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Abstrakt
The teachers' treatment of disruptive children in preschool
A qualitative interview
Syftet med studien är att synliggöra hur pedagogerna säger sig bemöta barn med
utagerande beteende. Studien utgår från tre frågeställningar som behandlar vilka
metoder och förhållningssätt som pedagogerna säger sig använda i mötet med
utagerande barn. Andra aspekter som studien syftar till att behandla är hur miljön och
saker i den kan påverka samt vad pedagogerna kan få för övrigt stöd via en
specialpedagog. För att kunna undersöka detta genomfördes fyra kvalitativa intervjuer
med förskollärare från två olika kommuner i södra Sverige. Med hjälp av tidigare
forskning, Vygotskijs sociokulturella teori och dess olika begrepp samt insamlad empiri
har vi kunnat få fram ett resultat. I resultatet framkom olika metoder som pedagogerna
kan använda sig av i sitt bemötande. Det är viktigt att pedagogerna är lugna vid en
konflikt, annars är risken att situationen blir ännu värre vilket kan leda till att barnet får
ett utbrott. Pedagogerna ska även skapa situationer i barnens vardag som de känner att
de klarar av att hantera. Vissa barn med utagerande beteende fastnar för saker i miljön
som triggar igång dem när de känner att de är påväg att få ett utbrott. Genom analys och
reflektion kan pedagogerna undvika framtida utbrott om de är uppmärksamma på vad
som är de utlösande faktorerna. En specialpedagog kan hjälpa till med att betrakta
pedagogernas förhållningssätt gentemot dessa barn. När det kommer in en nu person
med specialiserad kompetens kan denne notera beteenden som pedagogerna själva inte
har reflekterat över.
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Tack
Vi vill tacka medverkande respondenter som ställt upp och gett oss tillräcklig empiri för
att kunna genomföra vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Monica Preutz som
stöttat oss under arbetets gång.
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1 Inledning
Enligt vår uppfattning har det blivit mer och mer vanligt att barngrupperna innehåller
minst ett barn med utagerande beteende. Vi har även fått bekräftat av verksamma
pedagoger att de upplever en ökning av antalet barn med detta beteendeproblem. Även
Drugli (2003) menar att det har skett en ökning av antalet barn med utagerande
beteende.
Den största anledningen till att denna studie genomförts är för att det i praktiken kan
vara svårt att bemöta barn med utagerande beteende. Våra respondenter var eniga om
beskrivningen kring detta beteende, det är barn som har svårt att behärska sin
självkontroll när de blir upprörda eller arga. Barnen skadar ofta sig själva eller
människor runt omkring dem. För att kunna bemöta alla barn utifrån deras behov och
förutsättningar måste pedagogerna hitta en metod eller ett förhållningssätt som passar
det specifika barnet.
Vi kan även läsa följande citat i Läroplanen för förskolan;
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra
ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar
så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2016:5).

På grund av ovanstående aspekter har vi valt att undersöka och redovisa hur
pedagogerna i förskolan säger sig bemöta barn med utagerande beteende i förskolan.
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1.1 Syfte
Syftet är att synliggöra hur pedagogerna säger sig bemöta utagerande barn i förskolans
verksamhet.

1.2 Frågeställningar


Vilka förhållningssätt och metoder säger sig pedagogerna använda i sitt arbete
med utagerande barn i förskolan?



Vad anser pedagogerna att de med hjälp av miljön kan göra för att underlätta i
förskolan för utagerande barn?



Vilket stöd finns idag att tillgå för pedagogerna som bemöter barn med
utagerande beteende?
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2 Bakgrund
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning inom området att. Det var svårt att finna
nyare forskning kring ämnet och i synnerhet om barn i förskoleåldern eftersom de inte
får någon diagnos när de är så unga. Avsnittet börjar med att förklara vad ett utagerande
beteende innebär och hur den fysiska och sociala miljön påverkar. Vidare förklaras
olika idéer kring bemötande samt en förklaring av lågaffektivt förhållningssätt. I ett
tidigt skede bör en specialpedagog kontaktas och slutligen poängteras hur viktigt det är
att ha en god kontakt med vårdnadshavarna.

2.1 Utagerande beteende
Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) anser att den vanligaste formen av
beteendeproblem i förskolan är barn med utagerande beteende. Författarna poängterar
att barn som uppvisar detta beteende har lätt för att bli arga och ofta hamnar i olika
konflikter både med pedagoger och andra barn. Eresund och Wrangsjö (2008) hävdar att
det som utlöser aggressiviteten kan ha byggts upp under lång tid, det behöver inte enbart
vara den händelsen vid tidpunkten för när utbrottet bryter ut. Barn med utagerande
beteende upplevs ofta som aggressiva (a.a.).
Nordahl m.fl (2007) betonar att barns problematiska beteende inte får styra
pedagogernas syn på barnen. Det är pedagogernas uppgift att se till att barn med
utagerande beteende får en positiv bild och stöd av andra barn som kan hjälpa dem
vidare i deras utveckling. Eresund och Wrangsjö (2008) belyser att barn med utagerande
beteende inte klarar av att hantera stressade situationer, vilket ökar pressen på
pedagogerna och andra personer i barnets omgivning. De utagerande barnen måste hela
tiden förberedas och hela barngruppen måste eventuellt göra vissa förändringar i dagens
olika rutiner. Omställningar i barnens vardag upplevs ofta som problematiska hos barn
som har ett utagerande beteende, då är det viktigt att man förbereder barnen i god tid
och att pedagogen som samtalar med barnen är lugn. Det svåraste för barn med
beteendeproblem är vid de tillfällerna det är fri lek, de kan då behöva mer stöd och hjälp
av en pedagog med olika förslag, detta kan anses som mer begripligt för dem. Alla barn
har olika förmågor vilket även påverkar deras handlingar (a.a.). Nordahl m.fl (2007)
anser att barn som har beteendeproblem har behov av att känna sig uppskattade,
samtidigt som det är viktigt att sätta gränser är det också viktigt att berömma när barnen
gör något som är bra.

2.2 Lära genom att lyckas
Van Duijvenvoorde, Zanolie, Rombouts, Raijmakers och Crone (2008) anser att barn
inte lär sig av sina misstag för då hade de slutat att misslyckas. Detta har synliggjorts
med hjälp av hjärnröntgen för att se aktiviteterna i hjärnan. När barnen gjorde rätt syntes
en ökad aktivitet i den delen som har med inlärning att göra. Pedagogerna bör alltså
undvika att tillrättavisa barn med utagerande beteende, utan istället berätta för dem hur
de kan göra för att lyckas nästa gång. Slutsatsen blir att pedagogerna måste hjälpa
barnen att lyckas för att de ska utvecklas i sitt lärande (a.a.). Även Forster (2009)
poängterar att den bästa träningen för barnen är de tillfällen då barnen lyckas med sin
uppgift. Genom att barn med utagerande beteende får träna på sin bristande
impulskontroll kommer deras beteende att dämpas mer och mer för varje gång de
lyckas. För att förbättra sin impulskontroll menar Forster (2009) att omgivningen
behöver stötta barnen socialt och ge barnen uppgifter som de klarar av. Det är viktigt att
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pedagogerna synliggör barnens lyckande så att barnen själva får uppleva framgång
kring sin egen utveckling.

2.3 Fysisk miljö
Nordahl m.fl (2007) hävdar att alla människor ingår i olika sociala system och inom
dessa system skapas olika ramverk vilket styr hur vi handlar i olika situationer. Om
barnen befinner sig i en känd och trygg miljö handlar de på ett sätt medan de kan visa
ett helt annat beteende i andra sammanhang. Författarna menar att människan anpassar
sitt beteende efter den miljö man befinner sig i. Pedagogerna som arbetar med barn som
har beteendeproblem måste hitta sambandet mellan barnens problematiska beteende och
den miljö barnen befinner sig i. Pedagogerna kan inte enbart fokusera på barnen som
har beteendeproblem utan även måste finna orsakerna till varför problemen uppstår
(a.a.). Hejlskov Elvén och Wiman (2015) menar att det enklaste man kan göra för barn
med beteendeproblem är att försöka ändra på den fysiska miljön Författarna menar
vidare att pedagogerna med hjälp av väldigt enkla detaljer kan styra mellan lugn och
kaos, ett exempel på detta kan vara att ha bestämda platser vid matborden. Hejlskov
Elvén och Wiman (2015) anser att pedagogerna kan tänka på att inreda med lugna
färger och minska på ljud och synintryck. Dagsplanering tydliggör för de utagerande
barnen vad som ska hända under dagen, detta kan miska stressnivån hos barnen. En del
barn kan behöva ha en dagsplanering i en period medan andra barn kan behöva den
varje dag (a.a.).
Eresund och Wrangsjö (2008) hävdar att barn med utagerande beteende fungerar bättre i
ett litet rum såvida barnen inte är på väg att få ett utbrott, då det lilla rummet kan
upplevas som hotfullt på grund av det trånga utrymmet. De komponenter som har
betydelse i rummet för ett barn med utagerande beteende är storleken på rummet,
inredningen och relationerna till de som befinner sig i samma rum. Detta tillsammans
ska skapa balansen för den mest gynnsamma miljön för barnets inre värld. Pedagogerna
kan variera både vistelsen och inredningen i de olika rummen för att komma fram till
vilka förutsättningar som är bäst för de aktuella barnen (a.a.).

2.4 Social miljö
Eresund och Wrangsjö (2008) anser att alla barn har behov av att ha jämnåriga
kamrater, vilket ofta leder till att barn med utagerande beteende söker sig till varandra.
Risken med detta är att deras problematiska beteende ökar och att de har en negativ
påverkan på varandra. Barnens beteende styrs av förskolans dagsprogram, pedagogernas
förhållningssätt och hur barngruppen ser ut. Dessa omständigheter kan leda till att
barnen utvecklar ett oönskat beteende om någon av dessa faktorer inte struktureras upp
under tiden i verksamheten (a.a.).
Eresund och Wrangsjö (2008) menar genom bemötandet sker det någon form av
samspel i barnens vardag, det kan vara både i hemmet eller på förskolan. Genom att
hantera och förebygga konflikter är en del av pedagogernas bemötande gentemot barn
med beteendeproblem. Det handlar även om att skapa möjligheter för utveckling och
lärande. Eresund och Wrangsjö (2008) poängterar även om barn med beteendeproblem
bemöts på samma sätt av olika individer så spelar barnens relation och sociala
sammanhang till pedagogen stor roll. Det kan exempelvis vara en vikarie som bemöter
barnen på samma sätt som en ordinarie pedagog, men där det aktuella barnet inte känner
någon trygghet i relationen (a.a.).
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2.5 Bemötande
Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) är en av de första åtgärderna att man sätter gränser.
Pedagogerna ska tillsammans enas om hur man ska begränsa barnens beteende och
skapa struktur i barngruppen. Forster (2009) menar att som pedagog är det viktigt att
man arbetar för att barnen inte ska hamna i ett negativt mönster, det får inte bli ett
negativt rykte. Barnet får exempelvis inte vara med och leka eftersom barnet bara bits.
Detta är en svår uppgift då man måste respektera barnens integritet. Eresund och
Wrangsjö (2008) hävdar att om det finns flera pedagoger som ansvarar för barnen måste
man tillsammans komma överens om vilka beteenden som inte är acceptabla och vilka
strategier som ska användas för att bryta beteendet. Pedagogerna bör vara eniga om hur
man bemöter barnens reaktion efter en tillsägelse. Som pedagog måste tänka på är att
inte ge barnen för många förklaringar utan fokuserar på vilket tillstånd barnen befinner
sig i och hur mycket information barnen är kapabla att ta in. Eresund och Wrangsjö
(2008) menar att om relationen mellan barnen och pedagogerna påverkas negativt vid
ett ingripande är det viktigt att man försöker reparera förhållandet och inte väntar på att
barnen ska glömma bort.
Eresund och Wrangsjö (2008) poängterar när ett barn får ett utbrott uppstår en
komplicerad situation för pedagogerna. Vilket bemötande som då kommer till
användning styrs dels av pedagogernas relation till det aktuella barnet men även vilka
regler som finns att följa i verksamheten. Ytterligare en sak att tänka på är det aktuella
barnets behov. När det uppstår en motsättning står pedagogen inför ett val, vilket kan se
olika ut beroende på om man är ensam med barnet eller tillsammans med andra (a.a.).

2.6 Lågaffektivt förhållningssätt
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) anser att det inte är komplicerat att lösa bråk, oftast
hjälper det om pedagogen har ett lågt tonfall och ett mjukt bemötande. Även Forster
(2009) hävdar att vid en konflikt ska pedagogen ingripa snabbt men tyst, är man verbalt
högljudd så brukar det oftast bara provocera barnen mer och konflikten blir större än
vad den behöver bli. Huvudsaken med ingripandet är att pedagogen agerar och bryter
felbeteendet (a.a.). Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) är den vanligaste reaktionen
som barn med utagerande beteende väcker hos omgivningen aggressivitet. Bemötandet
av utagerande barn handlar ofta om att pedagogerna måste lära sig att bemästra sin egen
ilska över vad barnen utsätter dem för. Barnens beteende väcker ofta aggression hos
motpartern, istället är det viktigt att pedagogen uppfattar vilka känslor barnen visar
eftersom detta synliggör vad barnen saknar i sitt beteende (a.a.).
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) förespråkar användandet av ett förhållningssätt som
kallas lågaffektivt bemötande. Detta förhållningssätt innebär att barn med
beteendeproblem behöver få känna trygghet, känsla av delaktighet och
självbestämmande. Inom det lågaffektiva förhållningssättet finns vissa aspekter som
ingår och som man bör fundera över. En av dem handlar om barnens olika
förutsättningar och förmågor. Ofta ställer pedagogerna för höga krav på barnen
gentemot dess förmågor och förutsättningar vilket kan leda till bråk. Efter ett bråk kan
det därför vara bra för pedagogerna att tillsammans sätta sig ner och tänka igenom
situationen i olika steg, för att identifiera vilken förmåga hos barnen som ställts för höga
krav på (a.a.). Sandberg och Norling (2014) menar att den forskning och dokumentation
som pedagogerna kan ta hjälp av är väldigt begränsad. Tiden som pedagogerna har för
reflektion, diskussion och dokumentation räcker inte till för att tillämpa de metoder som
barn med utagerande beteende behöver i förskolan. Handledning och
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kompetensutveckling är något som saknas i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Författarna menar vidare att pedagogerna saknar ett språk för att delge varandra, vad,
hur och varför man använder sig av de olika metoderna i förskolan.
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) poängterar att begriplighet är en viktig aspekt, vilket
innebär hur man agerar i en situation utan att tänka. Barn bråkar oftast för att de väljer
att inte följa olika regler som de stöter på. Finner barnen ingen begriplighet eller mening
i reglerna är det svårare för dem att förhålla sig till ordeningen. Situationer som
pedagogen gör begripliga för barnen får de lättare att förhålla sig till, detta underlättar
för de utagerande barnen som på så sätt kan uppnå det som förväntas av dem (a.a.).
Inom det lågaffektiva förhållningssättet som Hejlskov Elvén och Wiman (2015)
förespråkar finns vissa huvudtankar. En av dessa innebär att pedagogerna kan avleda
med hjälp av att de löser av varandra i en situation som är på väg att leda till konflikt.
Pedagogerna kan även använda materiella ting som de vet att det utagreande barnet
tycker om. Hejlskov Elvén och Wiman (2015) lägger stor vikt vid att pedagogerna ska
hålla sig lugna i alla situationer, det beror på att människans känslor smittar av sig till
varandra. Om pedagogerna blir stressade eller upprörda så märks det med en gång i hela
barngruppen, det spelar en väldigt stor roll när det handlar om barn med utagerande
beteende. Det är viktigt med en tydlig struktur och att de i god tid blir förberedda på vad
som ska hända, framför allt om det är något utöver det vanliga. Ansvaret kring ett
misslyckande ska inte läggas på barnen, anledningen till att det upprepas är för att
pedagogerna inte ändrar sitt sätt att bemöta barnen på, även att de använder en felaktig
metod i denna situation (a.a).
Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) bör man undvika fysisk fasthållning eftersom
det begränsar barnens rörelsefrihet och det kan förlänga bråket betydligt. Fasthållning
kan även orsaka mer stress hos barnen, mer adrenalinpåslag som riskerar att utveckla
våld. För varje situation som pedagogen använder fasthållning ökar risken för att barnen
använder mer våld Det kan vara skrämmande för barn att bli fasthållna och pedagogerna
bidrar till att barnen får mindre förtroende för dem, vilket i sin tur kan leda till att
konflikterna blir fler och större. Det händer ofta att barn säger elaka saker till
pedagogerna, detta innebär inte att barnen vill vara elaka utan att de ifrågasätter
pedagogens roll i situationen (a.a.).

2.7 Specialpedagog
Socialstyrelsen (2010) anser att barn med beteendeproblem så tidigt som möjligt
behöver hjälp och stöd i förskolan. Pedagogerna kan också behöva hjälp och stöd av
personal som har specialpedagogisk kompetens. Det finns skäl att bry sig om barn med
beteendeproblem eftersom de på lång sikt kan utveckla ett asocialt beteende eller andra
psykiska problem, exempelvis ångest och depression. Det är därför viktigt att
pedagogerna använder andra strategier än just det som förebygger det utagerande
beteendet (a.a.). Enligt Renblad och Brodin (2014) blir specialpedagoger oftast
inkopplade när pedagogerna känner att deras metoder och arbetssätt inte fungerar för det
aktuella barnet eller att pedagogiken inte är tillräcklig för att stimulera varje barns
utveckling och lärande. Ett arbetssätt som specialpedagoger föredrar är inkluderande,
med det menas i detta avseende att åtgärden sätts in till förmån för hela barngruppen,
vid en del fall sätts även individuella åtgärder in. Renblad och Brodin (2014) anser att
när en specialpedagog kopplas in är det viktigt att ha en god och öppen dialog med
vårdnadshavarna. Specialpedagogerna uppfattas oftast som rådgivare och handledare åt
pedagogerna på förskolan. Pedagogerna behöver ofta någon utomstående att diskutera
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svårigheten med, samt att se på det ur andra synvinklar än hur de själva ser svårigheten.
Ibland behöver specialpedagogerna ta hjälp av exempelvis logoped, sjukgymnast och
barn- och ungdomshabiliteringen eftersom det kan vara aktuellt med mer specifikt stöd
(a.a.).

2.8 Tidiga insatser
Drugli (2003) anser att det är fler och fler barn i förskolan som är i behov av extra stöd
av vuxna. För att dessa barn inte ska få ytterligare problem krävs tidiga insatser. Blir
barnet äldre och beteendeproblemet kvarstår är det svårare att hjälpa barnet och bryta
sitt felaktiga beteendemönster. På grund av detta ligger ett stort ansvar hos pedagogerna
som arbetar med yngre barn. Som pedagog kan det finnas många orsaker till varför man
oroar sig för ett barn, en del barn visar det tydligt medan det hos andra barn kan vara
mer otydligt. Genom tidiga insatser kan man hjälpa barn med beteendeproblem mot en
positiv utveckling (a.a.).

2.9 Kontakt med vårdnadshavarna
Drugli (2003) poängterar att så snart man upptäcker att ett barn har ett utagerande
beteende i verksamheten är det viktigt att för en dialog tillsammans med barnens
vårdnadshavare för att få deras syn på barnen. Om pedagogen tidigt samtalar med
barnens vårdnadshavare lär de dels känna dem bättre samtidigt som de kan få ytterligare
information om det aktuella barnen (a.a.). Nordahl m.fl (2007) hävdar för att kunna
hjälpa barnen måste man även underlätta och stärka barnets familj. Drugli (2003) menar
att pedagogerna får en tydlig förståelse av barnens livsvillkor och vårdnadshavarnas syn
på barnens situation under samtalet även om man ibland kanske har olika syn på en del
saker. Vårdnadshavarna får även en inblick i hur förskolan arbetar med barnen och
pedagogerna kan på ett professionellt sätt stödja familjen på olika sätt. Nordahl m.fl
(2007) belyser att i en del fall känner vårdnadshavarna att det inte är någon som lyssnar
på vad de framför samt att uppföljningen brister. Drugli (2003) poängterar att bristfällig
kontakt med vårdnadshavarna lätt kan leda till missförstånd. Om barn med utagerande
beteende uppvisar sitt problem på flera olika arenor, exempelvis både i hemmet och på
förskolan är problemet oftast större än om det bara hade varit i en specifik miljö. Det är
viktigt att pedagogerna är säkra på sin sak när de informerar vårdnadshavarna om deras
barn eftersom det oftast leder till att vårdnadshavarna blir oroliga. Pedagogerna bör inte
vänta för länge utan när det finns en saklig grund ska man samspråka tillsammans med
barnens vårdnadshavare. Pedagogerna och barnens vårdnadshavare ska tillsammans
komma fram till vilken åtgärd som eventuellt bör sättas in för att hjälpa barnen vidare i
sin utveckling. Om det sätts in stöd är det viktigt att barnen får fortsatt hjälp både i
hemmet och på förskolan så att man inte avslutar detta när annan hjälp sätts in (a.a.).
Nordahl m.fl (2007) menar att det oftast inte går att bemästra beteendeproblem på egen
hand utan att flera olika system måste hjälpas åt, exempelvis pedagoger, vårdnadshavare
och specilapedagog.

2.10 Teori
Studien utgår ifrån Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij (2001) menar att det
finns vissa begrepp inom den sociokulturella teorin som har betydelse för människan.
Appropriering innebär enligt Vygotskij (2001) att människans utveckling och lärande är
en pågående process i socialt samspel med omgivningen. Tidigt i livet sker en slags
appropriering som kallas den primära socialisationen vilket har stor betydelse för
barnen. Här lär sig barnen att förstå det sociala samspelet och utvecklar sin personlighet.
Sekundära socialisationen innefattar den kunskap som människan måste ta till sig för att
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klara sig i samhället, till exempel kunskap för att kunna utföra ett specifikt arbete.
Vygotskij (2001) hävdar att sekundära socialisationen är svårare att ta till sig, här skapar
förskollärare och lärare förståelse med hjälp och stöd för att begreppsliggöra omvärlden.
För att förstå och handla i sin omgivning behöver man använda sig av verktyg eller
redskap, han kallar detta för mediering. Enligt den sociokulturella toerin befinner sig
alla ständigt i en lärandeprocess, för att kunna utvecklas vidare behöver utmaningen
som antas ligga steget över den kunskap man redan besitter, den proximala
utvecklingszonen. Ett annat begrepp som Vygotskij (2001) använder är scaffolding
vilket innebär att man i början behöver mer stöd och hjälp i sin lärandeprocess, med
tiden krävs mindre och mindre hjälp för att till slut inte behövas alls. Han menar att det
är pedagogens ansvar att varje barn erbjuds samma möjlighet till deltagande i
pedagogiska aktiviteter. Förskolan är en central del i den sociokulturella teorin eftersom
det är en arena där barnen ingår i flera olika sociala samspel under dagens olika
aktiviteter (a.a.).
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3 Metod
3.1 Intervju som metod
Valet av intervju som metod beror på att man vid intervju vet att man får svar av alla
och med en gång. Används exempelvis en enkät så är det inte säkert att man får in
tillräckligt mycket data för att kunna göra en analys. Denscombe (2009) anser att en
intervju är ganska lätt att anordna, det som krävs är att intervjuaren och respondenten
finner en gemensam ledig tidpunkt då de kan träffas och genomföra intervjun. Det är
bra att använda intervju om man vill få reda på människors erfarenheter, åsikter,
uppfattningar och känslor (a.a.). I studien spelade alla dessa faktorer stor roll, vi var
intresserade av förskollärarnas erfarenheter av utagerande barn och vilka åsikter de hade
gällande bemötande. Vad förskollärarnas uppfattning var om sitt eget bemötande med
utagerande barn där både barnets och förskollärarens känslor hade stor inverkan i
samspelet med varandra i olika situationer.
3.1.1 Kvalitativ intervju
En kvalitativ intervju innebär att situationen liknar ett samtal men att det behandlar ett
specifikt ämne (Kihlström 2007). Det är den som intervjuar som bestämmer hur
samtalet ska formas och att intervjun håller sig inom det aktuella ämnet. Intervjun bör
inte bli styrd av den som intervjuar och bör inte innehålla ledande frågor (a.a.).
3.1.2 Planering och öppna frågor
Kihlström (2007) menar att det är viktigt att planera sin intervju väl innan man
genomför den. Det kan vara fördelaktigt att skriva ner eller diskutera ämnet med någon
annan innan intervjun för att undvika att ens egna förförståelse påverkar svaren. Enligt
Kihlström (2007) bör intervjufrågorna bestå av “öppna frågor”som innebär att frågorna
har en svag struktur och att det finns möjlighet till följdfrågor som uppkommer under
intervjun. Innan vi började skriva intervjufrågorna hade vi i princip skrivit klart avsnittet
om tidigare forskning så att vi själva skulle ha så mycket förståelse som möjligt inom
ämnet. Det underlättade även för oss när vi ville ställa några följdfrågor under själva
intervjun. Vi diskuterade sedan igenom vad ett utagerande beteende betyder för oss, hur
vi utefter litteraturen tror är det bästa bemötandet. Efter det kände vi oss redo att
formulera “öppna frågor” inför våra intervjuer (se bilaga 2).
3.1.3 Semistrukturerade intervjuer
Våra intervjuer var semistrukturerade som enligt Denscombe (2009) innebär att
intervjuaren har ett förutbestämt ämne och ett antal frågor som ska besvaras av
respondenten. Den som intervjuade var flexibel och lät respondenten tala utförligt om
sina tankar kring ämnet. Anledningen till val av semistrukturerad intervju var att vi hade
ett specifikt ämne som vi ville undersöka. Kring detta ämne behövde frågorna vara
öppna och inte strukturerade för att vi skulle få ta del av så mycket data som möjligt.
Under intervjun hade intervjuaren bara en person att lägga fokus på och förstå dennes
perspektiv.
3.1.4 Individuella intervjuer
När vi bestämt att studien skulle grunda sig i intervjuer funderade vi på om vi skulle
använda oss av individuella intervjuer eller gruppintervjuer. Vi valde individuella
intervjuer för vi hittade flest fördelar med det. Fördelarna med individuella intervjuer är
enligt Denscombe (2009) att den empiri man får in under intervjun endast kommer från
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en källa, respondenten. Datan man får in är även relativt djupgående och detaljerad
eftersom det går att ställa följdfrågor för att få fram detaljerna. För att genomföra en
intervju krävs samspel, utrustning och konversationsfärdigheter hos intervjuaren själv.
3.1.5 Ljudupptagning
För att underlätta valde vi att använda oss av ljudupptagning under intervjun.
Denscombe (2009) nämner att ljudinspelningen blir permanent och lättare att analysera
eftersom det går att lyssna på den flera gånger. För att vara säkra på att inte gå miste om
vår insamlade empiri spelade vi in med två mobiltelefoner ifall det skulle hända något
med någon av mobiltelefonerna som gör att materialet försvinner.

3.2 Urval
Vi valde att intervjua förskollärare med minst tio års erfarenhet inom yrket eftersom vi
anser att nyexaminerade och förskollärare med mindre erfarenhet inte kunde tillföra lika
mycket empiri till vår studie. Denscombe (2009) anser att man oftast väljer specifika
respondenter på grund av att personerna kan bidra med något speciellt eller har
användbara erfarenheter. Forskarna kan även göra bekvämlighetsurval, de väljer
respondenter som finns närmast till hands (a.a.). Det är med tanke på detta som vi valt
ut våra respondenter. De fyra förskollärarna som vi valde har alla erfarenheter av att
arbeta med utagerande barn i förskolan. Vi har även arbetat tillsammans med
respondenterna och har sett dem verksamma i sin yrkesroll vilket Denscombe (2009)
benämner för sannolikhetsurval. Det sker även ett urval av lämpliga respondenter för
studiem (a.a.).
Här beskrivs respondenternas ålder och år inom yrket, följande namn är fiktiva.
Anna är 39 år och har arbetat inom förskola i 16 år. Kerstin är 42 år och har arbetat som
förskollärare i 11 år. Bella är 36 år och har arbetat inom yrket i 10 år. Cilla är 49 år och
har arbetat som förskollärare i 14 år.

3.3 Genomförande
3.3.1 Förarbete
I början av arbetsprocessen lästes artiklar, avhandlingar och böcker med mera för att
samla in förkunskap och fakta till bakgrundskapitlet. Utefter den fakta som fanns och
vad syftet med studien var formulerades intervjufrågor. Alla respondenterna kände vi
till sedan innan, så första kontakten togs via telefon. Ett missivbrev formulerades och
mejlades ut till respondenterna tillsammans med intervjufrågorna. I missivbrevet blev
respondenterna även informerade om de forskningsetiska principerna som används
innan, under och efter arbetet med studien. För att försäkra oss om att materialet inte
skulle försvinna och att vi inte skulle missa någon viktig information vid intervjuerna
valde vi att fråga respondenterna om vi fick spela in intervjuerna. Detta godkändes av
samtliga respondenter.
3.3.2 Intervjuerna
Förskollärarna valde själva var intervjun skulle genomföras, en del valde att bli
intervjuade hemma medan en del ville bli intervjuade på arbetsplatsen. Kihlström
(2007) anser att det är viktigt att tänka på att allt material ska vara på plats innan
intervjun startar och att det skall finnas god tid till genomförandet. Tidsbegränsning kan
göra att respondenten inte ger tillräckligt utförliga svar. Eftersom förskollärarna själva
bestämde tillfälle för intervjun så genomfördes inte någon av dem under tidspress.
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Tiden uppskattades innan intervjuerna till cirka 60 minuter. Beroende på hur utförliga
svar respondenterna hade så varierade tiden men överskred aldrig 60 minuter. Vid två
av fyra intervjuer så var vi båda med, på grund av praktiska skäl.
3.3.3 Transkribering
Vi lyssnade igenom intervjuerna och diskuterade vad som var relevant för vår studie. I
samband med det gjordes en första grov analys av den insamlade empirin, detta
underlättade för vårt fortsatta analysarbete. Sedan genomfördes en transkribering av
varje fråga för sig och på varsitt dokument på så sätt blev det lättare för oss att
sammanställa resultatet. För att finna teman och mönster användes
överstrykningspennor i transkriberingsmaterialet för att lättare synliggöra detta.
3.3.4 Databearbetning
Vi sorterade ut relevant empiri och formulerade en resultatdel. I analysen kopplade vi
ihop resultatdelen med den teori och de begrepp som vi valde att använda i vår studie,
Vygotskijs sociokulturella teori.

3.4 Validitet och Reliabilitet
Allwood och Eriksson (2010) menar att man med hjälp av validitet kan urskilja om
forskningen är trovärdig eller icke trovärdig. Undersökningen ska vara giltig, med det
menas att det man bestämt sig för att undersöka blir undersökt. Denscombe (2009) anser
att den data man samlar in ska vara lämplig i förhållande till de forskningsfrågor som
undersökningen har. Respondenterna i vår studie har både kunskap och erfarenhet om
utagerande barn. Enligt Denscombe (2009) skall personerna väljas ut med stor
noggrannhet och deras svar anses då som trovärdiga. När man väljer ut respondenterna
måste forskaren ställa sig frågan om personerna är i en sådan position och besitter
kunskap så att de kan besvara intervjufrågorna (a.a.). På grund av detta valde vi att sätta
en gräns på tio års erfarenhet inom yrket, vi ansåg att nyexaminerade förskollärare inte
kunde besvara våra intervjufrågor utifrån sina erfarenheter. Denscombe (2009) hävdar
att de verktyg man använder sig av vid en intervju ska vara så neutrala att man ska
kunna be en annan person gå ut och göra samma intervju en gång till och få ungefär
samma svar. Eftersom intervjufrågorna finns som bilaga så har en annan person
möjlighet att intervjua våra respondenter och få snarlika svar.

3.5 Forskningsetiska överväganden
När det ska genomföras en studie är det viktigt att Vetenskapsrådets principer om god
forskningssed följs. Det är även viktigt att informera de medverkande i studien om att
dessa principer finns och att de följs innan, under och efter genomförd studie
(Vetenskapsrådet 2011). De medverkande i studien skafå ta del av viss information
kring studien. Vad är syftet med studien, hur kommer studien att genomföras, en
förklaring på hur personens kunskap kan vara en vinst för studien, att deltagarnas
medverkan är frivillig och att informationen som samlas in endast kommer att användas
i den aktuella studien om inget annat anges från början (a.a.).
Deltagarna ska själva få bestämma om de vill delta, på vilka villkor deras deltagande
sker och hur länge de vill delta utan att det för dem blir negativa följder av valet
(Vetenskapsrådet 2011). Om deltagaren väljer att avbryta mitt under exempelvis en
intervju så går det bra, men intervjuaren får försöka övertala deltagaren till att fullfölja
intervjun. Deltagaren kan även välja om den information som personen delgett ska få
finnas kvar i studien eller inte (a.a.). Vad som är etisk känslig information kan variera
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beroende på samhälle och tid. I den information som används i studien ska utomstående
inte kunna avgöra vem eller vilka som deltagit i studien, namnen i studien ska vara
fiktiva (Vetenskapsrådet 2011). Den information som samlas in i samband med studien
får endast användas till forskningsändamål. Informationen får inte användas i icke
vetenskapliga sammanhang och får inte lånas ut till någon annan och inte heller säljas.
Om det finns känsliga uppgifter som samlats in och som kan påverka några beslut eller
åtgärder kring personen eller personerna får de ej användas eller spridas till exempelvis
sociala myndigheter (a.a.).
De förskollärare som är med i vår studie fick ta del av ett missivbrev (se bilaga 1) som
skickades ut till alla innan de svarade om de ville delta i studien. I detta missivbrev fick
förskollärarna ta del av Vetenskapsrådets principer om god forskningssed. Vi anser
därför att våra respondenter hade god kännedom om vad de hade för rättigheter under
intervjun och vad materialet skulle användas till. De var även medvetna om att de när
som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Respondenterna
blev informerade om att deras namn inte står med i studien utan att fiktiva namn skulle
användas. Informationen som respondenterna delgav oss används endast i denna studie
och ska inte spridas vidare, vilket de fick information om i missivbrevet.

3.6 Metoddiskussion
Respondenterna valdes ut beroende på erfarenheter eftersom det skulle ge oss mest
empiri att arbeta med. Enligt Kihlström (2007) är det vad urval inför en kvalitativ
intervju handlar om, att välja responenter med erfrenheter kring det aktuella ämnet.
Nyexaminerade valdes bort på grund av att de flesta inte hunnit skaffa sig
arbetslivserfarenhet av att bemöta utagerande barn. Vi kände inte till mer än en manlig
förskollärare och valde att inte intervjua honom, en jämförelse av bemötandet från
kvinnliga respektive manliga förskollärare var inte aktuell. Även intervjuer med
vårdnadshavarna uteslöts på grund av etiska skäl. Det finns oftast inte diagnoser på
barnen i förskolan utan pedagogerna får gå på sina egna uppfattningar kring barn med
utagerande beteende. Det kan uppfattas negativt av vårdnadshavarna att pedagogerna
antar att deras barn har ett utagerande beteende och låta oss studenter fråga
vårdnadshavarna om att delta i en intervju.
De två första intervjuerna genomförde vi tillsammans. Detta gjorde att vi kunde ställa
samma eller liknande följdfrågor i de två sista intervjuerna så att vi skulle få liknande
innehåll. Intervjufrågorna skickades ut innan intervjun för att förskollärarna i lugn och
ro skulle kunna läsa igenom frågorna och kunna förbereda sig. Troligtvis gjorde detta
att vi fick mer värdefull empiri till studien. Alla respondenter hade skrivit ner stödord
för varje fråga och de tyckte det var positivt att få ta del av frågorna innan.
Kihlström (2007) menar att platsen för genomförandet av intervjun är viktig, den bör
vara avskild och lugn. Vilken plats som valdes berodde på respondenterna, en del ville
bli intervjuade på sin “barnfria tid” på arbetsplatsen medan andra föredrog att vara
hemma hos dem. Oavsett var intervjuerna genomfördes så var vi på en plats där vi
kunde prata i lugn och ro utan att någon avbröt oss eller störde. Om det påverkade dem
kan vi inte veta, men förmodligen kände personerna som blev intervjuade hemma att de
kunde vara mer avslappnade i samtalet. Vi hade olika uppfattning om platsen där vi
intervjuade respondenterna, en av oss tyckte det var lugnare att intervjua respondenterna
i hemmiljö, medan det inte spelade någon roll för den andre. Mängden användbar
empiri berodde troligtvis inte på de olika platserna så länge respondenterna kände att de
hade tid att svara på frågorna. När vi skulle söka artiklar, men även ta del av annan
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litteratur hade vi svårt att hitta nyare forskning, vilket kan tyda på att det inte finns så
mycket aktuell forskning på yngre barn.
För att studien ska vara giltig bör man ha undersökt det som skulle undersökas i studien
(Allwood och Eriksson 2010). För att tydligt påvisa att vi behållt fokus på det som skall
undersökas så finns det genomgående överskrifter som kan kopplas till studiens
frågeställningar. När det insamlade materialet transkriberades gjordes en första
grovanalys, här sorterades empiri bort som inte ansågs giltlig för studien. I studien finns
en gräns på 10 års erfarenhet hos respondenterna, valet gjordes på grund av att mängden
empiri skulle bli tillräcklig samt att respondenternas erfarenheter styrker studiens
reliabilitet. Allwood och Eriksson (2010) menar att respondenter väljs ut med
noggrannhet , att de ska besitta kunskap som kan ge svar på intervjufrågor.
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4 Resultat
I följande avsnitt redovisas resultatet från våra intervjuer. Den empiri som kommer
nämnas är det som var relevant för studien. I texten anges de fiktiva namn som vi döpt
våra respondenter till, det gör att det blir lättare att följa med.

4.1 Definition utagerande beteende
Respondenterna var eniga om hur de definierade ett utagerande beteende. Anna
förklarade beteendet på följande sätt;
Jag tänker att det är barn som har svårt att kontrollera
sina känslor, både de positiva och negativa. Man vet
liksom inte var man ska göra av allting som händer i kroppen.

Anna beskriver vidare att beteendet innebär att barnen ofta skriker, puttas, bits och rivs,
ett beteende som kan utspela sig både mot barn och vuxna. Dessa ageranden
uppkommer väldigt impulsivt och beror ofta på små faktorer som pedagogerna inte
uppmärksammat. Cilla menar att de aktuella barnen har lägre utvecklad social
kompetens än andra barn.

4.2 Bemötande
4.2.1 Behålla lugnet
Alla respondenterna anser att det är viktigt att vara lugn i bemötandet av utagerande
barn annars kan situationen bli mycket värre. Anna säger;
Det jag gör påverkar ju alla andra människor i rummet, går
jag in lugn nästan lite loj så triggar jag inget beteende

Anna tycker att det svåraste med att bemöta barnen är att hålla sig lugn i de situationer
som berör henne själv fysiskt, när det exempelvis handlar om slag. Då kände hon att det
bästa var att få gå undan en stund och lugna sig medan en annan pedagog tog över.
4.2.2 Avleda
Att pedagogerna byts av är ett sätt för Anna och hennes arbetslag att avleda det
utagerande barnet vid en pågående konflikt;
Att man gör det på ett bra sätt, att kollegan inte känner att man
trampar eller förminskar deras sätt att arbeta, måste man gå utanför
sig själv och tänka att det är för barnet.

Bella upplever att det är lättare att använda avledning på mindre barn eftersom de är
långsammare i sina rörelser och man hinner se vad som är påväg att hända. När barnen
blir äldre blir det svårare att bemöta de impulsiva och snabba vändningarna som kan
uppstå, då kan pedagogerna aldrig veta när ett utbrott uppstår.
4.2.3 Bildschema och förberedelse
En metod som samtliga förskolor använder sig av är bildschema över dagens olika
händelser. Detta för att förskollärarna upplever att många utbrott beror på att de
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utagerande barnen har svårt att hantera den brytning som blir mellan dagens olika
aktiviteter och rutiner. Cilla säger;
Ofta så använder vi bildschemat när vi behöver förbereda
ett barn på att något annorlunda ska inträffa i verksamheten.

Både Cilla och de övriga respondenterna använder förberedelse, att de i ett tidigt skede
berättar om vad som kommer att hända så att barnen vet. Bildschemat blir ett sätt att
förbereda barnen eftersom bilder kan tillföras eller tas bort beroende på vilka händelser
dagen innehåller. Både Kerstin och Bella upplever att bildschemat behövs mer i början
och att barnen efter ett tag utnyttjar schemat mindre och mindre för att sedan eventuellt
avta helt, detta kan bero både på mognad och ålder.
4.2.4 Förebygga negativ aura
På Kerstins förskola arbetar de mycket för att förhindra en negativ aura kring de
utagerande barnen. De bearbetar också med de övriga barnen, att de inte ska vara rädda
eller prata negativt om de utagerande barnen. För att förebygga detta och stärka
utagerande barns självbild arbetar de mycket med positiv förstärkning. Kerstin menar;
Uppmuntra det positiva beteendet och gärna så att alla hör.

Gemensamt för alla respondenterna är att arbetslaget ska ha förutbestämda metoder vid
bemötandet av dessa barn, alla är olika i sitt sätt men att man har en gemensam
grundtanke att arbeta efter.
4.2.5 Gränssättning och organisering
De är även eniga om att man bör ha vissa regler och gränser som man inte tänjer på, ofta
behandlar dessa regler fysiskt våld eller kränkning av något slag. På Bellas förskola har
de organiserat in- och utgång på ett sätt som fungerar för just deras barn. Det utagerande
barnet får oftast gå ut först och gå in sist. Detta gör att barnet blir så gott som ensam i
hallen, vilket minskar intrycken från de övriga barnen och därmed minskar risken för
konflikter.
4.2.6 Närvarande och trygg pedagog
På Cillas avdelning lägger de stor vikt vid att det alltid ska finnas en pedagog
närvarande på golvet även om barnens lek fungerar, detta gör de för att alltid ligga
steget före. Så arbetar de även på Kerstins förskola;
Att finnas i leken är a och o för att förhindra utbrott.

Något som Anna lyfte var att många av de barn som är utagerande också är väldigt
kärleksfulla. De kan komma fram och ge en stor kram vilket gör att Anna känner att hon
som pedagog får mycket tillbaka. Efter ett utbrott kan barnen ändra humör mycket
snabbare än de vuxna, vilket gör att de kan komma fram efter ett utbrott och vilja ha
kärlek. Det är viktigt att man som pedagog ger dem det för att visa att man finns där för
dem när de är redo. Något som alla respondenter var eniga om var att lägga stor vikt vid
att reflektera kring vilka krav som ställs på barnen, alla krav måste vara anpassade efter
barnen oberoende på sammanhang och situation.
4.2.7 Bemötande vid utbrott
Respondenterna har liknande åsikter om att fasthållning inte är ett alternativ när ett
utagerande barn får ett utbrott, situationen blir oftast värre. För att barnets utbrott inte
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ska fortgå framför den övriga barngruppen, arbetar Cillas förskola mycket med att få
med sig de utagerande barnet till ett annat rum. Där kan de lugna ner sig i sin egen takt
och få vara ifred. Under ett utbrott finns ingen anledning att prata med barnet för de kan
inte ta till sig någon som helst information i det läget. På Kerstins avdelning har de en
metod som de oftast försöker med först, att avleda;
Avleda så fort som möjligt, hitta saker
som man vet han eller hon tycker är roligt.

De lägger även stor vikt vid att lyssna på barnen och låta dem sätta ord på sina känslor, i
och med det får pedagogerna en förståelse för hur barnet upplever situationen. Detta
sker ofta i samspel mellan en pedagog och det enskilda barnet, ibland används även
bildstöd som hjälper barnet att förklara. Ett annat sätt att bearbeta situationen är att
ritprata. Först ritar man en bild som förklarar vad som hände, denna teckning får ett
kryss över sig. Sista teckningen visar hur barnet kan göra nästa gång något liknande
händer.

4.3 Miljö
Annas erfarenhet är att de utagerande barnen ofta hittar specifika saker i miljön som
triggar igång deras beteende ytterligare när de befinner sig mitt i ett utbrott.
Exempelvis kan det vara en burk med pennor som
alltid åker i golvet när barnet är i konflikt.

Anna menar att sådana saker bör pedagogerna välja att ta bort ett tag för att slippa att
konflikten eskalerar.
4.3.1 Bestämda platser
Ytterligare ett sätt som underlättar för utagerande barn är att det vid vissa tillfällen finns
bestämda platser i miljön. Detta kan exempelvis vara vid matbordet eller vid samlingar.
På Bellas förskola använder de sig av bestämda platser;
Både vid matsituationen och vid samlingarna har alla barnen
bestämda platser, det underlättar för hela barngruppen.

Med hjälp av detta vet barnet var det ska befinna sig, det kan enligt Bella minska
konflikterna vid specifika situationer. Kerstin menar att på hennes avdelning har de valt
att placera ett av deras utagerande barn tillsammans med en pedagog i ett mindre rum
vid matsituationerna. Hon menar att detta skapar en lugn stund för alla. Även på Cillas
avdelning har de valt att placera det utagerande barnet i ett mindre rum vid maten, men
till skillnad från Kerstins förskola sitter det fler barn i rummet. På Cillas avdelning har
de även köpt in en speciell stol som ska underlätta för barnen att sitta kvar vid bordet.
På stolen finns armstöd som är böjda och liknar en fåtölj. Kerstin berättar att på hennes
avdelning finns tre barn som har utagerande beteende, av dessa är det två barn som inte
kan vara tillsammans i samma rum eller ens mötas i en korridor utan att det uppstår
bråk.
4.3.2 Neutralt rum
Cilla och Anna påpekade att både utagerande och övriga barn skulle behöva ett rum där
det ska vara lugnt och finnas möjlighet att vara ensam. I rummet ska det vara få saker
och lugna färger som ger barnen så lite intryck som möjligt. Cilla och hennes arbetslag
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har även uppmärksammat att lysrörslampor tenderar att öka tempot hos alla barnen i
gruppen men speciellt de barn som har ett utagerande beteende.

4.4 Stöd för pedagogerna
Vid intervjuerna framkom inte så mycket empiri kring olika stöd för pedagogerna,
därför behandlas bara respondenterns svar gällande möjlighet till specialpedagog.
4.4.1 Specialpedagog
Samtliga respondenter var överens om att det är en fördel att kontakta en
specialpedagog i ett tidigt skede, dels för att problembeteendet inte ska bli värre, men
även för att det påverkar de övriga barnens lärande och utveckling. Specialpedagogen
kan även ge pedagogerna en annan syn på hur de kan bemöta det utagerande barnet
eftersom de kan se barnet utifrån andra perspektiv. En aspekt som Cilla tar upp är att en
specialpedagog ofta använder samma förhållningssätt och kommer med liknande
metoder som lösning. Det kan göra att pedagogerna vet i förväg vad specialpedagogen
ska säga. Cilla menar;
Det är viktigt att arbetslaget arbetar utefter samma metoder,
fast det blir ju en individuell eftersom alla pedagogerna
inte gör exakt lika.

Det är viktigt att pedagogerna kan sitta ner tillsammans i arbetslaget och diskutera anser
Cilla, så att de är eniga om vilken metod de ska använda i sitt bemötande. Det kan vara
bra att informera de övriga avdelningarna också om de möter det utagerande barnet
exempelvis vid öppningar eller stängningar.
4.4.2 Vårdnadshavarna
Det är en fördel att ha en god kontakt med vårdnadshavarna i ett tidigt skede så att det
skapas en bra dialog. För att specialpedagogen skall få titta på förskollärarnas
förhållningssätt gentemot ett specifikt barn så krävs tillåtelse från båda
vårdnadshavarna.
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5 Analys
I följande avsnitt kopplar vi insamlad empiri till den sociokulturella teorins begrepp för
att synliggöra olika mönster och teman. I avsnittet grundar vi analysen på fakta kring
teorin som finns i bakgrundskapitlet.
Sociokulturell analys
Våra respondenter var eniga om att vissa barn endast är i behov av mer stöd till en
början och att stödet successivt kan minskas i takt med att barnets behov minskar. Detta
kan till exempel handla om att barnet behöver ett bildschema över dagen för att det
underlättar när barnet ska byta aktivitet. När dagsschemat blivit lättare för barnet att
hantera väljer det ofta bort att titta på schemat och tillslut kan det plockas bort. Detta
kan kopplas till Vygotskijs begrepp scaffolding vilket innebär att stöd och hjälp kan
behövas mer till en början för att sedan avta (Vygotskij 2001).
I resultatet under rubriken bemötande har vi sammanställt tips och idéer som fungerat
på de utagerande barn som våra fyra förskollärare haft erfarenhet av. För att vardagen
ska fungera för dem så krävs det att förskollärarna använder metoder och
förhållningssätt som underlättar för de utagerande barnen. Detta kan liknas med
Vygotskijs begrepp mediering (Vygotskij 2001). Pedagogerna ses som barnens verktyg
och ger den redskap för att uppnå en fungerande vardag på förskolan, vilket är en
förutsättning för deras forstatta utveckling.
Våra respondenter poängterar vid ett flertal tillfällen att man måste använda samma
metoder under en längre period när det gäller arbetet kring barn med utagerande
beteende. Detta för att de ska lära sig och utvecklas i livet vilket Vygotskij (2001)
benämner appropiering. Vygotskij (2001) tar upp två olika sorters appropiering, där den
primära socialisationen är den som sker tidigt i livet och där man tar till sig det sociala
samspelet. Förskolans verksamhet blir extra viktig för de barn som inte får lära sig det
sociala samspelet i hemmet. Det är i förskolans som pedagogerna kan ge de utagerande
barnen mer specifikt stöd för att lära dem det sociala samspelet. Den sekundära
socialisationen är enligt Vygotskij (2001) den som är svårast att ta till sig. Det innebär
att få kunskap om hur samhället fungerar. Pedagogerna bör hjälpa barnen med detta
genom att begreppsliggöra och synliggöra samhällets struktur.
Enligt alla fyra respondenterna är det viktigt att reflektera över hur höga krav man
ställer på de utagerande barnen, ofta är det för högt ställda krav som leder till konflikter
eller utbrott. Den kompetens som barnet besitter är inte tillräcklig för att klara av
situationen, vilket kan göra att barnet ofrivilligt väljer en konflikt eller ett utbrott för att
frångå den pressade situationen. När situationer som dessa uppstår behöver pedagogerna
tillsammans sitta ner och reflekter över vilka krav som ställdes på barnen och varför
konflikten uppstod. Reflekterande och anpassning kring kraven som ställs på barnen
kan liknas med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 2001).
Det innebär att barnen behöver ha en viss mognad för att klara av utmaningar de ställs
inför. Är kravet för högt behöver barnets lärande utvecklas mer i den zon som barnet
befinner sig i, innan de kan utvecklas vidare i nästa zon. För att undvika konflikt
behöver situationer anpassas efter barnets utveckling
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6 Diskussion
Diskussionen kommer att innehålla ett resonemang kring våra tre frågeställningar som
behandlar bemötande, miljö och specialpedagog. Vi har valt det som vi finner
intressant att diskutera och reflektera kring och kopplat detta till resultat samt tidigare
forskning.

6.1 Lågaffektivt bemötande
Respondenterna beskriver att de flesta bråk som de utagerande barnen är delaktiga i
beror på att de har fått för höga krav på sig utifrån deras förmåga. Detta är något som
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) och Foster (2009) också nämner som en svårighet.
Det är av stor vikt att man tillsammans sitter ner och diskuterar och reflekterar kring
situationen som uppstod, vilka krav som ställs på barnet och varför de var för höga, vad
utlöste bråket och så vidare. Detta bör göras för att nästa gång kunna undvika bråk vid
en liknande situation (a.a.). Vi reflekterade över hur pedagogerna skulle finna tid till att
sitta ner och reflektera kring de bråk eller utbrott som sker, vilket kan hända ett flertal
gånger per dag. Enligt Sandberg och Norling (2014) finns det inte tillräckligt mycket tid
utlagd så att pedagogerna ska kunna diskutera vad som behövs för att verksamheten ska
kunna fungera på ett bra sätt. Vi upplever att det på en del förskolor pratas över huvudet
på barnen om situationer som har uppstått. När de samtalar kan både de utagerande
barnen och de övriga i barngruppen höra vad pedagogerna säger. Det känns kränkande
mot de inblandade barnen, har barnen med utagerande beteende redan dåligt rykte så
blir inte situationen bättre om pedagogerna diskuterar negativa handlingar som de
utagerande barnen gjort inför de andra barnen. Situationerna får istället diskuteras på tid
som egentligen är avsedd till annat, vilket i sin tur kan leda till att situationen inte blir
helt färdigdiskuterad. Det kan istället bli mer aktuellt att reflektera om det händer något
specifikt som inte brukar uppstå.
En annan aspekt gällande lågaffektivt bemötande som vi reflekterar över är hur man
som pedagog hanterar situationen när det utagerande barnet säger elaka saker eller tar
till fysiskt våld mot en pedagog. Detta är något som Anna, en av respondenterna, fått
arbeta mycket med. Hon tog åt sig mycket av det barnen sa, samt att det i en del
situationer kan vara svårt att behålla sitt lugn. Ett exempel kan vara att man höjer rösten
och skriker tillbaka till barnet, vilket ofta resulterar i att utbrottet eskalerar. Här menar
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) att barnen gör det för att ifrågasätta de olika rollerna
i situationen.Om barnet säger något elakt, ska man som pedagog backa tillbaka och inte
göra någon sak av det. Vi reagerar på det resonemanget, eftersom man arbetar en hel del
med kränkning i förskolan idag. Arbetet kring kränkning handlar oftast om barnen och
inte speciellt mycket om pedagogerna. Man måste kanske tänka lite tvärtom, att det kan
vara tufft att vara pedagog och flera gånger om dagen få höra glåpord eller bli slagen.
Det barnet säger under ett utbrott kanske de inte menar något med, respondenterna
upplever att vissa barn ändå är fullt medvetna om vad de säger vid en konflikt.
Alla fyra respondenterna betonar vikten av att vara lugn i sitt bemötande av barnen med
utagerande beteende, precis som Hejlskov Elvén och Wiman (2015) gör i samband med
det lågaffektiva förhållningssättet som de står för. Vi upplever att, oberoende om barnet
har utagerande beteende eller inte, påverkas alltid barngruppen av pedagogens tillfälliga
sinnesstämning. Är pedagogerna lugna och harmoniska, är oftast barngruppen det
också. Som pedagog är det bra att vara lugn vid de tillfällen som ett barn har ett utbrott,
det är något som många förmodligen måste öva på. Även om de utagerande barnen har
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svårare att hantera sina känslor, krävs det mycket av pedagogerna för att bibehålla sitt
lugn vid barnets utbrott.
Både Hejlskov Elvén och Wiman (2015) och våra fyra respondenter förespråkar
användandet av metoden avledning. På Annas förskola använder de avledning där
pedagogerna avlöser varandra för att bryta en konflikt. Vi ser barnen som kompetenta
och intelligenta, därför funderar vi kring just ovanstående sätt att avleda på. Kanske
genomskådar barnen denna idé och tillslut fungerar det inte att göra på det sättet. Vi
upplever att det finns olika sätt av avleda på och när man kan använda vad. Avledning
med hjälp av en person passar kanske bättre om en konflikt eller utbrott redan har skett,
men för att förebygga att en konflikt uppstår kan man erbjuda barnet exempelvis en
favoritleksak. Det kan vara både positivt och negativt att använda avledning. Positivt ur
den synvinkeln att pedagogen kan avleda vid exempelvis en stressad situation på
förskolan, men negativt eftersom pedagogerna använder metoden för att kringå
konflikten istället för att lära barnet att hantera situationen som eventuellt skulle uppstå.

6.2 Miljö
En faktor som många diskuterar mycket om är att miljön på förskolan är så viktig. Det
vi förundrar oss över är att respondenter inte tog upp miljön som en viktig aspekt när
man arbetar med barn som har ett utagerande beteende. Vi frågar oss om det är för att
det inte finns tillräckligt med kunskap eller intresse hos pedagogerna eller att det inte
finns tid till att möblera om och inreda miljön. Heljskov Elvén och Wiman (2015) anser
att man ska möblera med lugna färger och minska på synintrycken. Av våra fyra
respondenter var det ingen som hade tänkt på färger när de inredde rummen på
förskolan. En tanke med detta kan vara att allt är väldigt färgglatt, både vad det gäller
möbler och barnens kläder. Barnen är kanske vana vid allt färgglatt som finns
runtomkring dem idag, att det kanske inte påverkar dem i lika stor utsträckning som det
gjorde tidigare.
Alla respondenter har önskemål om att få ha tillgång till ett eget rum för de barn som
har ett utagerande beteende. Hit skulle alla barn få gå om de behövde lite lugn och ro
eller bara behövde vara för sig själva en stund. Där kan pedagogerna möblera med
väldigt få saker, kanske bara ett bord, en stol, en bandspelare med hörlurar och ingen
dokumentation på väggarna. Vi reflekterar över att all dokumentation och allt annat som
sitter uppe på väggarna måste vara påfrestande intryck i de utagerande barnens vardag.
Något som en av respondenterna hade uppmärksammat på sin förskola var att det gjorde
stor skillnad vilken ljuskälla man använder sig av. De hade använt sig av små ljuskällor
och placerat dessa strategiskt då de tydligt märkte att lysrörslampor triggar igång de
flesta barnen, men speciellt barnen med utagerande beteende. En annan av
respondenterna påtalade att de plockade bort material ur miljön som på något vis
triggade igång barnen med utagerande beteende. Detta är vi lite kritiska till då man kan
tycka att det är synd att pedagogerna väljer att ta bort material för de andra barnen,
pedagogerna kan kanske först prova att byta plats på materialet för att se om det
fungerar.
Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) är alla barn i behov av att ha kamrater i förskolan,
detta gäller såklart även barn med utagerande beteende. Vid intervjun frågade vi om
respondenterna upplevde att barn med utagerande beteende drogs till varandra, en av
fyra upplever att de dras till varandra. På Kerstins förskola har de tre barn med
utagerande beteende där två av dessa barn inte ens kan befinna sig i samma rum eller
mötas i korridoren. För oss är det skrämmande när man pratar om barn som bara går på

20

förskolan, att de kan bråka så pass kraftigt och säga hemska saker till varandra när de är
så små. På Kerstins förskola löser de problemet genom att ta in ett av de utagerande
barnen i ett annat rum. Det är det medierande redskap som pedagogen erbjuder just nu,
senare kommer barnet att behöva andra redskap för att lära sig att handla i sin
omgivning (Vygotskij 2001). Bemötandet mot barnen i förskolan påverkar
förhoppningsvis hur de kommer att bete sig senare i sin skolgång.
Alla våra respondenter är eniga om att det fungerar bättre när alla barn har samma
platser vid exempelvis matbordet och samlingen. Hejlskov Elvén och Wiman (2015)
belyser att det kan vara små saker man behöver ändra på i den fysiska miljön för att det
inte ska leda till att ett barn med utagerande beteende får ett utbrott och det kan enligt
författarna exempelvis vara att ha bestämda platser vid matbordet. Cilla, en av
respondenterna säger, att när det är dags för mat, placerar de barnet med utagerande
beteende i ett mindre rum tillsammans med bara ett par andra barn. De upplever att
matsituationen har blivit mycket lugnare. De har även köpt in en speciell stol som var
lite rundad och med armstöd som skulle få barnet att stanna kvar längre på sin plats
vilket de tycker fungerar bra.
Eresund och Wrangsjö (2008) poängterar att det är bättre för barn med utagerande
beteende att vara i mindre rum såvida de inte har ett utbrott då det får motsatt effekt. På
Kerstins avdelning finns det flera barn med utagerande beteende. Pedagogerna på denna
avdelning har valt att placera ett av dessa barn i ett eget rum tillsammans med en
pedagog vid matsituationerna, detta på grund av att barnet stör de andra barnen .De
tycker att detta fungerar bra. Under maten kan de ta upp saker med det aktuella barnet
som har hänt och barnet kan själv få berätta och beskriva sina känslor för det som har
uppstått, men även för att få en lugn stund tillsammans. Det är positivt att alla får det
lugnt vid matborden och att det ges tillfälle att sitta ner tillsammans med det aktuella
barnet och samtala om olika saker. Detta system skulle inte fungerar om det inte finns
tillgång till en resurs då situationen för de andra pedagogerna och de andra barnen blir
ohållbar. De kan även prova att ha ett eller två barn till i rummet för att se om det
fungerar, om det inte gör det kan pedagogerna alltid byta tillbaka. Sen kan man
argumentera för eller emot de andra barnen som får sitta tillsammans med det
utagerande barnet vad de tycker om situationen. Barnet som har ett utagerat beteende
behöver lära sig att sitta tillsammans med andra barn, eftersom det inte är säkert att det
finns möjlighet att sitta ensam när barnet senare ska börja i skolan.

6.3 Specialpedagog
Något intressant som Cilla nämner, är hennes uppfattning om att specialpedagogen ofta
kommer med samma idéer om hur olika barn ska bemötas som uppvisar samma
problemutveckling. Det kan uppfattas som att den specialpedagogen inte såg till det
specifika barnet, utan till beteendet och lösningar som brukar fungera. Detta leder vidare
till att Cilla och hennes arbetslag känner att de inte behöver tillkalla en specialpedagog
eftersom de redan vet vad denne skulle säga till dem. För att lösa detta problem kanske
det skulle finnas flera specialpedagoger inom samma område eller att specialpedagogen
kanske bara fick vara i ett specifikt område under ett i förväg bestämt tidsintervall.
Renblad och Brodin (2014) menar att när pedagogerna behöver hjälp med sitt arbetssätt
eller hitta andra metoder som fungerar för de specifika barnen tillkallas oftast en
specialpedagog. Socialstyrelsen (2010) menar att det är viktigt att pedagogerna tillkallar
en specialpedagog så fort de upplever att barnet har ett problembeteende. När
pedagogerna behöver ha stöd i sitt bemötande blir specialpedagogen verktyget som ger
pedagogerna de redskap som krävs för att på bästa sätt bemöta de utagreande barnen.
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Detta kopplas till Vygotskijs (2001) begrepp mediering. Drugli (2003) belyser vikten av
att pedagogerna är säkra på att barnet har ett problembeteende innan pedagogerna
tillkallar en specialpedagog eftersom barnets vårdnadshavare måste godkänna att en
specialpedagog kommer och tittar på barnet i verksamheten. Det kan vara onödigt att
göra vårdnadshavarna oroliga om det aktuella barnet inte uppvisar något
problembeteende (a.a.). Som pedagog kan det vara ett svårt beslut att fatta eftersom man
inte vill oroa vårdnadshavarna i onödan samtidigt som pedagogerna vill hjälpa barnet i
sin utveckling och då behöver hjälp och stöd av en specialpedagog. Det kan exempelvis
vara att hitta enkla metoder som underlättar, både för det utagerande barnet och de
andra barnen i barngruppen.
En sak som alla respondenter var överens om är att man måste ha en bra kontakt med
barnens vårdnadshavare och att man tillsammans med dem måste samtala om de
aktuella barnen. Nordahl m.fl (2007) menar att det är svårt att på egen hand lösa barns
beteendeproblem utan måste vara flera olika aktörer som hjälps åt. Exempelvis både
hemmet och förskolan. Hur viktigt det är hur man uttrycker sig och att som pedagog kan
sätta sig in i deras situation. Alla människor hanterar situationer på olika sätt, en del blir
arga medan andra är väldigt lätta och förstående att samarbeta med.

6.4 Fortsatt forskning
För att utveckla studien skulle vi istället kunnat använda oss av observationer. Det hade
synliggjort om det förskollärarna säger att de gör, stämmer överens med det som de gör
i den verkliga praktiken. Något annat som varit intressant är att synliggöra anledningen
till att antalet barn med utagerande beteenden har ökat i barngrupperna.

6.5 Pedagogiska implikationer
Det vi tar med oss från denna studie är de olika metoder och tips som vi tagit del av och
sammaställt i resultatet. Vad som fungerar och hur pedagogerna kan undvika att ett
utbrott uppstår. Avledning, byte av förskollärare mitt i en konflikt, att förhålla sig lugn
oavsett vad som händer. Viktigast av allt är att ge alla barn beröm och värme oavsett om
de är ägare av ett problembeteende eller inte.
Vi hoppas att vår studie kan vara till hjälp i förskolans verksamhet, men även vara ett
stöd för vårdnadshavarna eller andra anhöriga till barn med utagerande beteende.
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8 Bilaga
8.1 Missivbrev
Hej!
Nu går vi sista terminen på förskollärarutbildningen och är i full gång med att
genomföra vårt självständiga arbete. Syftet med vår studie är att synliggöra hur
pedagogerna säger sig bemöta utagerande barn i förskolan. För att förbereda oss har vi
läst litteratur och artiklar inom ämnet för att kunna formulera passande intervjufrågor.
Du som förskollärare besitter för oss viktiga erfarenheter och kunskaper som vi skulle
önska att få ta del av. Vi undrar därför om du skulle vilja ställa upp i en intervju för att
underlätta arbetet med vår studie?
Innan intervjun vill vi informera om vetenskapsrådets principer om god forskningssed.
Dessa innebär att du när som helst kan avbryta ditt deltagande, ditt namn kommer att
vara anonymt i arbetet och dina svar kommer endast att användas i denna studie.
Intervjun kommer att spelas in, om det går bra för dig och vi kommer att föra lite
anteckningar vid sidan av. Uppskattningsvis kommer intervjun att ta cirka 60 minuter.
Intervjufrågorna finns nedan om du önskar att läsa igenom dem innan intervjun.
Tack för din hjälp så att vi kan genomföra denna studie!
Har du några frågor? Ring gärna!
Therese: xxxxxxxxxxx
Mikaela: xxxxxxxxxxx
Mvh Therese Ahlin och Mikaela Alm
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8.2 Intervjufrågor
Erfarenheter:
Hur skulle du definiera ett utagerande beteende?
Vad har du för erfarenheter/ utbildning kring utagerande barn?

Bemötande:
Hur arbetar ni för att underlätta vardagen för dessa barn?
Vad är det svåraste med att bemöta dessa barn?
Vad anser du är det viktigaste att tänka på när man arbetar med barn med utagerande
beteende?
Hur går ni till väga om det utagerande barnet får ett utbrott?
Miljö:
Hur anpassar ni miljön till förmån för barn med utagerande beteende?
Resurs:
Vad har du för erfarenheter av tidiga insatser?
Vad finns det för övriga resurser?
I hur stor utsträckning har resurserna varit till någon hjälp?
Vad mer skulle behövas/ önskas för att underlätta arbetet med utagerande barn i
verksamheter?
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