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Abstract 
 
Title:  Acting Out Behavior of Children in Pre-schol 
 
The purpose of this study is to examine how pedagogues work with children that express acting 

out behavior in pre-school. The research questions are: 

-   How do the interviewed pedagogues define children that express extroverted 

behavior in preschool, and what is the reason for the behavior? 

-   How do the pedagogues work to ease daily activities for these children in preschool? 

-   Which methods do the pedagogues use to approach these children in the optimal 

manner in different situations? 

This study is based on four qualitative interviews with preschool teachers, after-school teachers 

and nurses from two different preschools. The results of this study are analyzed through the 

sociocultural theories of Vygotskij and subsequent terms, but also with regards to other articles 

and scientific literature of interest. 

The results of this study indicate that the reason for acting out behavior can be due to 

environmental flaws, or factors within a child. In their work the pedagogues practice different 

methods. To e.g. calm the child, one may listen to or confirm the child’s emotions, and in 

conflict situations it is important that the pedagogue remains calm, to reduce the risk of 

emotional contagion. It was also evident that a well-structured day with distinct routines, in 

combination with a physical environment at the preschool that is tailored to the child’s own 

preconditions, better prepares the child for future activities. This study indicates that 

pedagogues enable common games and activities, to make it possible for children with acting 

out behavior to train their social competencies with other children. This is achieved with the 

aid of a present pedagogue that guides the child stepwise so that the child understands and 

predicts the consequences of the actions, but also understands the limits of behavior. 

 
Keywords: Pre-school, acting out behavior, educator, early intervention  
 
 
 
 
 



 3 

 

Sammanfattning 
Syftet med mitt arbete är att undersöka pedagogers arbetssätt gällande utagerande beteende hos 

barn i förskolan. Frågeställningarna är:   

-   Hur definierar de intervjuade pedagogerna ett utagerande beteende hos barn och 

orsaken till detta beteende? 

-   Hur arbetar pedagogerna för att underlätta vardagen för dessa barn i förskolan?  

-   Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att bemöta dessa barn på bästa 
möjliga sätt i olika situationer? 
 

Undersökningen grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare, fritidspedagog och 

barnskötare från två olika förskolor. Studiens resultat behandlas med hjälp av Vygotskijs 

sociokulturella teori och dess begrepp, men också i samband med andra artiklar och 

vetenskaplig litteratur som är av intresse. 

 
Resultatet av undersökningen visar att orsaken till ett utagerande beteende kan bero på brister i 

omgivningen eller faktorer hos det enskilda barnet. I sitt arbete använder sig pedagogerna av 

olika metoder. För att exempelvis lugna ner barnet kan man lyssna och bekräfta hens känslor 

och i konfliktsituationer är det viktigt att pedagogen själv håller sig lugn för att minska risken 

för att känslorna smittar av sig på barnet. Det visar sig också att en välstrukturerad vardag med 

tydliga rutiner, tillsammans med en mer anpassad fysisk miljö på förskolan utifrån barnets egna 

förutsättningar, bättre förbereder barnet för kommande aktiviteter. Undersökningen visar att 

pedagogerna möjliggör gemensamma lekar och aktiviteter, för att dessa barn ska kunna träna 

sina sociala färdigheter tillsammans med andra barn. Detta ska uppnås med hjälp av en 

närvarande pedagog som vägleder barnet stegvis så att hen förstår och förutser handlingens 

konsekvenser, men också förstår begränsningar i sitt handlande. 

 

Nyckelord: förskola, utagerande beteende, pedagog, tidiga insatser 
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1 Inledning och problemområde  
 

Min undersökning handlar om utagerande beteende hos barn i förskolan. Mitt intresse för detta 

ämne växte fram under min yrkesroll som barnskötare, då det nästan alltid fanns något barn i 

varje barngrupp som hade svårigheter att samspela med andra barn på grund av utagerande 

beteende. Dessa barn har varit en utmaning för oss pedagoger att hantera. 

Min erfarenhet är att dessa barn inte får rätt hjälp och stöd i tid, vilket ofta leder till olika 

psykosociala hälsoproblem för dem senare. Enligt Salomonsson (2017, s.2) visar internationella 

studier att för hälften av de barn som i treårsåldern har aggressivt utagerande beteende riskerar 

problemen att kvarstå i skolåldern. Salomonsson (2017) beskriver att beteendet avtar hos de 

flesta barn med åldern, men för vissa av dem blir problemen ännu allvarligare när de blir äldre. 

För denna grupp är utvecklingen mycket allvarlig och kan obehandlat orsaka psykisk ohälsa, 

missbruk och sociala problem som utanförskap och kriminalitet i vuxen ålder. Det är också 

vanligt att dessa barn får en ADHD diagnos. En australiensisk studie skriven av Herrera & Little 

(2005) visar att 50 till 75 procent av barn i förskoleåldern med beteendeproblem fortsätter att 

ha dessa problem upp till skolåldern. Vidare visar studien att ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem i den tidiga tonåren ofta haft dessa beteendesvårigheter med sig sedan 

förskoleåldern.  

För att kunna ge rätt stöd och vägledning så tidigt som möjligt till dessa barn och möta 

problemet i barngruppen är det viktigt att jag som blivande förskollärare få en djupare förståelse 

för denna typ av problematik, samt rätt kunskaper. I förskolans läroplan står det att: 

”Förskolläraren ansvarar för att alla barn får det stöd de behöver, och arbetslaget ska ge 

stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. 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” (Lpför 98/16 s. 5, 11). 
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2 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka pedagogers arbetssätt gällande utagerande beteende hos 

barn i förskolan. 

3 Frågeställningar 

-   Hur definierar de intervjuade pedagogerna ett utagerande beteende hos barn och  

orsaken till detta beteende? 

-   Hur arbetar pedagogerna för att underlätta vardagen för dessa barn i förskolan?  

-   Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att bemöta dessa barn på bästa möjliga 

sätt i olika situationer?   

 

4 Definition av begrepp 
Här presenterats en definition av begreppet utagerande beteende som är centralt i min 

undersökning, sedan beskrivs olika faktorer som kan orsaka utagerande beteende hos barn.  

4.1 Definition av utagerande beteende 

Enligt Nordahl m.fl. (2007, s. 35) är utagerande beteende den vanligaste formen av 

beteendeproblem hos barn. De barn som visar detta beteende har lätt att bli arga och hamna i 

olika konfliktsituationer med andra barn och pedagoger. Wiking (1991, s.7) beskriver att ett 

utagerande beteende handlar om att uttrycka sig genom fysiska handlingar snarare än genom 

ord. Enligt Lutz (2006, s.108-109) innefattar begreppet utagerande beteende barn som visar 

mycket aggressivitet, upplevs svårstyrda och impulsiva, och svårigheter med språk och 

kommunikation finns ofta i dessa problembeskrivningar. Vidare påpekar Lutz (2006) att barn 

med utagerande beteende ofta beskrivs utifrån olika aspekter på förskolan, bland annat att 

beteendet är något som barnet har med sig i bagaget beroende på bristande gränssättning i 

hemmet. Barnet beskrivs också som ostadig med sina snabba humörsvängningar, vilket 

påverkar samspelet med andra(ibid, s.108-109). 

 

4.2 Bakomliggande orsaker till ett utagerande beteende 

Enligt Hellberg (2015, s.129-130) finns det mycket kunskap om hur olika faktorer både i 

omgivningen och hos det enskilda barnet kan påverka att ett utagerande beteende uppstår hos 

barn. De vanligaste riskfaktorerna är exempelvis svårigheter att tolka sociala signaler, bristande 
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förmåga att samspela med andra och bristande självkontroll. Vidare påpekar Hellberg (2015) 

att barn som har någon av dessa svårigheter blir ännu mer beroende av omgivningen. Hon menar 

att det finns förhållanden i barnens förskolemiljö som kan innebära att dessa riskfaktorer utlöser 

ett utagerande beteende, och tar som exempel brist på vuxenmedverkan i lek och andra fria 

aktiviteter samt bristande struktur i vardagen (ibid, s.129-130). Enligt Axberg (2007, s. 24) 

menar Scott (2002) att föräldrars osämja och konflikter som leder till separation kan öka risken 

för störande beteende hos barn. Föräldrarna blir negativa förebilder och barnet lär sig att reagera 

på interpersonella konflikter med aggression. Nordahl m.fl. (2007, s. 88-89) anser att även 

bristande kompetens hos föräldrarna i dessa sammanhang också kan leda till ett utagerande 

beteende hos barn. Det kan exempelvis handla om att föräldrarna misslyckas med att ge barnet 

bra vägledning, att de sätter otydliga gränser eller har motstridiga förväntningar på barnets 

beteende. Webster-Stratton (1999) se Drugli (2003, s.76) påpekar att orsakerna till barnens 

beteende även kan vara så att barnet inte tror på sin egen förmåga att klara av saker och ting, 

eller använder sig av negativt beteende som ett verktyg för att skaffa sig uppmärksamhet. Det 

kan också vara psykiska och neurologiska faktorer som ADHD. Till skillnad från detta menar 

Hagwa (2015) att neurologen Saul betonar att det inte finns några vetenskapliga bevis för 

ADHD, utan att det är en påhittad diagnos. Det är ett samlingssymtom som har sitt ursprung i 

ett tjugotal olika orsaker och är inte en sjukdom. 

 

4.3 Diagnoser 
Här redogörs tre diagnoser ADHD, Trotssyndrom och Uppförandestörning. Enligt 

Socialtjänsten (2002, s.16-17) kan barns beteendesvårigheter beskrivas som beteendemönster 

som kan sammanfattas med dessa tre diagnostiska benämningar. 

 
4.4 ADHD  

Enligt socialstyrelsen( 2002, s. 19-20) är ADHD en diagnosisk benämning för svårigheter som 

beror bland annat på uppmärksamhetsproblem och problem med impulsivitet. 

Uppmärksamhetsproblem vid ADHD innebär bland annat att barnet blir lätt störd av det som 

händer i omgivningen. De tappar fokus och har koncentrationssvårigheter. Samt svårigheter att 

komma ihåg saker. En del barn har svårt att komma igång med sina uppgifter. Impulsivitet vid 

ADHD handlar om att barnet har det svårt att hålla inne eller förhindra sina reaktioner. Impulsen 

i stunden styr barnets handlande. Dessa barn utsätter sig ofta för olyckor och skador eftersom 
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de har svårt att inse konsekvenser. Barnet har även svårt att tänka långsiktig, planera och 

genomföra en handling. 

 

4.5 Trotssyndrom   

Enligt Socialstyrelsen (2010, s. 25) används trotssyndrom som benämning när barn uppvisar ett 

mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende mot andra i sin omgivning. Dessa barn blir 

snabbt arga, många har ett svårhanterligt humör med lättväckt frustration vid motgångar, 

bristande impulskontroll och svårt att få en rytm i vardagen. Det är vanligt att barn med ADHD 

som uppvisar tydliga inslag av impulsivitet utvecklar trotssyndrom. Eresund & Wrangsjö 

(2008, s.48-49) påpekar att fyra av ovanstående beteenden ska ha tagit sig uttryck i minst sex 

månader för att kunna använda diagnosen trotssyndrom.  

 

4.6 Uppförandestörning 

Uppförandestörning enligt Socialstyrelsen (2010, s. 26-27) handlar om de beteenden som på 

olika sätt bryter mot normer och regler i den miljö barnet befinner sig. Dessa beteenden kan 

vara verbala angrepp på andra, aggressivitet eller fysiskt våld. Utvecklingen av problemet kan 

börja med att ett barn i förskoleåldern har svårt att acceptera de vuxnas krav, trotsar och får lätt 

utbrott. Vidare påpekar Socialstyrelsen (2010) att allvarliga utagerande beteende som öppet 

aggressiva handlingar är mindre vanligt hos flickor än pojkar, och att dessa beteenden sällan 

accepteras hos flickor medan uppmuntras ibland hos pojkar. Enligt Eresund & Wrangsjö (2008, 

s. 50) måste minst tre av kriterierna ta sig uttryck under tolv månader men minst ett av dem 

måste vara uppfyllt under de senaste sex månaderna för att kunna ställa diagnosen 

uppförandestörning.  

 

5 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar jag relaterade tidigare forskning som jag fann dem relevanta utifrån 

min undersökning. Dessa forskning presenteras under nedanstående rubriker: Strategier för att 

främja barns sociala förmågor, lågaffektivt bemötande, bygga upp positiva relationer och lekens 

betydelse samt tidiga insatser.  

5.1 Strategier för att främja barnets sociala förmågor 

Sandberg (2014, s. 206-208) beskriver en studie av Odom, McConell & Chandler (1993) där 

man undersöker vilken av tre olika strategier som har bäst effekt för att främja social kompetens 
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hos barn som har svårigheter i samspel med andra. Dessa strategier går ut på följande: Den 

första strategin innebär att göra ändringar i miljön för att underlätta samspel mellan barnen. Till 

exempel att introducera material som främjar interaktion, att ha välstrukturerade aktiviteter och 

att miljön ska erbjuda olika aktiviteter. Den andra strategin innebär att fokusera på barnets 

egenskaper och färdigheter så att de blir mer lockande som lekkamrater. Detta kan handla om 

att pedagoger hjälper barnet att tolka andra barns känslor och visa barnet vilka sociala strategier 

som accepteras i en given situation. Det kan även handla om att barnet får möjligheter och 

tillträde till olika sociala situationer för att träna upp sina färdigheter. Den tredje strategin 

handlar om att använda andra barn som är mer socialt begåvade för att hjälpa det barnet som 

har svårt att samspela med andra. Det innebär att de andra barnen fungerar som förebilder och 

visar exempelvis hur man kan få tillträde till en grupp, eller hur mindre konflikter kan lösas 

(ibid, s. 206-208). Sandberg (2014, s. 208) beskriver vidare att resultatet av studien visade att 

förskollärarna bedömde dessa tre strategier som viktiga, men de föredrog den tredje strategin 

som mest användbar. 

5.2 Lågaffektivt bemötande  

Hejlskov är förespråkare av det pedagogiska förhållningssätt som kallas lågaffektivt 

bemötande. Enligt Hejlskov Jorgensen (2009, s. 173-185) syftar detta förhållningssätt till att 

minska konfliktnivån och barnets stress i konfliktsituationer genom ett tryggt, lugnt och positivt 

bemötande. Hejlskov Jorgensen (2009, s.182-193) beskriver olika grundprinciper inom 

lågaffektivt bemötande som är särskilt lämpliga i konfliktsituationer. Exempelvis följande: 

Att reagera behärskat genom att hålla egna känslor i styr, för att inte trigga igång för starka 

känslor hos barnet. Det är viktigt att den vuxna sätter sig ner på golvet då man på så sätt tar 

mindre plats i barnets medvetande och sänker dess adrenalinnivå och gör barnet lugnare. Det 

är även lättare för vuxna att lugna sig själva när de sitter istället för att stå upp. Hålla barnet 

lugnt genom att prata med ett lugnande tonfall och hålla hen kvar i kontakten - oftast lugnar 

barnet ner sig om man väntar ut det utan att reagera. En del barn klarar inte av att man tar 

kontakt med de i en upprörd situation, utan de behöver lämnas ifred för att kunna hålla sig lugna 

och behålla självkontrollen. En viktig princip är att undvika ögonkontakt vid konflikt, då det 

alltid är affektökande och kan medföra att barnet förlorar självkontrollen och börjar reagera 

utåtriktat eller självskadande. En annan punkt är att undvika beröring när barnet är upprört i 

konfliktsituationer. Eftersom vi ofta tar tag i barnet med kraft och kontroll, gör detta att barnet 

upplever kraften och smittas av den. Respektera det personliga utrymmet, viktigt att pedagogen 
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anpassar sitt beteende till barnets behov av personligt utrymme. Många barn brukar backa och 

ta några steg tillbaka från situationen när de blir oroliga och om vi går efter innebär det inte mer 

kontroll. Istället är risken stor att barnet inte kan behålla sin självkontroll vilket ökar barnets 

upplevelse av kaos (ibid, s. 182-193).  

5.3 Bygga upp positiva relationer och lekens betydelse  

Drugli (2003, s.74-75) lägger stor vikt vid relationens betydelse för barn med utagerande 

beteende. Hon menar att när man har börjat bekymra sig för ett barns beteende i gruppen bör 

man direkt fokusera på sin egen hållning, beteende och sin egen relation till just det barnet. 

Helgeland (1996) se Drugli (2003, s. 75) påpekar att det är alltid de vuxna som måste ta ansvaret 

för att försöka utveckla positiva relationer till barnen, oavsett  hur barnen uppför sig. Drugli 

(2003, s.78-83) menar att det finns stor risk att barn med utagerande beteende hamnar i negativt 

samspel med vuxna i förskolan. Men om pedagoger skapar ramar och medvetenhet om de 

problem som kan finnas i samspelet med dessa barn har man bra instrument för att möta olika 

former av samspelsproblematik. Vidare anser Drugli(2003) att det är viktigt att kunna främja 

positiva relationer genom att se och förstå barnet. Det innebär att man ska inrikta sig på barnet 

som individ- vem barnet är, och visa sitt intresse för vad barnet tycker om eller är intresserad 

av. Det är också viktigt att ge barnet positiv bekräftelse när hen gör något bra. Positiv 

bekräftelse har stor betydelse för barnets självkänsla och detta kan ges i form av blickkontakt, 

fysisk beröring, ord eller handlingar. Det handlar också om att man bekräftar barnets 

känslor(ibid, s.78-83). Enligt Hellberg (2015, s. 133) är det viktigt att förstå egna känslomässiga 

rektioner och att bli bekräftad i sina relationer, oavsett vilken känsla det handlar om. Till 

exempel att ilska behöver upplevas, förstås och bekräftas precis som alla andra känslor.   

 

Drugli (2003, s. 78-83) anser att leken har stor betydelse för att bygga upp positiva relationer 

mellan barn och vuxna. Leken öppnar möjligheter för en annan form av ömsesidighet som kan 

främja närhet och tillit. Den kan också fungera som ett träningstillfälle för samarbete, positiva 

upplevelser och samspelsmöjligheter och ger barn möjlighet att prova nya beteenden och roller.  

Brodin & Hylander menar att barn kräver både fysisk och psykisk närhet: ”Barn behöver vuxna 

som finns på plats och är uppmärksamma på vad som händer, som ingriper när det behövs och 

låter blir när det inte behövs” (Brodin & Hylander 2011, s. 43). Hellberg (2015, s. 130-131) 

betonar vikten av att stödja barnen i leken när det behövs, till exempel barn som har svårt att ta 

sig in i den, avbryter den eller barn som behöver få hjälp att veta var gränserna går. Att 
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misslyckas i leken kan bland annat få konsekvenser för barnets roll i gruppen och medföra att 

det hamnar utanför och inte bjuds in i leken. Lek är viktig träning både för det sociala samspelet 

och gällande förståelse för att andra människor också har känslor och reagerar. Därför behöver 

alla barn få tillräckliga lekmöjligheter i förskolan (ibid, s. 130-131). Sandberg (2008, s. 94-95) 

menar att fasta rutiner, begränsningar och restriktioner i miljön styr förskolans vardag. Detta 

påverkar leken och gör att barnen inte hinner leka färdigt utan tvingas alltför ofta avbryta leken 

på grund av att barnen ska gå ut, äta och så vidare. Dessa regler är mest problematiska för de 

barn som har svårigheter. Till skillnad från detta synsätt menar Hellberg (2015, s.130-131)att 

vi kan påverka barns beteende genom hur strukturen i verksamheten ser ut och hur dagen är 

organiserad och planerad. Hon menar att det ska finnas struktur och rutiner för dagen som är 

tydliga och återkommande, och att dessa hjälper barn att lättare kunna förstå vad som ska hända 

under dagen.  

 

5.4 Tidiga insatser  

Enlig forskaren Hofvander se Smeds (2015) visar studier att det är mellan två till fyra års ålder 

som vi människor oftast utsätter oss själva och andra för fysiskt aggressivt beteende. De flesta 

barn som visar det mest aggressiva beteendet kommer att fortsätta med det även upp i åren. 

Vidare oroar Hofvander sig över att det fortfarande finns en syn på våld hos barn som något 

naturligt, och att samhället i hög utsträckning accepterar att barn slåss och blir utsatta för våld. 

Till skillnad från denna forskning påpekar psykologen och forskaren Forster (2014) se 

Hedström (2014, s. 25) att det är normalt att vara bråkig och kanske knuffas och slåss upp till 

fyra års ålder då alla barn utvecklas i olika takt och ofta med stigande ålder kan lära sig att 

uttrycka sig på bättre sätt. Det är först vid fem till sex års ålder som man ska ta tag i detta på 

allvar om barnet fortsätter med aggressivt beteende (Hedström 2014, s. 25).  

 

Drugli (2003, s.42-45) skriver att när man börjar bekymra sig för ett barns beteende är det 

viktigt att så snart som möjligt ta kontakt med föräldrarna. Föräldrarnas aktiva deltagande har 

stor betydelse gällande de åtgärder man sätter in på förskolan, och i dialogen med föräldrar 

finns det många möjligheter att förstå barnets livsvillkor. så fort man märker ett pågående 

utagerande beteende. Enlig Drugli (2003, s.25-28) har forskning visat att tidiga insatser i 

förskoleåldern för dessa barn har mycket positiv effekt på hur de kommer att utvecklas. För att 

olika åtgärder tillsammans ska kunna utgöra en helhet, krävs det bra samarbete och samordning 

mellan olika yrkesrollutövare och med barnets familj. Herrera & Little (2005, s. 77-90) påpekar 
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i sin studie att det finns en hel del forskning som stödjer vikten av tidiga åtgärder gällande 

utagerande beteende hos barn. Dessutom tyder forskningen på en större framgång hos yngre 

barn med både allvarliga och mindre allvarliga former av beteendeproblem, däribland 

aggressivt beteende. Vidare menar dessa forskare att tidiga åtgärder helst bör förekomma när 

dessa beteenden först visas. Det krävs deltagande av föräldrar och pedagoger för att kunna 

identifiera problemet korrekt. Barnets föräldrar och pedagoger är viktiga källor för en 

identifiering av barnets beteendeproblem, och många studier har föreslagit att information bör 

erhållas från olika håll. Enlig Hofvander (2015) menar Smeds (2015) att man ska använda sig 

av forskning för att påpeka vilka specifika barn man tror har behov av stora insatser. Det finns 

inget generellt sätt som passar alla barn med aggressivt socialt beteende. De barn som befinner 

sig i en social situation med föräldrar som inte kan ta hand om sitt barn på grund av att de själva 

mår dåligt, måste få hjälp direkt. För en del barn finns det en samsjuklighet som bör och kan 

behandlas med god effekt, och för andra handlar det om färdigheter som behöver utvecklas som 

exempelvis då de har ett försenat verbalt språk eller svårt att läsa av andras känslor. 

 

Hellberg (2015, s.131 ) menar att man ska lära känna barnet för att veta vilka förutsättningar 

hen har för att klara av olika situationer och samt vilka krav som är möjliga att ställa på dess 

beteende. Hallberg skriver ”när kraven som ställs överstiger barnets förmåga har barnet ingen 

rimlig chans att lyckas” Hellberg (2015, s.131 ). Hejlskov Elvèn & Wiman (2015, s.18) 

beskriver en princip som formulerade av den amerikanske psykologen Ross W Greene: ”barn 

som kan uppföra sig gör det, om ett barn inte uppför sig är det för att hen inte kan” (Hejlskov 

Elvèn & Wiman (2015, s.18). Då måste omgivningen fundera över om vi har för höga 

förväntningar på barnets förmågor (ibid, 18).  

 

5.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen jag har presenterat olika aspekter om hur  

dessa barn utvecklas och klarar av olika situationer i förskolans vardag. Sandbergs studie  

(2014) lyfter fram tre olika strategier för att främja sociala förmågor hos dessa barn. Dessa 

strategier fokuserar sig  på tre huvudsakliga områden. Först på ändringar i miljön för att 

underlätta samspelet mellan barnen. Det andra är att pedagogen visar barnet vilka sociala 

beteenden som är accepterat i en given situation. Det tredje  fokusområdet handlar om att barnet 

ska lära sig och träna sina sociala färdigheter tillsammans med andra barn som goda förebilder.  
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Hejlskov Jorgensens (2009) metod lågaffektivt bemötande är ett pedagogisk förhållningssätt 

som syftar på att hantera barnets beteende och minska konfliktnivån. Detta genom ett lugnt och 

positiv bemötande och praktiska metoder som bland annat fysiskt avstånd, kroppsspråk, att 

hålla sina egna känslor i styr och lugna ner barnet genom att prata med ett lugnande tonfall. 

 

Drugli (2003) menar att det är viktigt att skapa en god relation med barnet och att pedagogen 

reflekterar över sitt förhållningssätt. Det är viktigt att se och förstå barnet där hen är och att 

bekräfta hens olika känslor. Vidare påpekas lekens betydelse för barn med utagerande beteende 

bland annat kan leken fungera som ett träningstillfälle för det sociala samspelet. Hellberg 

(2015) betonar vikten av struktur och tydliga rutiner i vardagen som är återkommande. Det 

underlättar  för dessa barn att se dagen i sin helhet rakt igenom.  

 

Forskningen påvisar  också att tidiga insatser gällande utagerande beteende hos barn bör komma 

redan i förskoleåldern. Herrera & Little (2005) studie tyder på att tidiga insatser har en positivt 

affekt hos barn. Det gäller barn med mer eller mindre allvarliga beteende problem. För att 

identifiera problemet korrekt krävs att både vårdnadshavare och pedagoger medverkar. 

Hellberg(2011) betonar att det är viktigt att pedagoger först lära känna barnet för att sedan 

kunna ställa rätt krav på en  passande nivå enligt  dess beteende i olika situationer. 

 

I min undersökning vill jag se hur de intervjuade pedagogerna lever upp till den tidigare 

forskning jag har presenterat gällande barn med utagerande beteende. Bland annat vill jag 

undersöka hur Odom, McConell & Chandlers (1993) studie om strategier för sociala färdigheter 

omsätts i praktiken. Hejlskovs metod Lågaffektivt bemötande (2009) får också en relevant plats 

i min undersökning, när jag  vill ta reda på pedagogernas bemötande av barn med utagerande 

beteende. Jag vill också lyfta fram vikten av tidiga insatser för dessa barn redan i förskoleåldern, 

vilket enligt forskning har en stor betydelse för barnens framtida utveckling. 
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6 Teoretiska perspektiv, begrepp och specialpedagogisk forskning 
Här redogörs ett sociokulturellt perspektiv och dess begrepp, samt ett individuellt och 

relationellt perspektiv inom specialpedagogisk forskning. Anledningen till valet av ett 

sociokulturellt perspektiv  i min undersökning är att en hel del av den tidigare forskningen jag 

har presenterat framhäver att barn tar till sig sociala färdigheterna tillsammans med andra barn 

och pedagoger i olika sammanhang. Detta  stämmer överens med det sociokulturella 

perspektivet, där lärande sker genom interaktion mellan människor (Säljö, 2002, s. 12-13). 

Forskningen visar också vikten av att bygga upp positiva relationer, lekens betydelse samt 

pedagogers förhållningssätt och betydande roll för att stödja och utmana barnet i olika 

situationer, vilka hör hemma i ett sociokulturellt perspektiv och dess begrepp. Jag har även valt 

ett individuellt och relationellt perspektiv inom specialpedagogisk forskning dels för att den 

forskning jag har tagit del av påpekar att förklarningar till barnets svårigheter kan sökas hos det 

enskilda barnet eller omgivningen. Med detta vill jag undersöka hur de intervjuade pedagogerna 

ser på orsaken till barnets beteende svårigheter utifrån ett relationellt eller individuellt 

perspektiv. Där med hur de föreslagna eller konkreta lösningar utformas.  

 

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2000, s.12-13) utgår den sociokulturella teorin ifrån lärandets villkor i 

institutionella och övriga miljöer. Lärande sker genom interaktion mellan människor i alla 

sammanhang, och det handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer 

och brukar i framtiden. Vidare menar Säljö att människans sätt att bete sig, tänka, kommunicera 

och uppfatta verkligheten är format av hens sociala och kulturella erfarenheter. Enligt 

Evenshaug & Hallen ( 2001, s.136) betonar Vygotskij vikten av ett dialogiskt samarbete mellan 

barn och pedagog - en kompetent vägledare som ger instruktioner och visar barnet hur hen ska 

utföra en viss handling. I detta dialogiska samarbete har begreppet stödstrukturer (Scaffolds) 

en stor betydelse i samspelet mellan barnet och pedagogen. Det handlar om att pedagogen 

bygger upp en struktur som ger barnet det stöd och den hjälp det behöver för att kunna höja sin 

förmåga för att på sikt kunna hantera ett problem på egen hand. På så sätt går barnets utveckling 

från det sociala till det individuella (Ibid, s.136). Vidare menar Evenshaug & Hallen (2001, 

s.136) att detta dialogiska samarbete äger rum inom det som Vygotskij benämner som den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Säljö (2000, s. 120) definierade Vygotskij begreppet 
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proximal utvecklingszon som ”avståndet mellan å ena sidan vad en individ kan prestera ensam 

utan stöd, och vad man å andra sidan kan prestera under en pedagogs ledning eller i samarbete 

med mer kapabla kamrater” (Säljö 2000, s. 120).  

 

Enligt Evenshaug & Hallen ( 2001, s. 136) är det viktigt att pedagogen tänker och agerar inom 

den proximala utvecklingszonen, eftersom det är inom detta område den intellektuella 

utvecklingen sker. Enligt Strandberg (2010, s.159-166) uppmärksammade Vygotskij även 

leken som en metod inom den proximala utvecklingszonen. Han ansåg att i leken utvecklar 

barnet sin vilja och förmåga till självkontroll genom att låta tänkandet komma före handlingen. 

I leken agerar barnet i ett samspel med sig själv och skapar en fantasivärld med ett fiktivt jag 

som behärskar saker som hen ännu inte klarar av i verkligheten. I leken utvecklar barnet sin 

förmåga att göra medvetna val, sätta upp regler samt följa dem. ”Barnet provar vem man är och 

vem man är på väg att bli. Leken har därför - precis som lärandet - en ledande roll i barnets 

utveckling” (Strandberg 2010, s. 166). Enligt Strandberg (2010, s.11) menar Vygotskij att 

barnet behöver tillgång till medierade artefakter - verktyg för att kunna förstå och handla i sin 

omgivning. Enligt Vygotskij innebär mediering att det finns något mellan individen och miljön. 

Individen uppfattar inte världen direkt, utan dessa artefakter hjälper oss när vi löser ett problem, 

tänker, minns och handlar i vår omgivning.  

 

6.2 Individuellt och relationellt perspektiv inom specialpedagogisk forskning 

Enligt Ahlberg (2015, s.38-39) är specialpedagogik ett forskningsområde där kunskap om 

särskilda villkor och förutsättningar skapas i samspelet mellan människor och omgivning. Det 

finns olika perspektiv inom det specialpedagogiska forskningsfältet, exempelvis det 

individuella och det relationella perspektivet som är centrala i sammanhanget. Det individuella 

perspektivet har enligt Ahlberg (2015, si 42-43) sin grund i medicinisk forskning och 

psykologisk testteori. Traditionellt sett brukar man använda sig av medicinska och 

neuropsykologiska modeller, där diagnostisering har stor betydelse för att lösa problem.  

Förklarningar till ett problem söks hos individen själv. Här är det barnet som har svårigheter 

och är bärare av problemet - hen ska förändras för att lösa eller avhjälpa det. Ahlberg m.fl. ( 

2015, s.48) skriver att ett relationellt perspektiv inom utbildning och skola innebär att 

svårigheter studeras med fokus på relationer och interaktion. Förklarningar till problemet söks 

i mötet mellan barnet och omgivningen, i förskolan/skolan som organisation och verksamhet 

samt i samhällets strukturer. Man studerar relationer utifrån dessa perspektiv: individuellt, 
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grupp, skola och samhälle. Palla (2011, s. 35) menar att det som sker i samspel och i förhållande 

mellan olika aktörer är centralt inom det relationella perspektivet, där barnet konstrueras som 

varande i svårigheter, istället för med svårigheter. 

 

7 Metod 

Här redogörs för hur undersökningen har gått till, vilket urval som gjorts samt hur 

datainsamlingen har gått till. Avsnittet behandlar också hur empirin bearbetas och analyseras, 

samt huruvida de etiska huvudkraven i min undersökning följts. 

 
7.1 Val av metod 
Jag har i denna undersökning använt mig av en kvalitativ forskningsmetod. Med kvalitativt 

inriktad forskning menar Patel & Davidson (2003, s.13-14) forskning där datainsamlingen sker 

i form av kvalitativa intervjuer och tolkade analyser, oftast verbala analysmetoder av 

textmaterial. Enligt Kvale & Brinkmann (2011, s.39) syftar den kvalitativa forskningsintervjun 

till att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Jag anser 

att den valda metoden har varit den mest lämpade för att besvara mina frågeställningar, då de 

intervjuade pedagogerna fått mer utrymme att svara på frågorna med egna ord och utifrån sitt 

eget perspektiv. Via den kvalitativa metoden har jag också möjlighet att ställa följdfrågor, på 

så sätt kan intervjupersonen uppmuntras att utveckla sina svar vidare.  

Trost (2010, s. 39-41) menar att kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang ofta utmärks 

utav hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. Hög grad av strukturering 

innebär att frågorna i en intervju har fasta svarsalternativ. Är svarsmöjligheterna öppna så är 

frågan ostrukturerad. Med låg standardisering menar man att frågorna formas efter den 

intervjuades språkbruk, att man kan ställa frågorna i den ordning de passar och att följdfrågorna 

formuleras beroende på tidigare svar. Vid sådana typer av intervjuer är variationsmöjligheterna 

stora. Jag har valt att använda mig av en låg grad av standardisering, eftersom jag då som 

forskare fått möjlighet att formulera frågorna under intervjuns gång och anpassa dem efter varje 

enskild deltagare. 
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7.2 Urval 
Via e-post kontaktades två förskolor för att höra om det fanns pedagoger som var intresserade 

av min undersökning och ville ställa upp på intervju. Efter några dagar kom svar från både 

förskollärare och barnskötare som var intresserade. Då skickades ett informationsbrev (se 

bilaga 1) till dem, och därefter bokades tid med dem för intervju. I brevet framgick bland annat 

syftet med undersökningen, och en önskan att genomföra intervjuerna vid ett bestämt datum. 

Alla pedagogerna hade lång yrkeserfarenhet inom förskolan och en av dem även inom skola 

och fritids. Detta var ett slumpmässigt urval, vilket är positivt för denna undersökning, då 

pedagogernas erfarenheter kan ge en bred beskrivning inom det valda ämnesområdet, samt 

bidra med olika infallsvinklar gällande barn i utagerande beteende.  

 
7.3 De intervjuade pedagogerna 
Här presenteras de fyra pedagoger som deltagit i intervjuerna och bidragit till den empiriska 

datainsamlingen. I undersökningen används fiktiva namn på pedagogerna för att skydda deras 

identitet. 

-   Helena har arbetat i 14 år på förskolan, 20 år i skolan och 1år med barn i behov av 

särskilt stöd. Hon är utbildad fritidspedagog, har en magisterutbildning i pedagogisk 

ledning och utveckling och har läst etnologi (30hp) och specialpedagogik (15hp). 

-   Karin har arbetat som barnskötare i 37 år, samt gått på olika fristående kurser bland 

annat fysiskt beröring och taktil massage i förskolan och en kurs om barn i behov av 

särskild stöd. 

-   Lisa har arbetat som barnskötare i 10 år, och läser nu andra terminen av 

förskollärarutbildningen på distans.  

-   Maria har arbetat i 20 år som förskollärare.  

 

7.4 Datainsamling  
Kvalitativa intervjuer har valts som datainsamlingsmetod då intervjuer ger mig en större 

variation av information baserad på pedagogers konkreta erfarenheter, personliga åsikter och 

variation av uppfattningar kring barn i utagerande beteende. Larsson & Knutsson Holmström 

se Henricson (2012, s. 395) menar att vi får information om människors uppfattningar av olika 

fenomen genom att samtala med dem. Individuella intervjuer med öppna frågor är därför den 

mest använda metoden för datainsamling. Intervjuerna genomfördes individuellt på 

pedagogernas arbetsplatser. En frågeguide med ett antal öppna frågor hade i förväg utformats, 
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och frågorna ställdes i den ordningsföljd som bäst passade varje enskild intervju. Varje intervju 

pågick i cirka 30 - 35 minuter, och spelades in på mobiltelefonen för att få med allt som sades, 

och även för att jag skulle kunna fokusera på frågorna. Trost (2010, s. 74) menar att fördelen 

med ljudupptagning vid intervjun är att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger 

efteråt, och att man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts.  

 

7.5 Bearbetning  av insamlad data 
Patel & Davidson (2003) anser att det är viktigt att göra löpande analyser när man arbetar med 

en kvalitativ undersökning. Detta är något som skiljer kvalitativa undersökningar från 

kvantitativa. Fördelen med att göra en löpande analys direkt efter en intervju, är att det kan ge 

idéer om hur man ska gå vidare. Kanske inser man att intervjun förbisett något eller att de 

intervjuade uppfattar frågorna på ett sätt som man själv inte tänkt på. Ny och oväntad 

information kan på detta sätt berika undersökningen. Det är också en fördel att påbörja analysen 

medan intervjun är färskt i minnet (Patel & Davidson 2003, s.121). 

 

Med detta i åtanke bearbetades resultatet direkt efter att intervjuerna avslutats genom att det 

inspelade empiriska materialet transkriberades, och därefter med en genomläsning av texten. I 

samband med transkriberingen av det insamlade intervjumaterialet uppmärksammade jag sju 

återkommande teman. Jag har kategoriserat materialet utifrån dessa teman och försökt 

uppmärksamma likheter och skillnader mellan olika svar, samt se hur dessa olika kategorier 

förhåller sig till varandra för att hitta mönster och därmed få en ökad förståelse av ämnet. De 

teman jag har valt är: Definition av utagerande beteende, olika faktorer som kan orsaka ett 

utagerande beteende, att främja sociala förmågor hos barnet, närvarande pedagog, rutiner och 

förberedelse, lugna ner barnet och tidiga insatser och vikten av samverkan med 

vårdnadshavare.  

 

7.6 Etiska överväganden 
Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgiven av 

Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska huvudkrav som forskare ska följa. Dessa krav är: 

Informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera intervjupersonen om vad 

undersökningen handlar om och i vilket syfte. Det ska också framgå tydligt att deltagandet är 
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frivilligt och att intervjupersonen har rätt att ångra sig när som helst. Med samtyckskravet menar 

man att intervjupersonen har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om intervjupersonen ska behandlas med 

största möjliga anonymitet så att obehöriga inte kan spåra deras lämnade uppgifter eller ta del 

av dem. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i 

undersökningssyfte och inte något annat (Vetenskapsrådet, 2002). 

Hänsyn till dessa etiska huvudregler har därför i denna studie tagits på följande sätt: I förväg 

skickades ett informerat samtycke ut till informanterna via mail (se bilaga 1). Då informerades 

pedagogerna om syftet med undersökningen och vilket ämne som skulle beröras. Vidare 

frågades alla pedagoger vid varje intervjutillfälle om tillåtelse att spela in intervjun via mobil, 

vilket alla utav dem gav. Dessutom informerades de om att deltagandet är frivilligt och de har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Pedagogerna informerades också om att varken 

deras namn eller ålder kommer att tas upp i undersökningen. Vidare delgavs pedagogerna att 

alla platser som kan kopplas till dem fingeras i uppsatsen. Allt material och deras personliga 

uppgifter behandlas således konfidentiellt i undersökningen, och dessa uppgifter kommer inte 

att användas för något annat syfte. 

 
7.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Trost (2010) menar man med validitet att frågan ska mäta det som den är avsett att mäta. 

Vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att komma åt en företeelse eller en uppfattning inom 

ett specifikt område (Trost 2010, s. 133). Via mina intervjufrågor har jag försökt få fram vilka 

pedagogiska metoder de intervjuade pedagogerna använder sig av för att hjälpa och stödja barn 

med utagerande beteende i förskolan. Patel & Davidson (2003, s.106) menar att en god validitet 

i en kvalitativ studie inte bara är relaterad till själva datasamlingen utan även ska genomsyra 

hela forskningsprocessen. Detta har uppnåtts i denna undersökning genom att fyra erfarna 

pedagoger intervjuats i en ostörd miljö på deras arbetsplats. Det insamlade materialet har 

transkriberats noggrant, vilket ökar studiens validitet. Därefter har insamlad data kopplats till 

relevanta teorier och forskning, vilket också ger studien en hög validitet.  

Enligt Trost (2010, s. 131-132) innebär tillförlitlighet eller reliabilitet att en mätning är stabil 

och inte utsatt för slumpinflytelser, att forskaren ska ställa samma frågor till samtliga intervju 

personer. “Situationen ska i alla avseenden vara standardiserad för att man skall kunna tala om 

hög reliabilitet” (Trost 2010, s. 132). Vidare menar Trost (2010, s. 131) också att en 

undersökning vid en viss tidpunkt ska kunna ge samma resultat vid en förnyad undersökning. I 
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denna undersökning är reliabiliteten låg eftersom jag har använt mig av en låg grad av 

standardisering (se val av metod). Sannolikheten att få samma svar på de givna frågorna vid en 

ny undersökning är väldigt liten, vilket gör att reliabiliteten blir lägre. Trost (2010, s. 132) 

menar att människan inte är statisk, utan hela tiden är deltagare och aktör i en process. Man gör 

nya erfarenheter och möter nya situationer, och vår föreställningsvärld förändras därför 

kontinuerligt. 

 

8 Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultatet från mina intervjuer. Jag har strukturerat upp resultatet utifrån 

de sju återkommande teman som uppmärksammades i samband  med transkriberingen. Dessa 

teman är: Definition av utagerande beteende, olika faktorer som kan orsaka ett utagerande 

beteende, att främja sociala förmågor hos barnet, närvarande pedagog, rutiner och 

förberedelse, lugna ner barnet och tidiga insatser och vikten av samverkan med 

vårdnadshavare.  

 

8.1 Definition av utagerande beteende 

Pedagogerna beskrev ett utagerande beteende på följande sätt:  

Ett barn som har svårt att kontrollera sin känslor… impulsiva barn som snabbt agerar 

fysiskt mot andra(Lisa, 171018). 

Ett barn som bråkar med kompisar, lätt blir arg ,bits och ofta skriker(Maria, 171018). 

När barnet slås och skadar sig själv eller andra fysiskt, förstör material, ett barn som är 

väldigt förtvivlad har råkat ha effekt, tappar kontroll över sina känslor i stor frustration 

kan man säga(Helena, 171017). 

 

8.2 Olika faktorer som kan orsaka ett utagerande beteende 

Pedagoger ansåg att orsaken till ett utagerande beteende hos ett barn kan bero på omgivningen, 

situationen i familjen eller en individuell faktor hos barnet. Helena och Maria uttryckte det på 

följande sätt: 

Det kan finnas en bokstavskombination hos barnet som ADHD.…Orsaker till ett 

utagerande beteende behöver inte bara handla om diagnoser utan barnet kan må psykiskt 

dåligt på grund av andra anledningar också som föräldrarnas skilsmässa (Helena, 

171017). 
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Det kan vara någon  situation i familjen som orsakar beteendet hos barnet  eller en 

personlig egenskap hos barnet, någon diagnos kanske, men jag vill inte gå in på 

diagnoser. Jag tycker att vårt arbete inte ska behöva blir begränsad på grund av 

diagnoser. Vi måste hjälpa barnet på bästa möjliga sätt oavsett om det finns en diagnos 

eller inte (Maria, 171018).  

 

Helena och Karin beskrev att orsaken till ett utagerande beteende hos barn, även kunde bero på 

andra saker, till exempel ett inlärt beteende eller när vårdnadshavarna inte vet hur de ska hantera 

och bemöta barnet i vardagliga situationer. 

Det kan vara ett inlärt beteende som barnet har lärt sig för att få uppmärksamhet 

eller ta kontroll och makt  genom att vara utagerande så att andra barn blir rädda… 

(Helena, 171017). 

Det kan hända något på morgonen hemma, till exempel klädval eller morgon TV att 

barnet inte fått titta färdig. Sedan kommer barnet hit till förskolan och fortfarande arg 

och fortsätter, börjar dagen med ett utbrott blir hela dagen dåligt om man inte hittar en 

lösning till det(Karin, 171017).  

 

8.3 Att främja sociala förmågor hos barnet 

Pedagogerna var överens om att barnet behöver lära sig och träna sina sociala färdigheter  

tillsammans med andra barn både i mindre och större grupper.   

Barnet är en del av grupp då är det viktigt att hen lär sig tillsammans med andra genom 

att involvera alla i en och samma aktivitet…planeringen behöver inte vara runt det 

enskilda barnet( Maria, 171018). 

Det är viktigt att ibland gå undan med barnet och med tiden bjuda in något barn i taget, 

för att få igång ett samspel och för att barnet ska lära sig hur leken och det sociala 

samspelet fungerar…men det är också bra att barnet får möjlighet att lär sig vara i större 

grupper också, men det ska finnas en pedagog med…(Karin, 171017). 

 

Maria ansåg att man även ska fundera över miljön på förskolan för att främja sociala förmågor 

hos barnet.  

Det är viktigt att fundera över och titta på vad vi erbjuder barnen, hur vi har byggt upp 

den fysiska miljön, barnet kanske behöver lugna miljöer…Vi måste skapa trygga platser 

och en gemensamt nämnare för alla barn ( Maria, 171018). 
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Lisa berättade om hur de använder sig av gemensamma lekar och andra aktiviteter för att lära 

barnet sociala färdigheter och förebygga negativt sampel med andra. 

Vi har använt oss av leken som ett pedagogiskt verktyg för att lära barnet hur hen ska 

bete sig i olika situationer…Vi läser också böcker som handlar om de sociala situationer 

som barnet har svårigheter med. Vi väver in flera sådan aktiviteter i verksamheten, och 

gör det tillsammans med alla barn, istället för att rikta fokus mot det enskilda barnet, på 

så sätt bli barnet inte påpekad(Lisa, 171018). 

 

8.4 Närvarande pedagog 

Samtliga pedagoger var eniga om att det skulle finnas en närvarande pedagog som kunde 

utmana och stödja barnet i olika situationer, och även för att förebygga negativa samspel mellan 

barnen. 

…viktigt med en närvarande pedagog som planerar olika aktiviteter och hjälper barnet 

på vägen så att hen så småningom kan lära sig klara saker själv. Eller också bara att 

sitta bredvid vid till exempel samlingen…och alltid vara förbered, när man ser att det är 

något på gång (Karin, 171017). 

… det ska finnas en  pedagog som är lite förutseende och kan ta tag i saker i tid, och att 

göra en ordentlig planering till exempel vid samlingen, vad behöver jag tänka på för 

underlätta situationen för just det barnet (Lisa, 171018). 

 

8.5 Rutiner och förberedelse  

Pedagogerna hade både gemensamma och skilda åsikter om rutiner för barn med utagerande 

beteende. Lisa och Maria ansåg att rutiner inte alltid behöver följas: 

Som pedagog måste vi vara flexibla…det handlar inte om viljor utan att behovet ska 

komma först…barnet kanske inte alltid klarar av att vara med  i en stor grupp utan att 

vill vara i lugn och ro. Vidare fortsätter Lisa, vi hade ett barn förut som ibland inte tyckte 

om att sitta med de andra barn och äta lunch, Då fick hen sitta själv vid ett annat  bord 

och äta i stället (Lisa, 171018). 

Man behöver inte alltid följa rutiner och vara bunden till dem utan vi måste tänka på vad 

som är bäst för just det barnet i den här situationen… Till exempel varför ska alla barn 

äta mellanmål kl.14:00, när jag ser att det barnet har det jätterolig i en lek eller aktivitet 

med andra (Maria, 171018). 

 

Till skillnad från de andra pedagogernas uppfattning om rutiner betonade Karin vikten av att  

ha rutiner och struktur för barn med utagerande beteenden i förskolan. 
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Man måste sätta upp en plan, vara tydligt och ha fasta rutiner … strukturera dagen och 

förbereda barnet för kommande aktiviteter och rutiner på förskolan med hjälp av ett 

bildschema. Om det inte funkar kan man be föräldrarna hjälpa till (Karin, 171017). 

 

8.6 Lugna ner barnet  

Alla pedagogerna betonade att det är viktigt att lugna ner barnet i konfliktsituationer. De 

nämnde olika metoder i sitt bemötande.  

Viktigt att man sätta sig ner och prata med barnet…lugna ner barnet viktigt att kunna 

mötas om det går…jag brukar använd mig av fysisk beröring som en metod, det är 

affektivt för dessa barn eftersom  de ofta  inte vill att man håller i handen eller kramas  

(Karin, 171017). 
…Försöka få barnet att varva ner, låt barnet vara ensamt och låta adrenalinpåslaget 

försvinna hos barnet. Prata där efter med barnet och lyssna (Helena, 171017). 

Maria påpekade att det är lika viktigt att pedagogen håller sig lugn när barnet är upprört i en 

konfliktsituation eller vid utbrott: 

Det är viktigt att man själv tar det lugn andas in och ut, annars är det lätt hänt att vuxna 

blir utagerande också…Viktigt att bekräfta barnens olika känslor även arga känslor så 

länge barnet inte skadar sig själv eller  andra …vi måste lära barnen att de har rätt att 

visa sina känslor (Maria, 171018). 

 

8.7 Tidiga insatser och vikten av samverkan med vårdnadshavare 

Pedagogerna uttryckte att det är viktigt med tidiga insatser och samverkan mellan förskolan och 

vårdnadshavare. 

Vi brukar ta kontakt med föräldrarna i första hand för samarbete kring barnets beteende, 

och även i arbetslaget diskuterar vi om hur vi ska underlätta och planera verksamheten 

utifrån barnets förutsättningar. Om vi märker att vi inte lyckats med det då tar vi kontakt 

med specialpedagoger som är inkopplad till verksamheten. Oftast har det funkat med 

våra egna insatser inom arbetslaget (Lisa, 171018). 

 

Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn och söka resurser så tidig som 

möjligt…kontakta föräldrarna, det är viktigt att både pedagoger och föräldrar förstår 

barnets bristande förmågor för att kunna ge anpassat stöd… Om barnet tillhör någon 

bokstavskombination och man inte tar hänsyn till deras särskilda behöv, kan saker och 

ting gå snett och barnet lätt hamnar i utagerande beteenden och svåra situationer 

(Helena, 171017). 
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9 Analys 

I detta kapitel analyserar jag resultatet av minna intervjuer. Jag kopplar  ihop de  med den 

forskning, teoretiska perspektiv och begrepp som tidigare presenterats i kapitel 4, 5, och 6. Jag 

har även sorterat in analysen under samma teman som i resultat delen, vilka har framkommit 

vid transkriberingen. 

 

9.1 Analys av definition av utagerande beteende 

Pedagogerna var eniga om att ett utagerande beteende i stor utsträckning handlar om att agera 

fysiskt, till exempel att förstöra material, att bitas, att skada eller slåss. Detta stämmer ganska 

bra med det Wiking (1991, s.7) beskriver gällande att ett utagerande beteende handlar om att 

uttrycka sig genom fysiska handlingar snarare än genom ord. Pedagogerna uttryckte också att 

barnet använder sig av dessa fysiska handlingar mot andra, vilket leder till konflikter. Detta 

berörs av Nordahl m.fl. (2007, s. 35) som menar att de barn som uppvisar dessa beteenden lätt 

hamnar i konfliktsituationer med både barn och pedagoger. Enligt Lutz (2006, s.108-109) 

beskrivs dessa barn som ombytliga med snabba humörsvängningar, vilket påverkar samspelet 

med andra barn.  

 

9.2 Analys av faktorer som kan orsaka ett utagerande beteende 

Pedagogerna beskrev att orsakerna till ett utagerande beteende kan bero på både omgivningen 

samt på biologiska faktorer hos det enskilda barnet. Detta berörs inom den specialpedagogiska 

forskningen med hjälp av ett individuellt och ett relationellt perspektiv. Ahlberg (2015, s. 42-

43,48) menar att vid det individuella perspektivet söks förklarningar till problemet hos 

individen själv, medan inom det relationella perspektivet fokuserar man på relationer och 

förklarningarna till problemet söks i mötet mellan barnet och omgivningen. 

De flesta av pedagogerna uttryckte att familjesituationer som konflikter mellan vårdnadshavare 

kan vara en orsak till utagerande beteende hos barnet. Detta framkommer även i Axbergs (2007, 

s. 24) avhandling, enligt Axberg menar Scott (2002) att föräldrakonflikter påverkar barnet 

negativt och kan leda till ökad risk att barnet lär sig reagera på liknande sätt mot andra.  
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En av pedagogerna beskrev att orsaker till detta även kan vara att föräldrarna inte vet hur de 

ska bemöta och hantera barnet i vardagliga situationer, till exempel vid bråk om klädval på 

morgonen. Detta påpekas av Nordahl m.fl. (2007, s. 88-89) som menar att bristande kunskap 

hos föräldrarna med motstridiga förväntningar på barnets beteende kan också vara ett orsaka 

till utagerande beteende hos barn.   

 

En pedagog beskrev att ett utagerande beteende kan vara ett inlärt beteende hos barnet. Där 

barnet använder sig av detta beteende för att få uppmärksamhet eller makt över de andra barnen. 

Detta framkommer också hos Drugli (2003, s.76), se Webster-Stratton (1999), vilken menar att 

när barnet inte tror på sin egen förmåga att klara av saker, använder hen sig av detta beteende 

som ett verktyg för att skaffa sig uppmärksamhet. Två av pedagogerna nämnde att det kan 

finnas en individuell faktor hos barnet som kan orsaka beteendet, exempelvis någon diagnos 

som ADHD. Detta berörs även av Wedster-Stratton (1999) se Drugli (2003, s.76,) som påpekar 

att orsakerna till ett utagerande beteende kan vara neurologiska faktorer som ADHD. Till 

skillnad från detta menar Hagwa(2015) att enligt neurologen Saul, finns det inga vetenskaplig 

bevis på att ADHD är en sjukdom utan att beteendet bottnar i mängder andra orsaker.  

 

9.3 Analys av att främja barnets sociala förmågor  

Alla pedagoger var överens om att barn behöver lära sig sociala färdigheter tillsammans med 

andra barn både i större och mindre grupper. Detta berörs av bland annat Sandberg (2014, s. 

206-208) som refererar till Odom, McConell & Chandler (1993) och menar att barn ska ha 

möjligheter och tillträde till olika sociala situationer med andra barn för att träna upp sina 

sociala färdigheter. Vikten av lärande tillsammans med andra har en central betydelse inom den 

sociokulturella teorin som påpekas av Säljö (2000, s.12-13) och menar att lärande sker genom 

interaktion tillsammans med andra i olika sammanhang. En av pedagogerna uttryckte att det 

också är viktigt att se över miljöns utformning för att stödja barnets sociala förmågor på 

förskolan. Enligt Sandberg (2014, s. 206-208) beskriver Odom, McConell & Chandlers (1993) 

att man kan underlätta barnets samspel med andra genom att förändra miljön och presentera 

nytt material. En annan pedagog beskrev att de använder sig av leken för att träna barnets 

sociala förmågor och förebygga negativa samspel. Vikten av lekens betydelse för barns sociala 

färdigheter framhävs av bland annat Drugli (2003, s.78-83) och Hellberg (2015, s. 130-131). 

Lekens betydelse går också i linje med Vygotskijs teori, enligt Strandberg (2010, s.159-166) 

uppmärksammade Vygotskij lekens metod inom proximala utvecklingszonen och menar att i 
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leken utvecklar barnet sin förmåga att göra medvetna val, sätta upp regler och följa dem. Vidare 

menar hen att lekregler bidrar till två viktiga färdigheter, det ena är tänkandet och det andra är 

uppmärksamhet.  

9.4 Analys av närvarande pedagog 

Pedagogerna betonade vikten av en närvarande pedagog som hjälper barnet i olika situationer. 

Detta stämmer bra med Vygotskijs teoretiska begrepp mediering- verktyg. Vygotskij betonar 

att verktyg ger barn förmågan att förstå och agera i sin omgivning och barn behöver verktyg 

som är utmanande (Strandberg 2010, s.11, 30). Min tolkning är att pedagogerna har en viktig 

funktion i att ge barnet verktyg och därmed förutsättningar för att barnet ska kunna hantera samt 

klara av olika situationer på förskolan. Det stämmer överens med en av pedagogerna, som 

uttryckte att ”barnet behöver en pedagog som planerar olika aktiviteter och hjälper barnet på 

vägen så att hen så småningom kan lära sig klara saker själv” (Karin). Detta förekommer även 

i Vygotskijs begrepp stödstruktur (Scaffolds). Enligt Evenshaug & Hallen (2001, s.136) handlar 

stödstruktur om att pedagogen bygger upp en struktur vilket ger barnet det stöd och hjälp barnet 

behöver, för att kunna höja sin förmåga så att hen på sikt kan hantera ett problem på egen hand. 

Hellberg (2015, s.131) påpekar också att det är viktigt att hjälpa barnet att förbereda sig för 

situationer som är svåra och kan bli problematiska. Det är viktigt att finnas nära och ge 

vuxenstöd, särskilt i kravfyllda situationer som exempelvis vid övergångar och fri lek. 

Pedagogerna ansåg att en närvarande pedagog även behövs för att kunna förebygga risken att 

barnet hamnar i konfliktsituationer. Detta berörs även av Brodin & Hylander (2011, s. 43) som 

menar att vuxnas närvaro och stöd i barnets närmiljö behövs både fysiskt och psykiskt.  

 

 9.5 Analys av rutiner och förberedelser 

Pedagogerna hade olika åsikter om förskolans rutiner för barn med utagerande beteende. Två 

av de var eniga om att rutiner inte alltid behöver följas utan att det är viktigt att se det enskilda 

barnets behov i förskolans vardag. Detta berörs av Sandberg (2008, s. 94-95) som menar att 

fasta rutiner, begränsningar och restriktioner i miljön styr förskolans vardag. Detta gör att 

barnen tvingas alltför ofta avbryta leken på grund av att barnen ska gå ut, äta och så vidare. 

Dessa regler är mest problematiska för de barn som har svårigheter. Till skillnad från detta 

synsätt ansåg en av de intervjuade pedagogerna att det är mycket viktigt med fasta rutiner och 

att förbereda barn för kommande aktiviteter och rutiner med hjälp av exempelvis ett 

bildschema. Vikten av tydliga rutiner och struktur i vardagen för barn med utagerande beteende 
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framhävs också av Hellberg (2015, s.130-131) som menar att en organiserad vardag hjälper 

dessa barn bättre att kunna hantera aktiviteter och klara av dagen igenom. 

 

9.6 Analys av lugna ner barnet  

Alla pedagoger var överens om att det är viktigt att lugna ner barnet i konfliktsituationer. De 

nämnde också att de använder sig av olika metoder i sitt bemötande. Vikten av ett positivt 

bemötande vid konflikter framkommer i Hejlskov Jørgensen (2009, s.182-193) metod 

lågaffektivt bemötande. En av pedagogerna beskrev att hon använder sig av taktil massage eller 

fysisk beröring för att lugna ner barnet vid utbrott eller konflikter. Detta är något som inte 

rekommenderas av Hejlskov Jørgensen (2009, s. 184), han föreslår istället att vuxna ska 

undvika beröring när barn är upprörda. Anledningen till detta är att vi ofta tar tag i barnet med 

kraft och kontroll, vilket gör att barnet upplever kraften och smittas av den. 

 

En annan pedagog ansåg att det är bättre att låta barnet vara ensamt tills hen lugnar ner sig och 

därefter kan man prata med barnet. Detta framkommer också i Hejlskovs Jørgensen (2009, 

s.193) metod lågaffektivt bemötande, som menar att vissa barn inte klarar av att ta kontakt när 

de är upprörda, utan behöver lämnas ifred. Oftast lugnar barnet ner sig på eget hand , om man 

som pedagog väntar och inte reagerar. En pedagog påpekade att det är lika viktigt att pedagoger 

håller sig lugna, när barnet får ett utbrott eller vid konflikter: Detta menar också Hejlskov 

Jørgensen (2009, s.182) som beskriver att det är viktigt att pedagoger håller egna känslor i styr 

för att minska risken att trigga igång starka känslor hos barnet. En av pedagogerna ansåg att det 

var viktigt att bekräfta barnets olika känslor. Detta lyfts fram av Hellberg (2015, s. 133), som 

betonar att det är viktigt att förstå egna känslomässiga rektioner och att bli bekräftad i sina 

relationer. Till exempel att precis som andra känslor bör upplevas, förstås och bekräftas.  

 
9.7 Analys av tidiga insatser och samverkan med vårdnadshavare  

Samtliga pedagoger poängterade vikten av att sätta in tidiga insatser i förskolan. Dessutom är 

en fördel att ta kontakt med vårdnadshavare och involvera de i barnets situation på förskolan så 

fort man märker ett pågående utagerande beteende. Enlig Drugli (2003, s. 25-28) har forskning 

visat att tidiga åtgärder i förskolan och en samordnadinsats, förskolan och föräldrarna emellan 

för barn i förskoleåldern har en positiv effekt på hur dessa barn i framtiden kommer att utvecklas 

och lyckas. Detta går även i linje med Herrera & Littles (2005) studie som presenterats i tidigare 

forskning.  
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En av pedagogerna betonade också att ”det är viktigt att både pedagoger och föräldrar förstår 

barnets bristande förmågor för att kunna ge anpassat stöd” (Helena, 2017-10-17). Det finns 

en hel del forskning som stödjer denna tanke. Bland annat menar Hellberg (2015, s.131 ) att  vi 

bör lära känna barnets förmåga och därmed hens förutsättningar först för att sedan kunna ställa 

rimliga krav på dennes beteende om hen skall ha en rimlig chans att lyckas.  Detta framkommer 

även i Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, som syftar till ”avståndet mellan å 

ena sidan vad en individ kan prestera ensam utan stöd, och vad man å andra sidan kan prestera 

under en pedagogs ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” (Säljö 2000, s. 120). 

Här handlar det om att pedagoger och föräldrar måste veta var barnet befinner sig i sin 

utveckling för varje situation för att klara av utmaningar och för att pedagogen ska kunna ställa 

rätt krav på lagom nivå. Hejlskov Elvèn & Wiman (2015, s.18) menar att barn uppför sig i 

enlighet med sin förmåga. Uppför hen inte sig som vi förväntar oss, så är dags att fundera om 

det kanske är omgivningens förväntningar som är för höga.  

 

10 Diskussion 
Här redogörs metoddiskussion, resultatdiskussion och fortsatt forskning. 
 
10.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjuformen med öppna frågor har passat bra för undersökningens syfte, och 

för att samla in nödvändigt men också användbart material. Det hade varit en fördel om jag 

även hade gjort barnintervjuer för att få en djupare förståelse och bredare kunskap till 

undersökningen och därmed även kunna se den ur ett barns perspektiv. Vid ett intervjutillfälle 

upplevde jag att tidsbrist och stress kan ha begränsat en av pedagogernas talutrymme. Under 

intervjun kände jag att hen hade mest fokus på tiden, och därför fick jag ofta korta svar med få 

kopplingar till tidigare erfarenheter och mindre resonemang. Detta kan därför ha påverkat 

undersöknings reliabilitet. Vidare vid två av intervjutillfällena och även i samband med 

bearbetningen av det insamlade materialet uppmärksammade jag att två av pedagogerna 

svarade på en fråga på samma sätt och kopplade den till en och samma situation som de själva 

tillsammans hade varit med om. Eftersom de två pedagogerna hade arbetat tillsammans länge 

på samma avdelning, hade de gemensamma erfarenheter och upplevelser. Detta kan ha påverkat 

undersökningens reliabilitet positivt. Sammanfattningsvis har det varit spännande att samla in 

material, tolka och analysera resultatet.  
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10.2 Resultatdiskussion 
Syfte med den här studien var att undersöka pedagogernas arbetssätt gällande utagerande 

beteende hos barn i förskolan. Tanken var att ta reda på hur pedagogerna definierar ett 

utagerande beteende hos barn och orsaken till detta beteende. Hur arbetar pedagogerna för att 

underlätta vardagen för dessa barn? Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att bemöta 

dessa barn på bästa möjliga sätt i olika situationer? 

Enligt pedagogernas definition är ett utagerande beteende när barnet agerar fysiskt, slåss eller 

förstör material. Det kan också vara att barnet lätt hamnar i konflikter med andra barn på grund 

av dessa beteenden. Orsaken till ett utagerande beteende beror enligt pedagogerna oftast på 

brister i omgivningen eller faktorer hos det enskilda barnet. I sitt arbete använder sig 

pedagogerna av olika metoder. För att exempelvis lugna ner barnet kan man lyssna och bekräfta 

hens känslor och i konfliktsituationer är det viktigt att pedagogen själv håller sig lugn för att 

minska risken att känslorna smittar av sig på barnet. Det visar sig också att en välstrukturerad 

vardag med tydliga rutiner, tillsammans med en mer anpassad fysisk miljö på förskolan utifrån 

barnets egna förutsättningar, bättre förbereder barnet för kommande aktiviteter. 

Undersökningen visar att pedagogerna möjliggör gemensamma lekar och aktiviteter för att 

dessa barn ska kunna träna sina sociala färdigheter tillsammans med andra barn. Detta ska 

uppnås med hjälp av en närvarande pedagog som vägleder barnet stegvis så att hen förstår och 

förutser handlingens konsekvenser, men också förstår begränsningar i sitt handlande. Utifrån 

det resultat jag har fått fram, anser jag att jag har fått svar på mina frågeställningar.  

I samband med analysen av resultatet upptäckte jag både likheter och skillnader i pedagogernas 

svar gällande arbetssätt och metoder för bemötande av barn med utagerande beteende. 

Pedagogernas metoder av bemötande och arbetssätt understödjs av en hel del forskning som 

presenteras under rubriken tidigare forskning. Dessutom finner jag även forskning som inte 

stödjer pedagogernas metoder i sitt bemötande av barn med utagerande beteende. Till exempel 

när det gäller fysisk beröring för att lugna ner barnet vid utbrott eller konfliktsituationer 

(Hejlskov 2009, s.182-185). Bland forskningen har jag också hittat intressant forskning om 

ADHD som skiljer sig från vad pedagogerna säger. Forskningen är skriven av neurologen Saul 

Richard se (Hagwall 2015). 
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I min undersökning har jag använt mig av Vygotskijs sociokulturel teori och dess olika begrepp 

för att tolka pedagogernas tankar kring den närvarande pedagogen och det sociala samspelets 

betydelse för barns lärande. Begrepp som har behandlats är: Stödstruktur (Scaffolds),Proximala 

utvecklingszonen och Medierade-artefakter. Jag har utgått ifrån det individuella och relationella 

perspektivet inom specialpedagogiska forskningen. Dessa perspektiv tycks stödja 

pedagogernas uppfattningar om orsaken till ett utagerande beteende som anses bero på både 

brister i omgivningen eller faktorer hos det enskilda barnet Ahlberg (2015, si 42-43,48).  

För min del innebär resultatet och forskningsprocessen en hel del kunskap som jag kommer att 

ta del av i min yrkes roll som förskollärare. Det har varit väldigt intressant, givande och lärorikt 

att undersöka detta område. Under denna arbetsprocess har andra tankar dykt upp för vidare 

undersökning gällande barn i utagerande beteende och även vidare forskning.  

 
 
10.3 Fortsatt forskning 

För att utveckla studien vidare och få en bredare inblick från olika synvinklar, skulle det vara 

intressant att undersöka utagerande beteende utifrån barnets och vårdnadshavarnas perspektiv. 

Detta skulle kunna genomföras genom att intervjua både barn och vårdnadshavare, samt göra 

observationer på förskolan. På så sätt får studien större insyn inom detta område. Eventuella 

forskningsfrågor kan vara:  

-   Hur upplever barn med utagerande beteende förskolans vardag? 

-   Hur tänker vårdnadshavarna kring förskolans arbetssätt och bemötande av barn med 

utagerande beteende?  

-   Hur och på vilka sätt upplever vårdnadshavarna att det enskilda barnets behov blir 

tillgodosedda på förskolan?  

-   Hur fungerar samarbetet mellan förskolan och hemmet för barn med utagerande 

beteende?  
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12 Bilagor 
 
 
12.1 Bilaga 1- Informationsbrev 

 

                                                                                             
Hej! 
 
Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 
förskollärare. Studien kommer att handla om utagerande beteende hos barn i förskolan och 
syftet med mitt arbete är att undersöka pedagogernas arbetssätt, och hur de stödjer dessa barn i 
vardagen utifrån deras egna förutsättningar. 
 
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet mellan den 17 
oktober till 24 oktober . Jag skulle då vilja intervjua både förskollärare och barnskötare och 
jag kommer att använda mig av ljudupptagning för att samla in information. 
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 
kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 
bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 
genom publikationsdatabasen DIVA. All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  
 
 
 
Vänliga hälsningar,  
Nawa Lor 
Lärarstudent på Södertörns Högskola 
 
Handledare: 
Farhad Jahanmahan 
Södertörns högskola 
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12.2 Bilaga 2- Intervjufrågor  

1.   Hur gammal är du? 

2.   Hur länge har du arbetat  på förskolan? 

3.   Vad har du för utbildning? 

4.   Hur definierar du ett utagerande beteende hos barn?  

5.   Vilka erfarenheter har du av utagerande beteende hos barn? 

6.   Vilka faktorer kan påverka ett utagerande beteende hos barn, ge exempel?  

7.   Vilka situationer kan utlösa ett utagerande beteende? 

8.   Hur har du agerat i de situationer för att bemöta barnet på bästa möjliga sätt, ge 

exempel? 

9.   Vilka strateger brukar du använda för att hantera ett barn i utagerande beteende? 

10.   Hur tycker du att detta har fungerat? 

11.   Hur kan dessa beteende påverka barnens samspel med andra? 

12.   Hur kan du som pedagog underlätta vardagen för ett barn i utagerande beteende, ge 

exempel? 

13.   Förklara någon/några aktiviteter som du har arbetat med för att främja utagerande 

beteende hos ett barn? 

14.   Vad är viktigt för dig i mötet med ett barn i utagerande beteende?  

15.   Vilken sorts handledning får ni? Har ni tillgång till specialpedagoger? 

 


