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Abstrakt 
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för vilken betydelse det sociala samspelet och 

den pedagogiska miljön kan ha för att barn med utåtagerande beteende ska inkluderas 

socialt i förskolan utifrån förskollärares och specialpedagogers erfarenheter, kunskap 

och synsätt. Detta genomförs med en kvalitativ metod genom intervjuer med fyra 

förskollärare och tre specialpedagoger, alla yrkesverksamma. Empirin har analyserats 

tematiskt med den sociokulturella teorin och verksamhetsteorin som utgångspunkt. 

Resultatet visar att barn med utåtagerande beteende behöver stöd som hjälper dem att 

bli socialt inkluderade i förskolans verksamhet. Detta kan ske med hjälp av lekstöd, 

tecken eller bildstöd. Stödet sker då både i miljön och genom vuxna och barns sociala 

samspel. Det kan innebära att pedagogerna genom sitt förhållningssätt och iscensättande 

av miljön kan bidra till att skapa social inkludering eller exkludering för barn med 

utåtagerande beteende i gruppen. 
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1 Inledning 
 

Förskolan är till för alla barn och enligt styrdokumenten ska alla barn mötas efter sina 

förutsättningar och behov. Alla barn har en plats i förskolan och är på så sätt 

rumsligt inkluderade där. I förskolans läroplan står det att alla barn ska få känna sig som 

en tillgång i gruppen (Skolverket, 2010a). För barn med utåtagerande beteende, som 

beskrivs vidare i 3.3, kan det vara svårare att få känna sig som en tillgång i gruppen och 

vara accepterade. Det utåtagerande beteendet gör att dessa barn ofta har svårigheter i det 

sociala samspelet (Ogden, 2001). Barnen kan ha svårigheter med att både ta ansvar för 

och vara delaktiga i sociala situationer (a.a). Även om dessa barn har en rumslig plats i 

förskolan är det inte självklart att de är socialt inkluderade.  

 

Enligt likabehandlingsplanen i förskolan ska inga barn utsättas för kränkningar och 

trakasserier. Barn med utåtagerande beteende kan både utsätta andra för kränkningar 

och själva bli kränkta. Misslyckanden i sociala situationer kan göra att självförtroendet 

och självkänslan sjunker (Eresund & Wrangsjö, 2008). Ett beteendeproblem kan dock 

förändras av social påverkan (Ogden, 2001). För att barn ska kunna vara med och 

påverka sin situation på förskolan behöver de vara delaktiga (Eriksson, 2014). För det 

krävs engagerad personal som ser varje barn. Det kan dock finnas hinder för barns 

delaktighet hos personalen genom att det till exempel finns för lite tid till planering, 

barngruppernas storlek, att det är resursbrist på personal kortare eller längre tider och att 

personalen upplever sig behöva sätta gränser för barnen som inte görs hemma (a.a). 

 

I förskolan är leken en stor och viktig del av verksamheten (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). Barnen lär sig att utveckla sin sociala kompetens genom leken. De lär 

sig att använda olika känslor utan att det blir konflikter, de lär sig att argumentera, 

turtagning och att visa respekt för varandra. Miljön i förskolan bör utvecklas på ett sätt 

som gynnar alla barn, barns lärande ska både underlättas, stimuleras och utmanas (a.a). I 

förskolans läroplan står det att: 

 

“Förskolan ska varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för 

den pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 

trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas 

till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte 

kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska 

fördelas lika”. 

                 (Skolverket, 2010a, s. 45) 

 

Grundstommen i förskolans verksamhet är det gemensamma, att barnen lär och 

utvecklas i grupp (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Pedagogerna kan ibland 

uppleva att det kan uppstå etiska dilemman då ett enskilt barns behov kan behöva 

komma före gruppens (a.a). Barn med utåtagerande beteende kan på så vis utmana både 

pedagogerna och förskolan som verksamhet. Att se varje barns möjligheter är av stor 

vikt för hur barnen kommer att se på sig själva menar Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006).  Alla barn har inte samma förutsättningar men hur pedagogen väljer att 

förhålla sig till barnen har betydelse (a.a).  
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Under våra år som yrkesverksamma förskollärare har vi stött på barn med utåtagerande 

beteende i barngrupperna. Vi har sett att dessa barn exkluderas ur gruppen av andra barn 

och även sett att de genom sitt beteende gör andra barn arga, ledsna eller oroliga. Det 

sociala samspelet i gruppen svajar. När barn inte blir delaktiga i den sociala delen i en 

grupp kan det skapa ett utanförskap. Att inte delta i den sociala gemenskapen gör att 

barnet går miste om lärtillfällen i det sociala samspelet. Det skulle också kunna innebära 

att barnet ser på sig självt och ses på av andra som annorlunda. Barnet kan få en negativ 

självbild som innebär att det i framtiden kan vara svårare att ta sig in i en 

gruppgemenskap. Även pedagogernas förhållningssätt till hela barngruppen påverkas av 

att barn använder sig av ett utåtagerande beteende. Verksamheten behöver förändras 

anser vi, och det kräver extra tankemöda och struktur av pedagogerna. Barn är olika, 

barngrupper och personal också. Däremot är läroplanen densamma för alla men fri att 

tolka och forma verksamheten utifrån. Då dessa barn har svårt med det sociala 

samspelet, funderar vi som blivande specialpedagoger på vilken påverkan det sociala 

samspelet och den pedagogiska miljön kan ha för social inkludering för förskolebarn 

med utåtagerande beteende. Det väcker en nyfikenhet hos oss att få en ökad förståelse 

för hur barn med utåtagerande beteende kan inkluderas socialt i verksamheten. 

Specialpedagogens uppdrag är enligt examensordningen i Högskoleförordningen att 

identifiera, analysera och undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöerna samt delta i 

förebyggande arbete (SFS 2007:638). Dessutom ska specialpedagogen vara med i 

arbetet att leda och utveckla det pedagogiska arbetet för att kunna möta alla barns behov 

utifrån att ha identifierat och analyserat svårigheter på individ, grupp, och 

organisationsnivå (a.a). I vårt kommande yrke som specialpedagoger hoppas vi att 

studien blir betydelsefull genom att undersöka hur barn med utåtagerande beteende kan 

inkluderas socialt i förskolan. Genom att göra intervjuer med pedagoger och 

specialpedagoger och ta del av deras kunskap och erfarenheter kring ämnet tror vi att 

det kan ge oss ökad förståelse för hur det sociala samspelet och den pedagogiska miljön 

kan påverka social inkludering i förskolan. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Förskolan för alla 
De flesta barn i förskoleåldern går numer i förskolan oavsett bakgrund (SCB, 2014). 

Barngrupperna har blivit större och fler barn vistas i förskolan med färre antal personal 

(Skolverket, 2016a). Detta på grund av förändringarna som gjordes i början av 2000-

talet då den allmänna förskolan infördes (Utbildningsutskottet, 2000) samt att barn till 

föräldralediga och arbetssökande fick rätt att vara på förskolan minst 15 timmar per 

vecka (SCB, 2014). Det har även påverkats av att en maxtaxa på avgiften i förskolan 

införts. I genomsnitt går det nu knappt 17 barn per grupp och varje årsarbetare i 

förskolan ansvarar för drygt 5 barn. Det är en ökning med tre barn per grupp och att 

varje årsarbetare fått ett barn mer att ansvara för de senaste tjugo åren (a.a). 

 

1998 fick förskolan sin första läroplan och blev samtidigt en egen skolform. I februari 

2016 gick Skolverket (2016b) ut med nya rekommendationer där de rekommenderar att 

det ska vara 12-15 barn i 4-5-årsgrupperna och 6-9 barn i 1-3- årsgrupperna för att 

säkerställa att förskolan ska kunna vara lärorik, trygg och rolig för barnen. Detta säger 

Skolverket (2016b) bygger på att forskning visar att barn som är inblandade i fler 

konflikter i skolan har gått i stora barngrupper i förskolan. Varje kommun får själv 

bestämma hur resurserna inom förskolan ska fördelas och förskolan är öppen för alla 

barn oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning. De barn som behöver extra stöd ska få 

det inom förskolans verksamhet (Skolverket, 2010a). De flesta barn i förskolan som är i 

behov av särskilt stöd är barn som har svårigheter med tal och språk eller med att 

samspela med andra (Sandberg & Norling, 2014). Inkluderingen behövs i förskolan 

både rumsligt, kunskapsmässigt och socialt för att barn ska få möjlighet att bli 

inkluderade på alla plan (Eriksson, 2006; Asp-Onsjö, 2006) samt att alla ska lära sig att 

leva i samhället med varandra med de olikheter som finns (Skolverket, 2010a). Den 

pedagogiska verksamheten och miljön kan dock skapa negativa identiteter genom att 

barn förväntas formas in i den struktur som gäller på förskolan trots olikheter vilket kan 

bidra till misslyckanden och exkludering för barn (Nordin- Hultman, 2004). Barn i 

förskolan som är annorlunda än normen ses inte som annorlunda utan som avvikande 

menar Nordin- Hultman (a.a). 

 

2.2 Läroplanen om samspel och miljö 
Enligt läroplanen för förskolan ska barnen sträva efter att samarbeta med och ta hänsyn 

till varandra, samspela, för att fostras in i samhället och för att få en god individuell 

utveckling (Skolverket, 2010a). För barn med ett utåtagerande beteende i förskolan kan 

detta vara en utmaning liksom det kan vara en utmaning för personal och barn att möta 

barn som har ett utåtagerande beteende. Förskolan vilar på demokratins grund och 

strävar efter att alla barn ska kunna fungera enskilt och i grupp genom att hantera 

konflikter, ta ansvar för gemensamma regler och försöka förstå andras perspektiv 

(Skolverket, 2010a). Inget barn ska utsättas för någon kränkande behandling i förskolan 

(a.a). 

 

Miljön i förskolan ska vara innehållsrik, inbjudande till leklust, kreativitet och lärande 

(Skolverket, 2010a). Den ska också ta sin utgångspunkt i barnens erfarenheter och vara 

anpassad efter barnens behov och läroplanens strävansmål. Barnen ska erbjudas en väl 

avvägd både dagsrytm och miljö utifrån ålder och vistelsetid. Det är förskolechefens 

uppdrag, enligt läroplanen, att förskolan har en bra miljö som bidrar till lärande och 

utveckling. Detta ska sedan omsättas av personalen (a.a). Miljön i förskolan, som 
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tidsramar, lokaler och material, kan också bidra till att skapa barn med utåtagerande 

beteende genom att de protesterar mot denna (Nordin- Hultman, 2004). 

 

2.3 Barn med utåtagerande beteende 
Barn med utåtagerande beteende uttrycker sig oftare genom sitt beteende och handlingar 

än att använda sig av ord (Wiking, 1991). De har svårt att läsa av signalerna vilket ofta 

leder till att det sociala samspelet inte blir positivt (Green, 2003). Barnet har svårt att 

tänka sig in i hur deras beteende påverkar andra i samspelet (a.a). Ogden (2011) 

beskriver de svåra barnen som barn som inte orsakar problem jämt utan att det blir 

problem i vissa situationer. Hos en del barn kan det utläsas ett mönster vilket det inte 

kan hos alla. Barn med ett problembeteende möter ofta att problemet är kopplat till 

individen vilket Ogden (2011) skriver att det inte är. Att det uppstår problem i vissa 

situationer har ett starkt samband med det sociala samspelet här och nu, den här typen 

av samspel är vanliga inom sociala system såsom i förskolan. Problembeteendet i sig får 

negativa konsekvenser för barnet då de ofta hamnar i konflikter men också att de 

exkluderas socialt. Barn med ett utåtagerande beteende har svårt att handskas med 

tillsägelser och tillrättavisningar. Barn blir vid sådana tillfällen explosiva vilket 

resulterar i att de får svårt att ta till sig ny kunskap och sociala färdigheter. Barn som 

anses vara svåra att ha att göra med får ofta det svårt att samspela med andra både 

kompisar och lärare. Att samspelet inte fungerar kan bero på att barn som anses vara 

svåra skapar en irritation hos andra och blir därför väldigt ofta exkluderade. Lärare kan 

känna sig provocerade och då skapas en negativ inställning till barnet (a.a). I det sociala 

samspelet krävs det mycket av barn för att kunna läsa av de olika signalerna som krävs 

för att samspelet ska fungera. 

 

Barn med utåtagerande beteende har svårt med impulskontroll, att reglera sina känslor 

och att kunna sätta sig in i andras perspektiv (Socialstyrelsen, 2010). Det kan göra det 

svårare att delta i ett ömsesidigt samspel och att få goda relationer. Bygdesson-. Larsson 

(2010) menar att ett gott lärande och en psykosocial hälsa är beroende av ett fungerande 

socialt samspel. Detta för att det inte ska ske en social segregering i det framtida 

samhället som börjar redan i förskolan. Dessutom påverkas barns självkänsla av hur de 

upplever sig i det sociala samspelet och formar sin egen bild av det i förskolan. Hur det 

hanteras i förskolans verksamhet kan ha betydelse för barn. Personalens kompetens och 

möjligheter att utföra sitt arbete med fokus på samspel och lek i barngruppen kan bli 

avgörande för barns psykosociala hälsa (a.a). 

 

Barn med utåtagerande beteende kan riskera att hamna i psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2010). Att barn har ett utåtagerande beteende kan ha flera orsaker, individuella och i 

omgivningen. Socialstyrelsen har av Sveriges regering fått i uppdrag att skapa ett 

nationellt utvecklingscentrum för barn som är i riskzonen för att hamna i psykisk 

ohälsa. Detta centrum förespråkar tidiga insatser för att kunna identifiera hinder och se 

möjligheter att förebygga psykisk ohälsa. Om fler skyddsfaktorer än riskfaktorer finns 

eller tillsätts i omgivningen kan barnet med utåtagerande beteende få en bättre och mer 

hälsosam utveckling (a.a). 

 

2.4 Social inkludering 
Varje förskolebarn har en plats i förskolan. Att vistas där och höra dit är en rumslig 

inkludering menar Asp-Onsjö (2006). Hon menar vidare att för att vara socialt 

inkluderad på förskolan behöver barnet vara socialt delaktig med andra barn och 

pedagogerna (a.a). Den sociala inkluderingen kan vara föränderlig (Almqvist, 2014). 

Hur det sociala samspelet uppmärksammas kan påverka den sociala inkluderingen. 
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Almqvist (2014) menar att möjligheter till delaktighet och socialt samspel främjar social 

inkludering.  Hur personalen samspelar med barnen kan påverka hur socialt inkluderade 

de är i gruppen.  

 

Läroplanen för förskolan strävar efter att alla barn ska kunna fungera enskilt och i grupp 

(Skolverket, 2010a). Utifrån våra egna erfarenheter kan barn med utåtagerande beteende 

hamna i ett utanförskap. För individen kan det påverka identitetsskapandet. Det kan 

även påverka barngruppens klimat samt pedagogernas arbetssätt. Att inte vara socialt 

inkluderad kan innebära att inte fullt ut vara en del av en förskola för alla. Vi funderar 

över hur vi kan skapa förutsättningar för att barn med utåtagerande beteende ska vara 

socialt inkluderade i verksamheten. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur barn med utåtagerande 

beteende kan inkluderas socialt i förskolan utifrån förskollärares och specialpedagogers 

erfarenheter, kunskap och synsätt.  

 

*   Hur kan det sociala samspelet påverka social inkludering av barn med

 utåtagerande beteende? 

 

* Vilken betydelse har den pedagogiska miljön för social inkludering av

 barn med utåtagerande beteende? 
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4 Tidigare forskning 
                                              

I denna del presenterar vi tidigare forskning som berör studiens frågeställningar och 

som utgår från den sociokulturella teorins och verksamhetsteorins centrala begrepp. 

Tidigare forskning som berör våra frågeställningar är socialt samspel, pedagogisk miljö 

och barn med utåtagerande beteende. De centrala begreppen utifrån teorierna är 

kommunikation, lärande, meningsskapande verksamhet och tillägnande av kunskap.  

 

4.1 Socialt samspel 
Det sociala samspelet i studien berör samspelet mellan barn och mellan barn och 

pedagoger. Detta samspel sker i gruppen och påverkas av olika faktorer. Jonsdottir 

(2007) gjorde en studie på äldre förskolebarns kamrat- och vänskapsrelationer. Studien 

genomfördes på flera förskoleavdelningar spridda över olika områden i Sverige utifrån 

att få med olika socioekonomiska olikheter samt att fånga kulturella tillhörigheter. Det 

framkom då att personalens uppfattningar om barn påverkar barnens förmåga att skapa 

vänskapsrelationer och ingå i socialt samspel. De barn som leker och kommunicerar 

med varandra uppfattas av personalen som kompetenta i det sociala samspelet. Där barn 

inte ingår i någon vänskapsrelation uppfattas de av personalen som mindre socialt 

kompetenta. Genom dessa sätt att se på barns delaktighet i vänskapsrelationer formas 

synen på dem av personalen till mer eller mindre socialt kompetenta och delaktiga i det 

sociala samspelet. Det kan leda till social inkludering eller exkludering i den grupp de 

tillhör (a.a). 

 

Det har stor betydelse och ger långtgående effekter att bli socialt accepterad eller inte i 

en grupp under förskoletiden (Hotulainen & Lappalainen, 2011). Gruppen påverkar 

individens självreglering både för pojkar och flickor. Det ger en god självkänsla att bli 

accepterad i gruppen och får bestående påverkan på barn långt upp i skolåren och upp i 

vuxen ålder. Likaså påverkas självkänslan och självförtroendet att lära och att delta i det 

sociala samspelet som vuxen negativt av att inte ha blivit accepterad i det sociala 

samspelet i förskolan (a.a). Detta framkommer av Hotulainens och Lappalainens (2011) 

finska studie där de följt barn från förskolan till årskurs nio och upp i vuxen ålder för att 

se om det som i förskolan sågs som svårigheter i det socioemotionella beteendet 

påverkat dem upp i vuxenåren. 

 

Den sociala miljön i förskolan är framträdande för barns utveckling och enligt Curby, 

Brock och Hamre (2013) kan fasta ramar från pedagogerna i den sociala miljön bidra till 

att barn lär bättre än om det är friare. Det kan även skapa bättre förutsättningar för att 

barnen ska kunna få goda relationer med kamrater (a.a). Deras studie gjordes i USA 

bland knappt 2500 äldre förskolebarn där syftet var att undersöka om lärares 

emotionella stöd påverkade deras kognitiva och sociala utveckling upp i skolåren. 

 

En stor del i hur samspelet blir i gruppen beror på personalens medvetenhet om och 

arbete med att skapa en god språklig miljö enligt forskarna Nevins Stanulis och 

Manning (2002). De har med barnlitteratur som utgångspunkt tittat på hur pedagoger 

skapar en kommunikationsmiljö i gruppen. De framhåller att samspelet är 

förändringsbart och att negativa samspelsmönster går att förändra genom personalens 

medvetna arbete med det sociala samspelet (Nevins Stanulis & Manning, 2002). 

Forskarna Williams och Pramling Samuelsson (2000) menar också att personalen har en 

betydande roll i skapandet av samspelskulturer i varje enskild grupp, både mellan 

barnen men även mellan barn och personal.  

 



 
 

13 

 

4.2 Pedagogisk miljö 
I förskolan finns det flera aspekter som påverkar kvaliteten i verksamheten. Hur stora 

barngrupperna är, hur mycket personal som finns per barn, sammansättningen utav 

barngruppen och kompetensen bland personal är några utav aspekterna. Om 

personaltätheten är god ökar interaktionen mellan barn och personal vilket resulterar i 

fler positiva möten (Skolverket, 2010b). I en studie som Granbom (2011) gjort i 

förskolan visar det sig att gruppstorleken påverkar relationerna mellan pedagoger och 

barn. Det är svårare att skapa en god relation till barnen över en längre tid om gruppen 

är för stor. Barngrupperna är idag för stora för förskolors lokaler enligt Granboms 

(2011) resultat, vilket gör att verksamheten planeras upp mer för att skapa bra 

lekmiljöer för barnen (a.a). Förskolans miljö förväntar sig utifrån sin uppbyggnad av 

aktiviteter och likheter i miljön att barn är lika (Nordin- Hultman, 2004). Utifrån barns 

olika bakgrunder blir det svårare för dem att få en meningsfullhet i verksamheten om 

miljön är lika för alla. Miljön i förskolan kan öka risken att bli exkluderad då barn 

uppfattas avvikande utifrån den miljö som förskolan erbjuder (a.a). 

 

Förskolan är uppbyggd på olika rutiner för att få verksamheten att fungera (Palla, 2011). 

Rutinerna skapar en trygghet för barnen och målet är att barnen ska bli medvetna om 

hur dagen ser ut. Palla menar utifrån sin svenska studie, av ett femtontal barn och 

intervjuer med specialpedagoger och arbetslag i förskolan, att barn som inte vet vad som 

ska hända kan bli stressade och oroliga (a.a). Samtidigt skapar förskolans tidsramar, 

lokaler och material en stark styrning på verksamheten och påverkar även personalens 

förhållningssätt mot barnen menar Nordin- Hultman (2004) i sin studie där hon jämför 

sju svenska och fem engelska förskolors miljö. Hon påvisar att barns identiteter skapas i 

de miljöer de vistas i och att den fysiska miljön i förskolans rum skapar signaler till 

barnen i vad som kan göras i rummen. Tillsammans med personalen skapas här 

utmaningar, dilemman och gränser för barnen. Även hur mycket tillgång barnen har till 

olika material, rum och aktiviteter är en del av den pedagogiska miljön menar Nordin- 

Hultman (a.a). 

 

Den pedagogiska miljön utgör villkor för barns lärande och formande av deras 

personligheter (Nordin- Hultman, 2004). Förskolans miljö kan bidra till att barn 

protesterar mot verksamheten men av pedagogerna upplevs ha individuella problem. Att 

identifiera vad som orsakar barns beteenden kan göra att ändringar sker i miljön som 

påverkar barnens situation på förskolan (a.a). 

 

4.3 Barn med utåtagerande beteende 
I studien definieras barn med utåtagerande beteende genom fysisk hårdhänthet och att 

starka känsloyttringar upprepas vid motgångar och förändringar. 

 

Olika problembeteenden i förskolan anses vara avvikande eller normalt beroende på 

vilken erfarenhet förskolan och dess personal har kring beteendet (Palla, 2011). I en 

barngrupp där fler barn anses ha ett avvikande beteende blir toleransen högre bland 

personalen än om ett enstaka barn anses ha ett avvikande beteende. Personalen jämför 

då lättare barnet med sina jämnåriga kamrater. Vad som är normen på förskolan skapas 

ur ett vuxenperspektiv då en del barn hamnar inom normen för det normala medan 

andra behöver specialpedagogisk kompetens för att korrigera beteendet. Barn med ett 

utåtagerande beteende reagerar i vissa situationer genom att bli ledsna eller arga vilket 

Palla (2011) benämner som explosiva. Det ideala är att barn med explosivt beteende lär 

sig att behärska sina känslor (a.a). I läroplanen för förskolan står det att barn i behov av 

särskilt stöd ska få det stöd som de behöver samt att de ska få känna hur det är att 
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övervinna hinder och att lyckas (Skolverket, 2010a). Personalen i förskolan kan genom 

olika strategier hjälpa ett barn som anses vara avvikande att ses som mindre avvikande i 

gruppen eller utav de andra barnen framkom det i Pallas (2011) studie. Det påvisas 

också att pedagogernas förhållningssätt har vuxit fram genom erfarenheter av att hantera 

svårigheter som kan uppstå kring ett barn. Dessa erfarenheter medför även att 

pedagogerna blir mer toleranta för svårigheter som kan uppstå i vardagen (a.a). 

 

Om förskolebarns utåtagerande beteende kvarstår under förskoletiden menar Yoleri 

(2013) att barnets beteende kan följa med även till skolan. Det baseras på en 

forskningsstudie som gjorts på 5-6- åringar i Turkiet. Yoleri (2013) hänvisar även i sin 

forskning till att andra forskare sett att det kan kvarstå ända upp i vuxen ålder. Hon 

menar att tidig kartläggning av vilka barn det rör kan förebygga och åtgärda att de 

hamnar i utåtagerande beteende och undviker skolmisslyckanden (a.a). Lee och 

Bierman (2015) framhåller från sin studie bland fyraåringar och skolbarn på flera 

förskolor och skolor i USA att närheten till vuxna och de vuxnas skapande av ett 

stödjande klassrumsklimat är viktiga beståndsdelar för att barn med ett utåtagerande 

beteende ska få en god utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

 

4.4 Kommunikation med och utan ord 
Kommunikationen i förskolan sker verbalt och ordlöst (Nordin- Hultman, 2004). Den 

sociala miljön kommunicerar normen och kulturen för barngruppen. Nevins Stanulis 

och Manning (2002) menar att personalen har en stor roll i hur kommunikationen i 

gruppen blir mellan barnen. Hur personalen kommunicerar mot dem och andra kamrater 

tar de till sig och kommunicerar verbalt och ordlöst likadant mot varandra menar de 

(a.a). I en studie av Goh, Yamauchi och Ratliffe (2012) undersöktes hur lärande kan ske 

för förskolebarn genom kommunikation med dem utifrån deras förförståelse inom olika 

områden. Det visade sig att när kommunikationen i förskolan sker både verbalt och 

ordlöst för att barnen ska kunna ta den till sig individuellt, socialt och kunskapsmässigt 

bygger den på dialog mellan personal och barn. Ordlös kommunikation kan ske genom 

gester minspel och blickar. Den ordlösa kommunikationen från barn till personal kan ge 

möjligheter för personalen att ge utmaningar som får barnen att utvecklas mer. När 

orden inte räcker till att möta eller utmana barnen kan kommunikation ske på ett annat 

sätt utan ord för att nå varandra. Goh, Yamauchi och Ratliffe (2012) menar att 

pedagoger som finns nära barnen och är lyhörda i kommunikationen med dem utvecklar 

en ömsesidig kommunikation med barnen. Barnens respons på pedagogernas inviter till 

dem att delta i socialt samspel sker ofta utan ord (a.a). 

 

Materialet som finns tillgängligt för barnen i förskolan kommunicerar vilka lekar och 

vilket samspel som kan komma till stånd (Nordin- Hultman, 2004). Även lokaler, 

tidsramar och personalresurser kommunicerar hur handlingar ska gå tillväga i förskolan 

mellan barn och mellan barn och personal (a.a). Den pedagogiska miljön förtydligar och 

ger signaler om hur barn och pedagoger kan vara och göra menar Eriksson Bergström 

(2013) i sin svenska studie i förskolan. Hon ville se vilket handlingsutrymme barnen har 

i förskolan i förhållande till den pedagogiska miljön som finns och såg att 

kommunikationen till barnen kan ändras genom personalens förhållningssätt och 

förändringar i den fysiska miljön av barn eller personal. Den fysiska miljön samt 

tidsramarna kommunicerar strukturen för förskoleavdelningen och påvisar att barnen 

ska formas in i detta samtidigt som barnen själva genom egna förslag till lyhörda 

pedagoger kan bidra till att förändra i miljön. Kommunikationen som sker från 

omgivningen i miljön och pedagogernas förhållningssätt till och utifrån denna är dock 

stark och reglerar i stort verksamheten (a.a). 
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I det sociala samspelet sker lärande och kulturskapande (Williams & Pramling 

Samuelsson, 2000). Kommunikationen påverkas av den struktur som finns i 

sammanhanget. Detta visar sig i Williams och Pramling Samuelsson studie som gjorts 

på barn i förskoleklass i Sverige. Deras utgångspunkt i studien var att kommunikation 

idag både är ett medel och ett mål för lärande i utbildningsväsendet (a.a). 

 

4.5 Lärande som medierar delaktighet och samspel 
Barns delaktighet i sitt lärande gör, menar Ahlberg (1999), att de lär sig sociala 

spelregler även i de kunskapsmässiga lärandesituationerna. Hur lärandet hos barn kan gå 

till kan få en starkare grund och utvecklas om personalen kontinuerligt förankrar sitt 

handlande utifrån forskning och samtal med varandra. Detta framhåller Ahlberg utifrån 

sin svenska studie av hur den svenska skolans yngre åldrar kan inkludera alla barn i 

lärande (a.a). I en studie av Aydogan, Farran och Sagsöz (2015) undersöktes 

förskolebarns miljö för lärande i form av hur pedagoger skapade lärandeklimatet med 

sitt förhållningssätt Det visade sig att barnen var mer motiverade och engagerade för 

lärande när pedagogerna var närvarande, instruerade barnen och angav en positiv 

känslomässig miljö i gruppen (a.a). Samtidigt visar Mayer White (2016) genom sin 

forskningsstudie från USA, bland barn och lärare från förskolan till skolan, ur ett 

barnperspektiv på hur barn inte alltid uppfattar samma saker som vuxna för en god 

relation och ett gott socialt klimat i lärandemiljön. Barnen i studien berättade att de hade 

positiva känslomässiga uppfattningar om undervisningssituationer medan lärare i 

undersökningen hade negativa uppfattningar om känslomässigt stöd i 

undervisningssituationer och uppfattade inte att de kom nära barnen när de undervisade. 

Resultatet i studien visade också att ju mer språkligt aktiva barnen var ju mer 

instruktionsstöd fick de (a.a). 

 

Den fysiska miljön i förskolan är en tydlig del av barns lärande och utveckling och kan i 

den proximala utvecklingszonen bidra till ökat lärande (Eriksson Bergström, 2013). 

Nevins Stanulis & Manning (2002) menar att förändringar i förhållningssätt och 

arbetssätt skulle kunna bidra till positivt lärande och göra det individ och gruppanpassat.  

För att undersöka om emotionella och beteendemässiga problem kan förebyggas när 

lärandet integreras socialt och kunskapsmässigt gjorde Gunter, Caldarella, Korth och 

Young (2012) en studie. Deras undersökning baserades på en metod, SEL- social and 

emotional learning, där en speciell manual används för att arbeta med känslor, tankar 

och handlingar. För att främja lärande i det sociala samspelet menar de att barn i 

förskoleåldern ska få uppleva, lära känna och hantera sina känslor samt se känslor hos 

andra och därmed utveckla empati. De menar också att barn ska få positiva erfarenheter 

av kompisrelationer och att klara utmaningar de får. När personalen arbetar för detta i 

hela barngruppen behöver inte enskilda barn bli utpekade och få enskild hjälp. Detta 

lärandesätt i det sociala samspelet menar Gunter et al. bygger på att personalen kan 

skapa trygga relationer med barnen och ge dem, uppmärksamhet, beröm och 

uppmuntran då de utvecklas i det sociala lärandet (a.a). Även kunskapsmässigt lärande 

gynnas av att personalen kan skapa goda relationer med barnen (Goh, Yamauchi & 

Ratliffe, 2012). Goh, Yamauchi och Ratliffe menar även att personalen behöver ha fått 

föräldrarna och barnen trygga i verksamheten innan de kan arbeta med lärande hos 

barnen (a.a). 
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4.6 Förskolan som meningsskapande verksamhet 

Förskolan är en verksamhet där barnen utvecklas både socialt och kunskapsmässigt, 

även de mindre barnen tillgodoser sig den pedagogik som erbjuds i verksamheten 

(Granbom, 2011). Pedagogernas kompetens att möta alla barn oavsett kön, ålder och 

mognad kan ha betydelse för verksamheten. Förskolans miljö kan organiseras utifrån 

barngruppens behov vilka kan förändras över tid. När miljön utgår ifrån barnens lek och 

intresse för att utvecklas kan lärande ske(a.a). I läroplanen för förskolan kan läsas att 

“förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt ska locka till lek och aktiviteter. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket 2010a, s. 6). 

Det sociala samspelet mellan barnen har ett stort fokus i verksamheten där det fokuseras 

på lekmaterial som kan göra att det skapas samspel mellan barnen i gruppen (Granbom, 

2011). Valet av lekmaterial kan påverka både gruppens och individens utveckling. I 

verksamheten finns dock spänningar mellan att förskolan ses som utvecklande och 

meningsskapande för de flesta barn. Personalen upplever att tidspress gör att några barn 

inte har samma positiva meningsskapande i verksamheten (a.a). Nevins Stanulis och 

Manning (2002) menar att ett gott klimat kan göra att lärandet upplevs positivt och 

meningsskapande. De menar vidare att en meningsskapande verksamhet kan ge barnen 

en god dialog. En medvetenhet hos personalen om att de har möjlighet att skapa en god 

meningsskapande verksamhet gynnar alla barns lärande, gemenskap och socialisering. 

Personalens förhållningssätt skapar förutsättningarna och ramarna för den sociala 

inkluderingen (a.a). 

 

4.7 Tillägnande av kunskap 
När barn tillägnar sig ny kunskap framhåller Granbom (2011) att tydliga ramar och 

strukturer påverkar hur det går till. De stora barngrupperna som förskolan består av idag 

bidrar till att barnen möter väldigt många individer. Lärandet har en framträdande roll i 

leken, där barn kan bearbeta sina erfarenheter. Även den pedagogiska miljön och det 

material som finns tillgängligt för barnen kan anpassas efter barnens intresse för ökat 

lärande (a.a). Skånfors (2013) har i sin studie undersökt hur barn i förskolan lär 

tillsammans i en social gemenskap, den belyser även vad de lär sig och hur kunskapen 

upprätthålls. Skånfors belyser också att barn tar till sig ny kunskap i lek. Hon betonar 

den fria leken och dess sociala regler som bidrar till att barn lär sig av och med varandra 

vilket de sedan omsätter och tolkar till ny kunskap (a.a). 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel fokuseras de teoretiska utgångspunkterna som använts för vår studie, den 

sociokulturella teorin och verksamhetsteorin. De båda teorierna har samma ursprung 

och liknande begrepp. Den sociokulturella teorin riktar sig mer mot det sociala 

samspelet och verksamhetsteorin mer mot förskolans verksamhet i dess pedagogiska 

miljö men eftersom båda teorierna har samma ursprung och flera gemensamma 

beröringspunkter kommer de båda att kunna vara betydelsefulla att ha som teoretisk 

utgångspunkt i studien. 

5.1 Den sociokulturella teorin 

I den sociokulturella teorin som har sitt ursprung ifrån Dewey, Mead, Vygotskij, Luria 

och Leontjev är det sociala i fokus. Individen och gruppen är det centrala för lärandet. 

Lärandet har både inre och yttre faktorer som spelar in samtidigt som samspelet mellan 

individen och omgivning är beroende utav varandra (Dysthe, 2003). Dysthe (2003) 

beskriver att ordet social har två betydelser, dels att individen är social och att vi 

påverkas utav den rådande kultur som vi befinner oss i. Det betyder även att vi tillhör en 

gemenskap och samspelar med varandra, det är i samspel med andra som barn får reda 

på den rådande kulturen och värderingar (a.a). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket och kommunikationen det centrala för 

individens lärprocess, både mentalt och socialt (Jakobsson, 2012). Artefakter beskrivs 

som redskap eller verktyg som används och kommunicerar till och mellan människor 

(Säljö, 2014). Enligt Vygotsky (1978) använder barn språket, sina sinnen och kroppen 

för att lösa praktiska uppgifter. Hur barnen uppfattar sambandet mellan språket och 

handlingarna skapar beteenden och ett lärande sker när språket och kommunikationen 

införlivas i barnet. Små barn pratar om vad de gör medan de gör det medan lite äldre 

barn har införlivat språket i sig och kan med språket sätta ord på vad de ska göra. 

Språket gör det möjligt för barn att tänka ut lösningar på problem eller uppgifter de står 

inför samt att kunna styra sitt beteende. Språket och kommunikationen skapar kontakt 

mellan människor och är också ett medierande redskap som bidrar till utveckling och 

kunskap (a.a). Genom kommunikationen skapas värdegrunden och förhållningssättet 

vilket kommuniceras i hela gruppen (Säljö, 2014). 

 

Det enskilda lärandet ses som påverkansbart av omgivningen (Säljö, 2000). Detta sätt 

att se på lärande ser utvecklingsmöjligheter för alla barn oavsett begåvning och andra 

förutsättningar. Det stärker tanken på inkludering och gör att det går att se möjligheter 

med att förändra runt barn för att öka lärandenivån (a.a). I den sociokulturella teorin är 

den kommunikativa processen en stor del där barnet tar del utav ny kunskap genom att 

kommunicera med andra (Säljö, 2014). Lärande pågår hela tiden för barn och i 

förskolan lär barn genom att prata med vuxna, ställa frågor och få svar, imitera vuxna, 

bli instruerade av vuxna hur de ska handla (Vygotsky, 1978). Barn lär även mycket av 

att imitera andra. Genom att vistas i grupp och ta till sig det gruppen kan och gör lär 

barn sig mer än de kunnat lära sig själva. Likaså lär barn sig mer genom vad vuxna leder 

dem i (a.a). 

 

Mediering beskriver lärande som att det sker genom processerna i interaktionen mellan 

tänkande och handlingar (Jakobsson, 2012). Det betyder att varje individ måste vara 

delaktig och aktiv för att lära och att hur lärandet sker påverkas av de som interagerar. 

Mediering kan ske med hjälp av artefakter som människan skapat för att förmedla 
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lärande (Säljö, 2014). Tänkandet och det vi föreställer oss är påverkat av de fysiska och 

intellektuella redskap som finns i vår kultur. Säljö (2014) beskriver att barnet lär sig ur 

en primär och sekundär socialisation, där den primära är med barnets familj, släktingar 

och vänner. I den primära socialisationen lär barnet sig de sociala spelregler som behövs 

för att knyta andra relationer och för att klara sig i samhället. I den sekundära sker 

lärandet i olika institutionaliserade miljöer såsom förskola och skola, barnet lär sig på 

ett annorlunda sätt eftersom barnet inte har samma relation till de olika individerna som 

finns i dessa miljöer (a.a). 

 

För att verksamheten ska upplevas meningsfull för barnen behöver de känna sig 

motiverade och engagerade (Säljö, 2014). Den lärmiljö som barnen befinner sig i skapar 

samspelsmöjligheter och miljöer som är accepterande, att barnen känner att dom kan 

och betyder något för gruppen. Det sociokulturella perspektivet visar att barnets 

motivation till lärande ökar genom goda upplevelser och en meningsfullhet i det man 

gör. Säljö (2014) menar att individen lär i samspel med andra och att det är i det sociala 

samspelet individen har möjlighet att ta till sig ny kunskap och verktyg för att utvecklas. 

I sociala sammanhang blir kunskapen till genom argumentation och handlingar vilket 

resulterar i att barnet försöker se, förstå och hantera den värld barnet befinner sig i på ett 

visst sätt. Vi lär och får erfarenheter genom att använda oss av medierande redskap 

(a.a). 

 

Appropriering innebär att tillägna sig kunskap som även kan användas i liknande 

sammanhang (Jakobsson, 2012). Barns lek är ett exempel på detta (Vygotsky, 1978). I 

leken lär sig barn turtagning och samspel. Leken skapar fantasi och lär barn att vänta 

och föreställa sig saker som de vill ha, bli eller förstå. För att delta i lek behöver barn 

kunna lekens regler, ha en viss förförståelse och veta hur de ska bete sig i leken. Det 

barn ser sker i leken tar de till sig genom ord och handlingens sammanhang och detta 

ger dem en mening och skapar barns beteende. Det barn gör i lek behöver också ju äldre 

de blir ha en mening och vara något meningsfullt för dem som de tagit till sig från andra 

sammanhang i livet (a.a). Appropriering kan även innebära att termer och begrepp som 

institutionen skapat blir införlivade hos individen (Säljö, 2014). Vygotsky (1978) 

förklarar barns lärande och appropriering med den proximala utvecklingszonen. Att 

barnet är på en nivå, har en viss kunskap inom något, och med hjälp av en vuxen eller 

en kompis som kan mer kan det utvecklas och lära sig mer. Detta kan barnet sedan 

införliva i sig själv och senare klara på egen hand efter att ha fått guidning i kunskapen 

(a.a). 

 

Den sociokulturella teorin kan genom sitt fokus på det sociala vara användbar som 

utgångspunkt för studiens frågeställningar. Den kan bidra till att få en djupare förståelse 

för hur skeenden i det sociala samspelet pågår i sitt sammanhang och hur de kan komma 

att påverka och ha betydelse för social inkludering av barn med utåtagerande beteende i 

förskolan. Teorin kan även belysa hur värdegrunden i en grupp skapas och 

kommuniceras. Värdegrunden som även ska utgöra grunden för den pedagogiska 

hållning som förskolan i Sverige ska stå för enligt aktuella styrdokument. 

 

5.2 Verksamhetsteorin 
Verksamhetsteorin har sina rötter i den sociokulturella teorin och ser sig som en 

helhetsteori som tar med den individuella utvecklingen men också tar hänsyn till de 

sociala och kulturella sammanhangen (Knutagård, 2003). Den vill se till hur 

förhållandet är mellan individen och omgivningen (a.a). Enligt denna teori ses individen 

som aktiv och kan ta eget ansvar. Föremålen i miljön, liksom språket kommunicerar till 
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individen och förmedlar en handling, vilken styr individen då den införlivas hos 

individen (a.a). Handlingar och känslor hör samman enligt teorin och påverkar varandra 

i ett växelspel mellan individ och miljö (Knutagård, 2003; Engeström, 2001). Dilemman 

som finns behöver enligt teorin inte vara för alltid utan kan med påverkan av olika delar 

som artefakter ändras och förändra situationer (Engeström, 1987). 

 

Hur spänningar mellan individen och gruppen hanteras och vilka konsekvenser det ger 

försöker verksamhetsteorin förklara (Sannino, Daniels & Gutiérrez, 2009). Genom att 

fatta beslut som rör regler och handlingar, värdegrund och förhållningssätt, försöker 

verksamheten tolka och tydliggöra vissa situationer i det komplexa sociala 

sammanhanget. Verksamheter kan bevaras och bli olika beroende på hur verksamheten 

hanterar de konflikter och utmaningar som blir mot verksamheten som sådan. Utifrån de 

spänningar som finns i verksamheten mellan de individer och den form verksamheten 

bedrivs i kommer den att behöva förändras till nya strategier och handlingar (a.a). 

 

Verksamheten styrs av olika handlingar som leder till ett gemensamt mål, målet är 

antingen uttalat eller omedvetet (Knutagård, 2003). Handlingarna i verksamheten skapar 

en mening i det vi gör och planerar att göra vilket tillfredsställer olika behov hos 

människan. För att verksamheten ska bli meningsskapande för individen bör individens 

intressen beaktas och integreras (a.a). 

 

Kommunikationen sker enligt verksamhetsteorin genom det talade språket och genom 

kulturella medel, symboler och verktyg (Knutagård, 2003). Det talade språket är det 

viktigaste verktyget för att kommunicera. Kommunikationen kan även ske genom 

artefakter som handlar om att människor kommunicerar med ord som båda förstår men 

kommunikationen sker även med gester och teckenspråk. Miljön är en annan aspekt 

som förmedlar något genom inredning, val av färg och möbler, det kommunicerar till 

människan vad det är för slags verksamhet (a.a). 

 

Teorin visar också att det finns spänningar mellan olika sätt att arbeta för lärande vilket 

leder till olika förhållningssätt och iscensättande av miljön (Engeström, 1987). De 

handlingar som görs i verksamheten görs för att de är en del av verksamhetssystemet 

och handlingarna hjälper även till att återskapa verksamheten som system, det blir vanor 

som implementeras i gruppen. Samtidigt visar teorin att det ibland även kommer nya 

tankar och handlingar som kan bidra till att verksamheten kan få nya vanor som 

förändrar dess system (a.a). Det betonas även att barnets utveckling är påverkat av 

förändringar i barnets miljö som också är beroende av varandra (Sannino, Daniels & 

Gutiérrez, 2009). Barns möjligheter till utveckling i olika sociala sammanhang kan 

påverka hur de agerar i gruppen med varandra vilket också påverkar de vuxnas 

förhållningssätt och skapande av aktiviteter. Både barn och vuxna utvecklar och formar 

således verksamheten (a.a). Barn kan få hjälp att tillägna sig en ny kunskap och sedan 

införliva den själv och enligt Engeström (2001) hör den även ihop med den proximala 

utvecklingszonen där barn med hjälp av andra kan lära sig mer än de kunnat själva. I 

den proximala utvecklingszonen krävs det två nivåer för att barnen ska tillägna sig ny 

kunskap. Den första nivån innebär en nivå där barnet klarar av uppgiften på egen hand 

medan den andra nivån innebär att barnet klarar av uppgiften med hjälp av en vuxen. 

Utrymmet som blir mellan dessa två nivåer är det som kallas för den proximala 

utvecklingszonen, i zonen sker utvecklingen genom sociala interaktioner såsom i leken 

(Engeström, 1987; Knutagård, 2003). 

 

Människan föds inte med egenskaper som kompetens, skicklighet och färdigheter utan 

det är förmågor som människan tillägnar sig i olika sociala verksamheter (Knutagård, 
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2003). Inom verksamheten påverkar alla individer som ingår i den varandra (Engeström, 

1987). Detta kan göra att verksamhetsteorin är användbar för att lyfta fram och 

analysera frågeställningarna utifrån. Teorin fördjupar förståelsen av hur förskolans 

verksamhet omskapas och fortlever genom de spänningar som uppkommer mellan 

omgivningen, verksamheten, miljön och individen. Utifrån denna teori vill vi titta på 

hur detta påverkar varandra i verksamhetens utformande och hur det kan få betydelse 

för social inkludering för barn med utåtagerande beteende i förskolan. 
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6 Metod 

Under detta avsnitt presenteras studiens metod, urval, datainsamling och 

databearbetning samt hur analysen genomförts. Här tas också forskningsetiska 

frågeställningar upp liksom giltighets- och tillförlitlighetsproblematiken. 

6.1 Hermeneutisk ansats 

I denna studie ville vi få en ökad förståelse för det sociala samspelets och den 

pedagogiska miljöns betydelse för barn med utåtagerande beteende i förskolan och har 

utgått från en hermeneutiskt ansats. Hermeneutiken beskrivs som en tolkningslära som 

används för att studera, tolka och förstå det grundläggande i den mänskliga existensen. 

Genom språket, mänskliga handlingar och livsyttringar beskriver den moderna 

hermeneutiken att tolkningar kan göras. Hermeneutiken används i kvalitativ forskning 

för att förstå och tolka det som studeras, genom öppenhet, subjektivitet och engagemang 

ifrån forskaren (Patel & Davidson, 2011). 

 

Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt 

utifrån sin egen förståelse. Förståelsen, de tankar, intryck och känslor och 

den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka 

och förstå forskningsobjektet.                                                           

            (a.a s. 29) 

 

I en hermeneutisk ansats blir de enskilda delarna tolkade utifrån texten (Kvale & 

Brinkman, 2009). Tolkningarna kan sedan relateras tillbaka till texten som helhet. Detta 

kan pågå fram och tillbaka mellan delar och helhet och blir en spiral som kan ge en 

djupare förståelse av det som undersöks (a.a). I studien har det inneburit att vi ville 

försöka få en ökad förståelse för de frågeställningar vi har och att vi sedan sökt en 

förförståelse i ämnet genom bakgrund och tidigare forskning. Denna arbetsprocess har 

vi även använt oss av för analysen av arbetet genom att vi tittat på empirin som helhet 

och i delar. Mönster framträdde i vad informanterna pratade om kring ämnet. Det 

transkriberade empirimaterialet har utgjort grunden för resultatet och genom att tolka 

delar ur det mot våra teorier har det gett oss en djupare förståelse och förankring för 

helheten av empirin mot våra frågeställningar. I diskussionskapitlet kan vi se att empirin 

och analysen av den har gett oss en större helhet och förståelse för våra frågeställningar. 

 

6.2 Urval 
För att fokusera på undersökningsområdet utifrån frågeställningarna och begränsa 

empiriområdet har urval gjorts (Bryman, 2011). Då målet var att deltagarna skulle 

kunna vara så anonyma som möjligt och svara så uppriktigt de kunde valdes de av oss 

ut från förskolor i områden där vi inte kände informanterna eller deras organisationer, 

lokaler och arbetssätt. Rektorerna och de informanter vi själva tillfrågade valdes ut 

slumpmässigt. Fyra förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats för att få en 

större helhetsbild av ämnet. Förskollärarna kommer från tre kommuner varav två 

arbetade på samma förskola. Specialpedagogerna är från två olika kommuner men från 

tre olika arbetsplatser. För att hitta lämpliga informanter som kunde bidra till svar på 

våra frågeställningar har ett målstyrt urval använts (Bryman, 2011). En presentation av 

studiens syfte och förfrågan om att delta presenterades vid telefonkontakt 

med förskolechefen för området med önskan om att denne kunde välja ut två 
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förskollärare och en specialpedagog som har erfarenhet av barn med utåtagerande 

beteende. Tre av förskollärarna återkopplades sedan till oss med tider för intervjuer, 

specialpedagogerna och en förskollärare fick vi själva kontakta för att bestämma 

intervjutider. Vi efterstävade personer som hade minst fem års arbetslivserfarenhet inom 

yrket för att erfarenheterna av barn med utåtagerande beteende skulle vara fler. 

Informanterna önskades också arbeta med barn i åldersspannet 3-6 år för att det är 

tydligare att urskilja samspelssvårigheter där än bland yngre barn. Urvalet av 

intervjupersonerna skedde genom att välja ut områden där flerspråkiga barn inte är en 

majoritet och det på grund utav att det skulle kunna uppstå konflikter till följd av 

språkförbistring och annan kultur. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 
Studiens metod och tillvägagångssätt bygger på kvalitativ metod för att få svar på 

frågeställningarna. Kvalitativa metoder kan innebära intervjuer, observationer, eller 

analyser av texter och kan vara till hjälp vid utforskandet av företeelser (Ahrne & 

Svensson, 2011). Kvalitativ metod ger större möjlighet att komma närmre och inta en 

mer öppen syn på det som studeras än om en kvantitativ metod valts (Eliasson, 1995). 

En kvantitativ metod kan vara mer användbar när undersökningen ska mäta något 

(Bryman, 2011). I denna studie används enskilda intervjuer med flera förutbestämda 

frågor med möjligheter till följdfrågor. Intervjuer kan vara strukturerade med 

förutbestämda frågor som följs exakt eller semistrukturerade då en intervjuguide med 

frågor och temaområden används men med öppenhet att kunna ställa följdfrågor samt 

för intervjupersonen att kunna utveckla sina svar (Repstad, 1999). ”Den kvalitativa 

intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad” (a.a, s. 65). 

Intervjufrågorna utgick från vår studies teoretiska utgångspunkter. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie och frågorna testades på några 

kollegor för att se om de var relevanta för frågeställningarna i studien. Några frågor 

ändrades därefter. Till informanterna mailades intervjufrågorna minst en vecka i förväg. 

Samma frågor ställdes till båda yrkeskategorierna. Endast en av oss närvarade vid varje 

intervju eftersom avståndet oss emellan gjorde det svårt att hitta gemensamma tider för 

intervjuer. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna spelade vi in och transkriberade dem sedan. Det blev 37 sidors text. För att 

hitta avsnitt i empirin som hörde till våra teoretiska temans centrala begrepp och som 

svarade på våra frågeställningar lästes den transkriberade texten flera gånger och 

återkommande under processens gång. I databearbetningen och analysen har vi använt 

oss av den hermeneutiska ansatsen när vi flera gånger växlat mellan den transkriberade 

texten, resultatet och tolkningen för att få en djupare förståelse (Kvale & Brinkman, 

2009). Vi färgkodade informanternas svar och letade efter svar som kunde ses höra till 

våra frågeställningar och till de teman som framkommit ur våra teorier. Teman som vi 

sökte efter var kommunikation, lärande, meningsskapande verksamhet och tillägnande 

av kunskap. Endast det som var angeläget för våra teman blev kvar av det 

transkriberade materialet. Vi kunde genom att söka igenom detta material urskilja 

mönster, likheter och skillnader i empirin. Detta ledde till att vi fick underrubriker till 

våra teman. Resultatet har presenterats utifrån teman och med de mönster, likheter och 

skillnader som vi sett och tolkat dem som utifrån informanternas svar. Analysen av 

resultatet har gjorts genom att tolka de mönster, likheter och skillnader vi sett i resultatet 

utifrån den sociokulturella teorin och verksamhetsteorin. Studiens analys genomfördes 
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således med en tematisk analys (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att resultatet får 

en mening när det kopplas till teorier. 

6.5 Etiska överväganden 
Forskning behövs för utveckling, för enskilda individer och för samhället men ska alltid 

se till att ingen person får fysiska eller psykiska skador av att den görs (Vetenskapsrådet, 

2002). Genom hela studien är det av stor vikt att ha ett etiskt perspektiv, till exempel i 

formulerandet av intervjufrågor, i analyserandet av resultatet och skrivandet samt 

presentationen av studien för att ge ett perspektiv och en ton i studien som framhäver 

alla människors lika värde även om det ibland finns komplicerade dilemman där 

människor är olika (Qvarsell, Hällström och Wallin, 2015). Skyddet för individen, 

individskyddskravet, kan ses i fyra principer och dessa har varit grunden för det etiska 

arbetet i denna studie (a.a). Vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som inbjuds delta i studien informeras muntligt eller 

skriftligt om syftet med undersökningen och hur resultatet av den kommer att redovisas, 

att det är frivilligt att delta och att det när som helst går att avbryta medverkan i studien 

(a.a). Detta har vi informerat kring i det missivbrev som mailats ut till informanterna. 

Samtyckeskravet innebär att de som valts ut att delta i studien lämnar sitt samtycke för 

att delta. De som deltar i studien ska själva kunna påverka under vilka villkor de vill 

delta och de ska när som kunna avsluta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002) 

De som deltar i studien har lämnat sitt samtycke muntligt och skriftligt till oss som gör 

studien. Konfidentialitetskravet betyder att de som deltar i studien avidentifieras, det 

som informanter delger studien förvaras på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av 

det. Utomstående ska inte heller kunna identifiera dem som deltagit eller vart studien 

har gjorts, de som gör studien får heller inte lämna ut uppgifter om informanten till 

utomstående (a.a). I studien har informanterna avidentifierats med att benämna dem 

med titel och siffror. Nyttjandekravet består i att den information som samlas in för 

studien får inte användas i annat syfte än för studiens (a.a). Efter att studien har 

publicerats förstörs det material som har samlats in för studiens syfte. 

 

6.6 Trovärdighet och pålitlighet 
Vid kvalitativa studier används begreppen trovärdighet och pålitlighet som kriterier för 

att bedöma forskningsstudier (Bryman, 2011). Hur trovärdig beskrivningen av 

företeelsen är avgör hur den accepteras av de som känner till området och tar del av 

forskningen. För att göra studien mer trovärdig kan triangulering användas (a.a). I vårt 

fall skulle vi kunnat använda oss av både intervjuer och observationer för att försäkra 

oss mer om att resultatet stämde överens med varandra. Då skulle trovärdigheten i 

studien kunnat styrkas än mer. Eftersom vi gjort studien efter de regler som är uppsatta 

för hur undersökningen ska göras kan det ses som att vi eftersträvat trovärdighet i 

studien (Bryman, 2011).  

 

Vi har själva erfarenhet av arbete i förskolan och har stött på barn med utåtagerande 

beteende och det gör att det för oss stärker trovärdigheten i vad som framkommit i 

tidigare forskning och i resultatet. Samtidigt är vi medvetna om att våra egna 

erfarenheter inom området kan ha påverkat vår syn på och tolkningar av resultatet. 

Studiens frågeställningar upplever vi har besvarats och det skulle också kunna styrka 

trovärdigheten i att studien undersökt det som skulle undersökas (Bryman, 2011). 
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Pålitligheten i studien skulle kunna ses som att hur studien är gjord skulle den kunna 

göras igen (Bryman, 2011). Alla led i uppsatsen ska kunna ses och vara redogjorda för 

så att det går att följa gången (a.a). Under studiens gång har vi båda varit med i analysen 

av empirin och reflekterat och diskuterat tillsammans över det som skrivits. Vi har 

redogjort för hur vi gått tillväga i studien men är medvetna om att vi endast intervjuat 

ett fåtal personer i sitt sammanhang. Det kan göra det svårt att få exakt samma resultat 

om studien skulle göras om någon annan stans eller vid en annan tidsperiod. Resultatet i 

studien skulle också kunna vara genomsyrat av hur arbetssätt, erfarenheter och kunskap 

är inom området just på dessa platser där vi intervjuat personerna. 

 

6.7 Metodkritik 

Denna metod, kvalitativ metod, har valts utifrån att vi bedömt att den passar studiens 

syfte och frågeställningar bäst. Intervjuer som metod har både för- och nackdelar. 

Genom en semistrukturerad intervju görs en intervjuguide som inte behöver följas utan 

frågorna kan komma slumpvis. Det kan även tillkomma frågor under intervjuns gång 

som känns lämpliga att ställa (Bryman, 2011). Det är en stor fördel att kunna ställa 

öppna frågor och att kunna omformulera frågorna under intervjun för att få så 

detaljerade svar som möjligt. En annan fördel med den kvalitativa intervjun är att det 

går att återkomma till informanterna om det skulle behöva ställas fler frågor eller om 

något bör förtydligas (a.a). Svarsfrekvensen är ofta hög i metoden (Dahmström, 1996). 

Intervjuer kan dock ge en begränsad bild av det utforskade (Ahrne & Svensson, 2011). 

Det som sägs av informanten kan vara det som gäller i en viss tid i den kontexten och 

kan även vara påverkat av hur denne pratat ihop sig med andra om intervjufrågorna, om 

de funnits tillgängliga innan intervjun (a.a). Ytterligare en nackdel med intervjuer kan 

vara att den som intervjuar kan komma att tolka det informanten säger vilket skulle 

kunna reduceras genom att informanten efter transkriberingen får läsa igenom och få 

möjlighet att ändra om något svar inte överensstämmer med hur det var tänkt (a.a). Det 

skulle också kunna finnas en risk med att intervjuaren påverkar informantens svar 

(Dahmström, 1996) och att det informanten säger inte stämmer överens med hur det 

ageras i verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011). Att förskolecheferna valde ut några av 

informanterna kan ha haft betydelse för resultatet genom att de valt ut informanter som 

hade erfarenhet inom ämnet. För att stärka trovärdigheten i forskningen kan intervjuer 

kompletteras med observationer (a.a) men vi valde att inte göra observationer då vi 

upplevde att tiden inte räckte till för det. Vi upplevde också att det skulle vara svårt att 

få fatt i aktuella observationssekvenser. Ett mellanting av semistrukturerade och 

strukturerade intervjuer har använts i studien eftersom vårt fokus för undersökningen 

var utstakat och för att vi skulle kunna jämföra resultaten utifrån intervjufrågorna 

enklare (Bryman, 2011). 
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7 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av det som framkommit i de sju intervjuer som gjorts 

för studien. Resultatet redovisas i teman. Dessa teman har framkommit utifrån våra 

frågeställningar och de har analyserats med den sociokulturella teorin och 

verksamhetsteorin. Vad våra informanter, tre specialpedagoger och fyra förskollärare 

har svarat utgör materialet som återfinns under varje rubrik. Analysen av resultatet sker i 

anslutning till varje tema och vi analyserar resultatet utifrån den sociokulturella teorin 

och verksamhetsteorin som vi har inspirerats av. I texten kommer 

förskollärarinformanterna att benämnas F1, F2, F3 och F4 medan 

specialpedagoginformanterna kommer att benämnas S1, S2 och S3 för enkelhetens skull 

och för att de ska kunna vara anonyma. 

 

7.1 Kommunikation 

 

7.1.1 Kommunikationen i gruppen skapar samspelskulturer 
Hur kommunikationen i gruppen sker mellan barn och mellan barn och pedagoger har 

enligt alla informanter betydelse för relationsskapande, samspel och delaktighet i 

gruppen. De menar att de som pedagoger bidrar till hur kommunikationen i gruppen 

sker och att det blir en möjlighet för barn med utåtagerande beteende att bli delaktiga i 

verksamheten när de kan delta i kommunikationen. Samtliga förskollärare berättar att de 

genom att prata med barnen kan leda dem, utmana dem, förklara konsekvenser och 

genom kommunikation hjälpa dem att tolka sociala sammanhang. Specialpedagogerna 

menar att de bidrar till hur kommunikationen sker i barngruppen genom att stödja 

pedagogerna i hur de ska kommunicera med barnen och hur barnen kan kommunicera 

sig emellan. 

 

Enligt S2 kommunicerar små barn med varandra genom kroppsspråk, röstläge och 

mimik. Ju äldre barnen blir och erövrar det talade språket används det alltmer som 

kommunikation mellan varandra och till de vuxna förklarar även F2. Då försvagas 

kommunikationens betydelse av övriga kommunikationssätt men kan vara nog så 

värdefulla för byggande av relationer och samspel påpekar F2 och S2. För att alla barn 

ska kunna vara delaktiga i kommunikation menar alla informanter att det behöver finnas 

en tydlighet i kommunikationen. F1, F2 och några S2 och S3 framhåller vikten av att 

använda olika och tydliga sätt att kommunicera som bidrar till samspel mellan 

pedagoger och barn och mellan barnen i gruppen. De menar att när de använder sig av 

tecken och bildstöd kan det ge möjligheter till kommunikation mellan barnen och 

mellan barn och vuxna. F1 förklarar hur det i verksamheten varit användbart att använda 

alternativa kommunikationsvägar till det talade språket: 

 

“Jag har varit med om barn med utåtagerande beteende som inte har något 

språk och då är det viktigt att ha bilder där du kan peka och lära tecken. Det 

har varit ett lyft. Man vet inte om frustrationen beror på att man inte kan 

kommunicera och då är det ett hjälpmedel som gör att man tar bort lite av 

den frustrationen” (F1). 

 

Informanterna klargör att det skapar en odelaktighet och ett utanförskap i gruppen när 

barnen inte kan kommunicera med språkets ord eller läsa av den ordlösa 
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kommunikationen. S2 förtydligar att det finns ett samband mellan kommunikation och 

delaktighet i samspel och säger: 

 

“Har vi ett barn som har en svag kommunikation så är det nästan alltid 

svårare med samspelet. Det kan spela stor roll för det sociala med 

samspelsregler. Att kunna tolka, att se sammanhang” (S2). 

 

Därav menar alla informanter att de arbetar för att barn med utåtagerande beteende ska 

kunna vara delaktiga i samspel och kommunikation, både med barn och pedagoger. 

 

Alla förskollärare och S3, ger en bild av att kommunikationen i gruppen blir på ett annat 

sätt när barn med utåtagerande beteende finns med. F 1 menar att barn med 

utåtagerande beteende kan styra hur samspelet i gruppen blir genom sin verbala och 

ickeverbala kommunikation. F4 beskriver: 

 

“Man kan känna att man går på tårna lite runtomkring” (F4). 

 

Samtliga förskollärare och S3 berättar vidare att det blir korta och flyktiga möten mellan 

barnen och att det kan skapa en samspelskultur av osäkerhet och rädsla i gruppen. De 

menar att den ordlösa kommunikationen tar överhanden i gruppen och bidrar till dess 

samspelskultur genom den fysiska och ickeverbala kommunikationen. För att skapa 

samspel i gruppen som gör att barnen leker och samspelar med varandra framhåller alla 

informanterna att personalen behöver se hur barnen kommunicerar med varandra och ge 

dem möjligheter till delaktighet och förståelse i kommunikationen. Enligt S1 vore det 

tråkigt om det inte fanns barn med utåtagerande beteende i grupperna eftersom de kan 

utmana pedagogerna till att förändra i verksamheten. De flesta specialpedagogerna tror 

att ett annorlunda samspels- och kommunikationsmönster som finns i en grupp beror på 

pedagogernas förhållningssätt och hur de skapar kommunikationsmönster bland de barn 

som finns i gruppen för tillfället. S2 beskriver vidare: 

 

“I de grupper där man jobbar väldigt mycket med värdegrunden att bryta 

negativa samspelsmönster så till 95 procent hänger det inte på att det är barn 

med behov av särskilt stöd utan det är ett satt beteende av vuxna” (S2). 

 

7.1.2 Pedagoger mot samma mål 
Kommunikationen mellan pedagogerna behöver vara tydligare och tätare för att kunna 

ha ett gemensamt förhållningssätt till barnen enligt samtliga informanter. Pedagoger 

använder också en tydligare kommunikation när barn med utåtagerande beteende finns i 

barngruppen berättar en förskollärare. När det finns ett gemensamt förhållningssätt 

berättar alla informanter att det är lättare att verksamheten behåller sin struktur och gör 

att det flyter på lättare trots de svårigheter som kan bli i samspelet. Kommunikationen 

skapas av hur förhållningssättet bestämts ska vara. F1 beskriver hur tankarna går för att 

hjälpas åt att skapa ett gemensamt förhållningssätt: 

 

“Jag tänker på kommunikationen mellan pedagoger, hur reder vi det här, hur 

förhåller vi oss till det här barnet, hur gör vi, hur kan vi förenkla för det här 

barnet, anpassa verksamheten för det barnet?” (F1). 
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Samtliga specialpedagoger berättar att de arbetar med att stödja pedagogerna i hur de 

kan kommunicera sitt förhållningssätt så att det blir tydligt. Det ger en bild av att det har 

betydelse för att hålla ihop gruppen och att få med alla när pedagogerna är medvetna om 

vad deras förhållningssätt kommunicerar till barnen. S3 menar att pedagogerna genom 

sitt förhållningssätt hur normen för att vara i denna grupp är, visar om alla har en 

tillhörighet och delaktighet i gruppen. 

 

Även känslor är en del av kommunikationen och bidrar till hur samspelet sker i gruppen 

framkommer det av alla informanters svar. F2 och S3 talar om att känslor smittar. 

Samtliga informanter upplever att barnen i gruppen kan vara rädda för barn med 

utåtagerande beteende och dra sig ifrån dem. Detta skapar en otrygghet i gruppen säger 

de. För att kunna ha en miljö där alla känner sig trygga och mer avslappnade berättar F4 

om vikten av att gemensamt arbeta strukturerat och förebyggande för att kunna minska 

utbrott, aggressioner och negativa kommunikationer. Det gäller att arbeta på detta när 

det inte är mitt i stridens hetta menar F4: 

 

“Jag tycker inte att man når fram för att kunna prata med barnet när det är 

inne i något” (F4). 

 

Samtliga informanter menar att de känslor som pedagogerna kommunicerar till barnen 

påverkar hur kommunikationen i hela gruppen blir. 

 

7.1.3 Den pedagogiska miljöns kommunikation 
Den pedagogiska miljön ses av alla informanter som en viktig del i verksamheten. De 

berättar att de arbetar mycket med att ha en tydlig struktur i verksamheten, att de har 

rutiner så att barnen vet vad som ska hända men även vad som förväntas av dem. F1 och 

F2 berättar att de använder bildscheman för att verksamheten ska bli tydlig för alla barn. 

Bilder används även i leken då miljön på ett tydligare sätt förmedlar vad de kan göra i 

leken menar samma informanter. Dessa informanter berättar också att de använder 

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) som ett stöd i 

kommunikationen. F1 berättar att alla barnen har nytta av TAKK och att barnen kan 

kommunicera med andra barn som inte har språket. F1 beskriver vidare: 

 

“Det gör det mer synligt, barn som inte har några problem blir hjälpta, eller 

de tycker att det är roligt och de blir hjälpta på det viset att de kan 

kommunicera även med de som inte kan. Det blir en lättare kommunikation 

utifrån bilder, en förstärkning av kommunikationen” (F1). 

 

För att lotsa barn med utåtagerande beteende in i leken eller för att hålla fast i leken 

pratar alla informanter om att det behövs stöd. Detta stöd kan ske med hjälp av miljön 

eller genom barn eller vuxna som finns i närheten berättar de. Enligt informanterna kan 

det i miljön vara ett stöd för leken att dela barnen i grupper. F3 berättar att: 

 

“Då har vi aktivitetskort som de får välja och att vi då ser till att vi är runt 

omkring på plats, närvarande och stöttar i leken” (F3). 

 

Miljöernas betydelse för samspelet lyfts av alla informanterna och de menar att den är 

viktig för att samspelet ska utvecklas och att barnen ska vara delaktiga i verksamheten. 
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Miljöerna kommunicerar till barnen menar de och genom att förändra i miljöerna kan 

samspelet förändras. Samtidigt säger F2 att det är svårt att arbeta med att förändra i 

miljöerna då barn med utåtagerande beteende kan reagera på att det ändrats i miljön och 

då förstöra det som förändrats. Även F4 säger att de på avdelningen plockat undan 

mycket material för att det inte ska bli farligt att vistas där. Samtliga specialpedagoger 

pratar om att miljöerna behöver vara tydliga och förutsägbara. Miljöerna i förskolan kan 

även bli ett lekstöd om de tydligt signalerar vad det kan bli för lekar i rummen. S3 

beskriver vidare: 

 

“Visar det här rummet att vi ska ha samarbete eller visar det här rummet att 

jag ska ha enskild lek eller visar det här rummet att pedagogerna står och 

vaktar oss barn eller är man faktiskt en delaktig pedagog?” (S3). 

 

S2 menar att många barn är kreativa och använder turtagning och ömsesidighet i leken 

men för barn med utåtagerande beteende kan det behövas hjälp med detta av de 

pedagogiska miljöerna. Det kan också behövas en vuxen som är med och förklarar vad 

man kan leka eller är med och tolkar barnens kommunikation för att föra leken och 

samspelet framåt menar alla informanter. S2 berättar att vuxna som finns nära 

förebygger konflikter, utvecklar och berikar barns lek, kommunikation och samspel, och 

gör att barnen kommer vidare i sin lek och i samspelet. 

 

Konflikterna som sker i förskolan hänger enligt informanterna ihop med svårigheter i att 

vänta på sin tur, att inte kunna ta någon annans perspektiv, svårigheter i att uttrycka sig, 

hur miljön i rummen är utformade för samspelslekar samt de vuxnas förhållningssätt till 

barnen. F1 menar att konflikter för barn med utåtagerande beteende sker mest mot de 

vuxna när de markerar en gräns för barnet och när barnet inte får som det vill i en 

konflikt med andra barn. Informanterna framhåller att det är mer konflikter i stora 

grupper. F1 menar att öppna lokaler utan smårum gör att leken lättare avbryts och att 

barnen hamnar i konflikter med någon som går förbi. F1 säger också att barn kan bli på 

olika sätt i olika lokaler. Det framkommer också från förskollärarna att det blir fler 

konflikter då strukturen är otydligare. Informanternas svar visar att när det blir många 

konflikter skapar det en otrygghet i barngruppen både bland barn och vuxna. Många 

konflikter runt samma barn skapar negativa cirklar som kan påverka det sociala 

samspelet för barnet. S2 beskriver: 

 

“Att man inte hamnar i misslyckanden är viktigt, för barnet kör i diket och 

får en låg självbild och även hur andra barn betraktar detta barn som hamnar 

i mycket misslyckande” (S2). 

 

F2 och F4 berättar att de på sina avdelningar försöker ta med barnens idéer i 

utformandet av miljöerna. De menar att barnen kan komma med idéer som tillsammans 

med de vuxna gör att miljöerna kan förändras på ett sätt som gynnar kommunikationen. 

 

7.1.4 Analys av kommunikation 
Resultatet av kommunikation påvisar att kommunikationen i gruppen skapar 

samspelskulturer, att det är viktigt att pedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt 

och att den pedagogiska miljön kommunicerar till barnen. 
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När det lyfts i resultatet att det ger barn med utåtagerande beteende en möjlighet att bli 

delaktiga i verksamheten kan det tolkas som att alla barn behöver vara delaktiga i 

kommunikation med varandra för att vara socialt delaktiga. Det kan tolkas som att det 

blir viktigt att personalen hittar olika sätt att kommunicera på. Tecken och bilder kan 

vara ett sätt att kommunicera genom för att öka delaktigheten i kommunikationen. 

Enligt verksamhetsteorin sker kommunikationen genom det talade språket, genom 

kroppsspråk och genom miljön runt omkring (Knutagård, 2003). När förskolan tar 

tillvara på barns olika uttryckssätt i kommunikationen använder de sig av artefakter och 

förändrar i miljön vilket kan öka den sociala inkluderingen av barn med utåtagerande 

beteende i förskolan. Enligt den sociokulturella teorin menar Säljö (2014) att artefakter 

förmedlar lärande genom de redskap som finns i vår kultur. Likaså genomsyrar den 

sociokulturella teorin hela synsättet på att barnen behöver få tillgång till olika 

kommunikationssätt för att vara delaktiga i gruppen genom att se till både individen och 

omgivningen (Dysthe, 2003). 

 

F1 beskriver att barn med utåtagerande beteende kan styra hur samspelskulturen i 

gruppen är. F4 menar att vuxna har ett ansvar i att se hur kommunikationen fungerar i 

gruppen. Enligt den sociokulturella teorin skapas värdegrunden och förhållningssättet 

genom kommunikationen och detta genomsyrar hela gruppen (Säljö, 2014). Utifrån 

detta sätt att se på skapandet av samspelskulturer kan det innebära att det kan få 

betydelse för skapandet av samspelskulturen i gruppen hur kommunikationen där sker. 

Där barn med utåtagerande beteende upplevs styra hur kommunikationen sker i gruppen 

skulle det kunna tolkas som att pedagogerna behöver bli medvetna om vikten av att de 

som pedagoger kan ta över ledarskapet för gruppen och bestämma vilka 

kommunikationsramar som ska gälla för att kommunikationen ska bli gynnsam för alla. 

 

Informanterna påvisar kommunikationens betydelse för delaktighet i det sociala 

samspelet. Enligt den sociokulturella teorin skapar språket och kommunikationen 

kontakt mellan människor och påverkar och styr hur barnen beter sig (Vygotsky, 1978). 

Det skulle kunna innebära att i de grupper där barn med utåtagerande beteende av olika 

anledningar inte blir delaktiga i kommunikationen kan det bidra till ett utanförskap i den 

sociala gemenskapen, vilket även informanterna säger. 

 

Förskollärarna och S3 beskriver att samspelskulturen är annorlunda i gruppen när det 

finns barn med utåtagerande beteende. Detta skiljer sig lite åt mot de två övriga 

specialpedagogerna som menar att det inte beror på barnen utan på pedagogernas 

förhållningssätt för hur samspelskulturen i gruppen är. Detta kan tolkas som att de ser på 

vad som påverkar samspelskulturen utifrån olika perspektiv, individen eller 

organisationen. Enligt verksamhetsteorin finns det spänningar mellan olika 

uppfattningar som gör att det kan bli skillnader i sättet att arbeta för lärande (Engeström, 

1987). Förskolan som verksamhet kan bli olika beroende på de individer som ingår i 

den och det sätt som verksamheten bedrivs på genom att individerna gör att 

verksamheten behöver använda nya strategier och handlingar (Sannino, Daniels, och 

Gutiérrez 2009). Utifrån vad informanterna säger skulle det kunna bli skillnader i 

verksamheten beroende på vilket synsätt som styr hur förskolans samspelskulturer 

skapas utifrån en tolkning av verksamhetsteorin. 

 

Samtliga informanter ser sig själva som en del i hur kommunikationen i gruppen skapas. 

De menar att de bidrar på olika sätt till hur samspelskulturer skapas i gruppen. I den 

sociokulturella teorin medierar vuxna barns lärande i hur de ska handla genom att vuxna 

instruerar dem, finns med dem och svarar på deras frågor (Vygotsky, 1978). Teorin 

menar att vuxnas ledning för barns lärande sker i kommunikationen (a.a). Detta kan 
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tolkas som att det har stor betydelse att personalen själva är medvetna om hur 

kommunikationen är i gruppen och att de leder barnen på olika sätt genom att göra alla 

delaktiga i kommunikationen. Pedagogers förhållningssätt kommunicerar normer för 

samspel. 

 

Enligt informanterna behöver kommunikationen i gruppen vara tydligare när barn med 

utåtagerande beteende finns i gruppen. Att skapa ett gemensamt förhållningssätt menar 

de kan ge en mer stabil barngrupp. Enligt den sociokulturella teorin lär varje människa i 

samspel med andra och ges i detta samspel möjligheter till att få nya verktyg för att 

utvecklas (Säljö, 2014). Det skulle kunna innebära att då pedagogerna inte 

uppmärksammar och arbetar med förhållningssättet skapar det en otydligare situation i 

gruppen där andra samspelskulturer kommer att råda. Det skulle även kunna tolkas som 

att när barn får ta del av kommunikation som blir tydlig för dem kan det skapa en mer 

stabil barngrupp beroende på att alla kan ta till sig det gemensamma förhållningssättet. 

 

Samtidigt behöver pedagoger även fundera över hur den ordlösa kommunikationen 

genom känslor sker. F2 och S2 pratar om att bemöta barn med utåtagerande beteende 

med ett lågaffektivt bemötande. Verksamhetsteorin beskriver att individen och 

omgivningen påverkar varandra och att känslor och handlingar hör ihop (Knutagård, 

2003; Engeström, 2001). När F2 och S2 säger att känslor smittar kan det utifrån 

verksamhetsteorin tolkas som att samspelskulturen av känslor också påverkar gruppens 

klimat. Det skulle kunna innebära att det kan ha betydelse för den sociala inkluderingen 

i gruppen hur pedagogerna arbetar med och bemöter känslor i samspelet med barnen. 

Det skulle även kunna betyda att när individer är medvetna om sina känslor och hur de 

påverkar andra kan det skapa en annan samspelskultur i gruppen än om medvetenheten 

om detta inte finns. 

 

I resultatet är informanterna eniga om att pedagogerna behöver kommunicera sig 

emellan för att kunna ha ett gemensamt förhållningssätt. När barn med utåtagerande 

beteende finns i verksamheten och utmanar de förhållningssätt som används kan det 

leda till slitningar i arbetslaget och oroligheter i gruppen utifrån vilka regler som ska 

gälla. Svårigheten kan bero på de spänningar som finns i verksamheten mellan hur den 

för olika pedagoger skulle kunna utformas för att ändå fortsätta att vara den 

förskoleverksamhet som var och en har erfarenheter av och förväntar sig ska fortgå. 

Utifrån verksamhetsteorin hör känslor och handlingar samman och att det därav kan 

vara betydelsefullt att ha ett gemensamt förhållningssätt att ta till även om känslor säger 

något annat (Knutagård, 2003; Engeström, 2001). Det kan tolkas som att ett gemensamt 

förhållningssätt kan skapa nya ramar som gör att mönster bryts. Dilemman som finns i 

vårt fall i en barngrupp behöver inte vara för evigt utan en förändring i förhållningssätt 

kan ändra förutsättningarna för barnen (Engeström, 1987). Ett gemensamt 

förhållningssätt kan enligt detta resonemang förändra ett barns utåtagerande beteende 

samtidigt som det utifrån verksamhetsteorin kan tolkas som att de utmaningar som sker 

mot förhållningssättet gör att det inte är helt enkelt eftersom verksamheten strävar efter 

att bevara sig själv enligt invanda mönster (Sannino, Daniels & Gutiérrez, 2009). 

 

Det framkommer på ett tydligt sätt av informanterna att den pedagogiska miljön 

kommunicerar till barnen. En ostrukturerad miljö kan skapa en otrygghet i barngruppen 

då de inte vet vad som förväntas av dem. Genom att strukturera upp den pedagogiska 

miljön kan det bidra till att samspelet mellan barn men även mellan barn och pedagog 

blir bättre. Enligt verksamhetsteorin förmedlar den pedagogiska miljön vad som 

förväntas av barnet. Genom val av inredning, färger och möbler berättar miljön vad det 

är för slags verksamhet (Knutagård, 2003). Resultatet visar att informanterna är 
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medvetna om miljön och att vad som finns i miljön påverkar barnens sätt att agera. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det enskilda lärandet påverkansbart av 

omgivningen. Att se på lärandet på detta sätt kan enligt den sociokulturella teorin göra 

att det är lättare att arbeta för inkludering (Säljö, 2000) genom att se möjligheter med att 

förändra i omgivningen kring barnet och öka lärandet. Motivation för att lära ökar 

genom positiva upplevelser och att känna en mening i det man gör (Säljö, 2014). En 

strukturerad miljö kan utifrån det tolkas som att den kan bidra till att konflikterna 

minskar. 

 

Även i den pedagogiska miljön verkar det finnas spänningsfält. Att samma barngrupp 

kan bli på olika sätt i olika lokaler beroende på hur de är utformade visar på 

spänningsfältet i verksamheten i den pedagogiska miljön. I enlighet med 

verksamhetsteorin beskrivs det att verksamheten förändras med nya strategier och 

handlingar utifrån de spänningar som finns i verksamheten (Sannino, Daniels och 

Gutiérrez, 2009). Verksamheten kan bedrivas olika i förhållande till de barn som ingår i 

verksamheten utifrån hur de är som individer och i förhållande till lokalerna (a.a). Det 

kan vara så att pedagoger hamnar i ett spänningsfält mellan att vilja ha en verksamhet 

och ett förhållningssätt men av den pedagogiska miljön försätts i att utforma 

verksamheten på ett annat sätt. Det kan tolkas som att miljön kommunicerar något annat 

än vad pedagogerna egentligen vill förmedla till barnen. Enligt den sociokulturella 

teorin lär barn hela tiden (Vygotsky, 1978) och då kan det betyda att de lär det som 

erbjuds i de miljöer som finns. 

 

 

7.2 Lärande 

 
7.2.1 Tydliggörande pedagogik 

Tydliggörande pedagogik ökar barnens tillfällen och möjligheter till kommunikation, 

samspel och lärande berättar förskollärare och specialpedagoger. Med tydliggörande 

pedagogik menas här att det finns teckenstöd, bildstöd och lekstöd som kan göra 

verksamhetens handlingar och miljöer förståeliga enligt informanterna. Merparten av 

informanterna menar att barn med utåtagerande beteende är mer hjälpta av en 

tydliggörande pedagogik såsom tydlighet i leksituationer och vid rutinsituationer för att 

få hjälp med vad och hur de ska göra i olika situationer på förskolan. Stödet sker då 

både med hjälp av miljön och genom vuxna och andra barn enligt informanterna. För 

barn med utåtagerande beteende behöver det finnas ett stöd som hjälper dem att bli 

socialt delaktiga i förskolans pedagogiska verksamhet då de inte av egen kraft klarar det 

menar samtliga informanter. 

 

Barn med utåtagerande beteende behöver ha tydlighet och förutsägbarhet säger flera av 

informanterna. De behöver få grepp över sin dag och se strukturen för att känna att 

verksamheten är trygg enligt F2. Vuxna behöver finnas nära barnen i leken, vid 

övergångar och vid rutinsituationer för att stötta och kunna leda menar en av 

förskollärarna. Vuxna kan även behöva finnas med som tolkar i leken berättar flera 

informanter. F2 förklarar att det utåtagerande beteendet minskar genom att vuxna finns 

med som tolkar: 

 

“När de vet vad som ska göras eller förväntas så minskar det här att de blir 

frustrerade och inte vet vad de ska göra. Då blir de inte lika lätt arga eller 

utåtagerande” (F2). 
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Andra barn i gruppen kan också bli ett lekstöd berättar F3. Barn har ofta överseende 

med varandra berättar flera informanter och de gör själva extra anpassningar. Genom att 

olika barn samspelar och lär på olika sätt kan också olika barn bli till stöd för varandras 

lärande menar S2 och säger: 

 

“Ett barn ska inte behöva ta allt ansvar men har man barn som är lekstarka, 

duktiga på att kommunicera, kan förmedla, tolka, så tussar man ihop ett 

sådant barn med ett sådant starkt lekbarn så kan det oftast gå ganska bra och 

det går att lotsa det andra barnet lite och ha lite överseende” (S2). 

 

Genom att medvetet para ihop barn som går ihop på ett sätt som gynnar barnen berättar 

F3 att det kan bidra till att barn med utåtagerande beteende går ifrån sina aggressiva 

ramar och blir socialt delaktig. F3 berättar vidare att det även är viktigt att ha någon att 

se upp till och som kan öppna upp till andra lekar och utmaningar men även hitta nya 

intressen. Barn lär av varandra och stärks av att få vara den som lär kompisarna något 

nytt menar informanterna. F4 ser det som att när barn lär av varandra blir det ett lärande 

som för vuxna kallas kollegialt lärande.  

 

“Det är ju så att det här med kollegialt lärande är ju inte bara mellan oss 

utan det är ju mellan barnen också” (F4). 

 

Gruppen inspireras och motiveras till lek av de vuxna enligt alla informanterna. De 

berättar vidare att detta sker genom förhållningssättet och miljön som skapar lekglädje 

och mönster för leksamspelet i gruppen. 

 

7.2.2 Att samspela med varandra 
Alla informanter menar att det sociala lärandet sker genom det sociala samspelet. S3 

framhåller att det är viktigt att pedagogerna gör aktiviteter och skapar miljöer som utgår 

från att alla kan var med, så det inte blir individuella aktiviteter. S3 framhåller att 

reflektioner, medvetenhet och iscensättande av miljön är viktig för att lära i det sociala 

samspelet genom att säga: 

 

“Vad finns det för någonting i miljön som man gör tillsammans? Miljön ska 

finnas där man möts”(S3). 

 

Miljön kan påverka hur barnens samspel blir påvisar F3. Både att miljön är lugn, 

motiverande och att det är ett mindre antal barn att samspela med upplever alla 

informanterna fungerar bäst för att utveckla det sociala samspelet. 

 

För att det sociala samspelet ska fungera och barn med utåtagerande beteende 

inkluderas i det berättar informanterna också att det krävs ett medvetet och uthålligt 

arbete av pedagogerna. De säger att barngruppen behöver delas i mindre grupper och att 

det är viktigt att pedagoger finns nära för att stötta barnen. Alla informanter utom F3 

och S3 nämner att en del barn inte har förmågan att själva ta sig in i samspel på ett sätt 

som gynnar att det upprätthålls. 

 

Alla informanter menar att språket har en jättestor betydelse för det sociala samspelet. 

Både förskollärarna och specialpedagogerna ser det som att språket utgör 
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samspelskoder. Samtliga förskollärare menar att språket påverkar hur delaktiga barn 

med utåtagerande beteende är i verksamheten och att språket även påverkar mängden av 

konflikter. 

 

När intervjuerna rörde frågan om gruppens betydelse för samspel kommer även samtal 

om den sociala inkluderingen i gruppen upp. Informanterna berättar hur de ser på barn 

med utåtagerandes sociala inkludering i gruppen. Samtliga informanter menar att barnen 

ska vara delaktiga i gruppens verksamhet men påpekar samtidigt att hänsyn måste tas 

till barnets ork och att de ska få lyckas övervägande del av sin delaktighet i gruppen. S2 

ser det som att gruppen kan vara ett stöd för barn med utåtagerande beteende. S2 menar 

att genom att observera och se på gruppens samspelsmönster kan detta utveckla det 

sociala lärandet hos barn med utåtagerande beteende. S3 menar att gruppen kan vara 

stressande för barn och kan bidra till att barn använder sig av ett utåtagerande beteende. 

S3 lyfter detta genom att förklara: 

 

“För det är inte säkert att barnet skulle ha ett utåtagerande beteende om man 

inte hade varit på förskolan för verksamheten i sig är ju stressande. Särskilt 

för barn som inte är så långt utvecklade så de klarar av att sortera alla 

intryck och så” (S3). 

 

Även bland förskollärarna skiljer det sig åt i hur de ser på gruppens betydelse för socialt 

lärande. F2 menar att affekter smittar i gruppen och att hur det sociala samspelet i 

gruppen är kan ha betydelse för om det finns flera lugna barn eller flera med ett 

utåtagerande beteende. F3 menar att gruppen kan få vänta och att de resterande barnen 

inte får göra så mycket när det finns barn med utåtagerande beteende i gruppen eftersom 

de måste vänta och visa hänsyn till dem. F4 menar att gruppens möjligheter till olika 

sammansättningar kan göra att barn med utåtagerande beteende hamnar i olika 

konstellationer som gynnar samspelet. Att dra sig undan samspel med andra blir ingen 

lösning på svårigheter i detta menar F4 och säger: 

 

“Jag tror det är jätteviktigt för det sociala samspelet med gruppen. För det är 

då jag kan lirka in regler så att barnet går utanför sina aggressiva ramar om 

den kommer med i det sociala. Då kan barnet hitta någon som den ser upp 

till så att man kan försöka främja den leken” (F4). 

 

Att pedagogers närvaro är ett stöd för det sociala samspelet för barnen återkommer som 

en röd tråd genom informanternas svar. Både för att uppmuntra och utmana är 

pedagogernas närvaro viktig menar de. Pedagogernas närvaro kan också behövas för 

samspelets struktur berättar S2 och F3. Det framkommer också av informanterna att 

pedagogernas uppmuntrande av barnen i samspelssituationer inför varandra gör att 

samspelet barnen emellan utvecklas. 

 

7.2.3 Pedagogers förhållningssätt 
I resultatet framkommer det tydligt att samtliga informanter anser att det pedagogiska 

förhållningssättet är viktigt, och beroende på hur pedagogerna förhåller sig till barn med 

utåtagerande beteende får det konsekvenser, säger de. Genom ett positivt bemötande 

stärks barnets självbild och det smittar även av sig på de andra barnen i gruppen när de 

ser att de vuxna ställer sig positiva till ett barn som många gånger förknippas med 

konflikter och negativa situationer berättar informanterna. I arbetet med barn med 
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utåtagerande beteende lyfter alla informanter att hur pedagoger förhåller sig och 

bemöter dessa barn ger konsekvenser. S2 berättar att om barnet får ett bra bemötande så 

slipper det hamna i affekt så mycket: 

 

“Jag tror att det hänger på pedagogerna, om man förstår hur viktiga vi är i 

det ledarskapet som vi har och vårt beteende och förhållningssätt. Det är A 

och O” (S2). 

 

S2 lyfter att hur gruppen fungerar beror mycket på hur arbetslaget fungerar och hur dess 

gemensamma förhållningssätt är. S1 menar att planeringen för verksamheten borde 

utformas efter, i det här fallet, barn med utåtagerande beteende istället för att 

verksamheten planeras utifrån de andra barnen. S3 menar att alla barn och pedagoger 

skulle vinna på detta. Förhållningssättet skulle kunna bli ett annat och göra att 

verksamheten inkluderade barn med utåtagerande beteende mer. S3 säger: 

 

“Att kartlägga barnets förmåga är ju superviktigt. Var och när fungerar det 

bra? Då får ju barnet vara med i temaarbete precis som alla andra barn” 

(S3). 

 

F3 berättar att de övriga barnen i gruppen inte upplever att det är mycket konflikter eller 

att de känner sig otrygga under dagen, men att de själva gör det. S3 menar att det är 

oftast vi vuxna som förstorar upp ett problem och lyfter upp det till ytan och då blir det 

ett problem. Några informanter framhåller att vuxna måste komma ifrån rättvisetänket 

när det gäller barn med utåtagerande beteende, det går inte att tänka att allt ska vara 

rättvist utan det handlar istället om att göra anpassningar efter barnet. S1 säger: 

 

“Här pratar man om rättvisa och orättvisa, och varför ska det vara rättvist 

för en del och orättvist för andra i samma situation, det är väl bättre att få 

det rättvist för alla och det sker ju på olika vis” (S1). 

 

När det pratas om pedagogernas förhållningssätt i intervjuerna belyser flera informanter 

att pedagogerna färgas av känslorna som finns i barngruppen. Att medvetet bemöta ett 

barn som har hamnat i affekt med ett lugn istället för att som vuxen brusa upp menar 

flera av informanterna hjälper barnet att på sikt minska sina utbrott och negativa 

situationer kring barnet samt ökar de goda lärandesituationerna. Vuxnas bemötande av 

starka känslor hos barn kan mötas på olika sätt och både S2 och F2 berättar att det ger 

effekt på barnens känslor att bemöta ett aggressivt beteende med lågaffektivt 

bemötande. Pedagogers känslor smittar också och påverkar det sociala klimatet i 

gruppen och det skapar mönster för hur bemötande av varandras känslor ska ske. De 

vuxna ska sätta gränser men behålla lugnet vilket smittar av sig berättar F2 vidare: 

 

“Kommer de efter så ska man vända sig om och ha ett helt annat uttryck då 

för att affekterna smittar. Så är vi glada och peppar så blir de flesta barnen 

också sådana. Det smittar av den känslan” (F2). 

 

Det krävs ett medvetet arbete för att arbeta med känslosmitta eftersom både vuxna och 

barn påverkas starkt av känslor och det tar mycket kraft berättar informanterna. De 
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säger också att ett gemensamt förhållningssätt i hur bemötandet ska ske ger en starkare 

bas och skapar förutsägbarhet och trygghet i gruppen för alla barn. 

 

7.2.4 Analys av lärande 
Enligt resultatet har det för F1, F2, S2 och S3 betydelse för lärande att barnen får 

möjligheter att ta del av tydliggörande pedagogik. Alla informanter menar i resultatet att 

barnen behöver samspela med varandra för att de ska lära och bli delaktiga i 

verksamheten. Däremot skiljer det sig lite åt i svaren hur delaktiga barnen med 

utåtagerande ska vara i gruppen för att lärandet i samspel ska bli positivt. Samtliga 

informanter är eniga om att barn med utåtagerande beteende ska mötas med ett positivt 

förhållningssätt. 

 

F1, F2, S2 och S3 berättar att barn med utåtagerande beteende har behov av en 

tydliggörande pedagogik i form av strukturer på olika sätt. Dessa informanter menar då 

att det både genom förhållningssätt och i miljön går att göra det tydligt för barnen vad 

och hur de ska göra i leken och vid rutinsituationer. För att barn ska få möjlighet att 

utvecklas och lära sig måste det finnas tillfällen till att öva på det och dessutom 

möjligheter som gör att var och en kan förstå hur situationerna ska gå till. Enligt den 

sociokulturella teorin medieras barns lärande i interaktionen mellan tänkande och 

handling (Jakobsson, 2012) och kan betyda att det behöver vara tydligt vad som ska 

läras för att kunna omsätta det praktiskt från tanken. Barn lär också på olika sätt och 

genom upprepning. Att det finns flera sätt att ta till sig den sociala kunskapen på, liksom 

den kognitiva, skapar också fler lärtillfällen. Barn medieras i sitt lärande av de olika 

lärmöjligheterna. Den sociokulturella teorin menar att lärandet ses som påverkansbart 

av omgivningen (Säljö, 2000). Genom att ge stöd i lärandet genom tydliggörande 

pedagogik kan barn med utåtagerande beteende få fler möjligheter till lärande i 

förskolans verksamhet. Enligt Säljö (2000) är det även lättare att barn inkluderas i 

verksamheten om omgivningen är förändringsbar. 

 

För att barnen ska ta till sig av den tydliggörande pedagogiken i form av bilder och 

lekstöd behöver en vuxen finnas nära barnen och mediera lärandet. Det sociokulturella 

perspektivet framhåller att barn lär mer genom att vuxna leder dem i lärandet, att vuxna 

genom att förklara och vara förebilder kan instruera barnen vidare i hur de ska handla 

(Vygotsky, 1978). Det kan ses som att vuxna behöver lyssna in barnen och uppfatta vart 

de är i lärprocessen men behöver också finnas nära och skapa miljöer och 

förhållningssätt som leder dem vidare. Det skulle kunna tolkas som att barn med 

utåtagerande beteende kan behöva pedagoger som sociala tolkar som hjälper dem i olika 

sociala sammanhang för att lära. 

 

När informanten framhåller att det är viktigt att göra aktiviteter och samspelsmöjligheter 

i miljön för alla kan det tolkas som att det skapar mönster för samspelet i gruppen. 

Enligt den sociokulturella teorin skapas värdegrunden i gruppen utifrån vad som 

kommuniceras (Säljö, 2014). Kommunikationen kan ske både verbalt och genom 

miljön. Lärande sker när språk och kommunikation införlivas i barnet (Vygotsky, 1978). 

På så vis kan det tolkas som att det sker ett lärande i det sociala samspelet och om sin 

självbild utifrån hur ramarna för det sociala samspelet är. Den tydliggörande 

pedagogiken i form av bildstöd kan ses som artefakter som i miljön medierar till 

lärande. 

 

När barn med utåtagerande beteende inte är med andra blir de inte delaktiga i gruppen 

enligt informanterna vilket även den sociokulturella teorin belyser genom att säga att 
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barnet tar del av ny kunskap i kommunikation med andra (Säljö, 2000). Det kan tolkas 

utifrån den sociokulturella teorin som att lärandet behöver ske tillsammans med flera 

där det går att kommunicera (Säljö 2000). Då kan också gemenskap i förskolans 

grupparena tolkas som något som ska vara till för alla. Det blir då viktigt för pedagoger 

att ha det perspektivet vid sin planering och i sitt arbete i förskolan för barn med 

utåtagerande beteende. I det sociokulturella perspektivet framhålls det även att barn tar 

till sig socialt lärande i lek (Vygotsky, 1978). Det kan tolkas som att det också är viktigt 

att barn med utåtagerande beteende deltar i socialt samspel såsom i leken. En del barn 

kan behöva mer hjälp med att ta till sig kunskap i det sociala sammanhanget enligt 

Vygotsky (1978) och det kan ske med hjälp av en pedagog. 

 

När informanterna berättar om gruppens betydelse för lärande skiljer informanternas 

svar sig åt. Några informanter ser gruppen som ett stöd medan andra ser det som att 

gruppen kan vara stressande för barnet eller att gruppen i övrigt får stå tillbaka för att så 

mycket hänsyn behöver tas till barn med utåtagerande beteende. Det skulle enligt 

verksamhetsteorin kunna ses som en slags spänning i hur arbetssättet kan bli. Engeström 

(2001) och Knutagård (2003) menar att det finns ett växelspel mellan känslor och 

handlingar och mellan individer och miljön. Att informanterna har olika syn på 

gruppens betydelse för lärande kan tolkas som att de ser på sammanhanget utifrån olika 

håll och olika delar. Utifrån informanternas perspektiv kan det påverka verksamheten att 

skapas på olika sätt. Beroende på vad som ses beskriver verksamhetsteorin att 

verksamheten kommer att förändras till nya strategier och handlingar (Sannino, Daniels 

och Gutiérrez, 2009). 

 

Det blir tydligt av informanternas svar att det är av stor vikt att som pedagog vara 

medveten om vad vi förmedlar till barngruppen. Den sociokulturella teorin beskriver att 

barn lär sig av att imitera andra (Vygotsky, 1978). I komplexa sociala sammanhang 

beskriver verksamhetsteorin att när beslut fattas som rör regler, handlingar, värdegrund 

och förhållningssätt så tolkar och tydliggör det situationer i verksamheten (Sannino, 

Daniels & Gutiérrez, 2009). Det kan tolkas som att även deras självbild formas efter 

detta och är utifrån den med och formar hur gruppen utvecklas. För att ett medvetet sätt 

att se, möta och utmana barnen ska lysa igenom i arbetet bör det lyftas upp bland 

pedagogerna så att alla arbetar mot samma mål. Att få tid till reflektioner och skapa 

strukturer kring bemötande och lärprocesser kan få betydelse för hur den sociala 

inkluderingen blir. Verksamhetsteorin beskriver att verksamheten styrs av olika 

handlingar som strävar mot ett mål, ett mål som kan vara både uttalat men också 

outtalat (Knutagård, 2003). Det kan innebära att det är handlingarna som skapar en 

mening i verksamheten genom det vi väljer att göra och kan tolkas som att pedagogers 

sätt att se, möta och utmana barnen skapar lärmöjligheter som kan bli olika beroende på 

hur det är uttalat. 

 

7.3 Meningsskapande verksamhet 
 

7.3.1 Samverkan bidrar till utveckling och lärande 
Av informanternas svar framgår det att orsaken till att barn använder ett utåtagerande 

beteende kan vara olika såsom miljön, stora barngrupper och svårigheter med att läsa av 

samspelet. Samtliga informanter belyser genomgående att det är viktig att ha ett gott 

samarbete med föräldrarna. S3 nämner även samarbetet med specialpedagog, BVC och 

eventuellt andra instanser som finns runt barnet. Detta för att barnet ska få så goda 

utvecklingsmöjligheter som möjligt i förskolan är alla informanter överens om. När 

pedagogerna uppmärksammat att det finns barn med utåtagerande beteende i förskolan 

berättar några av förskollärarna att de försöker förändra i strukturen, bemötandet och 
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miljön i verksamheten för att barn med utåtagerande beteende ska kunna vara delaktig 

på alla plan. 

 

För att få en förståelse och försöka förändra situationen runt barn med utåtagerande 

beteende gör förskollärarna eller specialpedagogerna observationer av barnet, gruppen 

och organisationen vilket utgör grunden för hur de arbetar vidare berättar 

specialpedagogerna. Alla barn är olika och det finns därför olika faktorer som utlöser 

detta beteende, i arbetet med barn med utåtagerande beteende är det viktigt att inte 

glömma bort att det alltid finns en bakgrund till beteendet berättar F4: 

 

“Vad är det för bakomliggande faktorer som gör att detta sker, vad är det 

som händer, sociala arvet och hemmiljö, allting påverkar ju” (F4).  

 

Samsynen hos pedagogerna är viktig för att arbetet ska fungera och vara framgångsrikt 

för barn med utåtagerande beteende enligt samtliga informanter. De berättar även att de 

gör kartläggningar som kontinuerligt utvärderas och att de träffar föräldrarna för att se 

hur barnet är hemma för att få till ett bra samarbete och förtroende med familjen. 

 

 

7.3.2 Anpassa verksamheten efter barnens behov 

I förskolan är barngrupperna stora upplever några informanter och för att underlätta 

barnens vardag berättar de att barngruppen delas in i mindre grupper under dagen. Att 

dela gruppen innebär att kommunikationen och samspelet mellan barnen blir bättre 

menar alla informanterna. Genom att barngruppen delas i mindre grupper kan det enligt 

S2 även bidra till att koncentrationen ökar eftersom det inte är så många att samspela 

med på samma gång. Barnen delas ibland under dagen in i grupper av de vuxna och 

delas då in efter intresse för att öka motivationen, vilket kan smitta av sig i gruppen och 

leda till en längre uthållighet berättar F2. F2 berättar att pedagogerna ibland väljer vilka 

barn som ska leka med varandra, detta för att de ser att barnen påverkar varandra 

positivt. Barn som styr leken på ett sätt som gör att den fortgår och att det blir en 

delaktighet från dem som leker bidrar till positiva känslor i gruppen berättar F2. F3 

berättar att de använder sig av aktivitetskort där barnen får välja vilken aktivitet de vill 

göra istället för den fria leken då det uppstår många konflikter. Genom att barnen delas 

in kan pedagogerna vara med och stötta om det behövs berättar de. S1 menar att det är 

konstigt om man tänker att barnet ska anpassa sig efter verksamheten och inte tvärtom. 

Det handlar om att hela tiden göra anpassningar i verksamheten efter barnen för att 

arbetet ska flyta på berättar S3: 

 

“Man får ju anpassa allt arbete efter det vi lärt känna om barnet liksom” (S3). 

 

För att kunna göra anpassningar i verksamheten lyfter F3 och F4 att personaltätheten är 

viktig då många barn behöver ha en vuxen närvarande hela tiden eller i vissa situationer. 

När det kommer ny personal blir det också väldigt jobbigt för en del barn då dagen 

kanske inte blir som den brukar berättar de. 
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7.3.3 Delaktighet på barnens villkor 

Barnen ges möjligheter till delaktighet i leken om miljön inbjuder till det berättar S2. 

Barnen reagerar på olika sätt i olika lokaler och blir olika mycket delaktiga i leken 

beroende på vad lokalerna erbjuder menar specialpedagogerna. Tydliga miljöer skapar 

förutsägbarhet i vad de kan vara delaktiga i menar S1. Det berättas av S3 att barnen 

känner av hur delaktiga de kan vara i verksamheten om de olika rummen är tydliga: 

 

“Man kan ha lekkartor med visuellt stöd där man också kan visa vad man 

kan göra med bilen, bilen kan krocka, bilen kan parkera, bilen kan stå eller 

man kan sätta en gubbe i bilen för att få fatt i lektankarna” (S3). 

 

Att kunna se utifrån barngruppen kan skapa förutsättningar till att se helheter och skapa 

delaktighet för barnen berättar alla informanter. De berättar även att det kan skapa 

svårigheter för barn med ett utåtagerande beteende när miljöerna förändras från vad de 

är vana vid. Alla informanter är dock eniga om att miljöerna är mycket viktiga för vilka 

signaler barnen får av verksamheten. 

 

Andra barn i gruppen kan också hjälpa barn med utåtagerande beteende att bli delaktiga 

i gruppen säger F3. En del lekstarka barn kan få med sig barn med utåtagerande 

beteende och ha en god inverkan i samspelet och turtagningen i leken dem emellan 

vilket bidrar till en delaktighet på barnens villkor. F2 påvisar också att när vuxna finns 

med i leken eller andra situationer och tolkar andra barns leksignaler kan även det öka 

barnens delaktighet. 

 

Alla informanterna beskriver vikten av att barn med utåtagerande beteende ska vara 

delaktiga i verksamheten men på barnets villkor. Ibland gynnar det varken gruppen eller 

det enskilda barnet att vara delaktig i situationer som barnet inte behärskar utan att det 

uppstår en konflikt eller att barnet får ett utbrott berättar F1. F4 och S2 lyfter även att 

det har stor betydelse för barn med utåtagerande beteende att som vuxen gå in och 

stoppa innan barnet får ett utbrott, just för att minska det negativa kring barnet. F4 

berättar vidare: 

 

“Ibland så försöker vi att locka till annan aktivitet, vi tänker att hon ska inte 

behöva göra bort sig framför dom andra barnen. Utan man försöker stoppa 

det i tid och kom nu vi kanske går och... “ (F4). 

 

Barnen behöver få känna sig delaktiga och vara en tillgång i gruppen för att 

verksamheten ska vara meningsfull för dem berättar S3. F1 berättar att det är viktigt att 

barnen hör till gruppen och är delaktiga i gruppens verksamhet så mycket de orkar och 

kan eftersom det är meningen med gruppverksamheten i förskolan, att de ska vara med i 

allt som görs. Ibland behöver dock barn med utåtagerande beteende komma ifrån 

barngruppen för att minska intrycken eller att hamna i stora misslyckanden inför de 

andra barnen berättar S2. För att förebygga sociala misslyckanden menar F1, F2 och F4 

att de kan dela barngruppen i mindre grupper och att barn med utåtagerande beteende 

får en större delaktighet i den minsta gruppen. Barn med utåtagerande beteende är en 

tillgång till gruppen och de ska även känna att de är en tillgång till gruppen lyfter S2. 
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7.3.4 Analys av meningsskapande verksamhet 
Resultatet för meningsskapande verksamhet visar på att förskolans verksamhet blir 

meningsfull för barn med ett utåtagerande beteende när verksamheten anpassas efter 

barnets behov och att barnen är delaktiga på sina villkor. Det visar även att det är viktigt 

att det finns ett samarbete mellan förskolan, hemmet och andra instanser kring barnet. 

 

Informanterna beskriver att det behöver göras förändringar i verksamheten när det finns 

barn med utåtagerande beteende i gruppen, dessa förändringar anpassas efter barnens 

behov. Några förskollärare berättar att de gör förändringar i miljön, bemötande och 

strukturen. Förändringarna är nödvändiga för att barn med utåtagerande beteende ska 

vara delaktiga i alla situationer. Verksamhetsteorin beskriver att det kan uppstå 

spänningar i verksamheten, spänningar mellan individen och den form verksamheten 

bedrivs på vilket resulterar i att strategier och handlingar kan behöva förnyas. Det kan 

även innebära att det behöver fattas olika beslut som rör förhållningssätt, regler och 

värdegrund (Sannino, Daniels & Gutiérrez, 2009). Detta kan tolkas som att förskolans 

verksamhet behöver anpassa efter barnen som går där vilket innebär att den inte kan se 

likadan ut för alla barn. 

 

För att skapa en meningsfull verksamhet beskriver några förskollärare att det är viktigt 

att barn med utåtagerande beteende ska känna att de är en tillgång till gruppen. F2 och 

F4 berättar att de delar barnen i mindre grupper för att motverka sociala misslyckanden 

och istället bli mer delaktiga. Utifrån den sociokulturella teorin beskrivs det att 

verksamheten blir meningsfull för barnen när de känner sig motiverade och engagerade 

(Säljö, 2014). Det är viktigt att miljön som barnen befinner sig i är accepterande, barnen 

ska känna att de betyder något för gruppen (a.a). Utifrån resultatet görs tolkningen att 

informanterna är medvetna om barnens behov, som i det här fallet barn med 

utåtagerande beteende. De har utifrån erfarenheter sett att dessa barn behöver och mår 

bäst av att ingå i en liten grupp. 

 

Förskolans miljö har betydelse för hur delaktiga barn med utåtagerande beteende är i 

förskolan menar informanterna. S1 beskriver att det måste finnas en tydlighet i miljön 

för att bidrar till en förutsägbarhet i vad de kan vara delaktiga i. Den sociokulturella 

teorin beskriver att omgivningen och individen påverkar varandra och att barn kan 

känna av den rådande kulturen i det samspelet (Dysthe, 2003). Utifrån detta resonemang 

kan det vara betydelsefullt för barn med utåtagerande beteende att det finns en tydlighet 

i den miljön barnet befinner sig i, vilket kan innebära att det finns bilder uppsatta i de 

olika miljöerna som visar på vad leksakerna kan användas till. Verksamhetsteorin 

beskriver att förändringar i miljön kan påverka barnets utveckling (Sannino, Daniels 

och Gutiérrez, 2009). Vilket kan betyda att det inte är till en fördel för barns utveckling 

om det sker för många förändringar på en gång, resultatet påvisar att det kan skapa 

svårigheter för barn med ett utåtagerande beteende när miljön ändras till något annat än 

vad de är vana vid. 

 

Resultatet visar även att samverkan med olika instanser kring barn med utåtagerande 

beteende är viktigt, alla informanterna var eniga om att det måste finnas ett samarbete 

med hemmet för att barnet ska få möjlighet till att utvecklas på bästa sätt. Den 

sociokulturella teorin beskriver lärandet som en enskild process som kan påverkas av 

dess omgivning. Utifrån detta synsätt kan lärandet ses som en möjlighet till utveckling 

för alla barn oavsett förutsättningar, vilket ger möjlighet till inkludering genom att göra 

förändringar kring barnet (Säljö, 2000). Informanterna påtalar genom sina svar att de ser 
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vikten av att anpassa verksamheten för barn med utåtagerande beteende, några av 

informanterna lyfter att samspelet och kommunikationen blir bättre och att 

koncentrationen ökar. Detta tolkas som att de förändringar som sker kring barnet bidrar 

till en positiv utveckling för barnet. 

 

 

7.4 Tillägnande av kunskap 

7.4.1 Det sociala samspelet 
Alla informanterna berättar att barn med ett utåtagerande beteende ofta har svårigheter i 

det sociala samspelet, de har svårt med att vänta på sin tur, att ta kontakt med 

kompisarna utan att det uppstår konflikter. De ger en bild av att det först kan vara svårt 

att se om barnen tillägnat sig kunskaper eftersom det kan bero så mycket på dagsformen 

hur barnen beter sig. Alla informanterna menar dock att det syns efter en tid om barnet 

har tillägnat sig mer kunskap i det sociala samspelet genom att lekarna med andra barn 

kan pågå längre stunder. Några informanter menar att när barn med utåtagerande 

beteende tillägnat sig mer kunskaper i det sociala samspelet blir det inte lika mycket 

konflikter längre och de kan ta kontakt med andra barn utan att slåss. En del informanter 

lyfter även att det märks i kommunikationen mellan barnet och de andra i gruppen, då 

det utåtagerande beteendet inte märks i den verbala och ickeverbala kommunikationen. 

S3 sammanfattar hur man ser att ett barn med utåtagerande beteende har utvecklats 

socialt genom att påvisa att det märks i alla situationer när det utåtagerande beteendet 

inte syns. S1 beskriver vidare: 

 

“Efter att man har jobbat ganska mycket med det här så ser man ju när 

barnet börja komma in lite mer, när de börjar kunna fråga, visa, be om hjälp, 

alltså då utvecklas ju den sociala sidan det ser man ju” (S1).  

 

Dokumentation kring hur barn med utåtagerande beteende tillägnat sig kunskaper i det 

sociala samspelet kan ske genom att handlingsplaner skrivs. F2 berättar att om 

pedagogerna ser att ett barn har svårt med det sociala, så skriver de en handlingsplan 

som de utvärderar kontinuerligt. S3 lyfter att det dokumenteras i samband med de 

utvecklingssamtal som hålls. Likaså berättar några av informanterna att när barn med 

utåtagerande beteende ändrat sitt sätt att kommunicera pratar andra barn på ett annat sätt 

om dem i barnintervjuer inför utvecklingssamtal. Detta dokumenteras berättar de för att 

pedagogerna ska få hjälp att se utvecklingen i det sociala samspelet för barnet. 

 

 

7.4.2 Kunskapsmässigt lärande 
När informanterna fick frågan hur man kan se om barn med ett utåtagerande beteende 

har lärt sig kunskapsmässigt, svarade alla F2 att de upplever att barn med ett 

utåtagerande beteende inte har några svårigheter i det kunskapsmässiga lärandet. F2 

menar att orken inte finns till att ta till sig ny kunskap och att de kan halka efter. De 

andra informanterna menar att svårigheten ligger i det sociala och att kunna samspela 

med andra barn och vuxna menar de. Flera informanter beskriver barn med utåtagerande 

beteende som väldigt smarta och att de intresserar sig för ett visst ämne och kan fastna i 

det längre stunder. F1 berättar vidare: 
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“Jag upplever att de ofta är väldigt brighta så man tänker, vad kan vi 

stimulera mer. Men det beror ju lite på i vilka situationer det händer” (F1).  

 

När informanterna berättar om barn med utåtagerande beteende, tänker de på ett och 

samma barn som de har mött under sina verksamma år som specialpedagog eller 

förskollärare. F3 berättar att det barnet som hen tänker på kan läsa både stora och små 

bokstäver, och när de arbetat med olika djur så har barnet deltagit längre stunder och 

även hjälpt sina kamrater att skriva. F3 menar att dessa situationer passar detta barn bra 

då barnet har ett intresse av djur. 

 

Den kunskapsmässiga utvecklingen dokumenteras av en del förskollärare genom att 

dokumentera det enskilda barnet medan andra dokumenterar hur gruppen som helhet 

utvecklas och tar till sig kunskap. Inför utvecklingssamtal menar förskollärarna att de 

ser på hur barnen tagit till sig kunskapsmässigt lärande. En av specialpedagogerna (S2) 

menar dock att: 

 

“Förskolan kan generellt bli bättre på att se vad barn kan” (S2).  

 

En av specialpedagogerna menar vidare att för barn med utåtagerande beteende kan 

utvärderingar av handlingsplaner göra att pedagogerna får syn på vad som utvecklats. 

S2 säger: 

 

“När vi skriver handlingsplaner utgår vi från läroplanen, om det är språkligt 

eller socialt så skriver vi ett mål utifrån det. Sen kanske man kan avskriva 

ett mål. Vi behöver följa upp de här barnen för att se att vi är på väg framåt” 

(S2).  

 

7.4.3 Analys av tillägnande av kunskap 
 

Resultatet för tillägnande av kunskap visar att barn med ett utåtagerande beteende har 

svårigheter med det sociala samspelet då barnen har svårt för att vänta på sin tur och att 

kunna ta kontakt med de andra barnen utan att det uppstår konflikter. Resultatet visar 

också att barn med ett utåtagerande beteende inte upplevs har några svårigheter i det 

kunskapsmässiga lärandet. 

 

Att appropriera kunskap i det sociala samspelet kan enligt informanterna bli synligt i 

vardagen genom att det uppstår färre konflikter i olika situationer. Enligt resultatet var 

det bara S2 som använde en handlingsplan för att kunna utvärdera och se en utveckling i 

det sociala. Enligt den sociokulturella teorin lär varje individ i samspel med andra och 

har där möjlighet att ta till sig nya kunskaper (Säljö, 2014). Utifrån den sociokulturella 

teorin kan det tolkas som att det är av stor vikt att barn med ett utåtagerande beteende 

får möjlighet att samspela och leka med andra barn för att appropriera kunskap i det 

sociala samspelet. För att träna det sociala samspelet kan det enligt teorin tolkas som att 

det bör göras i en liten grupp och att en pedagog är närvarande och kan stötta när det 

behövs om det finns svårigheter i att samspela med flera. Utifrån resultatet påvisar 

informanterna att de ser när barnen har utvecklats socialt. 

Majoriteten av informanterna var eniga om att barn med ett utåtagerande beteende inte 

har svårigheter med att lära sig kunskapsmässigt, utan menade att svårigheten låg i det 

sociala. Informanterna berättade att de upplevde barn med ett utåtagerande beteende 
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som väldigt smarta. Enligt den sociokulturella teorin beskrivs det att motivationen till 

lärande ökar när barnet ser en meningsfullhet i det som görs och även att det sker genom 

goda upplevelser (Säljö, 2014). Det kunskapsmässiga lärandet skulle kunna tolkas som 

att det blir mer konkret då det kan handla om till exempel fakta om ett djur, medan det 

sociala samspelet handlar om att kunna läsa av och tolka en annan människa. 

 

Hur dokumentationen går till kring hur appropriering sker, och att det sker, verkar skilja 

sig åt. S2 lyfter att det är viktigt att dokumentera och utvärdera i handlingsplaner. Alla 

informanterna menar att det märks i vardagen. Enligt verksamhetsteorin kan det finnas 

spänningar mellan olika sätt arbeta för lärande som i sin tur leder till att verksamheten 

skapar olika förhållningssätt och miljöer (Engeström, 1987). Detta kan tolkas som att 

hur barn lär genom den proximala utvecklingszonen (Engeström, 2001) kan tydliggöras 

genom dokumentation. För att nå målet på egen hand behövs det funderas ut en väg som 

gör att barnet får hjälp att nå dit. Detta skulle kunna ske med hjälp av en handlingsplan 

eller annan typ av dokumentation. Samtidigt behöver det inte utesluta att det även sker 

lärandesitautioner för barn med utåtagerande beteende utan att det dokumenteras, men 

dokumentationen kan göra det mer synligt och även mer konkret mot de läroplansmål 

som förskolan strävar efter att alla barn ska uppnå. Enligt verksamhetsteorin finns det 

spänningar mellan olika sätt att se på hur verksamheten kan utformas (Engeström, 

1987). Utifrån den teorin kan det tolkas som att synen på hur lärande dokumenteras kan 

vara olika. 

 

 

7.5 Sammanfattning av resultatet 
Genomgående för resultatet är att barn är olika och att vuxna behöver lära känna varje 

barn för att kunna möta dem utifrån de behov som finns och att det inte finns några 

universallösningar. Informanterna berättar att de ser mindre av beteendet i mindre 

grupper och att de delar barnen i mindre grupper för att förebygga utåtagerande 

beteende. Det blev tydligt att en kommun där fyra av informanterna arbetade hade satsat 

på att utbilda pedagogerna i tecken som alternativ kommunikation. Dessa pratade om 

detta som ett medvetet och självklart kommunikationssätt. Att arbeta med flera sätt att 

kommunicera och att kommunicera genom miljön gjorde att dessa pedagoger upplevde 

sig ha fler redskap att använda för att arbeta med det sociala klimatet och samspelet i 

gruppen. Hur pedagoger bemöter och förhåller sig till barn med utåtagerande beteende 

är viktigt och av stor betydelse för hur barnet kommer att agera i förskolan berättar 

informanterna, likaså talar de om att positivt bemötande smittar av sig och att klimatet i 

gruppen blir mer accepterande, delaktighet skapas, och att samspelet och 

kommunikationen blir bättre. 
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8 Diskussion 
 

Denna del av studien innehåller resultat-, metod- och etikdiskussion. Den avslutas också 

med förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse för det sociala 

samspelets och den pedagogiska miljöns betydelse för hur barn med utåtagerande 

beteende inkluderas socialt i förskolan utifrån förskollärares och specialpedagogers 

erfarenheter, kunskap och synsätt. Utifrån detta syfte har våra två frågeställningar varit: 

 

* Hur kan det sociala samspelet påverka social inkludering av barn med 

utåtagerande beteende? 

 

* Vilken betydelse har den pedagogiska miljön för social inkludering av 

barn med utåtagerande beteende? 

 

 

Utifrån resultatet tycker vi att de båda frågeställningarna har blivit besvarade. Under 

uppsatsens gång har vi fått nya perspektiv på hur det sociala samspelet påverkar att 

social inkludering sker och vilken betydelse den pedagogiska miljön kan ha för barn 

beroende på vad de erbjuds i förskolans verksamhet på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  

 

För att barn med utåtagerande beteende ska vara socialt inkluderade i den verksamhet 

som de ingår i anser vi att det sociala samspelet behöver utvecklas och tränas. Resultatet 

visar att barn med ett utåtagerande beteende har svårt att samspela både med andra barn 

och vuxna. Svårigheten ligger i att inte kunna läsa av sina kamrater i leken, samt 

svårigheter i kommunikationen. Den pedagogiska miljöns utformande har enligt 

resultatet också en stor inverkan på barn med utåtagerande beteende. Beroende på hur 

den pedagogiska miljön planeras och utformas kan det enligt oss bidra till hur delaktiga 

barnen blir socialt. I förskolan idag är det stora barngrupper vilket också visar på en 

konsekvens för barn med utåtagerande beteende. När grupperna är för stora skapar det 

en otrygghet i barngrupperna vilket vi menar kan trigga barn med utåtagerande 

beteende. Pedagogerna arbetar med detta genom att dela gruppen i mindre grupper 

vilket resultatet visar gynnar barn med utåtagerande beteende. I mindre grupper kan de 

med hjälp av en vuxen träna det sociala samspelet i leken, ta till sig kunskap och öka sitt 

lärande. Resultatet visar också att pedagogernas förhållningssätt är viktigt för hur det 

sociala samspelet i gruppen utvecklas, dels för att det har en stor inverkan på gruppen 

för hur pedagogerna bemöter barn med utåtagerande beteende men också för att 

pedagogerna bör ha ett gemensamt förhållningssätt för att skapa en tydlig struktur för 

barnen. 

 

Barn med ett utåtagerande beteende använder ofta ett negativt sätt att ta kontakt på 

vilket resulterar i att andra barn kan känna sig otrygga eller rädda i barnets närhet. 

Wiking (1991) menar att barn med ett utåtagerande beteende ofta tar till fysiska 

handlingar istället för ord. Detta kan vara en konsekvens av varför dessa barn i vissa fall 

inte är socialt inkluderade. Almqvist (2014) menar att pedagogerna behöver arbeta med 

att alla i gruppen ska vara socialt inkluderade, vilket de kan göra genom att hitta sätt för 

alla barn att bli delaktiga och samspela socialt med varandra. Det sociala samspelt är 
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betydelsefullt för barn med utåtagerande beteende. Om barnet blir socialt exkluderat kan 

det påverka barnets självkänsla. Hotulainen & Lappalainen (2011) menar att barn som 

inte varit socialt inkluderade i förskolan kan få svårigheter i vuxen ålder med 

självkänsla och självförtroende men även det sociala samspelet. Pedagogerna i 

förskolan har en betydelsefull roll i att kunna främja det sociala samspelet genom att 

skapa samspelskulturen i varje grupp (Williams & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

Den pedagogiska miljöns utformande påverkar också hur socialt inkluderade barnen är i 

förskolan genom vad miljön förmedlar till barnen. Miljön utgör villkor för barns lärande 

och formande av deras personligheter. Förskolans miljö kan bidra till att barn protesterar 

mot verksamheten men upplevs av pedagogerna ha individuella problem.  Det är därför 

angeläget att identifiera vad som orsakar barns beteenden för att kunna ändra i miljön 

och påverka barns situation på förskolan (Nordin- Hultman, 2004). Förskolans miljö bör 

utformas efter barnens behov, barnens intresse och lek för att utveckla lärande menar 

Granbom (2011). Miljön kan behöva ändras efter tid då barnens behov skiftar. 

Pedagogernas förhållningssätt gentemot barn med utåtagerande beteende får 

konsekvenser för hur barnet ses av andra barn och på sig själv, bemötandet och hur 

pedagogerna pratar om barn med utåtagerande beteende förmedlar normen i gruppen. 

Nevins, Stanulis och Manning (2002) skriver att pedagogernas förhållningssätt bidrar 

till att skapa goda förutsättningar för social inkludering, gemenskap och barns lärande i 

en meningsskapande verksamhet. 

 

Utifrån vad resultatet visar och tidigare forskning som vi läst in oss på anser vi att det 

sociala samspelet är sammankopplat till många olika faktorer som gör att ett 

utåtagerande beteende kan skapas hos barn i förskolan. Det är tydligt framkommande i 

studien att informanterna ser det som att det är för stora barngrupper i förskolan vilket 

kan leda till ett utåtagerande beteende. En sådan utveckling ser vi som oroande för barn, 

pedagoger, familjer och hela samhället. I förskolan är pedagogerna bra på att hitta 

lösningar och anpassa verksamheten efter barnens behov för att underlätta i barnens 

vardag men vi menar att förskolan uppifrån beslutsfattarnas bord skulle behöva 

organiseras på annat sätt. Studien och tidigare forskning visar att barn med ett 

utåtagerande beteende mår bäst av att ingå i mindre grupper och att det finns en vuxen 

närvarande. Genom att dela barngruppen till mindre grupper där en vuxen kan finnas 

nära kan resultera i att det blir en stor arbetsbelastning på de övriga pedagogerna. Här 

menar vi att det skulle gynna många barn om barngrupperna inte var så stora men att det 

ändå fick finnas personal som räcker till för barnen.  

 

I resultatet framkommer det att många konflikter i barngruppen sker på eftermiddagen 

då det är mindre pedagoger på samma antal barn. Vår erfarenhet är att förskolan oftast 

består av ett arbetslag av tre pedagoger på cirka 20 barn. På förmiddagen arbetar alla tre 

medan det på eftermiddagen bara arbetar två pedagoger. Idag går många barn enligt 

egna erfarenheter långa dagar på förskolan vilket betyder att det kan vara lika många 

barn kvar på eftermiddagen som på förmiddagen men med bara två pedagoger. 

Pedagogerna kan då få svårt att upprätthålla sitt förhållningssätt som gör att barn med 

utåtagerande beteende inkluderas socialt. Vi ställer oss frågande till varför förskolan är 

uppbyggd så, varför ändrar man inte så att pedagogerna kan täcka upp under dagen då 

det går flest barn? 

 

I det sociala samspelet är kommunikationen betydelsefull, hur delaktiga barn med 

utåtagerande beteende är i kommunikationen skulle kunna ses som en indikator på hur 

socialt inkluderade de är i förskolan. Eftersom kommunikation består av turtagning och 

delaktighet och kräver ett aktivt medverkande från flera parter tolkar vi det som att det 
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här blir synligt vem som är en del av det sociala samspelet. Hur denna kommunikation 

sker mellan barnen och mellan barn och vuxna skapar en samspelskultur. Ur barnens 

perspektiv blir det viktigt vilka möjligheter som finns i den sociala och pedagogiska 

miljön för att kunna bli delaktiga i kommunikation och samspel. Att barn har ett 

utåtagerande beteende kan bero på att de har svårigheter i språket vilket gör att de inte 

kan kommunicera med andra utan att ta till knuffar eller slag. Ett sätt att kommunicera 

på utan ord är genom bilder. Informanterna poängterar att de förändrar i miljön genom 

att de sätter upp lekkartor för att miljön ska kommunicera vad de kan göra där. Bilder 

kan också vara ett sätt för att visa tydligt vad som ska ske. Enligt vår tolkning skapar 

detta en tydlighet i strukturen i verksamheten och det är ett bra stöd för alla barn.  Vi 

uppfattar att detta kan minska konflikter och öka lärandet men också leda till att alla 

barn får en större möjlighet att bli socialt inkluderade. 

 

Vi menar att det i dagens samhälle kan upplevas som en norm att alla barn ska gå i 

förskolan. Både ekonomiskt och socialt kan det för dagens föräldrar vara svårt att välja 

annorlunda. Det betyder att de flesta barn idag vistas i förskolan från ett års ålder och 

uppåt. Förskolegrupperna är på många håll större än tidigare. Alla barn ska från tidig 

ålder vara socialt delaktiga i stora barngrupper. För att som barn passa in i normen 

behöver varje individ vara socialt inkluderad. Hur påverkar det barnen? Vilka 

konsekvenser kan det få för samhället om barnen inte blir socialt inkluderade? Några av 

informanterna upplevde att antalet barn med utåtagerande beteende ökar i förskolan, vad 

beror detta på? Är det en konsekvens av att barngrupperna är för stora, är det för lite 

personal på antal barn då många behöver en vuxens närvaro under dagen för att minska 

konflikterna? Vad krävs för att förskolan ska få en extra resurs som i det här fallet skulle 

kunna innebära en extra vuxen för att upprätthålla ett positivt klimat i gruppen, att skapa 

en trygghet hos de barn som ingår där? 

 

8.2 Metoddiskussion 
För att söka svar på våra frågeställningar använde vi oss av kvalitativ metod, intervjuer. 

Intervjufrågorna besvarades och gav oss nya perspektiv på kunskapsområdet. Då 

informanterna valdes ut utan vår kännedom om vilka de var, hur deras lokaler såg ut och 

vilket arbetssätt de hade upplevde vi att det gjorde oss mer lyhörda och öppna för att 

lyssna till deras erfarenheter och synsätt samt bidrog till att våra sinnen skärptes och vår 

kunskap ökade. För att verifiera det som framkom ur intervjuerna skulle vi kunnat göra 

observationer på samma förskolor men det räckte inte tiden till. Det skulle även kunnat 

vara intressant att använda sig av några enskilda intervjuer och några 

fokusgruppsintervjuer för att se om svaren blivit annorlunda. Detta valdes dock bort 

eftersom vi inte tyckte att tiden eller erfarenheten räckte till för att genomföra 

fokusgruppsintervjuer. Tiden och avståndet oss emellan gjorde också att endast en av 

oss kunde närvara vid varje intervju vilket skulle kunna bidragit till att vi ställt andra 

följdfrågor om vi varit två vid intervjutillfällena men skulle också kunnat bidra till att 

intervjuerna blivit kortare och inte så utförliga om vi varit två intervjuare. 

 

Informanterna fick frågorna mailade till sig minst en vecka i förväg men sjukdom 

ställde till det så två av informanterna fick ställa upp på intervjuer med mycket kort 

varsel och hann endast ögna igenom frågorna innan. Detta skulle kunna innebära att 

svaren blivit annorlunda om informanterna hunnit titta igenom frågorna mer innan 

intervjun. Vi märkte också att de informanter som skrivit ner sina svar svarade mer 

precist på frågorna. Trots detta fick vi intressanta svar och vi upplevde att alla hade 

något att bidra med även om arbetslivserfarenheten inom yrket varierade från ett halvår 
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till över tjugo år. Detta kan ha berott på att alla ändå hade erfarenhet av barn med 

utåtagerande beteende i sina grupper. 

 

Innan vi gjorde intervjuerna genomfördes några testintervjuer från personer i andra 

kommuner och där framkom delvis andra svar. Det kanske hade gett en större spridning 

i svaren om de vi intervjuat kommit från olika kommuner. Samtidigt gav dessa 

intervjuer oss en förevisning om att det som ledningen i kommunen satsar på och ger 

riktlinjer för genomsyrar också arbetet genom alla led i förskolan. 

 

Både förskollärare och specialpedagoger intervjuades för att få svar på våra 

frågeställningar utifrån olika perspektiv.  Yrkesgrupperna fick samma frågor och vi 

upplevde att de alla kunde svara på frågorna. Efter intervjuerna tyckte vi att de båda 

yrkesgrupperna gav oss vidare perspektiv i svaren och en större helhetssyn runt 

frågeställningarna. Vi upplevde att yrkesgruppernas svar överensstämde och att det 

verifierade validiteten i resultatet. Teorierna som studien utgick ifrån anser vi gjorde 

analysarbetet möjligt och fördjupande av vårt resultat. De gav en större förståelse för 

svaren mot frågeställningarna. Den sociokulturella teorin ansåg vi fördjupade empirin 

genom att den belyste och fördjupade förståelsen av kommunikationen och lärandet i 

sociala sammanhang. Även att teorin såg till individen och sammanhanget runt omkring 

kändes användbart för att analysera empirin med för att fördjupa förståelsen kring våra 

frågeställningar. Verksamhetsteorin har vi också sett som användbar att använda i vår 

analys. Den gav oss ett djupare och tyngre perspektiv på empirin genom att den kunde 

påvisa spänningarna i de skillnader som framkom i resultatet. Dessa kunde ses som att 

olikheterna gjorde att verksamheten kunde utformas på olika sätt beroende på vilket 

synsätt som valdes att se utifrån. Denna teori visade på att förskolan som verksamhet 

strävar efter att upprätthålla sin verksamhet i den form den har men att andra synsätt, 

olikheter hos individer och pedagogiska miljöer kan göra att verksamhetens form 

ändras. Verksamhetsteorin har även fördjupat vår förståelse för att miljöerna och 

individerna påverkar varandra åt olika håll. Vi upplevde inte att det var något som 

framgick utav vårt resultat som inte gick att analysera med hjälp av teorierna. 

 

8.3 Etikdiskussion 
Studien har genomförts enligt de forskningsetiska principerna och som genomsyrat hela 

arbetet. Vi har inte upptäckt några svårigheter eller dilemman under arbetets gång vad 

gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informanterna har 

avidentifierats i arbetet och så vitt vi har kunnat bedöma har inget av det informanterna 

berättat för oss hanterats oetiskt i arbetet. Samtidigt är vi medvetna om att det kan bli 

olika tolkningar av de dilemman som lyfts i studien. 

 

8.4 Att undersöka vidare 
I resultatet av studien var majoriteten av informanterna eniga om att barn med 

utåtagerande beteende inte hade några svårigheter i det kunskapsmässiga lärandet. De 

gav uttryck för att barn med utåtagerande beteende var väldigt begåvade. Vi tycker att 

det vore intressant att undersöka om det finns något samband mellan det 

kunskapsmässiga lärandet och social inkludering. Hur kan det kunskapsmässiga 

lärandet påverkas om barnet inte är socialt inkluderat, fortsätter barnet att utveckla nya 

kunskaper? 
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10 Bilagor 

Bilaga A 

 

Dessa frågor är en grund för intervjun. Andra följdfrågor kan tillkomma. 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat inom yrket? 

Vad innebär barn med utåtagerande beteende för dig? 

Hur ofta har du mött barn med utåtagerande beteende? 

Vad innebär kommunikation i förskolans verksamhet för dig? 

Hur kommunicerar miljön delaktighet och samspel till barnen? 

Kan du beskriva din roll i kommunikationen/ samtalen med barnen? 

Upplever ni att det sociala samspelet är annorlunda när barn med utåtagerande beteende 

finns i gruppen? Följdfråga: Kan du beskriva skillnaden om detta inte finns i gruppen? 

Hur arbetar ni med socialt och kunskapsmässigt lärande? Gör ni på något annat sätt när 

barn med utåtagerande beteende finns i gruppen? 

Vilken betydelse har språket för det sociala samspelet? 

 

Kan du ge exempel på faktorer som du ser gynnar social utveckling? 

 

Vilken betydelse har gruppen för den sociala utvecklingen för barn med utåtagerande 

beteende? 

 

Hur upplever du att andra barn ser på och påverkas av barn med utåtagerande beteende? 

 

Vad gör ni som personal om ni ser att det sociala samspelet inte fungerar i gruppen? 

(När barn med utåtagerande beteende finns med?) 

Hur upplever ni att den pedagogiska miljön påverkar arbetet kring barn med 

utåtagerande beteende? 

Hur delaktiga bör barn med utåtagerande beteende vara i förskolans verksamhet? 

Följdfråga: Hur skulle man kunna anpassa i verksamheten för att barn med utåtagerande 

beteende ska inkluderas mer i gruppen? 

Hur kan du se att barn med utåtagerande beteende har utvecklats socialt i förskolan? 

Hur kan du se att barn med utåtagerande beteende har lärt sig kunskapsmässigt i 

förskolan? 

 

Mvh Sarah och Anna 
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Bilaga B 
 

Hej! 
Vi är två förskollärare som går sista terminen på Specialpedagogutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under våren 2016 ska vi skriva vårt självständiga arbete och 

har valt att skriva om det sociala samspelets och den pedagogiska miljöns betydelse för 

social inkludering av barn med utåtagerande beteende i förskolan. Vi har läst in oss på 

forskning kring vårt ämne och vill nu med hjälp av dig få ökad förståelse för vilken 

betydelse det sociala samspelet och den pedagogiska miljön har för hur social 

inkludering sker i förskolan för barn med utåtagerande beteende. 

 

Du får detta brev för att du har tackat ja till att delta i vår studie genom en enskild 

intervju. Vi ser fram emot ditt deltagande och berikande med dina erfarenheter, tankar 

och kunskaper. I denna studie kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan 

avbryta din medverkan när du vill, deltagandet och data som vi samlar in kommer att 

behandlas konfidentiellt, den information som du delger oss kommer endast att 

användas i vår studie. Om du vill fråga oss något så hör gärna av dig till oss! 

 

Endast en av oss kommer att vara med vid intervjun som kommer att ta ca 1 timma. 

 

Med vänliga hälsningar 
Anna Lagerqvist tel XXXX & Sarah Fagerström tel XXXX 

Handledare: 

Marianne Björn 

e-post: XXXX 
 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 


