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Abstrakt 
Svensk titel: Barn som uppfattas utagerande i förskolan: en studie om förskollärares 

förhllningssätt till inkludering och jämlika relationer till barn som uppfattas utagerande  

 

Engelsk titel: Preschool children acting out: a study on preschool teachers approach 

towards inclusion and equivalent relations to children perceived as disruptive  

 

Syftet med studien är att genom fem intervjuer redogöra för förskollärares uppfattningar 

om barn som uppfattas utagerande samt hur förskollärare beskriver sitt arbete för att 

bidra till inkludering av alla barn i verksamheten. Frågeställningarna som ligger till 

grund för studien är hur förskollärarna beskriver ett "utagerande" barn, hur 

förskollärarna beskriver sina relationer till barn som uppfattas utagerande respektive 

resterande barngrupp samt hur förskollärarna beskriver sitt arbetssätt för att inkludera 

alla barn i verksamheten. Studien är kvalitativ och metoden som har använts är 

semistrukturerade intervjuer som har transkriberats och därefter analyserats. Till grund 

för analysen ligger tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Urvalet är fem 

förskollärare som arbetar i olika förskolor men alla har någon form av erfarenhet av att 

arbeta med barn som beskrivs utagerande. Studiens resultat visar att förskollärarna har 

relativt liknande beskrivningar om ett "utagerande" barn. Vi har delat in deras svar i tre 

olika teman, dessa teman är: barn i konflikt, normer och regler- en svårighet för barn 

som uppfattas utagerande? samt kommunikation inom arbetslaget. Det beskrivs barn 

som söker uppmärksamhet och har svårt att uttrycka sina känslor. Förskollärarna 

beskriver att de försöker ha en så jämlik relation som möjligt till alla barn men det kan i 

vissa fall vara svårare till barn som upplevs utagerande eftersom de oftast bearbetar 

samma konflikter om och om igen. Arbetet med att inkludera varje barn i verksamheten 

sker i de flesta fall genom att ha en positiv inställning till de aktiviteter som görs 

tillsammans med barnen. Förskollärarna menar att de visar en positiv inställning för 

barnen genom att prata med glad röst och genuint verka intresserade av det som ska 

göras.   

 

Nyckelord 
Utagerande, barn, inkludering, förskola, förskollärare, jämlika relationer 
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1 Inledning  
Barn som uppfattas utagerande ses ofta av samhället som besvärliga och att de skapar 

problem för sig själva. I förskolan strävar de som arbetar efter att dessa barn ska vara en 

del av barngruppen och inte pekas ut av varken barn eller förskollärareer som 

annorlunda eller som de svarta fåren i gruppen. Genom tidigare erfarenheter i förskolans 

verksamhet har vi observerat vissa skillnader i bemötandet av barn med utagerande 

beteenden till skillnad från resterande barngrupp. Detta har lett till att vi närmare vill 

undersöka hur förskollärarna uppfattar dessa barn och deras relationer till dem samt hur 

de kan stötta barnen till att bli mer involverade i verksamheten.  

 

Förskolan är den plats där barn upp till sex år spenderar den största delen av sin vardag. 

Därför är det angeläget att alla barn får en så gynnsam vistelse på förskolan som 

möjligt. Skolverket (2016) beskriver att alla barn behöver stöd under sin förskoletid, 

vissa av dessa barn behöver särskilt stöd under kortare perioder eller under hela 

vistelsen i förskolan. Vi har valt att skriva om barn som beskrivs utagerande. 

Utagerande är ett begrepp vi anser är komplext i relation till förskolan. I förskolan 

pratas det vanligtvis om barn med utagerande beteende eller barn med problemskapande 

beteende på grund av att barn oftast inte får diagnoser som ADHD, ADD eller Asperger 

i så tidig ålder. Kadesjö (2010) skriver att minst tio procent av alla barn och ungdomar i 

Sverige kan kategoriseras med ADHD, trotssyndrom eller andra uppförandestörningar. 

Att barnen oftast inte har hunnit få någon diagnos i förskolan, menar vi, kan innebära 

både för- och nackdelar. Positivt då förskollärarna inte diskriminerar barnen bara för att 

barnen har en specifik diagnos och negativt då det kan vara svårt att hitta vägar för att få 

med alla barn i verksamheten.   

 

Varför vi anser att denna studie är viktig är bland annat för att 1994 skrev Sverige, 

tillsammans med nästan alla medlemsländer i FN, under Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006). I denna finns riktlinjerna för ”en skola för alla” 

utformade. Skolan ska möta alla barn utifrån deras egna förutsättningar. 

Salamancadeklarationen har FN:s standardregler gällande delaktighet och jämlikhet för 

människor med funktionsnedsättning som grund vilket handlar om inklusion, som 

innefattar samhällets normer och regler. Svenska skollagen (2010:800) beskriver att: 

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges det stöd som deras speciella behov kräver", samt att läroplanen för förskolan (Lpfö 

98, rev.2016) påpekar att:  
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt (sid 5). 
 

 

1.1 Bakgrund  

Nationalencyklopedin beskriver utagerande som: ”utagerande, utåtagerande, eng. acting 

out, aggressivt beteende, inom psykiatrin betecknat som social beteendestörning. 

Utagerande kan ta sig olika uttryck, alltifrån verbal aggressivitet och destruktivitet mot 

föremål till aggressionshandlingar mot djur och människor. Tendensen till utagerande 

brukar avta med stigande ålder” (Nationalencyklopedin, 2012). Wiking (1991) menar att 

ett barn som upplevs utagerande uttrycker sina känslor, till exempel ilska eller rädsla, 

genom handlingar istället för genom ord.   
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Stigmatisering beskrivs av nationalencyklopedin som: stigmatiseʹring (av stigmatisera, 

av medeltidslat. stigmatiʹzo’ärra’, se vidare stigma), inom samhällsvetenskaperna en 

term för social stämpling. Stigmatisering är ett begrepp som förekommer i 

diskussionerna kring alla slags diagnoser av människor. Det pratas om att människor 

inte får bli stigmatiserade, det vill säga inte bli diskriminerade på grund av sin diagnos 

eller att de behöver särskilt stöd. Edfelt (2015) skriver att om en diagnos är 

stigmatiserande beror det på de inflytelserikas inställning till en diagnos och deras sätt 

att prata om den i sociala kontexter.  

  

Integrering och inkludering är ett par begrepp som vi ofta stöter på när vi pratar om barn 

med speciella behov i förskolans verksamhet. Göransson och Nilholm (2013) definierar 

inkludering som att helheten ska anpassa sig efter de mindre delarna och integrering 

som att de mindre delarna ska anpassa sig efter helheten. Salamancadeklarationen (+10 

2006), som antogs den tionde juni 1994 i Salamanca, beskriver dessa begrepp som att: 
 

Integration stödjer och välkomnar mångfald bland studenterna. Syftet är att 

eliminera socialt utanförskap grundad på ras, samhällsklass, etnicitet, 

religion, kön och förmåga – den definitionen är inte allmänt tillämpad 

(Salamancadeklarationen och Salamanca +10 2006).  
 

Inkludering ses som ett synsätt där skolan ska vända sig till, och möta alla 

elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjligheter till lärande, 

kultur och kommunikation som andra i samhället (Salamancadeklarationen 

och Salamanca +10 2006).  

 

Integrering syftar alltså till att inga barn ska bli utanför eller diskriminerade på grund av 

förmåga, kön, etnicitet o.s.v. men verksamheten anpassar sig inte efter individerna utan 

individerna får anpassa sig efter verksamheten. Inkludering syftar, till skillnad från 

integrering, mot att verksamheten ska anpassas till alla barns behov och de ska inte stöta 

på några hinder i verksamheten på grund av kön, etnicitet, sin fysiska eller psykiska 

förmåga o.s.v.   

 

Edfelt (2015) skriver att majoriteten av de neuropsykiatriska diagnoserna ställs efter att 

barnen har slutat på förskolan. Detta leder till att det som förskollärarna observerar och 

upplever i relation till ett barn först blir tydliggjort upp till flera år efter att barnen har 

slutat på förskolan. Det finns många olika anledningar till en diagnos. Det kan handla 

om att få förståelse för andra och sig själv, om att få stöd eller behandlingsmetoder. 

Vidare menar Edfelt (2015) att en diagnos alltid ses som något negativt. Det är inte 

något positivt med en diagnos så som ADHD, Asperger eller till exempel astma men det 

är positivt att få kunskaperna som kommer med en diagnos. 

 
1.1.1 Syn på barn och barn i behov av särskilt stöd i relation till förskola och skola 
genom tiderna  

I det gamla bondesamhället var familjen den centrala produktionsenheten. När 

industrisamhället började växa fram allt mer under sekelskiftet (1800-1900 talet) slutade 

familjen succesivt vara medelpunkten i produktionen. När allt fler familjer flyttade in 

till städerna och började arbeta inom industrin uppstod problemet, vilka skulle ta hand 

om barnen. I samband med detta började barnen beskrivas som "vildar" som var i behov 

av att undsättas, räddas samt civiliseras. Samhället ansåg att barnen riskerades att bli 

samhällsfientliga element när de inte längre lärde sig goda seder inom familjen. Det var 

något som behövde förebyggas och på grund av detta växte förskolan och den 

obligatoriska skolan fram. Detta har skett på ett omstritt sätt.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stigma
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Efter andra världskriget blev skolan mer och mer ett centrum för barnens omvårdnad, 

fostran och lärande (Axelsson och Qvarsebo 2010).   

 

Friedrich Fröbel (1782-1852) klassas som en utav de personer som har haft det största 

inflytandet på förskollärareiken inom den svenska förskolan. Han grundade lek- och 

sysselsättningsanstalten kindergarten och menade att leken hade en central roll för 

barnets utveckling samt att varje barn var en unik individ. Den fösta egentliga 

Kindergarten i Sverige, eller barnträdgård som det kom att heta i Sverige, ansågs ha 

startats av Anna Eklund (1872-1942) år 1896 i Stockholm, som visade sig ha betydelse 

för hur verksamheten kom att utvecklas (Lundgren 2014). Det fanns också under 1800-

talet enstaka småbarnsinstutioner. Historian kring dagens förskola kan först och främst 

kopplas till systrarna Ellen och Maria Moberg som hade studerat i Berlin och fick en 

inblick i Fröbels kindergarten. De startade upp en barnträdgård (kindergarten) i 

Norrköping som var Fröbel-inspirerad. Leken var en central del men även arbetet var 

viktigt då barnen fick ansvar, exempelvis att diska eller ta hand om blommor. Meningen 

med det var att frambringa en harmonisk stabilitet mellan kropp och själ. Synen på barn 

var en liknelse med plantor, de behövde näring och stöd för att utvecklas (Pramling 

Samuelsson 2014).    

 

Skolkommissionen 1946 presenterade en idé som innebar en förändring för samhället, 

nämligen ”en skola för alla”. I övervägandet förespråkades det om att folkskolan (barn 

från sju till fjorton år) och realskolan tillsammans skulle bli en nioårig enhetsskola för 

alla barn. Alla barn mellan sju och femton år skulle ingå i den nya enhetsskolan. De nya 

klasserna skulle inte vara utformade på något specifikt vis och det särskilda stödet 

skulle ges i form av individualisering av undervisningen. En skola för alla följdes dock 

inte konsekvent då alla barn inte var en del av denna idé. För de mindre begåvade 

barnen var det en särskild lösning som innebar fortsatt satsning på hjälpklasser 

(Skolverket 2011).   
 

År 1962 infördes grundskolan och de särskilda alternativen fortsatte, såsom hjälpklass, 

observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass och Cp-klass. Den dåvarande 

läroplanen gav riktlinjer för varierande konstruktioner av specialundervisning skild från 

den ordinarie undervisningen.  

Barn som gick i klassen utan specifikt stöd kunde få särskilt stöd under en kortare 

period som till exempel innefattade talklinik och läsklinik (Skolverket 2011). Under 

senare 60-tal genomfördes barnstugeutredning. Begreppet barn med särskilda behov har 

sin utgångspunkt i barnstugeutredningen och dessa barn skulle ha förtur till de 

förskoleplatser som fanns. Det förskollärareiska arbetet skulle börja integrera omsorgen 

mer genom att se till varje barns intresse. Undantag var de barn som till exempel hade 

en grav utvecklingsstörning, autism eller dövhet (Lutz 2009).   

 

1972 hade en tredjedel av barn och elever särskilt stöd under en kortare eller längre 

period, dock minskade det på andelen barn som fick särskilt stöd i slutet på 70-talet. I 

mitten på 70-talet publicerades en utredning om skolans inre arbete, SIA-utredningen, 

som introducerade en reviderad syn på barn i behov av särskilt stöd. Det börjades tala 

om ”en skola med undervisningssvårigheter” i stället för ”barn och elever i svårigheter”. 

Det blev allt mer aktuellt att anpassa skolan och dess arbetssätt efter eleven och inte 

anpassa eleven efter skolan. Skolans fokus låg alltså på det förskollärareiska så att 

verksamheten utformas och anpassas så att varje enskild individ ska kunna uppfylla 

förbestämda mål eller krav (Skolverket 2011).  
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Det var först under 80-talet allt fler barn som inte uppfattades behöva något särskilt stöd 

började integreras i förskolan. Tanken med att fler barn skulle integreras i verksamheten 

var först och främst ett ideologiskt ställningstagande. Antalet förskoleplatser ökade 

hastigt då en betydande utbyggnad av barnomsorgen skedde, vilket var en väsentlig 

drivkraft för förskolans breddning. När allt fler barn med varierande förutsättningar 

integrerades i förskolans verksamhet ökade intresset för forskning beträffande 

barnomsorgen. Då utbyggnaden var klar och förtursärendena förlorade mer av sin 

aktualitet blev forskning inom området allt mer begränsad. De nya förskolorna som 

byggdes upp med generella statsbidrag för barn i behov av särskilt stöd har i obetydlig 

grad omnämnts inom forskningen (Lutz 2009).  
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2 Syfte  
Syftet med studien är att genom fem intervjuer redogöra för förskollärares uppfattningar 

om barn som upplevs utagerande och hur förskollärare beskriver sina relationer till 

barnen samt sitt arbete för att bidra till inkludering av alla barn i verksamheten. 

 

2.1 Forskningsfrågor  
Hur beskriver förskollärarna ett ”utagerande” barn?   

Hur beskriver förskollärarna sina relationer till barn som uppfattas utagerande samt till 

respektive resterande barngrupp? 

 

Hur beskriver förskollärarna sitt arbetssätt för att inkludera alla barn i verksamheten? 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel redogör vi i relation till vårt syfte och våra frågeställningar först om olika 

definitioner av barns utagerande. Sedan fortsätter vi redogöra för hur inkludering i 

förskolan idag ser ut i relation till barn som uppfattas utagerande.   

 

3.1 Olika definitioner av utagerande barn kopplat till förskolans 
verksamhet 
Lutz (2006) redogör i sin fallstudie om begreppet "barn med särskilda behov". Barn 

med särskilda behov innefattar barn vars svårigheter har sin grund i psykiska, sociala, 

fysiska, språkliga eller andra grundkonstruktioner. Definitionen av de särskilda behoven 

är essentiell för att frambringa en uppfattning om när en utvecklingsbedömning ändrar 

karaktär och i stället blir en avvikelsebedömning. Ett barns beteende uppskattas av 

förskollärarna som avvikande när det extra stödet som barnet är i behov av definieras 

som särskilt. På så sätt blir avvikelsen en bedömning i förhållande till vad som anses 

normalt i ett barns utveckling. Folkman (1998) skriver att när vi pratar om barn i behov 

av särskilt stöd pratar vi ofta om symptom och orsaker. Barnen har de eller de 

symptomen, har det svårt hemma eller har "ett fel i hjärnan", som författaren själv 

uttrycker det. Det vi missar i dessa sammanhang är vad barnet har gått miste om eller 

vilka behov barnet behöver få tillgodosedda. 

 

I en fallstudie av Lutz (2006), genomförd i Sverige, innefattar begreppet utagerande hur 

barn, barn som visar ovanlig aggressivitet, upplevs svårstyrda, livliga och impulsiva. 

Det finns också mönster om att det i stor omfattning rör sig om pojkar. Författaren 

påpekar att svårigheter med språk och kommunikation ofta finns som en 

problembeskrivning och som en del i barn som upplevs utagerandes bekymmer, dock 

inte i alla fall då grunden till ett utagerande beteende i stället definieras psykosocialt. 

Utagerande beteende beskrivs ofta som något barnen har med sig hemifrån, exempelvis 

genom bristande gränssättning. Aggressivitet sätts emellanåt i samband med specifika 

situationer och moment i förskolan, dock behöver det inte endast handla om de barn 

som beskrivs utagerande utan även de barn som inte har ett sådant beteende. En 

svårighet som ofta beskrivs i samband med barn som upplevs utagerande är deras 

samspel med andra barn. Detta samspel präglas av ombytliga reaktioner med många 

humörsvängningar. Det här beskrivs även som att det påverkar samspelet mellan barnet 

och förskolläraren. Författaren påpekar vikten av ett arbete som sker nära de barn som 

beskrivs utagerande samt att finnas i närheten för att undvika konflikter för att skapa 

och upprätthålla en positiv stämning. Det händer att de barn som upplevs utagerande 

framställs som ett hinder för att genomföra olika aktiviteter på förskolan. Författaren 

påtalar att det finns få anspelningar som syftar till att verksamheten ska anpassas utifrån 

barnen utan fokus ligger i stället på att anpassa barnen utifrån verksamheten (a.a.). 

Antropologen James Scott beskriver hur de grupper som har svårt att göra sina röster 

hörda i samhället använder sig av ett diskret motstånd som ofta inte kräver någon 

koordination eller planering och de är ofta fokuserade på att få ett omedelbart resultat 

(Scott i Dolk 2013:34). Dolk (2013) menar att detta går att applicera på förskolebarnen 

då deras beteende upplevs impulsiva och spontana. 

 

Utagerande barn beskriver Folkman (1998) som att de stormar fram på förskolan och att 

de ofta lämnar ett spår av ledsna barn och arga och frustrerande vuxna efter sig. Hon 

menar att förskollärarna ofta får en felaktig bild av de barn som beskrivs utagerande på 

grund av deras aggressiva beteenden. Begreppet aggressiv beskriver hon som att barnen 

har svårt att handskas med sina känslor och att de släpper ut alla sina impulser.  
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Hon tar upp att barn som uppfattas utagerande ofta har dålig självkänsla vilket gör att de 

vill synas och höras mycket, detta kan lätt göra att barnens beteende går överstyr. Om 

förskollärarna kritiserar barnens beteende kan det leda till ännu sämre självkänsla och 

de fastnar i en negativ spiral. Hon beskriver vikten av att förskollärarna lyfter fram 

barnens positiva förmågor och på så sätt stärker deras självkänsla. Vidare menar 

Folkman (1998) att förskollärarna måste ingripa så tidigt som möjligt i en konflikt som 

skapats av ett barn som upplevs utagerande för att undvika att barnen hamnar i 

situationer som uppfattas destruktiva. Konsekvenser är väldigt viktiga för dessa barn 

samt att påminna dem om regler som gäller i verksamheten. Oftast är det ingen mening i 

att försöka resonera med barnen när de är aggressiva eller ilskna utan det blir bättre om 

barnen får en stund att lugna ned sig för att sedan tillsammans försöka komma fram till 

vad som blev ”fel”. 

 

3.2 Skapa olika relationer i förskolan  
Naile Demirkaya och Bakkaloglu (2015) genomförde en studie i Turkiet där de 

undersökte om det fanns några skillnader i relationerna mellan förskollärare och barn 

beroende på om barnen hade tillskrivits några speciella behov eller inte. I denna studie 

tolkas utagerande barn som en underkategori till barn med speciella behov. De kom 

fram till att barn som tillskrivits dessa behov fick mindre närhet av förskollärareen. 

Författarna beskriver att deras resultat stämmer överens med tidigare forskning som de 

har tagit del av. De tar upp att barns sociala förmågor samt att barn som uppfattas 

utagerande påverkar deras relation till förskollärarna. Resultaten visar att barn som inte 

har tillskrivit några speciella behov har en bättre relation till förskollärarna. Barn som 

har tillskrivits speciella behov är mer beroende av förskollärarnas stöd vid konflikter 

och andra liknande situationer än andra barn. 

 

Dolk (2013) menar att barns motstånd ofta framkommer genom att barnen blir besvikna, 

klagar eller protesterar mot det som ska göras. Hon menar att dessa uttryck ofta tolkas 

som barnens oförmåga, att de inte kan vänta på sin tur eller välja vad de vill göra. 

Vidare beskriver författaren att dessa barn kan uppfattas gnälliga, krävande eller som att 

barnen är i behov av extra stöd då de kan uppfattas utagerande (a.a.). Palla (2011) 

påpekar att barn ska varken framstå som “för mycket” eller “för lite” på grund av att det 

inte är passande att utmärka sig för mycket.  

Författaren menar att förskollärare kan tona ned ett utagerande och avvikande beteende 

genom att använda sig av individuella lösningar för det enskilda barnet. De individuella 

lösningarna skapar en möjlighet till att de svårigheter och olikheter barnet har ska bli 

mindre framträdande. Genom detta kan förskollärarna ta med och inkludera barnet som 

beskrivs ha ett avvikande beteende och på så vis hjälpa barnet att nå framgång.  

 

Folkman (1998) menar att det är av stor vikt att de vuxna skapar en relation byggd på 

tillit till de barn som beskrivs utagerande de behöver vuxna som de kan lita på och som 

de vet orkar med allt testande och deras utbrott. De behöver fasta rutiner och strukturer 

som följer dem dagligen så de vet vad som kommer att hända och att de vet att någon 

stoppar dem samt hjälper dem att samla sig efter att de har haft ett utbrott. Folkman 

(1998) samt Davis, Watson och Cunningham-Burley (2008) menar att barn som 

beskrivs utagerande beter sig olika beroende på vilka människor de har i sin närhet. 

Författarna påstår att barnen är medvetna om att de vuxna i deras närhet kan styra hur 

mycket barnen kan påverka sin vistelse på förskolan men genom att de anpassar sitt 

beteende efter de vuxna kan de ändå påverka ganska mycket. Svårast beskrivs de barn 

som uppfattas utagerande ha i leken och i samspelet med sina kamrater.  
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De uppfattas inte ha förståelse för de underliggande regler som finns i leken eller hur 

samspelet bör ske därför tolkas dessa barns konfliktsökande, som ett sätt att ta kontakt 

med de andra barnen. Detta leder oftast till att leken i fråga blir destruktiv och de barn 

som upplevs utagerande får ta skulden för både barn och vuxna (a.a.).   

 

Folkman (1998) menar att om föräldrar och förskollärareer inte delar bilden av barnet 

som utagerande och hur dess beteende kan påverka verksamheten kan detta leda till 

konflikter. Det kan leda till att föräldrarna vill lägga över ansvaret för barnets beteende 

på förskollärarna och verksamheten eller att "barn är sådana i den åldern". Hon menar 

att detta kan bero på att föräldrarna kanske inte vet hur de ska hantera eller hjälpa sitt 

barn vid till exempel konflikthantering vilket leder till att de blir frustrerade. Det är 

viktigt att förskollärarna finns där för dem och är villiga att stötta och hjälpa föräldrarna 

som vill ta emot hjälpen. 

 

3.3 Inkludering i förskolan idag 
Bond (2010) beskriver en studie som genomförts i Florida, USA, angående inkludering 

i förskolan. I artikeln beskrivs det att under de senaste tjugo åren har en uppsättning av 

juridiska, rationella och empiriska diskurser utformats och blivit till grund för hur vi 

tillhandahåller utbildningstjänster samt hur vi inkluderar förskolebarn med 

funktionshinder i verksamheten. Empiriska studier visar på att inkluderande 

inlärningsmöjligheter, om det görs på rätt sätt, kan vara till nytta både för barn med och 

utan sådana funktionshinder, något som resulterar i akademiska vinster samt en 

förbättring med sociala färdigheter. Eftersom små barn med funktionsnedsättningar 

deltar allt mer i förskolans lärmiljöer ställer det högre krav på förskollärarna som måste 

anpassa sig själva samt verksamheten efter varje barns förutsättningar för att underlätta 

inkludering av alla barnen. Dessvärre har de flesta förskollärareer tyvärr nästan ingen 

eller väldigt lite utbildning inom området att arbeta med barn med funktionsnedsättning.  

Alla deltagare i Bonds (2010) studie i USA var kvinnor med en medelålder på 38år. De 

hade olika etniska bakgrunder och jobbade på olika förskolor. Målet med den här 

studien var att undersöka föreställningar och färdigheter som förskollärare har och hur 

pass redo de är för att inkludera alla barn i verksamheten. Inför denna kvantitiva studie 

utformades ett särskilt undersökningsformulär för att undersöka de föreställningar och 

uppfattningar förskollärarna hade om inkludering. Det togs även upp vad förskollärarna 

hade för åsikter om vilken kompetens och utbildning som de själva ansåg att de 

behövde ha för att kunna inkludera alla barn. Resultaten visade på att förskollärarna som 

deltog i studien hade goda förväntningar på sin egen förmåga att inkludera barn med 

särskilda behov i verksamheten. Förskollärarna har också ett gott förtroende för de 

metoder och arbetssätt de använder sig utav gällande inkludering. De nämner bland 

annat samarbetet med familjen och utformningen av miljön som medel till att inkludera 

barn med funktionshinder i verksamheten. 

 

Nilholm (2006) menar att det inte finns något vetenskapligt underlag som visar på hur 

inkluderande processer skapas. Han menar dock att det finns andra sätt att kartlägga 

huruvida vissa faktorer påverkar inkluderingen, till exempel genom att titta på beprövad 

erfarenhet. Dessa faktorer beskrivs utifrån tre olika rubriker: lärare, skola och yttre 

förutsättningar. Några av de faktorer som tas upp är: lärarens attityd till olikheter så som 

till exempel etnicitet, diagnoser m.m., skolans flexibilitet till användning av 

arrangemang utanför klassrummet och yttre förutsättningar som till exempel motivation 

och kunskap bland politiker och skolledning på olika nivåer.   
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En aspekt som Edfelt (2015) tar upp i relation till inkludering är huruvida inkludering 

alltid är för barnens bästa. Han menar att om ett barn som till exempel redan upplever 

sociala svårigheter ska vara med i dagens stora barngrupper vid, säg en samling, kan 

detta försvåra för barnet. Han menar att om vi kräver att alla barn ska vara med och 

genomföra vissa aktiviteter medan aktiviteten i sig är för svår att genomföra för vissa 

barn så kommer vi, oftast, kort därefter stöta på ett utagerande beteende.   
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4 Teorianknytning  
Vår studie syftar till att redogöra för förskollärares uppfattningar om barn som beskrivs 

utagerande och hur förskollärarna beskriver sina realtioner till barnen samt hur de 

arbetar för att bidra till inkludering av alla barn i verksamheten. Vi anser att syftet 

passar till det sociokulturella perspektivet, som bygger på att barn genom leken 

utvecklar medvetenhet om sina handlingar samt hur det sociala umgänget fungerar. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2014a) uppger att inom det sociokulturella perspektivet skapar människan ett 

lärande i samspel med andra, om det så är under en lektion i skolan eller en fikastund 

med vänner. Interaktion och kommunikation framställs som två hjälpmedel och redskap 

för att skapa utveckling samt ett lärande. Stensmo (2007) redogör för Vygotskijs tankar 

om det sociokulturella perspektivet och han menar att barns mentala utveckling börjar i 

leken. Ett barn bearbetar intrycken, lär sig hantera omvärlden och får på så vis en 

uppfattning om sin omgivning. När ett barn får mer erfarenhet använder det sig allt mer 

av sin fantasi och kan skapa olika lekkombinationer. I leken kan barnet frigöra sig från 

nuet och slukas upp av något som rör framtiden. Vygotskij menar att olika lekar bidrar 

till barns mentala utveckling för att de lär sig tänka ur olika perspektiv. På så sätt är det 

betydelsefullt att leken är en central del i förskolans verksamhet. Genom leken utvecklar 

barn medvetenhet om sina handlingar samt sina kunskaper om hur det sociala umgänget 

fungerar.  

 
Vygotskij menade att människan alltid befinner sig under utveckling och förändring. 

Människan har en möjlighet att tillägna sig kunskaper under en dag i olika 

samspelssituationer. I det sociokulturella perspektivet ses inte människan som enbart ett 

förråd av kunskap utan hon är ständigt på väg att tillägna sig ny kunskap med hjälp av 

det hon redan vet och kan. Detta sätt att se på människans utveckling och lärande kallas 

för utvecklingszon (zone of proximal development, ZPD). Utvecklingszonen förklaras 

som det avstånd som finns mellan vad en person kan prestera ensam utan någon hjälp 

och vad en person kan prestera med hjälp av andra (Säljö 2014b). Utvecklingszonen är 

betydelsefull i ett barns lärande då barn ofta klarar av mer än vad människorna kring 

dem tror. Med lite hjälp och stöd i det barnen gör kan det bidra till en utmaning i något 

hen kanske ser som omöjligt. Genom att handleda barnen skapar det en möjlighet för 

dem att lösa de svårigheter som kan uppstå (exempelvis under påklädning) som de 

annars kan ha sätt som ogenomförbart. 

 

 
Figur 1: Utvecklingszon (Säljö 2014b) 
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4.2 Sociokulturellt perspektiv kopplat till barn som beskrivs 
utagerande  
Gardner och Shaw (2008) samt Säljö (2014a) beskriver att utagerande och andra 

beteendeproblem i förskolan påverkas både av biologiska och miljömässiga faktorer, 

något som speglas genom barnens olika egenskaper. Gardner och Shaw (2008) tar upp 

att extrema temperament kan ses som en riskfaktor för mer problembeteende högre upp 

i skolåldern. På senare år har de samverkande faktorer som bidrar till skillnader i hur 

många barn som tidigt visar på utagerande beteende fått ett större erkännande. Således 

har bedömningsinsatserna bland utagerande- och problembeteende fokuserats till att 

förändra barns och föräldrars beteende, föräldrarnas resurser samt kvaliteten på 

samspelet mellan barn och förälder. 
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5 Metod  
I relation till vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ forskningsansats. Vi har valt just denna metod för att vi anser att våra 

frågeställningar är komplexa och vi vill få fram ett så nyanserat resultat som möjligt. 

Våra reflektioner kring detta förstärktes då vi tog del av Brymans (1997) tankar 

angående det grundläggande draget i en kvalitativ forskning. Författaren menar att 

kvalitativ forskning huvudsakligen handlar om att se eller ge uttryck åt händelser samt 

normer och värden utifrån de studerande personernas perspektiv. Vid en kvantitativ 

studie finner vi det svårt att få fram varje individuell förskollärares reflektioner och 

kunskaper.  

 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Det vetenskapsteoretiska perspektiv som vi anser att vårt arbete ligger närmst är det 

metodologiska hermeneutiska perspektivet. Allwood och Erikson (2010) beskriver detta 

perspektiv som ett försök till att hitta logiska förklaringar till en människas handlingar 

för att på så sätt kunna få en förståelse för hur de kan vara meningsfulla för personen i 

fråga. De tar upp begreppet good-reason-assay, vilket betyder att en person gör 

antaganden om att en människas handlingar är logiska och på så sätt även meningsfulla 

och relationella utifrån denna människas perspektiv. Författarna beskriver att vår 

uppgift som hermeneutiska forskare blir att formulera tolkningar som har en inre logik 

som stämmer så bra överens med personens egna förklaringar som möjligt och är 

relevanta till uttalanden(Allwood & Erikson, 2010). Då vi avser att redogöra om hur 

förskollärareer uppfattar barn som beskrivs utagerande samt hur de arbetar för att 

inkludera dessa i verksamheten anser vi att det är viktigt att vi kan bilda oss en så 

sanningsenlig bild som möjligt när vi tar del av respondenternas reflektioner och 

kunskaper. Vi menar även att detta perspektiv förhoppningsvis går att applicera på 

respondenternas syn på de barn som uppfattas utagerande. 

 

5.2 Datainsamlingsteknik  

Kihlström (2007) skriver om kvalitativ intervju och menar att den har, till skillnad från 

det vardagliga samtalet, ett bestämt fokus. Det är personen som intervjuar som avgör 

hur intervjun formar sig samt att respondenterna håller sig till ämnet. I en kvalitativ 

intervju är det essentiellt för den som intervjuar att vara objektiv, det vill säga inte styra 

intervjun och inte ställa ledande frågor. Det är respondentens åsikter och föreställningar 

som är av intresse under en kvalitativ intervju och den som intervjuar måste försöka 

bortse från sin egna förståelse. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun är det 

betydelsefullt att respondenten får relatera till egna erfarenheter, det görs enklast genom 

öppna frågor vilket innebär att frågorna har en svag konstruktion och att de följdfrågor 

som uppstår följer respondentens svar och inte en specifik ordning (a.a.). Vi har valt att 

använda oss av semistrukturerad intervju för att på ett tydligt sätt kunna skildra 

förskollärares uppfattning om barn som uppfattas utagerande och hur de arbetar med 

dem i verksamheten. Vår förhoppning var att förskollärarna skulle kunna ge utförliga 

svar och förklara dem samt berätta utifrån egna erfarenheter i stället för att endast ge 

korta svar, vilket vi upplever att exempelvis enkäter kan göra. 
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5.3 Urval  
Vi har intervjuat fem förskollärare som jobbar på olika förskolor i samma medelstora 

stad i södra Sverige och som jobbar i barngrupper med olika åldrar. Innan vi 

genomförde intervjuerna kontaktade vi respondenterna via mail för att säkerställa att 

alla vi intervjuar har erfarenheter av att jobba med barn som uppfattas utagerande. 

Varför vi har gjort dessa urval beror på att vi vill få fram ett så sanningsenligt och 

nyanserat resultat som möjligt. På grund av tidsbristen har i valt att intervjua 

förskollärare vi tidigare har haft kontakt med, detta kallas även för 

bekvämlighetsprincipen. De förskollärare vi har intervjuat benäms som 1-5, detta på 

grund av att vi arbetar utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer och därmed 

anonymiserar våra respondenter. Förskollärare 1 är 57 år och har arbetat som 

förskollärare i 34 år. Förskollärare 2 är 50 år och har arbetat inom verksamheten i 30 år, 

förskollärare 3 är 26 år och har arbetat i förskolan i 3,5 år. Förskollärare 4 är 60 år och 

har arbetat som förskollärare i 35 år och förskollärare 5 är 35 år och har arbetat i 

verksamheten i 11 år. 

 

5.4 Genomförande  
Insamlingen av vår empiriska data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Som vi 

tidigare nämnt har vi intervjuat fem förskollärare. Denscombe (2009) skriver att 

intervjuer är oinskränkta och öppnar upp för fler synpunkter och åsikter som forskaren 

kan ta del av. Genom att använda sig av intervjuer kommer studien förmodligen täcka 

en bredare mångfald av människor och på så vis skapar det en variation av erfarenheter 

och synpunkter i studien. Forskaren kan även under särskilda omständigheter välja ut 

deltagare som är olika för att samla in varierade erfarenheter och uppfattningar 

angående det område och ämne intervjun tar upp. Kihlström (2007) visar på fördelarna 

med att använda sig av någon form av inspelningsmaterial under intervjun. På så vis får 

den som intervjuar med allt som respondenterna säger och får även höra sina egna 

frågor vilket skapar en möjlighet för att höra om någon fråga var ledande eller på något 

annat vis kunnat påverka respondenten. Genom att vi spelade in intervjuerna kunde de 

transkriberas på ett tydligt sätt och på så vis kunde en så djupgående analys som möjligt 

genomföras. 

 

5.5 Bearbetning av data  
Denscombe (2009) beskriver att innan de som gjort studien kan påbörja analysen av 

kvalitativ data så måste de förbereda informationen genom att samla in, bearbeta och 

sortera data på ett sådant sätt så att den blir tillgänglig för analys (a.a.). Som vi tidigare 

nämnt spelade vi in intervjuerna och det första steget i förberedelsen på väg mot 

analysen var att transkribera rådatan som vi fått ifrån intervjuerna. Denscombe (2009) 

tar även upp fyra praktiska råd att tänka på vid kvalitativ dataanalys som vi försökt 

förhålla oss till. De råden tar bland annat upp att slutsatsen ska grunda sig i vårt 

insamlade material samt att det bör läsas igenom ordentligt, gärna flera gånger.   

Vi gick igenom varje intervju för sig och jämförde dem sedan för att kunna urskilja 

likheter och skillnader. Därefter läste vi igenom dem igen och försökte hitta nyckelord 

och begrepp som vi använde oss av för att göra olika tematiseringar som svarar upp till 

frågeställningarna och som vi sedan använde oss i redovisningen av resultatet. Vi gjorde 

en sammanfattning av våra transkriberingar där vi tog bort de svar och samtal som inte 

bidrog till att svara på våra frågeställningar. 
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5.6 Etiska överväganden  
När vi genomförde våra intervjuer utgick vi ifrån Hermerén (2011) som beskriver 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, något som även Björkdahl Ordell 

(2007) tar upp. Dessa principer är: informationskravet vilket innebär att deltagarna 

informeras om syftet med underökningen samt vad intervjun kommer handla om.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna får bestämma själva huruvida de vill delta i 

studien och att de får avsluta om eller när de vill. Konfidentialitetskravet betyder att alla 

uppgifter som vi tar del av är konfidentiella, samt nyttjandekravet vilket innebär att all 

information som vi tar del av endast kommer användas i forskningssyfte (a.a.). 

Kortfattat betyder dessa principer att vi informerat deltagarna om syftet med vår 

intervju, att de själva fick ta ställning till om och hur länge de vill vara med, att all 

information vi tagit del av är konfidentiell och att vi anonymiserar respondenterna och 

de namn som uppstår under intervjuen med fiktiva namn samt att vårt resultat 

endast användas i forskningssyfte. Vi har förhållit oss till dessa genom att vi innan 

intervjuerna sett till att alla som deltog i intervjuerna var informerade om dessa samt att 

de hade en förståelse om vad de betyder.  

 

5.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet  
Denscombe (2009) menar att då kvalitativa studier oftast genomförs på ett relativt litet 

fall är det svårt att se hur resultatet kan appliceras i andra kontexter. Vi tolkar det därför 

som en svårighet för oss att påvisa studiens överförbarhet eftersom vi genomfört en liten 

studie som fokuserar på en specifik fråga, dock tänker vi oss att det kan gå att applicera 

på skolans verksamhet i de tidiga åldrarna. För att kontrollera tillförlitligheten krävs det 

att en tydlig redogörelse för studiens metoder, analys och beslutsfattande görs. Det 

måste även finnas möjlighet att granska hela forskningsprocessen (a.a.). Då vi tydligt 

har redogjort för metoden vi valt, hur vi analyserade texten samt gjorde en strukturerad 

forskningsplan anser vi att studiens tillförlitlighet går att påvisa. 

 

Denscombe (2009) tar upp att det är svårt för kvalitativa forskare att påvisa studiens 

trovärdighet. Han menar dock att det finns vissa åtgärder som kan användas för att 

övertyga studiens läsare om att informationen med rimlig sannolikhet är exakta. Dessa 

åtgärder är bland annat respondentvalidering, vilket betyder att forskarna efter analysen 

återkommer till respondenten med sitt resultat för att få bekräftat att forskaren har tolkat 

dem rätt. Det är även grundade data som syftar på att kvalitativa forskare ofta spenderar 

mycket tid “på plats” i verksamheterna vilket leder till att studien bygger på en 

detaljerad granskning av de ingående texterna (a.a.). På grund av detta anser vi att vi 

inte kunde påpeka studiens trovärdighet då vi inte har tillbringat mycket tid “på plats” 

utan vi har endast träffat respondenterna en till två gånger. I de fall vi kännt att 

respondenternas svar har varit svårtolkat har vi återkopplat till dem för att 

säkerhetsställa att våra tolkningar har varit korrekta. 
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6 Resultat  
Vi har delat upp resultatet i tre olika rubriker som är kopplade till arbetets 

frågeställningar. Dessa rubriker är: förskollärarnas beskrivning av ett barn som 

uppfattas utagerande, förskollärarnas relation till barn som uppfattas utagerande samt 

till respektive barngrupp samt förskollärarnas skildringar av inkludering. Under dessa 

rubriker har vi sedan tematiserat resultatet. I våra valda teman har vi valt att redovisa 

resultaten med hjälp av citat ur våra intervjuer, detta för att läsaren ska få en bättre 

inblick i hur respondenterna tänker kring och förhåller sig till ämnet samt för att kunna 

bekräfta våra tolkningar av resultatet. I de citat där det förekommer namn är namnen 

fiktiva. Detta för att vi utgick från de fyra forskningsetiska principerna när vi 

genomförde våra intervjuer.  

 

Vi vill belysa att fyra av förskollärarna har svarat på våra frågor utifrån tidigare 

erfarenheter och mer generellt medan en av de intervjuade svarade på frågorna mer 

relaterat till sin nuvarande barngrupp. Vi har valt att benämna respondenterna som 

förskollärare 1-5 när vi citerar dem. 

 

6.1 Förskollärarnas beskrivning av ett barn som uppfattas utagerande  
I detta avsnitt redogör vi för hur respondenterna beskriver det barn som upplevs 

utagerande. Vi har tematiserat resultatet efter mönster vi sett i deras svar. Dessa teman 

är: Barn i konflikt, normer och regler - en svårighet för barn som uppfattas 

utagerande? och kommunikation inom arbetslaget. 

 
6.1.1 Barn i konflikt  

Respondenterna har någorlunda liknande uppfattningar av vad ett barn som beskrivs 

utagerande är. Förskollärare 1 och 3 menar att ett barn som beskrivs utagerande är ett 

barn som har svårt att uttrycka sina känslor. Utagerandet menar förskollärare 2 är ett sätt 

för barnen att söka uppmärksamhet som de saknar och gör det genom det enda sättet de 

känner till. Den sista av respondenterna menar att ett barn som upplevs utagerande är ett 

barn som inte har den språkliga kommunikationen än och som tar till fysisk kontakt 

eller skrik vid en konflikt.  
 

Eh.. just i den gruppen vi har nu så är det mycket utagerande barn som 

skriker för att dom inte.. dom vill ha en leksak, dom tar den från något annat 

barn och skriker om dom inte får den. Det är mycket såna 

konflikter  (Förskollärare 1). 

 

Ett barn som kanske ofta hamnar i konflikt antingen med sig själv eller andra 

barn. Att det händer saker runt omkring och så kan det (barnet) inte 

kontrollera sina känslor och blir jättearg, antingen på sig själv eller slår på 

saker (Förskollärare 3).    
 

Ett utagerande barn skulle jag beskriva som ett barn som söker en slags 

bekräftelse fast det bli i detta sammanhang då kanske negativ bekräftelse 

mest (Förskollärare 2).   
 

Förskollärare 4 tar upp att hon gärna hade sett mer diagnoser på barnen i förskolan. 

Detta, menar hon, hjälper förskollärarna att veta hur de ska bemöta och hjälpa barnen. 

Förskollärare 2 tar upp att det är viktigt att ha i åtanke att ett barn som uppfattas 

utagerande inte medvetet planerar sina handlingar eller att det barnet är elakt.  
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För att inte någon annan ska bli skadad och det är ju inte ofta så att barnet 

som är utagerande han förstår ju inte asså han kan ju inte förklara varför han 

gör såhär. Vad är det han inte förstår eller hon inte förstår? Utan det är ju det 

man ska försöka hitta, se hur man kan lösa detta (Förskollärare 2). 

 
6.1.2 Normer och regler – en svårighet för barn som uppfattas utagerande?  

Förskollärare 2 och 4 tar upp att barn som uppfattas utagerande oftast inte ”har koll på 

de regler och normer som gäller”, som de själva uttrycker det. Förskollärare 2 beskriver 

att om du är medveten om de regler och normer som finns i omgivningen så får du en 

viss trygghet av detta då du vet hur du ska bete dig i olika situationer. Vidare menar hon 

att om barnet inte är bekant med dessa normer och regler kan det bli osäkert vilket kan 

leda till att barnet agerar utåt. Likadant menar förskollärare 4 då hon nämner att om ett 

barn blir instruerat att göra något och det inte riktigt förstår eller att barnet inte vet hur 

det ska bete sig i relation till det som det blir ombedd att göra, kan det leda till ett 

utagerande beteende. Förskollärare 2 tar även upp att ett barn som uppfattas utagerande 

ofta har svårt för att ta kontakt med andra människor. Hon menar att det även här 

handlar om att de inte vet vilka normer och regler de ska rätta sig efter och detta gör det 

svårt för dem.   
 

För du vet int.. du kanske ska ta den sociala kontakten, du kanske inte vet att 

du ska fråga får jag vara med? Utan det blir kanske en knuff. Dom menar ju 

inte att skada men har man inte förberett sig eller fått lära sig att du kan fråga 

istället utan det blir fysisk. Så kan jag tänka mig (Förskollärare 2). 

 
6.1.3 Kommunikation inom arbetslaget  

Något som alla fem förskollärare ser som positivt är att de är öppna med att prata med 

varandra inom arbetslaget om det är något de tycker är extra jobbigt. De berättar att de 

brukar ”byta av” varandra under dagens gång eller ha en dag var om det är ett barn som 

kräver extra mycket tid. Förskollärare 1, 3 och 4 berättar:   
 

Jag känner jättejobbigt kontakten med det här barnet. Det är vi ganska öppna 

att prata om liksom, man kan ha svårt för nått barn eller förälder o det 

måste.. måste kunna prata om det o förhoppningsvis är det så att alla inte har 

svårt för samma men man måste ändå liksom ta, ta relationen på rätt sätt o 

försöka (Förskollärare 1).   
   
Ja men alltså att man är öppen i att verkligen försöka va professionell att ha 

en professionell relation till alla barn. Åå just också kanske va tydlig med sitt 

arbetslag. I dag, jag till exempel känner inte lika bra relation till det här 

barnet, gör du det? Ja men vad bra. Då är det liksom täckt i alla fall. Att den 

får sitt (Förskollärare 3).    
   
Nääee å jag tror att genom åren man har haft dessa barnen att man delar upp 

ansvaret liksom. För skulle jag ha det här barnet hela tiden å barnet tyr sig 

till mig… alltså man orkar inte! Å det är inte rättvist mot barnet. Så hade vi 

vissa dagar så gjorde vi, jag kanske hade måndag å onsdag å så hade mina 

kollegor andra dagar och så rullade vi så för att det är jättejobbigt 

(Förskollärare 4). 
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6.2 Förskollärarnas relation till barn som uppfattas utagerande samt 
till respektive barngrupp  
I detta avsnitt redogör vi för förskollärarnas relation till barnen i verksamheten. Vi har 

tematiserat resultatet efter mönster som vi sett i deras svar. Dessa teman är: personkemi 

mellan förskollärare och barn, relation till föräldrarna och arbetssätt för att uppnå 

jämlika relationer till varje barn. 

 
6.2.1 Personkemi mellan förskollärare och barn  

Fyra av de fem intervjuade förskollärarna berättar att personkemin till barnet har en stor 

betydelse i hur relationen utformas. Respondenterna förklarar att de löser det 

tillsammans i arbetslaget genom att vissa kan ha bättre relation till ett visst barn. En 

menar också att en bra metod är att rannsaka sig själv och kolla om det finns något som 

går att ändra på för att skapa en bättre relation till barnet är en bra metod. Vidare 

berättar förskolläraren att vissa barn gör mer motstånd än andra vilket kan leda till en 

sämre relation vissa dagar. Hon förklarar att ibland kan det uppstå argumentationer med 

ett visst barn dag efter dag och till slut brister det för både barnet och förskolläraren.    
 

Om man säger så här då att kemin passar ju inte alltid. Å det kan ju faktiskt 

va så illa att personkemin mellan förskollärare och barn är inte helt okej som 

tur så finns ju andra förskollärareer som kan ta det då (Förskollärare 2).    
 

Sen kan jag ju säga det att alla älskar inte alla. Asså det kan man ju känna att 

ja men liksom att nått barn går lättare till mig och nått barn går lättare till 

mina kollegor så å det kan inte jag känna asså det är inte så nu (Förskollärare 

4).   
 

Sen  jaa relation, det är ju svårt för till vissa barn har man ju en bättre 

relation liksom. Det är väl personkemi, det klickar lite liksom men även att 

man får rannsaka sig själv och tänka efter. Varför är jag inte så mycket med 

det här barnet å kanske då ta det steget och vara det i alla fall. Försöka 

liksom (Förskollärare 3).  

 
6.2.2 Relationen till föräldrarna  

Två av respondenterna delger att relationen till föräldrarna kan påverka relationen till 

barnet, dock är det något de båda påpekar inte får påverka barnets vistelse på förskolan. 

De berättar att det egentligen inte spelar någon större roll om vad de tycker om 

föräldrarna för att det är barnet de har på förskolan som de ska bygga upp en relation 

med. En av respondenterna förklarar att med vissa föräldrar fungerar samarbetet jättebra 

med medan andra föräldrar verkar mindre intresserade av förskolan och de har därför 

svårare att bygga upp en relation till de föräldrarna. Hon berättar också att relationen 

och kontakten med föräldrarna kan vara extra viktigt när det kommer till ett barn som är 

i behov av extra stöd.    
 

Vissa föräldrar har man svårare för å det får man ju anstränga sig lite mer för 

att inte låta sin personliga åsikt gå igenom för mycket, ehhm sen försöker jag 

tänka att det spelar ju egentligen ingen roll vad jag tycker om föräldrarna för 

det är barnet jag har här (Förskollärare 3).  
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6.2.3 Arbetssätt för att uppnå jämlika relationer till varje barn  

För att få en sådan jämlik relation till alla barn som möjligt berättar samtliga 

förskollärare att det är viktigt att gå ner på barnens nivå och se vad varje barn klarar av. 

Möta varje barn i deras individuella utveckling och samtidigt erbjuda alla barn samma 

sak kopplat till deras enskilda utveckling är något alla förskollärare påpekar är 

betydelsefullt. Två utav de intervjuade förskollärarna berättar att de tror att det blir 

naturligt att behandla alla barn lika efter att ha arbetat i flera år:   

   
Alltså jag tänker det är ingenting vi pratar jättemycket om utan det känns 

som att man ändå har det på något sätt. …alla ska få göra någonting. Också 

att utmana dom där dom är. Ja men alla ska måla något, det behöver ju inte 

vara samma sak (Förskollärare 3).    
 

O sen är det viktigt att man ser lika, alla barn, att man bryr sig om alla barn 

lika mycket, att det blir jämlikt liksom, att man ägnar dom ungefär samma 

tid, det är ju viktigt att man behandlar alla barn lika. Ja tror det att när man 

har jobbat i många år så blir det naturligt, att man liksom är rättvis mot 

barnen (Förskollärare 1). 
 

6.3 Förskollärarnas skildrningar av inkludering  
 

I detta avsnitt redogör vi för förskollärarnas skildringar av inkludering. Vi har 

tematiserat resultatet efter mönster vi sett i deras svar. Dessa teman är: delaktighet, det 

bästa för barnen? och arbetssätt för att bidra till inkludering.  

 
6.3.1 Delaktighet  

I frågan om inkludering benämner alla respondenter vikten av att barnen känner sig 

delaktiga i gruppen. Samtliga respondenter beskriver att ett sätt att inkludera barnen i 

verksamheten kan vara att ha en samling med en mindre grupp barn för att det barn som 

upplevs utagerande ska lära sig hur en samling går till. Så här uttrycker förskollärare 2 

det:  
 

Eller får vara med den vuxne eller att man plockar andra barn som man tror 

att det här kan bli liksom… prova det här och se om man passar 

(Förskollärare 2).  

 

Majoriteten av respondenterna tar även upp att inkludering är ett komplext begrepp att 

leva upp till. De beskriver att det är viktigt att försöka inkludera barnen utan att en 

vuxen alltid är med i till exempel leken.  
 

Ja det är ju svårt i en småbarnsgrupp för alla går ju o pysslar med nånting o 

försvinner liksom åt det hållet o inte riktigt har koll på vad man ska göra, så 

man får gå och hämta dom o.. o så när man har samlat ihop några så är det 

några andra som har gått åt ett annat håll.. (Förskollärare 1)   
 

Inkludering för mig blir så här att om man tänker på utagerande barn att man 

försöker hitta möjligheter för dom där dom kan liksom smälta in eller se till 

att dom kanske känner sig trygga i just den leken till exempel om det är fyra 

barn som är inne i… säg dockvrån om di ger möjlighet till att Kalle kan gå in 

eller Lisa som är utagerande kan gå in där utan vuxen att man har uppsikt 

men ändå göra det självständigt. Att inkludera utan att vuxna är alltid med 

(Förskollärare 2).  
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6.3.2 Det bästa för barnen?  

Förskollärare 4 ifrågasätter om inkludering alltid är det bästa för barnen eftersom de 

kanske inte lär sig något eller klarar av det ändå.    
 

För det kan ju vara så att man tänker inkludering, alla ska vara med hela 

tiden men om du har då ett barn med en diagnos eller som helt enkelt inte 

riktigt reder ut dessa samlingar...då ska inte det barnet vara med där. För att 

det barnet lär sig absolut ingenting och det blir ju nästan mobbning av det 

barnet ju att det barnet klara ju inte av det. Jag måste ju möta det barnet 

utefter dom kunskaper och förutsättningar han eller hon har (Förskollärare 

4). 

 

Två av respondenterna tar upp att i vissa fall är det enkelt att inkludera alla barn då de 

tänker att om det är något som ett eller ett fåtal av barnen behöver jobba på så kan det 

gynna hela barngruppen att lägga lite extra fokus på det.  
 

...eh alla barn kan ha nytta av det liksom. Att eh behöver man öva lite mer på 

en sak så kan alla behöva det. Åå då kan man också behöva dela in gruppen i 

mindre grupper för att kanske få bort dom som pratar, alltså som alltid tar...ja 

överhand då. Eller vad man ska säga (Förskollärare 3).   

 

Så det är ju jättesvårt egentligen att förklara så här om man inte ser det. Men 

jag tror att alla som jobbar på förskola försöker hitta någon väg där man inte 

utesluter just dom barnen som… så att de inte blir någon slags hackkyckling 

heller för oftast kan det bli så att ah händer det nånting ja men det var lisa 

eller kalle som gjorde det fast dom kanske inte ens va där utan det blir att 

dom får ett stämpel att dom är jobbiga och det är det man inte ska göra för då 

blir det liksom kränkning av barnet och man måste akta sig för den delen 

(Förskollärare 2). 
 
6.3.3 Arbetssätt för att bidra till inkludering  

En av respondenterna beskriver att i arbetet med barn som uppfattas utagerande kan det 

även vara viktigt för inkluderingen att förskollärarna samarbetar med personal som är 

utbildade och har mer kunskap inom området.   
 

Nära kontakt med vår specialförskollärare och ibland Habiliteringen. 

Veckoreflektion som är underlag för arbetslag att observera förra veckan och 

planera kommande vecka (Förskollärare 5).  

 

Förskollärarna berättar om sina olika arbetssätt för att inkludera barnen i verksamheten 

och för att få en sådan jämlik relation till alla barn. Alla förskollärare pekar på vikten av 

att välkomna varje barn på morgonen genom att se och hälsa på barnet. En utav 

förskollärarna berättar att använda en glad röst, visa ett leende samt att visa att du själv 

är intresserad av det som sker är en central del i arbetet för att inkludera alla barn.    
  
Men jag tänker ju det att jag välkomnar alla barn på morgonen med ett hej 

och kul å se dig. Ehh å att alla ska känna det (Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 2 påpekar att det är viktigt att ha ett positivt förhållningssätt: 

 
Visst man kan tycka ibland att det är jättejobbigt och man hittar inte idéer 

eller så där. Men oftast så om man har en positiv inställning eller försöker 

hitta vägar så hittar du ju möjligheterna hela tiden (Förskollärare 2).  
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Förskollärare 4 påpekar vikten av att hela tiden fråga sig: för vem gör vi det här? 

Respondenterna tar även upp vikten av att inte göra det för svårt för sig i arbetet med 

inkludering. De menar att förskollärarna bör sätta upp delmål som är konkreta och som 

går att uppnå. Det är lätt att sätta för stora mål vid planeringen och då kan de vara svårt 

att behålla motivationen om det känns som att målen aldrig blir uppnådda.   
 

Sen ska man ju inte göra det så svårt för sig liksom att man ska bygga upp 

mål som är konkreta och uppnå dom. Du ska ju inte ta för stora mål för då 

oftast är ju att man kanske inte klarar av det utan då är det bättre att ha 

delmål (Förskollärare 2). 
 

Tre utav fem av de intervjuade förskollärarna tar alla upp svårigheten med att det är så 

stora barngrupper. De berättar att det hade varit lättare att få tid till varje barn och göra 

fler aktiviteter tillsammans med barnen om barngrupperna hade varit mindre. De tre 

förskollärarna förklarar att det inte alltid finns tid till att göra det de vill/behöver göra 

med just de barn som beskrivs utagerande för då blir det en mindre resurs till resterande 

barngrupp. Förskollärare 2 berättar:  

   
… om man fick fuska och göra liksom att alla skulle få ännu bättre än vad vi 

har idag det är ju att man skulle minska barngrupperna så att man verkligen 

hade tid för alla barn och alla skulle få uppleva någorlunda samma sak. Ja 

menar vi hade behövt anställa en kontorist om vi skulle nå… för vår vilja 

som förskollärare finns ju men vi har ju otroligt mycket barn å barn med 

väldigt olika behov. För alla barn har ju något slags behov och sen finns det 

ju dem som har standard behov å nån som behöver mer språkligt, motoriskt, 

socialt (Förskollärare 2) 
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7 Analys  
I detta avsnitt kommer vi analysera resultatet vi fått fram genom vår studie. Här har vi 

delat in analysen i tre rubriker kopplade till vårt syfte. Dessa rubriker är: 

förskollärarnas beskrivning av ett utagerande barn, förskollärarnas relation till barn 

som uppfattas utagerande samt till respektive barngrupp och förskollärarnas 

skildringar av inkludering. 

 

7.1 Förskollärarnas beskrivning av ett utagerande barn  
Resultatet vi har fått fram genom vår studie går att applicera på Lutz´s (2006) 

beskrivning av ett barn som uppfattas utagerande där han menar att det är ett barn 

som upplevs svårstyrd, impulsiv, ovanligt livlig och som uppvisar ovanlig 

aggressivitet.  

 

Genom att läsa mellan raderna i intervjuerna kan vi se att respondenterna inte ser 

på barn som beskrivs utagerande och barn med särskilda behov som sin "diagnos" 

utan de ser individen bakom och att "diagnosen" är något den individen i fråga 

har. En av förskollärarna beskriver att det är värt att tänka på att ett barn som 

beskrivs utagerandes handlingar inte är planerade och genomtänkta. Hon tar även 

upp att vi inte får klandra barnen för deras beteende då de inte vet varför de 

reagerar som de gör. Detta kan vi koppla till det Folkman (1998) beskriver om hur 

barn som beskrivs utagerande ofta kan ha en sämre självkänsla än andra barn. 

Detta kan göra att de gärna vill synas och höras mycket i förskolan vilket kan leda 

till att deras beteende blir överdrivet och går över i att störa verksamheten. 

Författaren beskriver att om förskollärarna kritiserar detta beteende kan det leda 

till att barnen får en ännu sämre självkänsla och de hamnar i en negativ spiral 

(a.a.).  Det alla respondenterna tar upp är att de ser ett "utagerande" barn som ett 

barn som har svårt att uttrycka och sätta ord på sina känslor. De tar även upp att 

det är viktigt att hitta situationer som barnen är bekväma och känner sig trygga i, 

detta för att underlätta för barnet i fråga och samt att försöka undvika ett 

utagerande. Ett exempel på en sådan situation som tas upp är i leken, ett exempel 

vi ser som väldigt viktigt eftersom att Stensmo (2007) beskriver att inom det 

sociokulturella perspektivet börjar ett barns mentala utveckling i leken. Han 

skriver att ett barn bearbetar intryck, lär sig att hantera omvärlden och skapar sig 

en uppfattning om sin omgivning genom leken. 

 

7.2 Förskollärarnas relation till barn som uppfattas utagernade samt 
till respektive barngrupp  
Resultatet angående förskollärarnas relationer till barnen visade att majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna är medvetna om att relationerna till barnen kan se olika ut. De 

berättar att hur relationen mellan barn och förskollärare ofta handlar om kemi och att 

alla människor inte alltid fungerar lika bra ihop. Flertalet förklarade också att vissa barn 

kräver mer energi än andra då de kan protestera mer i verksamheten. Där anser vi att det 

finns en tydlig koppling till det Dolk (2013) tar upp om att barn som gör motstånd ofta 

visar det genom exempelvis besvikelse eller protester. Det tolkar vi som att de flesta av 

förskollärarna har en annorlunda relation till de barn som gör mer motstånd i 

verksamheten eftersom de delger att de inte orkar vissa dagar samt att de kan byta av 

varandra när det gäller ett visst barn. .  
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I relation till det Säljö (2014a) skriver om det sociokulturella perspektivet och att barnen 

lär sig via att interagera med andra människor blir detta, enligt oss, en ganska avgörande 

faktor för barnens lärande och utveckling på förskolan. Detta eftersom vi kunnat urskilja 

en viss skillnad i hur förskollärarna beskriver sin relation till barnen.  

 

Relationen till barnet, menade två förskollärare, kan påverkas av den relation de har till 

föräldrarna. De berättade att en del föräldrar visar olika intresse för sitt barns vistelse på 

förskolan och att det kan ställa till med problem, särskilt om barnet behöver någon form 

av extra stöd. Vi uppmärksammade dock att de var tydliga med att förklara att det inte 

ska gå ut över barnet, även om det hade varit lättare att ge barnet det stöd hen kanske 

behöver om föräldrarna hade varit mer delaktiga. Enligt det sociokulturella perspektivet 

i relation till barn som uppfattas utagerande läggs allt mer fokus på att ändra 

föräldrarnas beteende samt att ge bättre förutsättningar för dem att hjälpa och stötta sina 

barn (Gardner och Shaw 2008). Författaren tar även upp att man satsar allt mer på att 

förbättra samspelet mellan förskollärare och föräldrar. I enighet med Folkman (2013) 

menar de att det är betydelsefullt för en förskollärare att stötta föräldern som är villig att 

ta emot hjälpen.      

 

Ett mönster som vi anser är återkommande är hur förskollärarna poängterar hur viktigt 

det är att se varje barn genom att gå ner på deras nivå samt att hälsa de välkomna varje 

morgon. Det här är ett arbetssätt de använder sig av för att alla barn ska få en sådan 

jämlik vistelse på förskolan som möjligt. De berättar att de behandlar alla barn lika och 

att det är något som känns naturligt efter ett tag i förskolans verksamhet. Vi anser att det 

Nilholm (2006) tar upp om att lärarnas attityder är grundläggande för hur inkluderingen 

och relationer ser ut i verksamheten går att relatera till det en förskollärare säger om att 

använda en glad röst och att visa ett leende  

 

Utvecklinszonen anser vi att några av förskollärarna berättar om utan att de benämner 

det som just utvecklinszon. En förskollärare pratar om att se till varje barns individuella 

utveckling och utmana dem på deras nivå. Utvecklinszonen är den sträckan som finns 

mellan det en person kan själv och det en person kan tillsammans med andra (Säljö 

2014b). Genom att se till varje barns enskilda utveckling menar vi att förskolläraren 

utmanar barnet i dennes utvecklinszon och hjälper barnet att tillägna sig nya kunskaper.  

 

7.3 Förskollärarnas skildringar av inkludering 
I vårt resultat kan vi, i flera av exemplen som respondenterna delger oss, se att deras 

definition av inkludering stämmer överens med skolverkets (2011) definition av 

begreppet, där förskollärarna försöker anpassa verksamheten efter barnen och deras 

behov. En förskollärare tar upp att de försöker hitta situationer där barnet känner sig 

bekvämt. Vi kan även se hur respondenternas inkluderingsarbete har tydliga kopplingar 

till Salamancadeklarationens (+10 2006) definition av integrering som innebär att stödja 

mångfald bland barnen. Detta, menar vi, framkommer i citatet från en förskollärare där 

hon beskriver att om ett barn behöver öva mer på något så kan hela barngruppen dra 

nytta utav detta.    

 

En av förskollärarna ifrågasätter under intervjun huruvida inkludering alltid är för 

barnets bästa. Hon menar att vi genom att påtvinga inkludering på ett barn som inte 

reder ut det endast försvårar för detta barn.  
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Det respondenten tar upp stämmer överens med Edfelts (2015) teori om att vi gör 

barnen en björntjänst om vi tvingar dem att alltid delta i verksamheten endast för att det 

står i styrdokumenten, utan tanke på vad som faktiskt är bäst för barnet i fråga. Vi tolkar 

det som att respondenten i fråga tolkar inkludering som att alla alltid ska vara med.  

Hon pratar själv om att det kan vara bra för vissa barn att gå ifrån och göra annat i vissa 

situationer men hon ser då inte detta som inkludering. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

är inkluderingen en väldigt viktig komponent för lärandet då lärandet sker genom 

samspel. Om då inte alla barn är inkluderade i detta samspel och kan utvecklas och lära 

sig med de andra barnen och förskollärarna kommer detta barn således inte få samma 

förutsättningar för utveckling och lärande som de andra barnen. Trots att Nilholm 

(2006) skriver att det inte direkt finns något vetenskapligt underlag för hur inkluderande 

processer skapas, kan vi ändå se ett mönster i vårt resultat som visar på att alla 

respondenterna jobbar på ett någorlunda liknande sätt för att inkludera alla barn i 

verksamheten.   

 

Resultatet visar också på att majoriteten av förskollärarna anser att barngrupperna är för 

stora och att det inte finns tillräckligt mycket tid för varje barn, särskilt inte om det finns 

ett eller flera barn som är i behov av extra stöd. Detta betraktar vi som en brist i 

arbetssättet då det finns en risk att alla barn inte får den närhet och stöd de är i behov av. 

Folkman (1998) ligger till grund för våra tankar, hon skriver att det är viktigt att vuxna 

skapar en relation till alla barn som är byggd på tillit och att barnen behöver någon som 

de kan lita på. Eftersom förskollärarna anmärker att det är ont om personal till för stora 

barngrupper kan det leda till en brist i arbetssättet att skapa tillitsfulla relationer till alla 

barn då det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket tid till det. 
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8 Diskussion  
I detta avsnitt för vi en diskussion kring vår valda metod och resultatet av vår studie. Vi 

avslutar med förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion  
I början av vårt arbete var vår vision att intervjua förskollärare av olika kön, etnicitet 

och med olika lång erfarenhet som jobbar i barngrupper med olika åldrar för att få en så 

varierad syn på vår studie som möjligt. Tyvärr hade vi inte jättelång tid på oss att 

genomföra studien så vi valde att utgå från det lilla kontaktnät vi skaffat oss inom yrket 

och intervjua förskollärare vi har varit i kontakt med innan. Detta har lett till att vi bara 

har intervjuat kvinnor, de andra urvalskriterierna har vi lyckats uppnå. Vi önskar dock 

att vi hade kunnat få tag på en eller ett par manliga förskollärare för att se om det funnits 

några skillnader i deras syn på ämnet.  

 

Metoden som vi valde att utgå ifrån är den kvalitativa forskningsmetoden. Det var ett 

relativt lätt val för oss då vi anser att ämnet vi undersökt är komplext och i vissa fall 

även ett känsligt ämne. Därför kändes den kvalitativa metoden som den rätta för oss då 

vi får en mer personlig kontakt med respondenterna samt att de har mer utrymme att 

uttrycka sig och få fram sina åsikter. Vi diskuterade även om vi skulle ha genomfört 

observationer för att få ytterligare en inblick i hur förskolorna faktiskt arbetar kring vårt 

valda ämne. Detta valde vi dock bort, återigen, på grund av att vi kände att vi inte hade 

tiden.  

 

Den ursprungliga planen var att vi skulle genomföra alla intervjuer tillsammans, en som 

intervjuade och en som var med och observerade. Tyvärr kunde vi bara göra så under ett 

fåtal av intervjuerna på grund av sjukdomar och att vi hade svårt att hitta tider som 

passade alla parter. Vi upplever att det var en fördel att ha varit med vid intervjun båda 

två. Det var enklare vid transkriberingen och vid tematiseringen av svaren då vi både 

hade sett, hört och läst intervjun. Efter de första två intervjuerna märkte vi dock en 

skillnad i vårt sätt att intervjua. Följdfrågor kom mer naturligt och även respondenterna 

uppfattades som mer bekväma när vi inte var lika nervösa. En tanke som slagit oss är att 

det kan ha varit bra att en av oss redan innan intervjuerna hade en relation till 

respondenterna eftersom vårt ämne kan vara känsligt. Det känns som att vi kan ha fått 

lite mer ärliga svar än om vi hade intervjuat främlingar då de kanske hade svarat mer 

som de tror att de bör svara.   

 

Vi har uppfattat det som att de flesta av våra respondenter har haft ett eller ett par 

specifika barn i åtanke under intervjuerna. Vi har diskuterat kring om detta kan göra att 

vår vi dras mot att vara en fallstudie, vilket är en studie som oftast fokuserar på några få 

eller ett enskilt fall som undersöks grundligt.  

 

Att skriva med en partner uppfattar vi båda två har varit bra. Vi har kunnat diskutera 

fram och tillbaka och hjälpas åt att tolka samt förstå både hur själva arbetet och 

resultatet ska genomföras. Vi upplever inte att vi har haft några problem med språket 

och strukturen då vi har arbetat ihop tidigare och har från början likartade skrivstilar. Vi 

har arbetat gemensamt med alla delar i studien och istället delat upp underrubrikerna 

under exempelvis litteraturgenomgången. Så klart kan det finnas vissa nackdelar om 

båda parter inte kommer överens om vissa saker men vi tycker att vi har kunnat lösa de 

få meningsskiljaktigheter vi haft på ett bra sätt.  
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8.2 Resultatdiskussion  

Genom våra intervjuer fick vi en klar bild av respondenternas uppfattningar om barn 

som uppfattas utagerande. Ett barn som upplevs utagerande tolkas av respondenterna 

som ett barn som har svårt att uttrycka och kontrollera sina känslor som leder till att 

barnen hamnar i konflikt, antingen med sig själva eller med människorna i sin 

omgivning. Att respondenterna har en enad uppfattning av begreppet barn som upplevs 

utagerande, menar vi, kan bero på att alla som deltagit i studien bor och är verksamma 

inom samma kommun. Vi menar att detta kan ha betydelse eftersom olika kommuner 

har olika arbetssätt och fokuserar på olika former av fortbildning och liknande. Där av 

menar vi att en förskollärare från en annan kommun kanske skulle ha en annan 

uppfattning av ett utagerande barn. Då det även framgår att förskollärare ibland tycker 

att det är skönt att barnet har en diagnos eftersom de kan vara tryggare i hur de väljer att 

bemöta samt stötta barnet ifrågasätter vi varför det är som Edfelt (2015) skriver, att barn 

oftast inte får diagnoser i förskolan. Den anledning vi har lyckats hitta är för 

att  undvika att barnen blir utpekade och stigmatiseras. Resultaten av vår studie visar 

dock på att barnen ändå blir "utpekade" i verksamheten då vi pratar om barn med 

speciella behov. Kan det inte vara bättre för både barn, föräldrar och förskollärare att det 

genomförs en utredning och att eventuell diagnos sätts redan i tidig ålder? 

 

Alla respondenter jobbar på ett liknande sätt med inkludering, trots att Nilholm (2006) 

beskriver att det inte finns något vetenskapligt underlag för hur det ska göras. 

Visserligen utgår alla från samma styrdokument där inkludering ingår men 

styrdokumenten kan tolkas och arbetas med på lika många olika sätt som det finns 

förskollärare. Därför menar vi att respondenternas liknande arbetssätt kan bero på att de 

bor och är verksamma inom samma kommun.  

 

Edfelt (2015) tar upp att det kanske inte alltid ligger i barnens bästa att alla alltid ska 

vara inkluderade, detta kan egentligen vara en bidragande faktor till utagerande 

beteende. Det här tas även upp under våra intervjuer då en av respondenterna 

ifrågasätter huruvida inkludering alltid är för barnens bästa. Vi kan se både för- och 

nackdelar i att alla barn alltid ska vara inkluderade. Vi ser det som negativt då, som 

Edfelt (20015) skriver, inte alla barn alltid klarar av alla situationer. Samtidigt om du 

börjar exkludera vissa barn, även om det är för deras eget bästa, var sätts gränsen? Kan 

det bli så att förskollärarna tillslut exkluderar detta barn mer på rutin och inte testar 

olika lösningar och ger nya chanser allteftersom barnet växer och utvecklas? Samtidigt 

beror detta på hur förskollärarna tolkar inkludering. Vi har sett exempel på förskollärare 

som tolkar inkludering som att alla ban ska vara med vid alla tillfällen medan andra 

menar att man får inkludera alla barn utifrån deras förmågor. Vi ser att vissa av 

respondenterna gör detta genom att ta det barn som uppfattas utagerande och sedan sätta 

ihop en  mindre grupp och jobba utifrån detta barnets förmågor.  

 

Respondenterna påpekar att ett barn som uppfattas utagerande kan ha svårt att tyda de 

regler och normer vi omges av i samhället, lika så i leken. Det här kan leda till att leken 

blir ett svårt moment för dessa barn och att de inte får ut samma saker av leken som 

barn utan ett sådant beteende. Stensmo (2007) beskriver att enligt det sociokulturella 

perspektivet börjar ett barns mentala utveckling i leken. Han skriver att ett barn 

bearbetar intryck, lär sig att hantera omvärlden och skapar sig en uppfattning om sin 

omgivning genom leken. När vi ser på dessa två perspektiv blir det genast klart för oss 

varför det är så viktigt att barn som beskrivs utagerande får det stöd de behöver både i 

leken och i sin vardag.  
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Personalbristen i förhållande till barngruppen är ofta ett hett ämne som diskuteras flitigt 

både ute i verksamheterna men även på politikernivå. Vi upplever det dock att det oftast 

diskuteras mest utifrån personalens perspektiv, att de inte hinner med alla barn. Det vi 

anser framkommer i vår studie är ett barnperspektiv, framförallt barn som uppfattas 

utagerade. När det varken finns tillräckligt med personal eller personal med tillräcklig 

kunskap för att kunna se till dessa barn kan det bli en börda både för barnet i fråga, 

personalen och resterande barngrupp. Folkman (1998) beskriver vikten av att vuxna 

skapar en relation till varje barn som bygger på tillit och att de blir en trygg punkt i 

barnets liv som de kan lita på. Detta är något som kan brista då barngrupperna är så pass 

stora som de är idag.  
 
Något som vi fått höra kontinuerligt genom vår utbildning är hur angeläget det är att vi 

skapar goda relationer både till vuxna och barn i verksamheten. Det som inte benämns 

och som oftast inte tas i beaktande är att precis som med vilka andra människor som 

helst kommer du som förskollärare inte ha lika bra kemi med alla barn. Detta är något 

som kommit fram under vår studie då respondenterna belyst att de inte har samma 

relation till alla barn. I samband med detta togs det även upp att vissa barn, som gör mer 

motstånd, kräver mer energi från förskollärarna. Dolk (2013) beskriver att barn gör 

motstånd genom att vägra göra vissa saker eller att skrika. Vi menar att hennes 

beskrivning på barn som gör motstånd även kan appliceras på barn som upplevs 

utagerande. Att förskollärarna beskriver det som att de inte orkar med dessa barn alla 

dagar kan tolkas som att de har en annorlunda relation till de barnen. Flera av 

respondenterna tar upp att relationen till föräldrarna är väldigt viktig, extra så när det 

handlar om till exempel ett barn som uppfattas utagerande. De menar att det är enklare 

för alla parter att hitta de bästa lösningarna för barnet i fråga om alla är på samma spår. 

Folkman (1998) menar att det är viktigt att förskollärarna stöttar de föräldrar som är 

villiga att acceptera hjälpen. Hur blir det med barnen vars föräldrar inte inser att deras 

barn behöver någon form av extra hjälp? Hur mycket ska förskollärarna försöka? 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning  
Från början var vår förhoppning om att vi kunde utgå både från förskollärarnas 

perspektiv samt barnens perspektiv. Eftersom tiden var begränsad valde vi dock att 

fokusera enbart på förskollärarnas perspektiv. Därför anser vi att det hade varit 

intressant att kolla på samma ämne men utifrån barnens perspektiv. Upplever barnen att 

de blir inkluderade/exkluderade i verksamheten? Anser barnen att de har en jämlik 

relation till förskollärarna?   

Vidare har vi genom vår studie fått fram att barn som uppfattas utagerande kan ha svårt 

att tyda de underliggande regler och normer vi har i samhället. Vi anser att det hade 

varit intressant att forska vidare i detta fenomen och se hur detta påverkar barnens 

utveckling samt om det är något som följer dem upp i skolåldern eller om de lär sig att 

tyda dem längre fram i livet. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Kön:  

Ålder:  

Hur länge har du arbetat i verksamheten:  

 

1. Hur ser er nuvarande barngrupp ut?   

2. Hur skulle du beskriva ett utagerande barn?    

3. Vad är inkludering för dig?  

4. På vilket sätt jobbar du/ni för att inkludera alla barn i 

verksamheten?(Svårigheter/möjligheter?)    

5. Hur arbetar du/ni för att få en jämlik relation till alla barn?    

6. Hur tror du att ett utagerande barns beteenden påverkar relationen till 

förskollärarna?   

7. Hur arbetar du/ni för att alla barn, trots erfarenheter, förutsättningar och olika 

levnadsförhållanden, ska få en likvärdig vistelse på förskolan?    

8. Anser du/ni att det finns något ni kan förbättra i er verksamhet för att alla barn 

ska få en möjlighet till så likartad upplevelse av förskolan? I så fall vad?    

9. Har du något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXI 

Bilaga B Brev till respondenterna  
Hej,  

  
Våra namn är Maja Skacke och Therese Nyberg och vi läser till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet. Vi håller i skrivande stund på att starta upp arbetet med vårt 

examensarbete, en uppsats som motsvarar 15hp. Under vår respektive 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi båda fått upp ögonen för utagerande barn 

och deras vistelse i verksamheten. Vi vill utforska om det finns skillnader i hur 

förskollärarna beskriver sina relationer till och agerande mot utagerande barn jämfört 

med resterande barngrupp. Detta för att bidra till inkludering i förskolans verksamhet.   

 

Empirin för studien kommer vi samla in genom semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare, till detta behöver vi alltså just DIN hjälp. Intervjun kommer vara ca. En 

halvtimme och vi kommer att spela in den så att vi ska kunna återge intervjun så noga 

som möjligt. Vi tar självklart hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 

vårt arbete. Dessa principer är: informationskravet vilket innebär att du informeras om 

syftet med underökningen samt vad intervjun kommer handla om. Samtyckeskravet 

innebär att du får bestämma själva huruvida du vill delta i studien samt att du när som 

helst kan avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter som vi tar 

del av är konfidentiella, samt nyttjandekravet vilket innebär att all information som vi 

tar del av endast kommer användas i forskningssyfte. Anonymitet ser vi som en 

självklarhet och vi kommer inte använda oss av ditt namn i vår uppsats.   

 

Om du har några frågor eller något som du funderar på så tveka inte att höra av dig!  

Med vänliga hälsningar,  

Maja Skacke – 070 2965863  

Therese Nyberg – 072 2127711  

 

 


