
 

 

 

 

 

 Utåtagerande  

beteendeproblematik i förskolan  

 
 

 Pedagogers upplevelser av arbete med utåtagerande barn  

 Extroverted behavioral problems in preschool  
 Educators' experiences of working with children with outgoing behavior  

Pia Bäckman 

 

 

 

 

Fakulteteten För humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: Grundnivå 15 hp 

Handledare: Mikael Svanberg 

Examinator: Getahun Abraham 

Datum:18/2-19 



Abstract 

This degree project aimed at investigating pedagogues' experiences of work-

ing with children that show an outward behavior in pre-school. I wanted to 

find out if the experiences varied depending on age, degree of education and 

experience, which you can read in the result that it does. The study is based 

on five interviews, where all the informants have different experiences of 

working with behavioral problems. The study is analyzed according to the 

developmental ecological perspective and from the connection theory, and 

the results show that it is important for educators to create a structure in their 

daily lives in order for the work to function optimally. 

 Issues raised in the interviews are the importance of consensus in the staff 

team and that you treat the child calmly and not in a hurry. The results and 

previous research also show that children need the feeling of belonging and 

feeling successful in order to better manage their feelings. The pedagogues 

experienced that when you get the children with outrageous behavior to feel 

that they succeed, their stress is reduced and the work of the whole child 

group is improving. The results also showed that the educators saw various 

reasons why outgoing behavior can arise and how they can get help with 

these problems with the help of special educators. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftade på att undersöka pedagogers upplevelser av ar-

bete med barn som visar ett utåtagerande beteende i förskolan. Jag ville ta 

reda på om upplevelserna varierade beroende på ålder, utbildningsgrad och 

erfarenhet, vilket går att avläsa i resultatet att det gör. 

 

Studien är uppbyggd på fem intervjuer där alla informanter hade olika erfa-

renheter av att arbete med beteendeproblematik. Studien analyserades utifrån 

den utvecklingsekologiska teorin samt utifrån anknytningsteorin och resulta-

tet visar vikten av att strukturera upp vardagen för att lärandet ska fungera 

optimalt. Pedagogerna lyfter vikten av samsyn i personalgruppen och att man 

bemöter barnet med lugn och inte i affekt då detta har visat sig ha motsatt ef-

fekt. Resultatet visar också att barn behöver få känslan av att tillhöra barn-

gruppen och få känna sig lyckade för att kunna hantera sina känslor bättre. 

Pedagogerna upplevde att när man som pedagog får barnet med ett utåtage-

rande beteende att känna att hen lyckats, minskas både barnens och de vuxnas 

stress och arbetet i hela barngruppen flyter på bättre. Resultatet visade att pe-

dagogerna såg olika orsaker till varför ett utåtagerande beteende kunde upp-

stå och nämnde bland annat hemmet som en möjlig bakomliggande orsak. 

 

Nyckelord: utåtagerande, beteendeproblematik, upplevelser, struktur 
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Förord 
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att jag skulle få tid att sitta med mitt examensarbete. Tack till alla informanter 

som deltagit i mitt arbete för att ni givit av er tid och för ert engagemang vid 

mina intervjuer. Jag vill också tacka min vän och tidigare mentor Christine på 

en tidigare arbetsplats för alla ovärderliga tankar och diskussioner kring ämnet 

vilket fått mig att vrida och vända på olika dilemman. Sist men inte minst vill 

jag tacka min handledare Mikael Svanberg för alla goda råd under uppsatsens 

gång.  



Uppsatsens titel  Författarens namn 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 SYFTE: ........................................................................................................................ 2 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR: ................................................................................................. 2 

1.3 BEGREPPSFÖRKLARING ............................................................................................... 2 

1.4 PROBLEMOMRÅDE ...................................................................................................... 2 

1.5 FÖRSKOLANS LÄROPLAN ............................................................................................ 3 

1.6 PEDAGOGERS FÖRHÅLLNINGSÄTT ............................................................................... 3 

1.7 LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE ...................................................................................... 3 

2 LITTERATUR OCH FORSKNINGSÖVERSIKT .................................................... 5 

2.1 INLEDNING .................................................................................................................. 5 

2.2 LITTERATURÖVERSIKT ................................................................................................ 5 

2.2.1 Miljöns betydelse.............................................................................................. 5 

2.3 FORSKNINGSÖVERSIKT ............................................................................................... 5 

2.3.1 Underliggande orsaker ...................................................................................... 5 

2.3.2 Insatser.............................................................................................................. 6 

2.3.3 Interaktiv kommunikation-  en framgång ......................................................... 6 

3 TEORI .................................................................................................................................. 8 

2.4 ANKNYTNINGSTEORIN ................................................................................................ 8 

2.4.1 Trygg anknytning ............................................................................................. 8 

2.4.2 Sekundär anknytning ........................................................................................ 8 

2.4.3 Otrygg/undvikande anknytning ........................................................................ 8 

2.4.4 Otrygg/ Ambivalent anknytning ....................................................................... 9 

2.4.5 Otrygg/desorienterad anknytning ..................................................................... 9 

2.5 DET UTVECKLINGSEKOLOGISKA PERSPEKTIVET .......................................................... 9 

4 METOD ....................................................................................................................... 11 

4.1 METODVAL ............................................................................................................... 11 

4.2 URVAL ...................................................................................................................... 11 



Uppsatsens titel  Författarens namn 

 

 

 

4.3 INFORMANTPRESENTATION ....................................................................................... 12 

4.4 GENOMFÖRANDE OCH BEARBETNING AV INTERVJUER .............................................. 12 

4.5 ANALYSMETOD ......................................................................................................... 13 

4.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE .................................................................................. 13 

4.6.1 Informationskravet ......................................................................................... 13 

4.6.2 Samtyckeskravet ............................................................................................. 13 

4.6.3 Konfidentialitetskravet ................................................................................... 13 

4.6.4 Nyttjandekravet .............................................................................................. 14 

4.7 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERING ..................................................... 14 

5 RESULTAT ................................................................................................................. 15 

5.1 PEDAGOGERS UPPLEVELSER AV SIN EGEN KOMPETENS ............................................. 15 

5.2 MÖJLIGA BAKOMLIGGANDE ORSAKER ...................................................................... 17 

5.3 HINDER OCH MÖJLIGHETER ....................................................................................... 19 

Stora barngrupper, föräldrakontakt, kompetensbrist och dåligt samspel ...................... 19 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 24 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 24 

6.2 METODDISKUSSION................................................................................................... 26 

REFERENSER ..................................................................................................................... 28 

 



Uppsatsens titel  Författarens namn 

1 

 

1 INLEDNING  

Närmast mitt hjärta finns de barn som ständigt blir missförstådda och utpekade till det svarta 

fåret. De barn som ofta försöker dölja sin osäkerhet genom sitt utåtagerande beteende. 

Jag har läst mig till vetskapen av att några av dessa barn skulle kunna hamna i den statistiken 

som säger att 1% av världens människor begår 63% av alla våldsbrott och att majoriteten av 

dessa har haft en barndom som präglats av känslan av att vara utanför (Hofvander, 2015). Här 

har pedagoger en enorm möjlighet och skyldighet att hjälpa dessa barn att ta rätt väg i livet. 

 Den kunskap jag idag har om beteendeproblem har jag under åren skaffat mig genom utbild-

ningar om beteendeproblem i förskolan men också genom att vara förälder till ett barn med 

beteendestörningar. Kunskapen och erfarenheten har gett mig viljan att arbeta med dessa barn 

för att de ska få en så bra och rättvis vardag som möjligt. 

För en person som inte har erfarenhet av att arbeta med eller att vara anhörig till ett barn med 

ett utåtagerande beteende kan det vara svårt att förstå hur detta kan ta sig uttryck så därför 

beskrivs nedan två möjliga scenarion som kan uppstå i förskolan.  

Jonas 3 år 

Jonas har svårt att klara förändringar och nya situationer. Blir det inte som han tänkt sig 

reagerar han med våldsam ilska. Då kan han sparka, skrika och slänga sig på golvet. 

Ända sedan födseln har Jonas krävt mer av sin mamma och pappa än sina äldre syskon 

genom att ofta vara gnällig och ha svårt att sysselsätta sig själv. På förskolan har han 

svårt att delta i gruppens aktiviteter och det händer ofta att han förstör de andras lek 

genom att riva ner vad de andra gjort” (Socialstyrelsen, 2010, s.2). 

Anna 6 år 

Det mesta Anna gör tycks vara på hennes egna villkor. Det går inte att få henne att an-

passa sig till de andra barnen genom att t.ex. ta det lite lugnare så att de kan vara med i 

hennes lek. Anna har svårt att vänta på sin tur och lyssnar inte på vad personalen på 

förskolan säger. På samlingen börjar hon knuffa på barn som sitter bredvid henne, hon 

pratar och låter och snart är hon uppe och springer. Trots tillsägelser stör hon så mycket 

att någon i personalen till slut måste ta henne ut ur rummet och hitta på något annat att 

göra tillsammans med henne. Anna har svårt för att uttrycka sig och det är som om hon 

inte kan eller orkar förklara vad hon vill. När en konflikt uppstår tar hon i stället lätt till 

knytnävsslag och hårda ord. Det tycks vara omöjligt för henne att reagera lite lagom (So-

cialstyrelsen2010, s. 9).  

 

Förskollärarprofessionen  

För att kunna stödja barn i deras lärprocesser är det viktigt att man som förskollärare har kom-

petensen i sin yrkesprofession att få barn att tycka det är meningsfullt och roligt att lära sig 

nya saker. Som förskollärare ska man fånga det som är intressant i barnets värld och det förut-

sätter att man har didaktisk kunskap om hur man fångar barnens intresse och hur man riktar 

dem mot de lärandemål vi satt upp i förskolan. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) skri-

ver att en förutsättning  för detta är att ha kunskap om varje barns lärande, kunskap, behov 
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och intressen. Även Hejlskov (2018) påpekar att pedagoger behöver ha insikt om att inte alla 

barn fungerar på samma sätt och att det som fungerar för ett barn kan för ett annat barn upple-

vas som väldigt svårt, näst inpå omöjligt. Hejlskov (2018) skriver att forskning visar att barn 

som får känslan av att lyckas minskar sin utåtagerande beteendeproblematik. 

I min studie har jag intervjuat två förskollärare, två barnskötare samt en outbildad pedagog 

vilka fortsättningsvis kommer att benämnas som pedagoger. 

1.1 Syfte:  

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers upplevelser av arbete med barn som visar 

ett utåtagerande beteende i förskolan. 

1.2 Frågeställningar: 

Utifrån mitt syfte ställs följande frågeställningar: 

• Hur upplever pedagoger sin egen kompetens vid arbete med utåtagerande barn i försko-

lan?  

• Vad upplever pedagogerna som möjliga orsaker till att barn i förskolan uppvisar ett 

utåtagerande beteende om man bortser från de barn som redan erhållit en diagnos? 

• Vilka hinder och möjligheter upplever pedagogerna i sitt arbete? 

1.3 Begreppsförklaring 

 Med beteendeproblem utgår jag från Socialstyrelsens (2010) beskrivning av ett beteende som 

hindrar lärande och undervisning (rastlöshet, lättdistraherad, motoriskt orolig och stökig). Barn 

med ett utåtagerande beteende, det vill säga barn som slänger käft, vägrar lyssna på vuxna och 

har svårt för krav. Barn som lätt hamnar i fysiskt och psykiskt bråk med andra, samt barn som 

beter sig antisocialt eller på annat sätt har allvarligt normbrytande beteende. 

 

I mitt arbete har jag har valt att lägga fokus på utåtagerande barn med ett beteende som Social-

styrelsen (2010) beskriver här ovan. För att få räknas som ett beteendeproblem måste det ske 

upprepade gånger och bryta mot de sociala regler, förväntningar och krav som finns att förhålla 

sig till (Socialstyrelsen,2010). 

1.4 Problemområde 

 Inom förskolans värld ryms lika många personligheter som det ryms barn och pedagoger. 

Några av dessa barn är vad en del vuxna benämner som barn med beteendeproblem. Läropla-

nen (Skolverket, 2016) vilar på vetenskaplig grund och säger att förskolans verksamhet ska 

anpassas till alla barn och att alla barn ska ha samma förutsättningar för att lyckas.  

Min egen erfarenhet säger att många av de barn som en del vuxna sätter in i facket barn med 

beteendeproblem ofta förstör för andra barn genom att vara stökiga och utåtagerande, och att 
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detta kan skapa stor oro för de barn som behöver känslan av lugn och trygghet. Jag har också 

uppmärksammat att många av de pedagoger som arbetar i förskolan säger sig sakna relevant 

utbildning för att förstå hur man ska arbeta med dessa barn, både individuellt och i grupp för 

att förhindra denna problematik. Gerland och Aspeflo (2015) skriver att man i förskolan ofta 

har en viss syn på vad som är normalt och vad som räknas som ett onormalt beteende och att 

man många gånger är snabb med att sätta en trolig diagnos på barn när det många gånger 

finns andra orsaker till att barn har ett utåtagerande sätt att agera på. Gerland et al. (2015) 

nämner orsaker som överbegåvning, anknytningsproblem & barn som far illa. 

1.5 Förskolans läroplan 

 Under senare år har det uppmärksammats allt mer att man redan i förskolan behöver utveckla 

stödjande miljöer för att skapa trygghet och lärande så att barnen minskar risken att hamna snett 

i livet (Skolverket, 2010). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan man läsa att verk-

samheten ska anpassas till alla barn i förskolan och barn som behöver mer stöd ska få det utifrån 

barnets egna behov och förutsättningar. I läroplanen står det också att det är viktigt att persona-

len har förmåga att förstå och samspela så att barnet ska få den tillfredsställelse som det innebär 

att göra framsteg, och att det är viktigt att barnet får uppleva sig vara en tillgång i gruppen 

(Skolverket, 2016). Genom beskrivningar av hur barn kan ha det och vad som kan påverka 

barns olika beteende syftar min undersökning till att skapa förståelse för hur pedagoger upple-

ver sin arbetssituation kring de här barnen och synliggöra om det är något som kan förebyggas 

och förbättras i verksamheten. 

1.6 Pedagogers förhållningsätt 

 Socialstyrelsen (2010) skriver att det är viktigt att pedagogers förhållningssätt motverkar att 

de barn som har ett utåtagerande beteende hamnar utanför. Det är lätt att som barn hamna ut-

anför barngruppen om barnet hela tiden tas i från den övriga gruppen när hens beteende upp-

står. Socialstyrelsen (2010) beskriver att pedagogiken som bedrivs måste vara i en bra försko-

lemiljö med väl uttänkta arbetsstrategier för att barnet ska känna gemenskap. Negativ feed-

back gång på gång stärker barnens uppfattningar om det bråkiga barnet som något dåligt. So-

cialstyrelsen (2010) beskriver hur barn som uppfattas som bråkiga gärna söker sig till 

varandra och utvecklar ett ännu värre beteende tillsammans. 

1.7 Lågaffektivt bemötande 

 Under senare år har det blivit populärt att använda sig av en metod som heter lågaffektivt be-

mötande som arbetssätt i förskolan. Grundaren Hejlskov (2018) beskriver olika metoder som 

gör att detta arbetssätt fungerar på barn som har ett utåtagerande sätt. Grunden är att man ska 

backa och ge utrymme tills barnet lugnat ner sig. När affekten övergått till lugnare former då 

utvärderar man vad som var orsaken till beteendet för att kunna avvärja det nästa gång en lik-

nande situation uppstår. Hejlskov (2018) menar på att barn som kan, gör sitt bästa, och att kra-
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ven vi ställer på barnet ofta är för svåra för barnets kapacitet och att vi måste se till de bakom-

liggande orsakerna och inte till barnets beteende. En av Hejlskovs (2018) grundprinciper är att 

man behöver behålla sitt lugn när man hanterar barn som har ett utåtagerande beteende eftersom 

det nästan alltid blir värre om man bemöter barnet med ilska. För att verkligen kunna förändra 

måste man lägga fokus på vad orsaken är. 
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2 LITTERATUR OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Inledning 

 Det här kapitlet tar upp tidigare forskning om hur det är att arbeta med barn som har olika 

sorters beteendeproblematik, om möjliga bakomliggande orsaker till dessa beteenden samt hur 

man har valt att ta sig an utmaningen problematiken utgör. Jag har använt mig av Karlstads 

universitets databaser Academic Search Elite och One search där jag fått fram min forskning 

genom sökord som challenging behavior, support och preschool. Till den svenska forskningen 

användes orden beteendeproblematik, förskola, omsorg och frasen behov av särskilt stöd. Sök-

ningen gav många träffar och fick begränsas till Peer reviewad forskning.  

2.2 Litteraturöversikt 

2.2.1 Miljöns betydelse 

Hejlskov (2018) skriver om betydelsen av miljön i sin bok Hantera, utvärdera och förändra. 

Han lyfter vikten av struktur och trygga miljöer för att minska att barnet blir stressat och då i 

många fall tar till våld för att uttrycka sig. Finns det stabila ramar runt barnet och om miljön är 

anpassad så minskar också barnets utåtagerande beteende. Hejlskov (2018) nämner att barn som 

får veta vad som ska hända, när det kommer att hända och på vilket sätt det kommer att ske får 

en ökad trygghetskänsla och blir då oftast lugnare. Hejlskov (2018) beskriver också att det kan 

var bra att ha en plats där det utåtagerande barnet kan dra sig undan när det känner behov av att 

vara ifred. Han nämner också att många barn som har utåtagerande beteendeproblematik också 

är känsliga för starka sinnesintryck vilket gör att barnet kan reagera starkare och bli stressat och 

uttröttat vilket påverkar barnets beteende negativt. Hejlskov (2018) skriver vidare att när man 

får många intryck samtidigt uppstår stresskänslor hos de allra flesta människor men hos barn 

som har problem med att hantera sina känslor kan detta bli övermäktigt och att barnet i sådana 

situationer inte vet hur det ska bete sig. Det är därför mycket viktigt att man som pedagog har 

en tanke med hur man ordnar miljön på förskolan så att det blir så anpassat som möjligt. 

2.3 Forskningsöversikt 

2.3.1 Underliggande orsaker 

 Eidelbrekt (2006) skriver att det ofta finns underliggande orsaker till varför barn i förskolan 

visar ett avvikande beteende, det vill säga det som i förskolan kallas beteendeproblem. Eidel-

brekt tar upp möjliga orsaker som dålig uppväxtmiljö, föräldrar som saknar känslomässiga 

band till sina barn samt låg generell kunskap om barnuppfostran. För pedagogerna i förskolan 

blir detta en svårighet när många saknar kunskap om hur man ska förhålla sig till dessa barn 

då man oftast inte har hela bilden av hur barnets hemmiljö ser ut. 
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Likt Eidelbrekt (2006) skriver även Kadesjö (2010) om bakomliggande orsaker till varför 

barn uppvisar ett utåtagerande beteende i förskolan. Kadesjö hänvisar till andra möjliga orsa-

ker än vad Eidelbrekt gör och pekar på olika teorier. En av dessa kallar Kadesjö för teorin om 

tvingande samspel. Kadesjö ger förklaringar till möjliga orsaker om varför barn utvecklar 

svåra beteendeproblem. En orsak till att beteendet uppstår kan vara att det saknas tålamod, 

kunskap och förståelse hos de som står barnet nära, vilka exempelvis kan vara pedagogerna i 

förskolan eller andra som står barnet nära. Kadesjö beskriver hur vuxnas bemötande kan 

skapa dåliga spiraler i barnets beteende då de vuxna har svårt att se barnets behov när barnet 

beter sig utåtagerande. Detta leder till att de vuxna tappar tålamodet, blir arga eller reagerar 

med eftergivenhet och inte klarar av att se barnets fina sidor. Kadesjö (2010) beskriver fortsatt 

hur vuxnas reaktioner på barnets beteende oftast blir inkonsekventa vilket gör barnet förvirrat. 

Kadesjö (2010) menar också på att barn som ofta får tillsägelser och förmaningar utvecklar en 

dålig självbild och får en självinsikt om att alla andra tycker att det är fel på hen. Denna bild 

av sig själv kan leda till att barnet utvecklar olika strategier om avledning för att undvika nya 

misslyckanden. Kadesjö (2010) beskriver vidare att vårt beteende som pedagoger är viktigt 

för att befästa ett barn som positiv bland de andra barnen och hjälpa barnet in i gruppsamhö-

righeten då känslan av utanförskap kan accelerera det dåliga beteendet. 

2.3.2 Insatser 

Isaksson (2009) utgår bland annat från frågan om hur skolan skiljer barn med beteendeproblem 

från vanliga barn och skolan menar på att barn med särskilda behov är de som har en handlings-

plan upprättad och att den utgår ifrån tre olika kategorier, hur väl man når skolans mål, hur man 

fungerar i sociala sammanhang, det vill säga hur anpassningsbar man är samt en kategori som 

utgår från eventuell sjukdom. Isaksson (2009) skriver vidare om hur det tidigare såg ut i skolan 

när barn med särskilda behov placerades i särskilda klasser till hur det är idag när det enligt 

läroplanen (Skolverket, 2016) är skolan som ska anpassas till barnet och inte barnet som ska 

behöva göras om för att passa in i skolan. I sin avhandling tar Isaksson (2009) också upp vikten 

av att alla lärare behöver tillräcklig kunskap för att veta hur de ska arbeta med att inkludera alla 

barn i undervisningen.  

Isaksson (2009) skriver att det är hela skolans ansvar att alla får en likvärdig utbildning. Isaks-

son skriver också att de som behöver särskilda anpassningar för att kunna erhålla en likvärdig 

utbildning ska få detta. Isaksson pekar återigen på hur viktigt det är alla har kunskapen som 

behövs för att kunna hjälpa eleven att utvecklas och att man inte bara kan lägga ansvaret på 

specialpedagogerna. 

2.3.3 Interaktiv kommunikation-  en framgång 

 Gebbie, Ceglowski, Taylor och Miels (2012) skriver om att barn som uppvisar beteendepro-

blem i förskolan ofta får känslan av att vara misslyckade och annorlunda, vilket kan leda till 

svårigheter senare i livet. Gebbie, et al. (2012) menar på att detta ofta leder till följder som 

gängkriminalitet, fängelse eller att man dör för tidigt av olika anledningar.  
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Gebbi, et al. (2012) skriver vidare om en undersökning som gjorts i några skolor där man tog 

reda på hur lärarna kände inför att arbeta med barn som uppvisar olika sorters beteendepro-

blem, utifrån svaren sattes åtgärder in och lärarna fick utbilda sig inom kunskapsområdet. De 

fick olika strategier som de skulle prova som de sedan skulle utvärdera. 

 Under månaden som följde efter utbildningen hade alla lärarna kontakt med varandra och 

kunde då stödja varandra genom interaktiv kommunikation. Man undersökte då hur det hade 

fungerat före utbildningen jämfört med efter utbildningen. Studiens resultat visade att de stra-

tegier som förskollärarna hade fått lära sig under utbildningen hade gett fantastiska resultat 

vilket hade gjort dagarna lugnare både för lärare och för barn. Den stress som  

lärarna tidigare hade känt var övermäktig hade nu minskat (Gebbi, et al. 2012). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 Att jag valt denna forskningsbakgrund till min egen studie är för att de studier som presenteras 

i hög grad berör mitt ämne. Forskningsstudierna har lite olika perspektiv men alla har gemen-

samt att den bakomliggande meningen är att barn som har ett utåtagerande sätt att vara på be-

höver trygghet och stabilitet och att lärarna behöver känna att de har rätt kunskap. Genomgå-

ende i alla studierna kan man utläsa att det spelar stor roll hur barnet blir bemött och hur livet 

runt omkring formar barnet till den individ som hen över tid utvecklas till. I delar av den tidigare 

forskningen finns det studier om hur lärare upplever sin situation av att arbeta med utåtagerande 

barn och hur olika strategier och ny kunskap ger dem ett lugnare arbetsliv med mindre stress. 

Utveckla förskolans arbete kring barn med utåtagerande beteende 

För att kunna utveckla förskolans arbete kring barn med utåtagerande beteendeproblematik vill 

jag med min studie belysa de hinder och möjligheter som pedagogerna upplever i förskolan och 

ta reda på om de arbetssätt som används är optimala eller om det framkommer att nya arbetssätt 

bör införas. 
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3 TEORI 

Val av teorier 

För att kunna urskilja och hitta mönster i pedagogers upplevelser av att arbeta med barn som 

visar ett beteende som vi vuxna ofta kallar utåtagerande har jag valt att använda nedanstående 

teorier. I resultatkapitlet kommer jag sedan att diskutera hur teorierna flyter ihop med de tankar 

som pedagogerna har gett uttryck för i sina intervjuer. 

2.4 Anknytningsteorin 

 Anknytningsteorin grundades av en man som arbetade som känd psykolog i Storbritannien 

under 50-talet. Han hade genom sitt arbete för världshälsoorganisationen fått i uppgift att stötta 

barn som separerats från sina föräldrar och träffade genom sitt arbete många barn med den 

gemensamma nämnaren att de hamnat snett i livet. När han insåg att det fanns ett samband 

mellan barnens anknytning till sina föräldrar och hur de kom att utvecklas som vuxna männi-

skor började hans teorier ta fart. Psykologen utvecklade sin teori och de olika undergrupperna 

trygg anknytning, otrygg/undvikande anknytning, otrygg/ambivalent anknytning samt 

otrygg/desorienterad anknytning, vilka kom att förklara möjliga orsaker till varför barn betedde 

sig på olika sätt (Broberg, 2008). 

2.4.1 Trygg anknytning 

När ett barn är uppväxt med den så kallade trygga anknytningen är barnet säker på att vård-

nadshavaren finns där för barnet om det skulle känna att det behöver närhet. Genom att känna 

denna känsla kommer barnet att vilja utforska sin omvärld samtidigt som barnet vet var sin 

trygga punkt är (Broberg, 2008). 

2.4.2 Sekundär anknytning  

I förskolan anknyter barnet ofta till en särskild person, vanligtvis den pedagog som ansvarade 

för inskolningen. Denna person är viktigast för barnet och blir som en ersättning för vårdnads-

havaren då denne inte är i närheten. Pedagogen blir en sekundär anknytningsperson (Broberg, 

2008).  

2.4.3 Otrygg/undvikande anknytning  

När ett barn växer upp med denna anknytning som kallas otrygg /undvikande anknytning mär-

ker man ofta det på att barnet har en förväntan på att inte få det stöd det är i behov av. Detta 

bottnar i att barnet ofta blivit avvisat och bortstött. Denna erfarenhet gör att barnet ofta håller 

sig för sig själv och att barnet inte vill ha närhet när den erbjuds (Broberg, 2008). 
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2.4.4 Otrygg/ Ambivalent anknytning 

Under denna anknytning hittar vi barn som lider av stor separationsångest på grund av att barnet 

inte vet om det finns någon som kommer att ta hand om det. Barnet har varit med om att få 

trygghet men också att bli nekad trygghet vilket har skapat stor ångest och oroskänslor hos 

barnet. De kan uppfattas som väldigt känslostyrda (Broberg, 2008). 

2.4.5 Otrygg/desorienterad anknytning 

Broberg (2008) skriver att barn som utvecklat en otrygg / desorienterad anknytning ofta har 

vårdnadshavare som själva haft en svår uppväxt. De här barnen har många gånger kommit i 

kontakt med olika sorters misshandel i form av sexuella övergrepp eller annan vanvård. Broberg 

skriver att denna anknytning ofta visar sig hos barnen genom att de är rädda för sina föräldrar 

samtidigt som de ändå söker en anknytning hos dem. Dessa barn upplever lätt fara och hot och 

blir lätt provocerade. De kan uppvisa aggressivitet redan i tvåårsåldern vilket kan visa sig i 

långvariga utbrott av ilska som utmynnar i att de utvecklar negativa beteenden för att bli upp-

märksammade. Broberg (2008) beskriver också att barn med denna anknytning ofta hamnar 

snett redan i tidig ålder och att de har svårt att knyta an även i vuxen ålder. 

2.5 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

Skerfving (2005) refererar till Bronfenbrenner (2000) när hon beskriver hur det utvecklingse-

kologiska perspektivet grundades på 1970-talet. Teorin menar på att påverkan av en människa 

sker i flera lager. Man påverkas av miljön, av tiden man lever i och sammanhanget man befin-

ner sig i. Bronfenbrenner (2000) utvecklade en modell (se bild ett) som är uppbyggd av en se-

rie strukturer som ligger på olika nivåer, microsystemet, exosystemet och makrosystemet 

vilka påverkar och påverkas av varandra. I mikrosystemet ingår individens närmaste 

omgivning det vill säga familj, skola vänner och fritid, (beroende på ålder). Samarbetet 

mellan mikrosystemen är en viktig faktor för barnet, finns det konflikter i dessa system 

påverkar det barnet och dess utveckling i hög grad. I exosystemet  är det inte alla system som 

barnet ingår i men där barnet ändå blir påverkat, det kan vara genom läkarbesök, att en 

vårdnadshavare tillhör psykvården, det kan vara genom kontakt med socialtjänsten eller 

genom vårdnadshavarnas arbete. Sist kommer makrosystemet som utgörs av lagar, 

värderingar och allmänna bestämmelser i samhället (Skerfving, 2005). Det viktiga i detta 

perspektiv är att de olika processer och de förutsättningar som finns påverkar en människa 

under hela dess utveckling. Skerfving (2005) refererar till Bronfenbrenner (2000) som menar 

på att allt hänger samman, barnets och föräldrars förutsättningar,vilken tid man lever i, 

familjernas relationer, hur olika instanser samarbetar med varandra och vilka nätverk som 

finns runt omkring en (Skrefving, 2005). 
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Sammanfattning 

I teorikapitlet behandlas de teorier som mitt arbete har som grund. Anknytningsteorin och det 

utvecklingsteoretiska perspektivet är båda teorier som förklarar hur man påverkas av allt som 

händer runt omkring en och att man påverkas av vad man är med om i livet. Broberg (2008) 

skriver om anknytningsteorin och påvisar vikten av att vara trygg som barn för att kunna 

släppa taget och utforska sin omgivning vilket benämns vara en viktig del i förskolan. 

Skerfving (2005) beskriver hur man i det utvecklingsekologiska perspektivet påverkas av 

olika stadier såsom lagar, värderingar, förutsättningar och omgivning.  

Under resultat/analyskapitlet kommer jag att gå in närmare på hur teorierna återfinns i peda-

gogernas tankar kring arbetet med utåtagerande barn. 
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4 METOD 

 I denna metoddel beskriver jag hur jag gått till väga i min studie, vad som legat till grund för 

mitt urval och hur jag resonerat kring de etiska reglerna som gäller vid en undersökning. Jag 

beskriver också hur jag gått tillväga vid min analys och hur jag tänkt gällande studiens validi-

tet, generaliserbarhet och dess reliabilitet. 

4.1 Metodval 

 När jag valde datainsamlingsmetod till mitt arbete utgick jag från mina frågeställningar, vil-

ket också Hjalmarsson (2014) menar är viktigt. Vad ville jag veta? Och hur skulle jag få svar 

på mina frågor? Utgångspunkten var vilken målgrupp jag riktade mig till, om jag behövde 

kunna ställa följdfrågor eller om jag kunde precisera frågorna så att svaren gav mig det resul-

tat jag behövde utan att ställa ytterligare frågor. Behövde jag många svar eller räckte det att 

jag fick några få för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt? 

Då mitt syfte var att undersöka pedagogernas egna upplevelser och tankar kring att arbeta 

med utåtagerande barn i förskolan valdes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Bry-

man (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer är ett sätt att använda sig av strukturerade 

frågor men med möjligheter att kunna lägga till uppföljningsfrågor där man ser att svaren 

skulle kunde behöva utvecklas. Jag har också lagt fokus på att skapa frågor där man inte kan 

svara ja och nej på för att få utförligare svar vilket Bryman (2011) påpekar som viktigt. 

4.2 Urval 

För att min studie skulle bli så bred som möjligt valdes olika förskolor ut i ett mindre område. 

Jag valde att inrikta mig på utbildade förskollärare samt på barnskötare som arbetat flera år i 

yrket. Jag valde också att intervjua en informant utan relevant utbildning och med kortare ar-

betslivserfarenhet. Jag hade som krav att dessa informanter skulle ha tidigare erfarenhet av ar-

bete med barn med utåtagerande beteende i förskolan och att de skulle vara verksamma inom 

yrket. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att man har en tanke bakom sitt urval så att det 

är relevant för ens undersökning och att man får in den mängden data studien kräver. Med den 

anledningen valdes mina informanter ut genom ett så kallat strategiskt urval. 

Genom att via mail kontakta förskolechefen i detta mindre geografiska område och berätta om 

min studie fick jag information om lämpliga informanter och tillstånd att kontakta de jag öns-

kade intervjua. Jag erhöll information om att dessa personer hade erfarenhet av att arbeta med 

utåtagerande barn och att flera av dessa haft kontakt med specialpedagog gällande olika fall 

de arbetat med vilket gör urvalet relevant för min undersökning. Med den utgångspunkten föll 

mitt val på att intervjua fem stycken varav två stycken utbildade förskollärare samt två  
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stycken utbildade barnskötare och en pedagog som de relevant utbildning. Då alla informanter 

hade möjlighet att delta innehåller min studie inget bortfall. 

4.3 Informantpresentation 

Mina intervjuer har skett både ansikte mot ansikte men även via e-post då det var svårt att få 

till en passande tid för en av informanterna jag valt att intervjua. Denna intervju gjordes efter 

diskussion om vi skulle hinna träffas eller om det var svårt tidsmässigt. Jag kände att denna 

informants svar skulle vara viktiga för min undersökning och valde därför att genomföra 

denna intervju via e-post. Frågorna skickades och besvarades ganska direkt. Hanteringen av 

denna intervju har skett på liknande sätt som med de jag gjort ansikte mot ansikte, vilket har 

gjort att ingen skillnad kommer att kunna avläsas i resultatet. 

 Informanterna i min studie kommer att kallas för pedagog 1,2,3,4 och 5. Nedan följer en kort 

presentation av varje informant. 

1. Förskollärare / lärare klass 1–3. Fritidspedagogutbildning med längre erfarenhet 

2. Barnskötare med ca 15 års erfarenhet 

3. Förskollärare med några års erfarenhet av förskola och fritids 

4. Barnskötare med 3 års erfarenhet 

5. Outbildad pedagog med kortare tids erfarenhet 

4.4 Genomförande och bearbetning av intervjuer 

 En av mina intervjuer skedde i informantens hemmiljö då denna vid det inbokade tillfället 

inte hade möjlighet att befinna sig på sin arbetsplats som vi avtalat vid bestämmandet av inter-

vjutiden. De tre övriga intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon på informanternas 

arbetsplats under lugna förhållanden utan påverkan av stress dock kunde jag märka att infor-

manterna till en början inte kändes helt bekväma med att bli inspelade på diktafon. Den sista 

intervjun är gjord genom att informanten skickade sina svar via e-post. Så snart som intervju-

erna var genomförda påbörjade jag arbetet med att transkribera mina intervjuer. 

 Bryman (2011) skriver om hur informantens svar kan komma att påverkas av intervjuarens 

personlighet och jag valde därför att vara försiktig i min framtoning i både klädval och i mitt 

sätt att vara. Jag valde att klä mig i neutrala färger och vara noga med att fokus hamnade på 

den som jag intervjuade. Vid själva intervjuerna tänkte jag på att sitta snett emot informanten 

på ett avslappnat sätt där jag fick informanten att känna att vi var på samma nivå. Trots att jag 

använde mig av inspelning med en diktafon kändes inte samtalet så formellt utan mer som ett 

samtal kollegor emellan. Detta menar Bryman (2011) är relevant för att få så ärliga svar som 

möjligt utan eventuell påverkan av vad informanten trodde att jag ville ha för svar. 
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4.5 Analysmetod 

Hjalmarsson (2014) skriver att den tematiska analysen är bra för att kunna se olika informan-

ters förhållningsätt till samma sak, så när alla inspelade intervjuer var transkriberade började 

jämförelsen av svaren i de olika informanternas intervjuer. Syftet skrevs upp på en lapp bred-

vid de transkriberade intervjuerna för att på så sätt synliggöra vilka delar som var viktiga för 

arbetet och vilka delar som var viktigare än andra för informanterna. Jag letade efter återkom-

mande ord och viktiga upptäckter. Analysen började med att delar togs ut genom små anteck-

ningar i marginalerna om viktiga nyckelord som började ta form. Bryman (2011) menar att 

man kallar detta för en kodningsprocess och innebär att man letar efter samband, ord och 

olika företeelser som kan beskriva informanternas tolkningar. Därefter skrevs alla viktiga ord 

som återkom i intervjuerna ner och bildade olika teman som har använts i resultatuppställ-

ningarna.  

4.6 Etiska ställningstagande 

 Innan jag startade min undersökning informerade jag mina informanter om vilka etiska ställ-

ningstagande som var aktuella för min studie. 

4.6.1 Informationskravet 

I Informationskravet är det viktigt att man informerar sina informanter om syftet med sin under-

sökning och hur den kommer att gå till (Vetenskapsrådet, 2002). Här berättades att syftet med 

undersökningen var att undersöka pedagogers upplevelser av att arbeta med barn som har en 

beteendeproblematik. Jag meddelade att jag kommer att använda mig av en diktafon för ljud-

upptagning i samband med intervjuerna och information gavs om att deltagandet var helt frivil-

ligt. Jag meddelade också att man som informant hade möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst utan följande frågor. 

4.6.2 Samtyckeskravet 

Under samtyckeskravet inhämtar man sin informants samtycke till att medverka i studien (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Här fick informanterna information om att samtycke behövdes innan in-

tervjustart och ett skriftligt samtycke (se bilaga två) inhämtades från informanterna samt från 

förskolechefen om att ta kontakt med de informanter som jag ville skulle delta i min studie. 

4.6.3 Konfidentialitetskravet  

 I konfidentialitetskravet ingår det att informera informanten (se bilaga ett) om att det material 

som samlats in förvaras på ett säkert sätt där ingen annan än jag som intervjuare har tillgång 

till, och att materialet kommer att förstöras så snart som uppsatsen är klar och godkänd. Inga 

uppgifter kommer att kunna spåras till informanten som förblir anonym för andra än mig och 

att jag i min studie har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002).   
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4.6.4 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att den information som samlats in 

enbart får användas i forskningssyfte och att informanten har rätt att dra sig ur utan följande 

förklaring. Materialet kommer att förvaras på ett oåtkomligt ställe dit bara jag har tillgång. 

När studien är klar och betyget registrerat kommer allt material att förstöras. Materialet var-

ken kommer eller får användas för kommersiellt bruk eller i andra syften än till min studie.  

4.7 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Två viktiga begrepp som beskrivs inom forskningen är validitet och reliabilitet som beskriver 

att vi undersöker det vi säger att vi har undersökt och på vilket sätt vi gjort detta. Begreppen 

mäter trovärdigheten på vår undersökning (Bryman, (2011). 

 Bryman (2011) tar upp att det kan vara svårt att använda sig av dessa begrepp för att mäta 

kvaliteten i en kvalitativ undersökning då det finns många olika faktorer som spelar in. Han 

beskriver det som svårt att frysa en social miljö så att en kvalitativ undersökning  kan replike-

ras då undersökningen påverkas av att det sker olika tolkningar av det man hör och det man 

uppfattar via olika intryck (Bryman,2011). Genom att jag använde mig av inspelade intervjuer 

med efterföljande transkribering där jag tagit tillvara på alla ord samt beskrivit hur jag gått 

tillväga i min undersökning ser jag det som att min studie ligger så nära sanningen som möj-

ligt. Ytterligare ett begrepp inom forskningen är generalisering, här undersöker man om den 

mindre studien kan appliceras på den större massan, för att se om resultatet kan vara represen-

tativt för fler än ens egen grupp informanter, men Bryman skriver (2011) att det är svårt att 

generalisera en kvalitativ undersökning då den ofta utförs i mindre skala och under specifika 

förhållanden likt min. 
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5 RESULTAT 

 I detta kapitel presenteras resultatet av mina intervjuer. Resultatet är uppdelat utefter mina tre 

frågeställningar och varje del ger svar på en frågeställning var. Varje underrubrik är en sam-

manfattning av de viktiga ord och upptäckter som framkom vid transkriberingen avmina inter-

vjuer.  

Utifrån mitt syfte vilket var att undersöka pedagogers upplevelser av arbete med barn som vi-

sar ett utåtagerande beteende i förskolan ställdes frågorna: 

• Hur upplever pedagoger sin egen kompetens vid arbete med utåtagerande barn i för-

skolan?  

• Vad upplever pedagogerna som möjliga orsaker till att barn i förskolan uppvisar ett 

utåtagerande beteende om man bortser från de barn som redan erhållit en diagnos?  

• Vilka hinder och möjligheter upplever pedagogerna i sitt arbete? 

 

Informanterna kommer från två olika kommuner i en mindre del av Västsverige. De är 

alla aktiva inom förskolan och har olika erfarenheter av att arbeta med barn i försko-

lan. Gemensam nämnare är att de alla har erfarenhet av arbete i förskolan med barn 

som uppvisar ett utåtagerande beteende. 

5.1 Pedagogers upplevelser av sin egen kompetens 

5.1.1 Erfarenhet, kunskap och barnsyn 

På frågor gällande hur pedagogerna såg på sin egen kompetens när det gällde att arbeta med 

barn som uppvisar ett utåtagerande visade resultatet att pedagogers upplevelser av sin egen 

kompetens varierar.  

Man kan avläsa att det inte finns någon särskild utbildning bland pedagogerna i hur man bör 

hantera barn som har en utåtagerande beteendeproblematik vilket hade varit önskvärt. Det går 

också att utläsa att informant 4 genom några års erfarenhet upplever att hon fått en viss kom-

petens och kunskap om arbete med utåtagerande barn. 

Pedagog 1 uttrycker en önskan om utbildning i hur man kan hantera barn med utåtagerande 

beteende och menar på att kompetensen inte är så stor som önskat, samtidigt som hon beskri-

ver att hon får barnen att lyssna genom att visa att hon alltid finns där. 

Pedagog 1, 3 och 4 beskriver sin kompetens så här: 

Den är inte jättestor, jag har inte utbildning i det, vilket jag önskar att jag 

hade -Pedagog 1 

Inte så stor teoretiskt sett, mest genom erfarenheter -Pedagog 3 
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I början var det jättejobbigt, men sen har jag hittat ett sätt att bemöta 

dessa barn på bästa sätt och ha olika sätt till olika barn vid olika tillfällen 

-Pedagog 4 

Barnsynen påpekas som en viktig faktor i hur man upplever sin kompetens i bemötandet av 

barn med olika problem. Pedagog 2 upplever sig ha en fördel i att ha en lugn personlighet och 

beskriver sin kompetens som ganska god och beskriver hur hon får barnen att lyssna. 

Jag tror jag har till fördel att jag är ganska lugn men det hänger ju mycket 

på barnsyn tänker jag, hur bemötandet blir. Jag tror ändå att det är 

mycket a och o hur man agerar -Pedagog 2 

Att få barnen att lyssna kräver arbete men framför allt förtroende för att 

bygga en bra kontakt. Genom att få barnen att känna sig kompetenta, att 

få dem att känna att de duger precis som de är, då är det lättare att ta faj-

terna. -Pedagog 2 

Pedagog 5 upplever sig inte ha någon kompetens alls och menar på att barnen bara lyssnar på 

en manlig kollega som är förskollärare.  

Resultatet visar att pedagogerna upplever att det är lättare att få barnet med beteendeproble-

matik att lyssna ju mer erfarenhet de besitter samt att det hänger ihop med hur man uppfattar 

sin egen kompetens av att arbeta med utåtagerande barn.  

5.1.2 Pedagogers arbetssätt 

Pedagogerna blev tillfrågade hur de arbetade med att balansera det utåtagerande barnets be-

hov mot andra barns behov av lugn och resultatet visar att de som upplever sig ha känslan av 

att ha kompetens arbetar på ett sätt som lugnar barnen. De har också en baktanke med sitt ar-

betssätt. Pedagog 5 kände att hon helt saknade kompetens vilket medförde att hon såg svårig-

heter i att hitta ett fungerande arbetssätt och fick inte barnen att lyssna på det sätt som hon 

önskade. 

 Pedagog 3 beskriver sitt arbetssätt nedan. 

Arbete i så stor mån som möjligt  i smågrupper och hela tiden ha ett kort 

i bakfickan för att fånga barnets intresse och avleda när de uppbrusade 

känslorna uppstår. -Pedagog 3 

Pedagog 1 beskriver hur hon under kontrollerande former skapar tillfällen där hon 

låter barnet lyckas. 

Jag försöker hitta situationer där jag kontrollerar det vi ska göra, där det 

inte är barnen som styr leken utan att det är jag som gör det. Där alla kan 

lyckas och vara med på lika villkor. Jag leker mycket med barnet och då 

blir det automatiskt att de andra barnen kommer och vill vara med. -Pe-

dagog 1 
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Pedagog 1 beskriver att arbetsgruppen hon arbetar i är ganska sammansvetsade 

och att de pratar mycket om vilka strategier de ska använda för att få barnet att 

lyckas och nämner struktur som en viktig del. Hon nämner också vikten av att  

barnet får uppgifter som går att lyckas med. Hon berättar att hon kan märka en 

minskning av det utåtagerande beteendet när barnet fått känslan av att klara av nå-

got och fått beröm för detta. 

Pedagogerna blev också tillfrågade om vilka pedagogiska egenskaper man behö-

ver ha i sitt arbete med utåtagerande barn och pedagog 1 svarade: 

Man behöver ha empati för barnet, man behöver vara lugn. Man behöver  

också vara strukturerad och fyrkantig i sitt arbete. Det är viktigt att man 

är inkännande och ser vad barnet är i behov av och arbetar utefter det – 

Pedagog 1 

 Pedagog 2 berättar att hon tycker att man ska kunna vara en vägledare och hjälpa 

barnet att hantera sin ilska. Pedagog 3 trycker på att man behöver kunskap om be-

teendet och om hur barn påverkas av allt. Pedagog 4 utrycker sig  i nedanstående 

citat: 

Det är viktigt att man är lugn och att man tar sig tid att lära känna barnet 

så att man kan se när det blir för jobbigt för barnet – Pedagog 4 

Pedagog 5 svarade kort och gott att man behöver tålamod. 

5.2 Möjliga bakomliggande orsaker 

 I denna del besvaras frågeställningen: Vad upplever pedagogerna som möjliga 

orsaker till att barn i förskolan uppvisar ett utåtagerande beteende om man bortser 

från de barn som redan erhållit en diagnos? 

Föräldraansvar och förhållningssätt 

På frågan om vad pedagogerna hade för tankar om möjliga bakomliggande orsaker till varför 

ett utåtagerande beteende uppstår i förskolan (om man bortser från de barn som redan erhållit 

en diagnos) varierade svaren lite.    

Här kunde jag utläsa en skillnad i svaren. Pedagog 5 beskrev att hon trodde att föräldrarnas 

nonchalans mot förskolan påverkade hur barnet betedde sig under sin tid på förskolan. 

Jag tror föräldrarna såg förskolan som en lekstuga så när barnen gick dit 

var det okej att bete sig hur som helst – Pedagog 5 

 De pedagoger som hade längre erfarenhet och mer kunskap i form av utbildning och arbets-

livserfarenhet utvecklade sina svar. De svarade att bakomliggande orsaker kan vara att man 

saknar viktiga bitar hemifrån. Att man är otrygg. Man kan vara utsatt för våld och övergrepp 

eller annan omsorgssvikt. Pedagogerna pratar också om att barnet kan ha känslomässiga stör-

ningar. En annan sak som nämns är det dagliga mönstret på förskolan. 
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 Pedagog 1 beskriver sina tankar nedan:    

Jag tror att uppfostran och hemmiljön är huvudnyckeln till allting. Har 

du en stabil familj med ganska fyrkantiga regler hemma så har du oftast 

inte problem med det någon annanstans heller, har du kanske lite mer 

fria tyglar hemma så kan det bli jobbigt när du kommer till förskolan och 

det är fyrkantigt, Har du föräldrar som slår?  Då kanske du slår andra 

barn, för det är det beteendet du ser, har du föräldrar som inte visar em-

pati, ja då är det också svårt att förstå vad empati är och då är det svårt 

att visa empati för resten av barnen du möter. Så jag tror absolut att 

hemmet präglar barnet, definitivt på alla sätt - Pedagog 1 

Alla fem pedagoger var eniga om att hemmet hade stor betydelse för barnets beteende i för-

skolan. Andra möjliga orsaker som togs upp var att barnet var blygt och kände sig osäker i 

förskolans miljö. Över och understimulans samt brist på regler och rutiner. 

Pedagog 4 väljer att lyfta förskolans ansvar i följande tankar: 

Jag tror det är det dagliga mönstret som påverkar, hur man arbetar som 

pedagoger, om man har det fyrkantigt för barnen eller om man låter det 

göra som det vill och inte sätter några gränser - Pedagog 4 

Pedagog 4 menar också på att det är viktigt att man arbetar på samma sätt så att 

barnet vet vad som kommer att hända och vilka regler som gäller. 

Språkets inverkan 

Pedagogerna fick svara på frågan om vilken inverkan de trodde att avsaknaden av språket hade 

på de barn som visade ett utåtagerande beteende i förskolan. Här framkom resultatet tydligt.  

Pedagog 1 beskriver nedan sin syn på språkets inverkan. 

Det tror jag är ganska vanligt, att barn som inte har ett bra utvecklat språk, 

eller en språkförståelse. Har du växt upp hemma med en mamma eller 

pappa som läser mycket så får du mycket ord, medan om du har föräldrar 

som inte ens visar en ljudbok eller bilder på exempel en kossa, så klart att 

det påverkar när du kommer till förskolan sen och man ska prata och visa 

för det barnet kan ju inte förklara sig. Eller att du har ett helt annat språk 

som modersmål. Det är klart att det är tufft. Hur ska jag kunna prata med 

dig när du inte förstår vad jag säger, för att vi pratar olika språk? Men slår 

jag dig så fattar du att jag vill ha den spaden, så jag tror att språket är 

jätteviktigt i äldre åldrar, i yngre åldrar spelar det ingen roll för där ligger 

de alla på samma nivå och pratar inte ändå - Pedagog 1 

Resultatet visar att pedagogerna är samspelta när de menar på att det är vanligt att barn som 

saknar språket i ren frustration tar till ett utåtagerande sätt då det är ett språk som alla förstår. 

Pedagog 3 uttrycker sig så här: 
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Jag tror det kan handla om att man inte blir förstådd varpå ens sätt att lösa 

problemet kan bli genom ett utåtagerande sätt. Sen kan det också handla 

om olika traditioner och synsätt på hur man uppfostrar barn i olika kul-

turer - Pedagog 3 

De övriga pedagogerna instämde i att språket har en betydande menig för barn som 

uppvisar ett utåtagerande beteende. 

5.3 Hinder och möjligheter 

 I denna del presenteras resultatet av frågeställningen: Vilka hinder och möjligheter upple-

ver pedagogerna i sitt arbete? 

Stora barngrupper, föräldrakontakt, kompetensbrist och dåligt samspel 

På frågor gällande vilka hinder och möjligheter som uppkommer i förskolan uttrycker sig pe-

dagogerna så här:  

Pedagog 1 beskriver vilka hinder som uppstår:   

Hindren som jag stöter på är ju att jag har stora barngrupper som gör att 

jag inte kan fokusera på ett sådant barn så pass fullt som jag skulle behöva 

för barnets skull, för att man har så många andra barn vars behov också 

måste tillgodoses, så det blir som någon slags konstgjord andning på det 

här barnet för att man ska kunna ta de andra sedan-Pedagog 1 

Samma pedagog fortsätter sin beskrivning och tar upp hinder som kompetensbrist i 

personalen, hon berättar om hur hon bevittnat olika sätt att bemöta barn på, där 

pedagoger skrikit och beskyllt barnet för olika saker som inte stämt med anledning 

att det brukar ju vara så. Detta har lett till att barnet i sin tur svarat med att bli ännu 

mer utåtagerande. Hon lyfter vikten av att ha kunskap och utrycker sig i nedanstå-

ende citat: 

Barngruppen påverkas negativt om det inte finns möjligheter för pedago-

gerna som jobbar där att ta hand om dem, att ha kunskap om hur man tar 

hand om dem. Om du inte vet hur du ska hjälpa dem kan du inte heller ta 

hand om den stora barngruppen och få den att fungera.  

Pedagog 1 menar också på att det tar tid att bli sammansvetsade i arbets-

laget och ständiga personalbyten gör barngruppen orolig. 

Pedagog 4 väljer att se dålig kommunikation i arbetslaget som en stor orsak till att 

beteendet uppstår och pekar på vikten av att vara konsekvent i sitt arbetssätt. Hon 

säger att: 

 Barn fungerar olika i olika barngrupper med olika personal, och det gäl-

ler att alla i personalen är enformiga och att man arbetar på samma sätt. 
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Gör man inte det kan det bli tuffare för barnet och för de andra barnen. 

- Pedagog 4 

Pedagog 2 menar på att stora barngrupper och många barn med särskilda behov 

gör det svårt att arbeta och att barngruppen påverkas negativt. Hon nämner att det 

är svårt att räcka till och beskriver sin situation nedan: 

Man tänker att man inte alltid räcker till, för det är ju inte alltid man får en 

personal extra om det inte är någon diagnos som ligger bakom, då kan det 

vara ganska tufft för att man ska hinna med det barnet och alla andra barn. 

-Pedagog 2 

Pedagog 3 instämmer i att stora barngrupper är ett stort problem och beskriver att 

den övriga barngruppen påverkas negativt och blir ofokuserad när det finns utåta-

gerande barn i gruppen. Detta utgör ett hinder för förskolläraren i utövandet av för-

skollärarprofessionen.  

Det togs också upp att förskolans lokaler och dess material hade en betydande på-

verkan på barnen. Pedagog 1 uttrycker sig så här: 

Material är ganska viktigt. Att det finns material som ett utåtagerande barn 

kan hantera, för det är väldigt jobbigt för ett barn som är utåtagerande att 

misslyckas hela tiden.  

Även pedagog 4 beskriver hur hon ser en fördel i att det finns rätt material och att 

det är viktigt att lokalerna är utformade så att det är enkelt att dela in barnen i mindre 

grupper. 

Påverkan 

Pedagogerna fick svara på frågor om hur de kände sig när de befann sig i en ar-

betssituation där ett barn som betedde sig utåtagerande påverkade hela barngrup-

pen. Resultatet visade att de alla kände sig frustrerade och otillräckliga. Pedagog 1 

och 4 uttrycker sin frustration i nedanstående citat: 

Man känner att man sviker de andra barnen om man ska göra något spe-

ciellt och ett barn förstör för alla andra, då känner man att man inte 

räcker till - Pedagog 4 

Jag känner mig ganska uppgiven på alla sätt, som om man misslyckats 

som pedagog och som vuxen. Man misslyckas på sitt jobb att inkludera 

alla barnen – Pedagog 1 

Pedagog 2 berättade att hon försökte lugna ner sig för att kunna bemöta barnet på 

bästa sätt och att hon kände medkänsla för barnet och pedagog 5 kände en fru-

stration över situationen. 
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 Pedagogerna var alla överens om att det var svårt att få arbetet att fungera bra och 

att räcka till för alla barn under tiden som barnet hade svårt att hantera sitt bete-

ende vilket påverkade hela barngruppen negativt.  

Även påverkan i barngruppen ansågs vara ett hinder i arbetet med utåtagerande 

barn. På frågan om hur barnen reagerade på att vara i en grupp där ett barn be-

tedde sig utåtagerande blev svaret att en del barn själva svarade med att bli utåta-

gerande och andra visade rädsla och oro. 

Specialpedagogik och litteratur 

Pedagog 2 såg möjligheter i den kunskap man får om sig själv när man arbetar med barn med 

utåtagerande beteende. Hon ansåg att man blev bättre på att handskas med barnen då man kan 

dra lärdom från varje erfarenhet. Pedagog 1 såg möjligheter i att få ta del av de kunskaper som 

resursteamet besitter och nämner böcker som en möjlighet att få mer kunskap. Pedagog 3 in-

stämmer också i att kontakten med specialpedagogen får ses som en möjlighet i arbetet kring 

barn med utåtagerande beteendeproblematik, men ser ett problem där. Hon beskriver det så här: 

Positivt har varit möten med specialpedagog men desto värre är att dessa 

möten mestadels är till för att hela gruppen ska fungera istället för vad som 

specifikt krävs av oss- Pedagog 3 

I en annan fråga utvecklar hon sitt resonemang och menar på att den enskilda kom-

petensen behöver blir större. De andra pedagogerna hade svårare att se möjlighet-

erna. 

Sammanfattning  

Här kommer en sammanfattning och en analys av studiens resultat.  

Resultatet visar på att pedagoger värderar sin kompetens utefter sin teoretiska kunskap och att 

den värderade kunskapen inte alltid stämmer överens med den kompentensen som pedagogen 

faktiskt besitter. Resultatet visar också att pedagoger ser olika orsaker till varför ett utåtage-

rande beteende kan uppstå i förskolan och nämner svårigheter som dålig hemmiljö, språkbrist, 

olika synsätt och stora barngrupper. Olika hinder som nämns är stora barngrupper, språkbrist 

miljön i förskolan och brist på kommunikation i arbetslaget. 

Analys 

Förhållningsätt visar på kompetens 

Bronfenbrenner (2000) belyser att man i det utvecklingsekologiska perspektivet 

påverkas av allt som händer runt omkring en. Min tolkning är att pedagog 1 har 

kunskap om detta vilket blir synligt när hon lägger fokus på att leka med det utåta-

gerande barnet. Hon beskriver sitt arbetssätt i nedanstående citat: 

 Jag försöker hitta situationer där jag kontrollerar det vi ska göra, där det 

inte är barnen som styr leken utan att det är jag som gör det. Där alla kan 
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lyckas och vara med på lika villkor. Jag leker mycket med barnet och då 

blir det automatiskt att de andra barnen kommer och vill vara med. -Pe-

dagog 1 

 Genom sitt deltagande i leken visar hon de andra barnen att barnet med det utåta-

gerande beteendet är lekbar. Hade hon istället gett barnet negativ feedback så fort 

det utåtagerande beteendet uppstått hade hon stärkt de andra barnens uppfatt-

ningar om det bråkiga barnet som något dåligt. Socialstyrelsen (2010) skriver att 

när barnet får känslan av att klara av saker minskas behovet av att använda ett 

utåtagerande beteende. Det är därför det är så viktigt att man som pedagog förstår 

barns behov och hur man ska arbeta för att barnet ska kunna lyckas. Att flera av 

pedagogerna har kunskap om vilka behov barnet har visar på kompetens och syns 

i deras sätt att arbeta.  

Föräldraansvar och förskolan- Bakomliggande orsaker 

Flera pedagoger nämner hemmet som en möjlig orsak till varför barn uppvisar ett utåtagerande 

beteende. Eidelbrekt (2006) beskriver hur barn till vårdnadshavare som själva har problem kan 

bli utåtagerande i förskolan på grund av det är det enda sättet det känner till. Anknytningsteorin 

förklarar detta med att barnet har en otrygg/desorienterad anknytning som ofta utmynnar i att 

barnet visar ett utåtagerande beteende. Socialstyrelsen (2010) menar att detta beteende är något 

barnet tar till för att skydda sig mot ytterligare motgångar. Struktur och olika synsätt är något 

som också tas upp som möjliga underliggande orsaker till varför barn beter sig utåtagerande. 

Kadesjö (2010) skriver i sin forskning hur vuxnas bemötande kan orsaka dåliga spiraler i barns 

beteende på grund av att vuxna har svårt att se barnet för dess fina sidor utan bara ser problem. 

Med undermålig kunskap är det troligt att pedagoger tappar tålamodet, beter sig inkonsekvent 

med följd av att barnets dåliga beteende accelererar. Detta bekräftar också mina resultat när 

pedagogerna berättar om hur de känner till pedagoger som i ren frustration kanske inte bemött 

barnet på ett som de annars hade gjort.  

Hinder i lärandet  

Flera av pedagogerna uttrycker olika hinder som uppstår i förskolan. Pedagog1 beskriver  

hindren i följande citat: 

Hindren som jag stöter på är ju att jag har stora barngrupper som gör att 

jag inte kan fokusera på ett sådant barn så pass fullt som jag skulle behöva 

för barnets skull, för att man har så många andra barn vars behov också 

måste tillgodoses, så det blir som någon slags konstgjord andning på det 

här barnet för att man ska kunna ta de andra sedan-Pedagog 1 

Pedagog 1 menar också på att det tar tid innan man blir sammansvetsade i arbetsla-

get och att ständiga personalbyten gör barngruppen orolig. 

 Det här tolkar jag som att pedagogen känner sig otillräcklig och inte kan utföra det 

arbete som hon gör i vanliga fall. Barngruppens storlek gör att hon har svårt att dela 
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gruppen i mindre grupper för att kunna fokusera på vad det utåtagerande barnet är 

i behov av för att lyckas. Hon nämner också att ständiga personalbyten gör barnen 

otrygga vilket gör det svårare att undervisa på ett optimalt sätt. Anknytningsteorin 

förklarar att man knyter an till olika pedagoger i förskolan och kallar anknytningen 

för sekundär. Broberg (2008) menar på att man lär sig från den man har en relation 

till och ständiga byten av personalen gör att barnen blir förvirrade vilket kan ut-

mynna i att barnen börjar bete sig utåtagerande. 

Pedagog 5 beskriver hur hon uppmärksammat att barn tar efter varandra vilket för-

klaras i den utvecklingsekologiska teorin där allt handlar om att man påverkar och 

påverkas av varandra på olika sätt. Gebbi et.al. (2012) skriver att barn med utåtage-

rande beteende söker sig till varandra och att dessa ofta hamnar i problem senare i 

livet. Andra hinder som kan uppstå i förskolan är bland annat kompetensbrist i per-

sonalen. Pedagogerna berättar om hur de bevittnat händelser där barn blivit bemötta 

med ilska och oförståelse vilket enligt Kadesjö (2010) kan förvärra barnets bete-

ende. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer jag att diskutera de resultat som framkommit utav mina inter-

vjuer och jag kommer att avsluta med en sammanfattning av mina slutsatser och vilken bety-

delse min undersökning har för yrket. 

Mitt syfte var att undersöka hur pedagoger i förskolan upplever hur det är att arbeta med barn 

som visar ett utåtagerande beteende och resultatet visar på att pedagoger som har relativt kort 

arbetslivserfarenhet har det tufft i sin yrkesroll då de saknar erfarenheten som ger en viss kom-

petens. Bristen på kompetens visar sig i att barnen inte bryr sig om att lyssna, de leker rövare 

och pedagogen har svårt att hantera de utbrott som barnet kan få när det är i affekt. Resultatet 

visar att pedagoger med längre yrkeserfarenhet klarar utmaningen bättre men att de istället ser 

svårigheter i att arbetslaget består av pedagoger med olika kompetensnivåer. Här visar Gebbi 

et.al. (2012) hur man i arbetslaget skulle kunna ta del av varandras kunskaper för att öka sin 

egen kompetens. I en undersökning som gjorts visar Gebbi et al. (2012) på hur man lär tillsam-

mans och av varandra och hur detta skapar en bättre arbetsmiljö. Man kan ju fundera på om det 

är det så att det läggs för stort fokus på att se till vilken utbildning man besitter eller saknar än 

att stärka arbetslaget så att man arbetar åt ett och samma håll? Att fokusera på utbildningsnivå 

tror jag är vanligt i förskolan och att man därigenom missar att ta vara på hela den kunskapen 

som finns i arbetslaget. Oavsett utbildning har alla som arbetar i förskolan ett ansvar för att 

barnen ska må bra och känna sig trygga. Det är där vårt fokus behöver ligga. 

I mitt problemområde skriver Gerland och Aspeflo (2015) att man i förskolan är snabb på att 

bedöma barnen som normala eller onormala utifrån hur barn vanligen brukar bete sig och att 

man är snabb på att tro att barnet kan ha en bakomliggande diagnos. Eidelbrekt (2006) skriver 

att det är lätt att sätta en diagnos för att man inte har kunskap om andra saker som kan ligga 

bakom. Jag valde därför att fråga pedagogerna vad de trodde det kunde finnas för bakomlig-

gande orsaker till varför barn beter sig utåtagerande i förskolan om man bortser från de barn 

som redan erhållit en diagnos. Här kunde jag utläsa att pedagogerna med längre erfarenhet och 

utbildning hade en annan förståelse för vad som kunde ligga bakom. Hemmiljön nämns som en 

möjlig orsak och då tänker pedagogerna på att barnet har en anknytning som Broberg (2008) 

nämner som otrygg / desorienterad. Barn med denna anknytning skyddar ofta sig själv genom 

att inta ett utåtagerande beteende även i förskolan. Ser man till svaren kan jag förstå hur peda-

goger med mindre erfarenhet kan tro att ett barn har en diagnos då det inte är så vanligt att man 

pratar om andra orsaker än just diagnoser. Jag kan också föreställa mig att det kan bero på att 

vi i förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att det kanske inte pratas så mycket om andra 

möjliga orsaker eller att det finns en osäkerhet i förskolan när det gäller anmälningsplikten där 

man hellre väljer att blunda av rädsla för att ha fel. 
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Andra svar som sågs som möjliga orsaker var miljön och arbetssätt i förskolan. Kadesjö (2010) 

nämner att barn som har en utåtagerande beteendeproblematik mår ännu sämre i en ostrukture-

rad miljö. Här tror jag att många förskolor brister och tänker att man inte kan peka ut ett enskilt 

barns problem för att det är så viktigt att behandla alla barn lika. Vad man måste ha i tanken är 

att rättvisa inte betyder att man ska behandla alla barn lika utan att ge barnet vad det är i behov 

av. Hejlskov (2018) menar på att en strukturerad vardag är viktigt för alla barn men för barn 

som är i behov av extra stöd är detta extra viktigt, då en ostrukturerad vardag också ger känslan 

av ett inte kaos.   

Min sista frågeställning var vilka hinder och vilka möjligheter pedagogerna i förskolan upp-

levde i sitt arbete med utåtagerande barn och i resultatet framkom det bland annat att stora 

barngrupper utgjorde ett stort problem. Här pratade pedagogerna om att det var svårt att arbeta 

i stora barngrupper och att det triggar barn med beteendeproblematik. En pedagog nämnde 

hur barn påverkar och påverkas av varandra och menade på att det var ofta att flera barn blev 

utåtagerande i en större grupp. I en situation som denna tror jag att det är viktigt att man arbe-

tar så att barnet har möjlighet att lyckas och inte stirrar sig blind på att det är en stor grupp. 

Man behöver också tänka att om barn påverkas av varandra, vilka möjligheter man har och 

vilken miljö man befinner sig i vilket Skerfving (2005) menar på är grunden i det utvecklings-

ekologiska perspektivet. Detta betyder också att det utåtagerande barnet även lär sig positiva 

saker av de andra barnen. Det togs också upp att pedagogerna såg möjligheter i den hjälp som 

specialpedagogerna erbjuder, problematiken i detta är att hjälpen nästan aldrig är riktad till 

hur man ska kunna hjälpa det enskilda barnet utan att hjälpen riktar sig till hela barngruppen. 

Slutsatser 

Mina egna slutsatser kring min undersökning är att det är viktigt med utbildning och att man 

lägger tid på att ta del av varandras kunskaper. Utbildning om hur barn med olika sorters bete-

eendeproblematik fungerar och vilka saker som kan vara orsaken till detta beteende. Vi måste 

ha kunskap om hur vi formar vår miljö för att se vad som lugnar respektive triggar beteendet 

samt att arbetslaget hittar strategier som fungerar. 

Jag ville ta reda på om de arbetssätt som används i förskolan är optimala eller om de behövde 

ses över. Jag kan se att man behöver lägga tid på att diskutera hur man ska arbeta i ett arbetslag 

för att bli samspelta då det är bevisat att struktur ger barn trygghet. Trygghet är det som är 

viktigast för ett barn med utåtagerande beteende då barnet svarar med ett eskalerat beteende om 

det blir bemött med oförståelse och ilska. Hofvander (2015) skriver att den procenten som utgör 

en stor del av de brott som begås i världen har i sin barndom känt sig utanför och bortstött. Jag 

vill tro att vi kan förhindra att en del av dessa barn hamnar där om vi tillsammans arbetar för 

att skapa trygghet och att vi redan i förskolan stärker barnet  genom att låta hen lyckas. 

Inledningsvis skriver Sheridan et. al. (2015) att en förutsättning för att kunna fånga barnets 

intresse och ha förmågan att fånga barnets uppmärksamhet och leda det mot våra strävansmål 

är att ha kunskap om varje barns lärande, kunskap, behov och intressen. Min studie pekar på 
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hur barn reagerar i olika sammanhang och kunskap om detta gör min studie viktig för yrkes-

verksamma pedagoger.  

6.2 Metoddiskussion 

 Vid starten av min studie hade jag som mål att använda mig av enkäter för att nå så många 

som möjligt under kort tid, men ju mer jag började fundera på vad jag ville ha ut av min stu-

die började också mitt syfte att omformuleras och landade slutligen på att undersöka vad pe-

dagoger hade för upplevelser utav arbete med utåtagerande barn i förskolan. Här fick jag 

tänka om och bestämde då mig istället för att använda mig av kvalitativa intervjuer som me-

tod. Jag anser att min metod har gett mig svar på mina frågor och uppfyller mitt syfte väl vil-

ket var tanken med detta metodval. Bryman (2011) skriver att det är det viktigt att man har 

frågor där svaren inte är givna och att man som intervjuare kan ställa följdfrågor, där anser jag 

att jag lyckats då svaren på frågorna inte kunde besvarats med korta ja och nej svar utan be-

hövde lite tanke bakom. 

Däremot om jag hade önskat fler svar kunde jag formulerat ett frågeformulär i form av en en-

kät men då hade jag också gått miste om det personliga i mina intervjuer vilket har gjort att 

jag kunnat ställa följdfrågor där jag sett att det behövts vilket Bryman (2011) ser som viktigt 

att kunna göra. 

Jag har också reflekterat över hur utfallet av mitt resultat hade blivit om jag hade använt mig 

av bara utbildade förskollärare, eller om fler informanter hade blivit intervjuade, hade det då 

kunnat bli något annat resultat? Jag är medveten om att resultatet troligtvis påverkades av att 

mitt urval bestod av informanter som alla hade erfarenhet av att arbeta med utåtagerande barn, 

hade jag exempelvis valt att intervjua alla i ett par olika arbetslag hade utfallet troligen också 

sett annorlunda ut då inte alla i en grupp har samma erfarenheter med sig i ryggsäcken. Mitt 

mål var att få en urvalsgrupp bestående av både män och kvinnor för att få flera infallsvinklar 

men i slutändan föll valet på enbart kvinnor med anledning av att dessa arbetat länge i försko-

lan. Så här i efterhand hade jag önskat att jag hade haft mer erfarenhet av att intervjua andra 

människor, vilket hade kunnat göra intervjusvaren lite fylligare på några håll, och jag hade 

kunnat utveckla mina frågor mer än vad jag nu gjorde utifrån det som informanterna svarade. 

Bryman (2011) menar på att man kan använda sig av en provintervju för att ta reda på om in-

tervjufrågorna ger de svar man är ute efter. I intervjun som gjordes via mail skulle jag önskat 

så här med facit i hand att jag kunnat komplettera med följdfrågor. I något fall fick jag för-

enkla frågorna i min intervjuguide för att informanten skulle förstå vad det var som jag ville 

ha ut från frågan, här tänker jag att det hade  gjort skillnad i om jag enbart använt utbildade 

informanter.  
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Förslag på vidare forskning 

Jag skulle tycka att det vore intressant att undersöka om minskade barngrupper skulle påverka 

barns beteende i rätt riktning eller om kortare dagar för det enskilda barnet skulle göra skill-

nad? 

Ett annat undersökningsområde skulle kunna vara att studera om det är dagens alla krav på 

barnen som ligger bakom en stor ökning av barn som visar utåtagerande beteendeproblema-

tik? Här tänker jag på att barn som vistas på förskolan under långa dagar förväntas leva upp 

till olika förväntningar som ställs på dem. Dessa krav kan vara att barnet förväntas sitta stilla 

och lyssna under en längre stund, att vara en bra kompis hela dagen och visa hänsyn, dela med 

sig till sina vänner och att försöka äta upp sin mat.  

Ytterligare en intressant undersökning skulle vara att ta reda på hur många av de barnen som 

har en utåtagerande beteendeproblematik som har en bakgrund i krig och som varit med om 

att behöva fly för att säkra sin överlevnad. 

 

 

 

 

 

 

  



Uppsatsens titel  Författarens namn 

28 

 

 

REFERENSER 

 Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB.  

Broberg, A. (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. (1. utg.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  

 

Eidelbrekt, F-M. (2006). NÄR TRYGGHETEN SAKNAS.  

En kvalitativ undersökning av barn som väcker bekymmer i förskolan. Tidiga signaler och 

misstankar om barn som utsätts för omsorgssvikt. Masteravhandling, Oslo: Oslo Universitet. 

https://www.no/bitstream/handle/10852/31791/Masteravhand-

lingx2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Gebbie, D-H., Ceglowski, D., Taylor, LK. &Miels, J. (2012). The role of teacher efficacy in-

strengthening classroom support for preschool children with disabilities who exhibit challeng-

ing behaviors [Elektronisk version]. Early Childhood Educ J (2012) 40:35–46 DOI 

10,1007/s10643-011-0486-5.https://www.scribd.com/document/297657297/The-Role-of-

Teacher-Efficacy-in-Strengthening-Classroom-Support# 

Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa försko-

lebarn med en annorlunda utveckling. (2. uppl.) Enskededalen: Pavus utbildning. 

Hejlskov Elvén, B. & Sjölund, A. (2018). Hantera, utvärdera, förändra: med lågaffektivt be-

mötande och tydliggörande pedagogik. (Första utgåvan). [Stockholm]: Natur & kultur 

 

Hjalmarsson, (2014). Enkäter till förskollärare. I: A. Löfdahl., M. Hjalmarsson. & K. Franzén 

(red.) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

Hofvander, B. (2015). Aggressivt beteende hos barn signal att ta på allvar. Vetenskap & 

Hälsa populärvetenskapligt om forskning inom medicin & hälsa. http://www.vetenskap-

halsa.se/aggressivt-beteende-hos-barn-signal-att-ta-pa-allvar/ 

 Isaksson, Joakim (2009). Spänningen mellan normalitet och avvikelse [Elektronisk resurs]: 

om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd.  Diss. (sammanfattning) Umeå: Umeå 

universitet, 2009 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-

26187  

 

Kadesjö, B. (2010). Barn som utmanar: Barn med ADHD och andra beteendeproblem. Stock-

holm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Atta-

chments/17951/2010-3-6.pdf (Hämtad 2018-12-18) 

 Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod och veten-

skapsteori. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

https://www.no/bitstream/handle/10852/31791/Masteravhandlingx2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.no/bitstream/handle/10852/31791/Masteravhandlingx2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.scribd.com/document/297657297/The-Role-of-Teacher-Efficacy-in-Strengthening-Classroom-Support
https://www.scribd.com/document/297657297/The-Role-of-Teacher-Efficacy-in-Strengthening-Classroom-Support
http://www.vetenskaphalsa.se/aggressivt-beteende-hos-barn-signal-att-ta-pa-allvar/
http://www.vetenskaphalsa.se/aggressivt-beteende-hos-barn-signal-att-ta-pa-allvar/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26187
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26187
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17951/2010-3-6.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17951/2010-3-6.pdf


Uppsatsens titel  Författarens namn 

29 

 

 

Löfgren, H. (2014). Goda skäl att lyssna på förskollärares berättelser. I: A. Löfdahl., M. Hjal-

marsson. & K. Franzén (red.) Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

Sheridan, S., Sandberg, A. & Williams, P. (2015). Förskollärarkompetens i förändring. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Skerfving, A. (2005). Att synliggöra de osynliga barnen: om barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

(1. uppl.) Stockholm: Gothia. 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Socialstyrelsen. (2010). Barn som utmanar: Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 

Stockholm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Atta-

chments/17951/2010-3-6.pdf (Hämtad 2018-12-18)  

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad 

utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Referens bild 1. 

https://slideplayer.se/slide/2830882/10/images/22/Urie+Bronfenbrenners+utvecklingsekolo-

giska+modell+Makrosystem+Religion.jpg 

  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17951/2010-3-6.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17951/2010-3-6.pdf


Uppsatsens titel  Författarens namn 

30 

 

 

BILAGOR                                                                                                                                                                                                             

Följebrev 

Hej!  Mitt namn är Pia Bäckman och jag är student på förskollärarutbildningen på Karlstads 

Universitet. Jag börjar närma mig slutet på min utbildning och har nu påbörjat mitt examens-

arbete. Mitt examensarbete handlar om det viktiga ämnet barn som uppvisar ett utåtagerande 

beteende i förskolan och mitt syfte är att ta reda på pedagogers upplevelser av arbete med 

barn som visar ett utåtagerande beteende. Jag önskar att få intervjua dig eftersom du har den 

erfarenhet som skulle vara värdefull för min studie. Jag räknar med att själva intervjun kom-

mer att ta ca 20 minuter och jag kommer att använda mig av ljudinspelning.  

 Vid intervjun kommer jag att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i prak-

tiken betyder att ditt deltagande är helt frivilligt och att du har möjlighet att avbryta intervjun 

när som helst utan följande förklaring. Det är endast jag som kommer att veta vilka informan-

terna som deltagit i min studie och jag har tystnadsplikt. Uppgifterna kommer att bevaras till 

dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studiere-

gister och kommer sedan att förstöras. 

 Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsför-

ordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära rade-

ring, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 

att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se.                                                        

Kontaktuppgifter  

Handledare: Universitetslektor:  

 Mail: Mikael.Svanberg@kau.se 

Student: Pia Bäckman                                                                               

Mail: pia.backman@student.kau.se 
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Bilaga 2 

 Samtyckesblankett  

Jag har skriftligen fått information om att deltagande i Pia Bäckmans examensarbete är frivil-

ligt och förstår att jag kan avbryta om jag så önskar. 

Genom att skriva på nedan samtycker jag till att delta i studien. Jag godkänner även att jag 

blir inspelad. 

 

Datum: ……………………………………… 

Underskrift: …………………………………….        

     

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsför-

ordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära rade-

ring, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 

att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se.                                                        

 

Kontaktuppgifter  

Handledare: Universitetslektor:  

 Mail: Mikael.Svanberg@kau.se 

Student: Pia Bäckman                                                                               

Mail: pia.backman@student.kau.se 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Vad har Du för utbildning och hur länge har du varit verksam pedagog?  

Vad innebär begreppet utåtagerande barn för dig? 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med utåtagerande barn i förskolan? 

Hur upplever du din egen kompetens av att arbeta med utåtagerande barn i förskolan? 

Vilka hinder / möjligheter har du stött på i ditt arbete med utåtagerande barn? 

Hur upplever du att barngruppen påverkas av barn med utåtagerande beteende?  

När du är med om en situation där ett barn genom sitt utåtagerande påverkar hela barngrup-

pen, hur känner du dig då? 

Vilka strategier används i förskolan för att arbeta med utåtagerande barn i arbetslaget och el-

ler individuellt? 

Hur uppfattar du att barnet påverkas av pedagogers olika sätt att hantera barnets sätt att vara?   

Vilka sätt att hantera ett utåtagerande barn har du stött på i verksamheten? 

Vilka pedagogiska egenskaper anser du som viktiga att ha för att förstå och bemöta utåtage-

rande barn?  

 Hur upplever du att era lokaler/ ert material / barngruppens storlek påverkar ert arbete kring 

barn som uppvisar ett utåtagerande beteende? 

Hur samarbetar förskolan med barnets vårdnadshavare gällande barn med utåtagerande bete-

ende? 

Om man bortser från de barn som redan erhållit en diagnos vilka orsaker tror du kan ligga 

bakom ett utåtagerande beteende i förskolan?  

Vilken inverkan tror du att avsaknaden av språkförståelse har på barn som uppvisar ett utåta-

gerande beteende? 

Hur arbetar du med att balansera det utåtagerande barnets behov mot andra barns behov av 

lugn? 

Vad grundar du dina uppfattningar på? (Ex föreläsningar, olika teorier diskussion i arbetsla-

get, egen erfarenhet, etc.) 

 

 

  


