungerar vilket också bekräftas av Hedström (2014) som menar att det är nödvändigt 
att tillsammans med barnet komma fram till lösningar som accepteras av båda parter för att det ska 
bli hållbart på lång sikt.  

5.1.4 Närvarande pedagog-en nödvändig strategi 

Resultatet visar att samtliga förskollärare betonar vikten av att befinna sig nära barn med utagerande 
beteende. Detta kan tolkas som att oavsett vilken metod som förskollärarna använder sig av så 
behöver utagerande barn stöttning av en närvarande pedagog som kan se signaler på att en 
kaosartad situation närmar sig och då kunna förhindra att det uppstår. Green och Stuart Ablon (2012) 
bekräftar detta då de menar att om barnet placeras ihop med en vuxen som är medveten om barnets 
svårigheter kan svårigheterna lindras. Både Emet och Bühler (2017) som förespråkar lågaffektivt 
bemötande och Green och Stuart Ablon (2012) som förespråkar en samarbetsbaserad 
problemlösning menar att det alltid finns bakomliggande faktorer till att barn uppvisar ett 
utagerande beteende. Min tolkning av varför förskollärarna vill befinna sig nära barnet är att de 
identifierat dessa bakomliggande faktorer och genom att befinna sig nära barnet kan se till att barnet 
inte utsätts för situationer där dessa faktorer kan bidra till ett utagerande beteende.  

5.1.5 Skapa rätt förutsättningar- viktigt för att barnet ska lyckas 

I resultatet visar det sig att samtliga förskollärare betonar vikten av att skapa rätt förutsättningar för 
barnen så att de inte hamnar i situationer där de tar till ett utagerande beteende. Detta kan tolkas 
som att oavsett vilken strategi som används så gäller det att identifiera de faktorer som leder till ett 
utagerande beteende och stötta barnen så de inte behöver hamna i en situation som det inte klarar 
av. Resultatet visar att rätt förutsättningar kan skapas till exempel genom bestämda platser, bildstöd 
eller genom att ställa lämpliga krav på barnet. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) menar på samma sätt 
att det är viktigt att undersöka vilka förväntningar som finns på barnet och jämföra det med vad 
barnet faktiskt kan.   

5.2 Bakomliggande orsaker 

I detta avsnitt analyseras orsakerna som anses ligga bakom det utagerande beteendet. 

5.2.1 Orsaker bakom utagerande beteende-främst hos barnet själv 

Resultatet visar att de orsaker som förskollärarna anser ligger bakom utagerande beteende till 
övervägande del anses ligga hos barnet själv. Det utagerande beteendet kan bero på svårigheter i att 
verbalt uttrycka sig vilket även Green och Stuart Ablon (2012) menar kan vara helt avgörande för om 
barnet kan hantera sin frustration. Genom språket kan barnet förmedla sina känslor och behov (Ibid). 
I resultatet visar det sig även att barnets problem med sociala färdigheter kan ligga bakom ett 
utagerande beteende vilket Green och Stuart Ablon (2012) också bekräftar då de menar att brister i 
det sociala samspelet minskar barnets repertoar av att kunna hantera sin frustration vilket kan leda 
till explosiva utbrott. Förskollärarna menar också att ett utagerande beteende kan höra samman med 
svårigheter hos barnet som kan sammankopplas med olika diagnosers problemområden där ADHD 
nämns som en av diagnoserna. Socialstyrelsen (2014) bekräftar förskollärarnas tankar då de beskriver 
hur barn med ADHD har svårt att kontrollera sina impulser och svårigheter att reglera sina känslor.  

5.2.2 Orsaker bakom utagerande beteende- även i miljön 

Även om resultatet visar att förskollärarna främst anser att orsakerna ligger i barnet själv så finns 
också tankar på hur mycket den miljö som barnen möter bidrar till ett utagerande beteende vilket för 
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tankarna till specialpedagogiska skolmyndighetens (2018) värderingsverktyg som lyfter betydelsen av 
den miljö som barnet möter och att miljön ska anpassas efter varje barns behov oavsett färdigheter. 
Att resultatet visar att förskollärarna är medvetna om att miljön kan ha betydelse kan tolkas som att 
de identifierat vilka förutsättningar barnen har men inte lagt lika stor kraft på utformningen av miljön 
för att möta barnens behov.  

5.3 Förutsättningar 

Resultatet visar att de faktorer som påverkar förskollärarnas möjligheter att bemöta utagerande barn 
på de sätt de vill övervägande del består av faktorer som de inte kan påverka. Den faktor som alla 
förskollärare nämner som det största problemet är storleken på barngrupperna som samtliga 
förskollärare anser är för stora. Skolverket (2016b) är av samma uppfattning då de menar att stora 
barngrupper är den största utmaningen för personal iförskolan som då begränsas i sina möjligheter 
att ägna tid åt det enskilda barnet. I resultatet framkommer det även att det ofta är fler än ett barn 
som behöver stöd vilket gör att förskollärarna upplever att de inte räcker till vilket kan framkalla en 
obehaglig känsla. En annan viktig faktor som påverkar förskollärarnas förutsättningar är antalet 
pedagoger i barngruppen som inte heller går att påverka. Trots att vissa förskollärare uppger att de 
har extra resurser i form av mer personal uppger de att det är svårt att hinna med då det ofta finns 
fler än en som behöver stöd. Att barngrupper med flera barn som är i behov av stöd tilldelas mer 
resurser i form av personal kan tolkas som att ansvarig över resursfördelning tagit i beaktning att fler 
än ett barn är i behov av stöd vilket Skolverket (2017) menar är nödvändigt då personal ska tillsättas i 
barngrupperna.  

Den enda faktorn som förskollärarna enligt min tolkning har möjlighet att påverka är deras egen 
kunskap om utagerande barn. I resultatet visar det sig att samtliga förskollärare anser att de har 
kunskaper inom området och att kunskaperna främst är införskaffade genom erfarenhet med även 
genom en del fortbildningar. Personalens kompetens är enligt Skolverket (2017) en viktig faktor för 
att uppnå en bra kvalitet i förskolan. Engdahl och Ärlemalm Hagser (2015) beskriver även de att 
förskollärarnas kompetens är en viktig faktor för att få en väl fungerande barngrupp. Resultatet kan 
tolkas som att förskollärarnas kompetens många gånger är tillräcklig men att specialpedagogens 
kompetens också efterfrågas. Det framgår också i resultatet att förskollärarna efterfrågar en tätare 
kontakt med specialpedagog och även en önskan om att specialpedagogen ska komma in i 
verksamheten och handleda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

6 Diskussion  

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka strategier som används av förskollärare i 
förskolan i arbetet med att stötta utagerande barn i 4 till 6-årsåldern. Syftet var också att undersöka 
varför förskollärare använder sig av dessa olika strategier.  

Resultatet visar att samtliga förskollärare använder sig av lågaffektivt bemötande av utagerande barn 
och samtliga betonar också vikten av att befinna sig nära dessa barn för att kunna hjälpa dem. 
Förskollärarna menar att en mängd olika orsaker kan ligga bakom beteendet där en övervägande del 
menar att det beror på orsaker inom barnet själv, men miljön som barnet möter i förskola kan också 
orsaka ett utagerande beteende. I resultatet framkommer det också att förskollärarna anser att de 
har kunskaper inom området som främst är erfarenhetsbaserad men att de också behöver ta hjälp av 
specialpedagog ibland. Resultatet visar också att en mängd olika faktorer på ett negativt sätt 
påverkar förskollärarnas möjligheter att stötta utagerande barn på de sätt de vill.  

Analysen fördjupar detta och visar att den vanligaste strategin i bemötandet av utagerade barn är 
lågaffektivt bemötande vare sig förskollärarna säger sig jobba med det eller inte. En lösning på 
problemen tillsammans med barnen visar sig också enligt hälften av förskollärarna vara en effektiv 
strategi främst för att barnen ska upptäcka den andres syn på problemet. Analysen visar också att 
förskollärarna vill vara nära de utagerande barnen främst för att de identifierat de faktorer som ligger 
bakom beteendet och då kunna se om sådana faktorer uppkommer och då snabbt hjälpa barnet. 
Förskollärarnas uppfattning om för stora barngrupper visar sig stämma mycket väl med tidigare 
forskning inom området.  

6.1 Vad betyder resultaten? 

De strategier som förskollärarna i studien beskriver att de använder stämde till stor del överens med 
de strategier som beskrivits i bakgrunden där framförallt lågaffektivt bemötande används i de 
situationer där barnet uppvisar ett utagerande beteende. Bara två av förskollärarna uppger att de 
arbetar lågaffektivt medans de andra två fast de inte uppger att de arbetar lågaffektivt ändå gör det. 
Det skulle kunna bero på att de som inte uppger att de jobbar lågaffektivt ändå genom beprövad 
erfarenhet upptäckt att det är en effektiv strategi i bemötandet av utagerande barn vilket gör att de 
väljer att använda den. En grundsten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det är då 
betydelsefullt att som förskollärare behålla lugnet för att inte göra barnet ännu mer upprört. Detta är 
dock problematiskt då förskollärarna uppger att det många gånger är svårt att behålla lugnet vilket 
kan göra att det tar längre tid för barnet att varva ner. Samtidigt ser jag det som att teorin om att 
affekt smittar visar sig stämma då förskollärarna lätt rycks med i känslorna när ett barn är upprört 
och agerar utåt. Min uppfattning är att ett lågaffektivt bemötande är en effektiv strategi att bemöta 
ett utagerande barn men att det kräver en medvetenhet och kanske träning i att reglera sina egna 
känslor så att man inte rycks med i barnets kaosartade känslor.  

Samarbetsbaserad problemlösning som också används som strategi i bemötandet av utagerande 
barn bygger på att tillsammans med barnet komma fram till en lösning på problemet. De 
förskollärare som använder denna metod menar att de arbetar så för att belysa båda parters sida av 
ett problem vilket jag ser som att de identifierar vilka faktorer som är problematiska. Jag anser att 
det är en strategi som med fördel kan användas ihop med ett lågaffektivt bemötande. Dock menar 
jag att risken finns för att det kan bli svårt för barnet att kunna uttrycka vad som egentligen är 
problemet vilket kan leda till att vissa faktorer som egentligen ligger bakom kan missas. Jag tänker 
exempelvis på barn som har problem med ljudintryck. Kan verkligen barnet beskriva att det var ljust 
ljudnivån som orsakade kaos hos barnet. Om barnet dessutom har språkliga svårigheter att uttrycka 
sig vilket i sig kan vara en bakomliggande orsak till utagerande beteende enligt Green och Stuart 
Ablon (2012) blir det än mer problematiskt att använda sig av en samarbetsbaserad problemlösning. 
Samtidigt finns det ju möjlighet till alternativa kommunikationssätt som exempelvis bildstöd.  
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Förskollärarna uppger att de vill befinna sig nära utagerande barn för att kunna hjälpa dem. Närhet 
till dessa barn är inte någon som benämns i tidigare forskning kring utagerande barn. Att ändå alla 
betonar det som viktigt tolkar jag som att det ändå har stor betydelse. Kanske för att det blir lättare 
att identifiera de bakomliggande faktorer som utlöser det utagerande beteendet. Men även som 
förskollärarna nämner för att kunna stoppa barnet innan utbrottet kommer. Jag väljer att se det som 
viktigt att befinna sig nära eftersom det då kan bli lättare att hjälpa barnet att inte få dessa explosiva 
utbrott vilket gör att barnet lyckas. Just att lyckas menar jag i enighet med de intervjuade 
förskollärarna är viktigt för att inte barnet ska hamna i en negativ spiral som Eresund och Vrangsjö 
(2008) beskriver i inledningen. 

 Att orsakerna till utagerande beteende främst finns inom barnet själv beskrivs av Green och Stuart 
Ablon (2012) i forskning som presenteras i bakgrunden. Då förskollärarna också till största del hävdar 
att orsakerna till barns utagerande beteende samtidigt som förskolans styrdokument framhäver 
miljöns betydelse anser jag som problematiskt. Jag menar att det finns en risk att miljöns betydelse 
hamnar i skymundan då orsakerna anses ligga inom barnet. Samtidigt så gäller det ju att identifiera 
orsakerna för att kunna anpassa miljön efter barnets förutsättningar. Och om då orsakerna ligger 
inom barnet så spelar det mindre roll om man ändå fokuserar på vad som kan förbättras i miljön.  

I studien framgår det att förskollärarna i enighet med tidigare forskning menar att det är för stora 
barngrupper och för lite personal för att kunna ge det stöd de vill till varje barn. Detta är 
problematiskt då Skolverket (2016) betonar att verksamheten ska anpassas till alla barn vilket 
inkluderar de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra. Är 
verksamheten verkligen anpassad till alla barn då de intervjuade förskollärarnas barngrupper ligger i 
övre kant eller till och med över Skolverkets (2017) rekommendationer. Problemet med för stora 
barngrupper är inte något som förskollärarna själva kan påverka utan de måste göra sitt bästa efter 
de förutsättningar som finns. Risken med detta problem är att alla barn inte får det stöd de behöver 
och ska ges enligt Skolverket (2016ad).   

6.2 Avslutande reflektion 

Slutligen vill jag framhäva att det har varit väldigt intressant att ta del av förskollärarnas berättelser 
kring vilka strategier som de använder sig av i bemötandet av utagerande barn och varför de 
använder sig av dessa. Det jag främst tar med mig från denna studie är att det alltid finns en orsak 
bakom ett utagerande beteende och att barnet gör sitt bästa efter de förutsättningar barnet har. Det 
är också beklämmande att studien visar på att barngrupperna i förskolorna är för stora för att kunna 
ge alla barn det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt efter deras egna 
förutsättningar. 

Eftersom studien visar att lågaffektivt bemötande är en effektiv strategi för att bemöta barn med 
utagerande beteende hade det varit intressant att ta del av forskning som visar om barn med den här 
problematiken med tiden lärt sig att hantera sina känslor om de bemötts lågaffektivt i förskolan. Det 
hade också varit intressant att ta del av forskning kring hur övergången mellan förskola och 
förskoleklass sker för barn med denna problematik.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Det finns i dag alltför lite forskning kring vilka metoder som används för barn i behov av stöd 
i förskolan. Än mindre finns att tillgå då det gäller bemötande av utagerande barn som är i 
behov av stöd.  

Jag vill därför genomföra en studie där syftet är att de metoder som används i förskolan 
kring utagerande barn synliggörs och därmed öka kunskapen kring vilka metoder som 
tillämpas i förskolan. 

Studien är ett examensarbete som ingår i utbildningen till förskollärare vid Umeå universitet. 
Informationen som informanten lämnar kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta 
del av den och resultatet av studien kommer att presenteras så att ingen individ kan 
identifieras. Studien kommer att publiceras i en databas på Umeå universitet. 

Jag vill att den som intervjuas ska arbeta med barn i 4-5 årsåldern och ha erfarenhet av 
utagerande barn. Deltagandet är helt frivilligt och den som deltar kan när som helst avbryta 
intervjun utan motivering. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter.  
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Jag som kommer att genomföra intervjun heter Mikael Israelsson och studerar till 
förskollärare på Umeå universitet. Min handledare heter Annika Manni. Har du några frågor 
är du välkommen att höra av dig. 

Mikael Israelsson                                                                Annika Manni 

Student                                                                                 Handledare 

Mail: ************.com                                                  Mail: ************.se 

Tel: **********                                                                  Tel: ********** 

Bilaga 2 Samtalsguide 

Samtalsguide 

Information om de forskningsetiska principerna:  

Till att börja med så är den härintervjun helt frivillig och du kan när som helst välja att 

avbryta utan motivering.  

Inspelningen kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. 

Namn och plats kommer att ändras eller publiceras på ett sätt som gör att du inte kan 

identifieras.  

Intervjun som ingår i ett examensarbete kommer att publiceras i en databas på Umeå 

universitet.  

Syftet med den här intervjun är att undersöka vilka metoder som används i bemötandet av 

utagerande barn i förskolan. Jag vill att vi främst samtalar om äldre barn (4-5 åringar). 

Samtalet kommer att ta ungefär 30 minuter. 

Frågor 

Inledande bakgrundsinformation 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Har du arbetat på olika ställen? 

Vilken utbildning har du? 

 

Egen erfarenhet av utåtagerande barn 

Har du hamnat i situationer där barn varit utagerande? 

Kan du berätta för mig om en situation där en 4-5 åring haft ett utagerande beteende i 

förskolan där du varit närvarande? 

Kan du beskriva hur du hanterade just den situationen? 

Kan du berätta varför du agerade på det sättet just då? 

Kommer du ihåg hur du upplevde situationen? 

Hur tror du att barnet upplevde den situationen? 

Hur tror du de andra barnen upplevde situationen?l 
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Tankar om bakomliggande orsaker 

Kan du berätta vilka orsaker som du anser ligger bakom den händelsen?  

Kan det finnas andra orsaker än det till att barn är utagerande? 

 

Strategier i mötet med utåtagerande barn 

Kan du berätta om du/ ni i arbetslaget arbetar för att barnen inte ska hamna i en liknande 

situation igen? 

Varför tycker du att det är viktigt? 

Om du hamnade i en liknande situation igen, skulle du då hantera den på ett annat sätt? 

Om ja, varför då? 

Vilka möjligheter anser du att du har för att bemöta utagerande barn på det sätt du vill? 

Vilka möjligheter till samarbete kring utagerande barn anser du att du har? (inom arbetslaget, 

hela förskolan, externt)  

 

Egna kunskaper eller behov 

Vilka möjligheter har du haft att utveckla dina kunskaper kring utagerande barn? 

Anser du att det är ett område där kompetensutveckling behövs? 

Varför/ varför inte? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid till detta! 
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