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Child aggressors in preschool - a qualitative study about preschool teachers’ methods to 
include and handle children with externalizing behaviour 

Syftet med denna studien är att undersöka vilka metoder och förhållningssätt förskollärare 
använder för att bemöta utagerande barn i förskolan och på vilket sätt dessa barn inkluderas 
med andra barn i verksamheten. Studien utgår från två frågeställningar som handlar om vilka 
metoder och förhållningssätt förskollärare säger sig använda i mötet med utagerande barn och
hur förskollärare arbetar för att inkludera och främja samspelet mellan utagerande barn och 
övriga barn i verksamheten. I studien har fyra förskollärare intervjuats om de metoder som de
använder i arbetet med utagerande barn. Resultatet visar att det är viktigt att förskollärare 
delar upp stora barngrupper i små grupper för att kunna inkludera utagerande barn med andra 
barn. Det framkom att en inspirerande miljö som stimulerar barnets behov dämpar det 
utagerande beteendet. Det bör också finnas ett samarbete mellan vårdnadshavare och 
förskollärare för att på bästa sätt kunna hjälpa barnet. Barnet behöver en vuxen som är lyhörd
och närvarande för att kunna förstå och hjälpa barnet under konflikter och utbrott. 

Förhoppningar för denna studie är att läsaren ska få möjlighet till mer kunskap om vad ett 
utagerande beteende är, samt vilka metoder det finns för att bemöta och inkludera barnet i 
förskoleverksamheten. 
 

Nyckelord
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Innehållsförteckning

1 Inledning

I läroplanen för förskolan är det skrivet att vuxna ska möta barn och se dem som en individ 
och samspela med dem genom att se möjligheter och inte hinder (Skolverket, 2016). Vidare 
står det att ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till
egna behov och förutsättningar” (Skolverket 2016., s.5)

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare kan använda olika metoder och 
förhållningssätt för att bemöta och förstå barn med utagerande beteende. Vidare undersöker 
studien hur förskolläraren kan bidra till att dessa barn blir inkluderade och huruvida de ges 
samma förutsättningar som de andra barnen i verksamheten. Çelik et al. (2016) skriver i sin 
studie att barn med utagerande beteende kan ha olika outvecklade förmågor. En del barn kan 
känna stora utmaningar under tiden på förskolan. Det kan t.ex. handla om att barnet inte fick 
göra som den blev lovad till eller om maten inte stämde överens med barnets förväntningar. 
Det kan ske situationer där barnet reagerar med ilska och frustrationer vilket ofta skapar 
konflikter i barngruppen. Vidare beskriver Çelik et al. olika exempel på utagerande beteende. 
Det kan bland annat handla om fysiska och verbala attacker, hyperaktivitet och överträdelse 
av normer. Lutz (2013) skriver om omgivningens bemötande och dess betydelse för barnet. 
Ett felaktigt bemötande från omgivningen skapar negativa konsekvenser på lång sikt. När 
dessa barn får rätt bemötande, hjälp och stimulans, har de då potential att överbrygga och 
hantera olika problem och svårigheter. Det innebär att förskollärarens förhållningssätt och 
metoder är viktiga för att ge barnen möjligheten att utveckla och självförverkliga sig själva.
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Detta ämne är av intresse då utagerande barn är något som vi under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har observerat flertalet gånger. Våra gemensamma erfarenheter är att barn som 
verkar utagerande ofta stämplas som stökiga och utmanande. Det är för oss som studenter av 
värde att redan i studentlivet ta denna utmaning och denna diskussion om hur förskollärare 
kan gå tillväga för att bemöta barn med ett utagerande beteende. Detta kan vi ha stor 
användning av i vår kommande yrkesprofession.
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2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka vilka metoder och förhållningssätt förskollärare använder för att 
bemöta utagerande barn i förskolan och på vilket sätt dessa barn inkluderas med andra barn i 
verksamheten.

Våra frågeställningar är:

● Vilka metoder och förhållningssätt säger sig förskollärare använda i mötet med 
utagerande barn?

● Hur säger sig förskollärare arbeta för att inkludera och främja samspelet mellan 
utagerande barn och övriga barn i verksamheten?
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3 Bakgrund och tidigare forskning

I följande avsnitt beskrivs vad ett utagerande beteende hos barn är och hur det tar sig uttryck i
verksamheten. Olika begrepp kopplat till den tidigare forskning kring utagerande barn lyfts 
fram och förklaras. Dessa berör bland annat bemötande, social kompetens, förskollärares 
metoder och förhållningssätt gällande inkludering samt vårdnadshavares samarbete gällande 
barn med utagerande beteende.  Sist beskrivs också studiens teoretiska perspektiv vilket är 
den sociokulturella teorin och dess olika begrepp som är kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar.

3.1 Utagerande beteende hos barn
Barn med utagerande beteende kan ha outvecklade sociala kompetenser som försvårar det 
sociala samspelet, vilket kan påverka deras lärande och utveckling. De kan ha svårigheter att 
förstå och behärska sociala koder, normer eller beteenden hos sin omgivning. De barnen 
föredrar ofta aggressiva lösningar till olika problem vilket leder till att de ofta avvisas av sina 
kamrater (Çelik et al., 2016). Utagerande barn brukar testa vuxna och är i många fall 
impulsstyrda. Vissa av dessa barn har stora brister i självuppfattningen. Ett utagerande barn 
vill i vissa fall styra på sina egna villkor eller utöva sina möjligheter själva utöver alla andra 
barn och vuxna (Folkman, 1998). Greene (2016) anser att i relation till detta att det finns en 
utbredd bild om att dessa barn har manipulativt beteende. Dessa barn sägs ha en omotiverad 
och envis bild på omgivningen och i många fall betraktas de som bortskämda. Greene vill 
dock förtydliga bilden av utagerande barn och menar att utmanandet hos barnen beror på att 
det inte finns förmågor som möjliggör ett icke utmanande beteende. Greene och Ablon (2006)
skriver om dessa förmågor där en av dessa är den exekutiva förmågan. Denna förmåga 
handlar om huruvida barnet kan anpassa sig inför omställningar i verksamhetens vardagliga 
utformning vilket kan leda till konflikt. De menar att den språkliga förmågan har en betydelse
då det är viktigt för barnet att kunna uttrycka sina känslor. Ifall den språkliga förmågan är 
begränsad så har barnet svårt med att förmedla sina känslor och kan därför känna sig 
frustrerad. Detta är kopplat till känsloreglering, alltså hur barnet kan hantera sina känslor 
inför en viss situation. Den sociala förmågan är nära kopplat till sociala signaler och hur 
samspelet med andra människor sker på grund av dessa signaler (Greene och Ablon, 2006). 
Utagerande barn anses ofta ha koncentrations- och uppmärksamhetsproblem vilket kan 
försvåra och göra olika situationer frustrerande. Dessa barn kan lätt hamna i konflikter med 
andra barn och vuxna på grund av detta. Det sker ofta missförstånd på grund av bristande 
kommunikation och samspel (Kinge, 2016). Barn med utagerande beteende har svårigheter i 
samspelet med vuxna och andra barn. Många vuxna och förskollärare har inte alltid en klar 
bild på vilka metoder som möjliggör ett gott samspel med utagerande barn och hur de kan 
hjälpa barnet att möta de på deras egna nivå (McComas, Johnson och Symons, 2005).

3.1.1 Sociala kompetenser och samspel hos utagerande barn
Social kompetens kan definieras som samspelet mellan individen och dess omgivning. Barn 
med utagerande beteende kan ha outvecklade sociala kompetenser. Det betyder att barnet har 
svårt att anpassa sitt beteende efter vad situationen kräver (Sandberg, 2014). Barnet har svårt 
att förstå de sociala lekreglerna, etablera olika relationer samt göra lämpliga sociala 
bedömningar i samspel med andra barn (Greene, 2016). Den sociala kompetensen går hand i 
hand med känslomässiga kompetensen vilket brukar kallas för socioemotionell kompetens. 
Empati och självreglering är aspekter av socioemotionella kompetensen. Dessa kompetenser 
påverkar hur samspelet ser ut mellan människor (Eisenberg et al., 1996).  
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Empatikompetensen innebär förmågan att känna igen, förstå samt reagera på ett lämpligt sätt 
på andras känslor.  Barn med utvecklad förmåga i självreglering och empati uppfattas av 
andra som kompetenta och engagerade i samspel med andra barn (Frey, Hirschstein och 
Guzzo, 2000). Greene (2016) framhåller att utagerande barn kan ha det svårt att sätta sig i 
andras perspektiv och förstå känslor. Greene lyfter fram att det finns en koppling mellan 
barnets empatiska förmåga och den aggression som framkommer då barnet visar ett 
utagerande beteende. En stärkt empatisk förmåga minskar risken för aggression.

3.1.2 Sociala aktiviteter
Sociala kompetenser är mer än kunskap på hur man ska bete sig i olika situationer. Det 
handlar också om att vara aktiv deltagare i sociala interaktioner för att träna upp olika 
förmågor (Sandberg, 2014). Exkludering från lek och aktiviteter resulterar i att barnet inte 
utvecklar sociala kompetenser. Det kan leda till det bli svårt för barnet att bli inkluderad i 
skolan och i samhället om barnet inte får hjälp och stöd i tidig ålder (Çelik et al., 2016). 
Sjöman, Granlund och Almqvist (2016) skriver att barn med utagerande beteende inte är lika 
mycket engagerade i lärandeaktiviteter. Det kan bero på att barn med utagerande beteende har
svårt att vara uppmärksamma och koncentrera sig i aktiviteter där det krävs användning av 
problemlösningsförmågan. Forskarna menar att barn med utagerande beteende har svårt att 
förstå sociala koder vilket oftast resulterar i att de tolkar tvetydiga situationer på ett felaktigt 
sätt. Barn med utagerande beteende förväntar sig att aggressiva lösningar resulterar i positiv 
utfall. Det utagerande beteendet kan uppfattas av de andra i gruppen som en negativ 
upplevelse vilket leder till att barnet kan bli utstött från sociala aktiviteter. Det innebär att 
dessa barnen inte är aktiva deltagare i lekar eller inlärningssituationer vilket kan påverka 
barnets utveckling och lärande (a.a).

3.2 Förskollärares metoder och förhållningssätt
Vardagen på förskolan består av olika situationer där det förväntas av barnet att ha stor 
koncentrationsförmåga då situationerna skiljer sig och är många under dagen. Barn med 
utagerande beteende har svårigheter i koncentrationen, vilket innebär att barnet behöver 
förberedas av vuxna mer under dagen än andra barn (Kadesjö, 2008). Barnet kan protestera 
när nya rutiner sker och därför är det viktigt att barnet förbereds inför övergångar av nya 
aktiviteter (Kadesjö, 2008). Barn kan ha det lättare att förstå visuellt än auditivt, ett sätt att 
använda sig av visuell inlärning är att använda sig av teater i form av handdockor (Eresund 
och Wrangsjö, 2008). Greene (2016) förklarar att förskolläraren kan ha olika bildscheman 
som presenterar olika aktiviteter. Greene bedömer att visuell inlärning är gynnsam för alla 
barn i verksamheten.

Det är förskollärarens ansvar att skapa en positiv bild av barn. Det är av vikt att det 
problematiska beteendet inte blir en stämpel och påverkar den syn som förskolläraren har på 
barnet. Att ständigt kritisera barnets beteende kan resultera i att barnets självkänsla 
förminskas vilket kan hämma barnets fortsatta utveckling och lärande. Därav är det viktigt att
ge beröm och uppmuntran till barnet (Eresund och Wrangsjö, 2008).

3.2.1 Metoder för att utveckla sociala förmågor
Frey, Hirschstein och Guzzo (2000) förklarar att barn med utagerande beteende kan behöva 
utveckla olika förmågor och kompetenser som empatiförmågan och social-
problemlösningsförmågan. Det finns olika verktyg som förskollärare kan använda i arbetet 
med barn som behöver utveckla dessa kompetenser. Förskollärare kan använda rollspel som 
metod för att träna upp olika sociala förmågor. I rollspelet kan barnet öva på att dela och byta 
leksaker, ha ögonkontakt, öva på att säga förlåt och vänta på sin tur. Det hjälper barnet att öva
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på förhandling med kamraterna på ett lyckat sätt. Forskarna skriver att forumteater är en 
annan metod som förskollärare kan använda. I forumteater så presenteras enkla sociala 
problem till barnen. Genom forumteater kan barn lära sig att identifiera sociala problem, 
diskutera olika lösningar på problemet samt utvärdera om lösningarna är rättvisa. Det hjälper 
barn att utveckla social problemlösningsförmågan (a.a).

Frey, Hirschstein och Guzzo (2000) skriver att förskolläraren kan hålla i olika aktiviteter som 
utvecklar empatiförmågan hos barn med utagerande beteende. Forskarna förklarar att 
empatiförmågan har tre komponenter; att känna igen känslor i sig själv, ta an andras 
perspektiv och reagera emotionellt till andra. Dessa aktiviteter går ut på att identifiera och 
tolka andras ansiktsuttryck och känslor som att vara glad, ledsen, arg, överraskad eller rädd. 
Sagostunder kan illustrera olika koncept i emotionell förståelse för barnen. Sagorna kan 
demonstrera för barnen hur känslor ändras över en tid eller att människor har olika känslor 
och perspektiv. Sandberg (2014) förklarar att barn kan ha svårt att identifiera sina känslor 
samt reglera de i olika situationer. Förskolläraren kan hjälpa barnet genom att identifiera 
dessa känslor och sätta etiketter på de. Förskolläraren kan också stödja barnet genom att tolka
andras känslor och visa dem vad ett lämpligt beteende kan vara i en given situation.

3.4 Förhållningssätt vid utbrott
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) menar att lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt 
som förskolläraren kan använda i arbetet med barn med utagerande beteende. Den vuxne bör 
vara lugn och samlad i alla situationer. Om förskolläraren är stressad så kan det bidra till att 
barnen blir stressade i sin tur. Den vuxne bör vara bestämd men vänlig under konflikten, 
tonfallet bör vara lågt för att höga tonfall kan provocera barnet. Hejlskov Elvén och Wiman 
anser att under konfliktens hetta bör den vuxne agera och ingripa snabbt för att bryta och 
stoppa det felaktiga beteendet. Den vuxne bör också undvika att hålla fast barnet vid utbrott 
eftersom det begränsar barnets rörelsefrihet vilket kan orsaka mer stress hos barnet. Detta kan
leda till att konflikten förlängs och risken för våld utvecklas. Barnet kan bli rädd och skrämd 
om den hålls fast vilket också bidrar till att barnet tappar förtroende för den vuxne. Det kan 
resultera i att konflikterna blir stora och upprepas för ofta (a.a).

3.4.1 Forcerat beteende 
Greene (2016) menar att den vuxne kan vara auktoritär vid nödvändiga situationer 
exempelvis när barnet utsätter sig själv eller andra för fara. Vidare skriver Greene att detta 
tillvägagångssätt inte bör användas för ofta. Den vuxne ger tillsägelser till barnet utan att 
försöka förstå barnets perspektiv. Det kan resultera i olika konsekvenser, till exempel att det 
blir svårt för den vuxne att samla den informationen som behövs för att lösa problemet. 
Greene framhäver att det auktoritära förhållningssättet inte lär barnet hur det ska tänka eller 
agera vid nästa konflikt. Vidare förklarar Folkman (1998) att barn med utagerande beteende 
behöver få uppleva kontinuitet och tydliga orsakssammanhang. Barnen ska påminnas om vad 
som gäller och vad de får göra och inte får göra, dock så ska det inte bli för tråkigt eller 
upprepas för många gånger då detta kan förmedla budskapet att barnet inte är dugligt. Greene
(2016) framhåller att en annan fel metod som vuxna använder är belöning och bestraffning. 
Den metoden ger inte någon större effekt då utagerande beteende beror på en oförmåga att 
hantera en situation. Utagerande barn kan ha svårt att byta från en tankebana till en annan 
som till exempel när barnet får tillsägelser. Olika tillsägelser kan vara att barnet genast ska 
komma in eller lämna en leksak. Här är det svårt för barnet att växla tankemönster samtidigt 
som den vuxne insisterar på att det ska ske nu (a.a). Skarpa tillsägelser från vuxne kan leda 
till utbrott. Tillsägelser bör vara korta, tydliga och helst innan något farligt har hunnit hända. 
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Om det destruktiva beteendet fortsätter efter tillsägelserna så bör barnet flyttas från 
situationen för att få ett tillfälle att lugna ner sig (Eresund och Wrangsjö, 2008).

3.4.2 Gränssättning
Det kan vara nödvändigt att sätta upp gränser i arbetet för att uppehålla trygghet samt 
stabilitet i verksamheten. Det är viktigt att se till att gränssättning och tillsägelser har till syfte
att lära barnet något om normer och förståelse för andras behov (Folkman, 1998). Barnet ska 
utveckla en förståelse samt kunna skilja på sina känslor, att vara arg är en annan sak än att 
göra någon illa (Greene, 2016). Det är förskollärarens ansvar att förmedla för barnet att det är
acceptabelt att vara arg eller att skrika men däremot inte göra någon illa eller slåss i sådana 
situationer där barnet är fysiskt aggressiv (Folkman, 1998). 

3.4.3 Dialogen 
Barn med utagerande beteende saknar ofta förmågan att sätta ord för sina känslor och sin 
aggressivitet. Det här blir synligt efter konflikter när förskolläraren vill samtala om 
händelsen. Barnet kan ha det svårt att besvara frågor om varför deras utagerande beteende 
uppstår. Frågor som varför har du gjort så här ger nästan aldrig meningsfulla svar. Här ska 
förskolläraren vara lugn och istället fråga om vad som har hänt istället, sådana frågor gör 
barnet mindre defensiv och därmed skapas en dialog där barnet delar sitt perspektiv om 
situationen (Folkman, 1998). När barnet har lugnat ner sig tillräckligt för att kunna samtala 
kan förskolläraren återberätta vad han eller hon såg och hörde om det som har hänt (Eresund 
och Wrangsjö, 2008). Greene (2016) förklarar olika steg som bör vidtas för att lösa ett 
problem. Empatisteget innebär att iaktta och samla information från barnet för att förstå dess 
perspektiv kring problemet. Andra steget är att definiera problemet från den vuxnes 
perspektiv så att barnet skapar en förståelse för den. Det tredje steget är att bjuda in barnet till
diskussion där barnet och den vuxne kommer överens om en lösning till problemet. 
Lösningen bör vara realistisk och ta hänsyn till barnets och den vuxnes perspektiv.

3.5 Inkludering av ett utagerande barn
Begreppet inkludering ersätts ofta med integrering vilket ibland används för att beskriva 
barns delaktighet i förskolan. Integrering innebär ett synsätt där barn med olika behov ska 
anpassa sig till förskolan (Lutz, 2013). Inkludering är i motsatsförhållande till integrering. 
Inkludering betyder att förskoleverksamheten erbjuder en miljö som är anpassad efter 
barnens olika förutsättningar och behov (Kinge, 2006). För att hjälpa utagerande barn att 
inkluderas i verksamheten så behöver förskollärare arbete med att förstå barnets självkänsla 
och tillit. Vidare behöver förskolläraren ha kunskap och verktyg för att kunna skapa struktur 
och rutiner i vardagen (Kadesjö, 2008). 

Folkman (1998) förklarar att de andra barn i gruppen kan uppfatta barnet med det utagerande 
beteendet som problematiskt och därmed vägrar att leka med han eller hon. Det leder till att 
det barnet känner sig exkluderat och missförstådd i verksamheten. Det bidrar även till att det 
utagerande beteendet blir mer framträdande samt att barnet får en reducerad självkänsla och 
negativ syn på sig själv. Folkman menar att den reducerade självkänslan kan förstärka det 
utagerande beteendet samt leda till att barnet får svårt att forma och etablera sociala 
relationer. Exkludering i skolan kan resultera i att barnet senare får det svårt att bli inkluderad
i skolan och i samhället om den inte får hjälp och stöd i tidig ålder. Förskolläraren har här en 
stor roll i att bemöta barnet och bryta den onda cirkeln. Förskolläraren bör skapa ett 
inkluderande klimat där barnet kan känna sig som att den är en del av gruppen (a.a).

9



3.5.1 Förutsättningar för inkludering 
Haug, Egelund och Persson (2006) anser för att inkludering ska lyckas så finns det flera 
faktorer som möjliggör det, bland annat att förskolan ska ta hänsyn till barnens olikheter och 
möta barnen på deras nivå. Författarna föreslår att arbetslaget ska samarbeta samt ha 
förståelse och kunskap kring utagerande barn för att inkludera de i verksamheten. Vidare ska 
arbetslaget ha en god planering, uppföljning och utvärdering. Förskolan ska vara flexibel 
inför att ställa om verksamheten för att skapa en inkluderande pedagogik som gynnar barnen i
verksamheten (a.a).

3.5.2 Den fria leken 
Barn med utagerande beteende har svårt att reglera sitt beteende efter situationen, vilket kan 
komma fram i den fria leken. Den fria leken är en stor del av förskoleverksamheten. Det finns
ingen tydlig struktur i fria leken, det är en arena för barnen att själva hitta på vad de ska leka 
med. Här är barnen i centrum för skapandet samtidigt som det sker ett viktigt samspel mellan 
barnen. I fria leken så krävs det av barnet att påbörja, upprätthålla samt avsluta leken på ett 
socialt acceptabelt vis (Sjöman, Granlund och Almqvist, 2016). Sandberg (2014) skriver att 
barn med utagerande beteende inte är lika delaktiga och engagerade i fria lekar. Det beror på 
att de barnen kan ha det svårt att reglera och anpassa deras beteende efter sociala normerna 
och förväntningarna som finns. Det kan resultera i att de barnen inte blir inkluderade i sociala
interaktioner. Vuxna är ofta inte delaktiga eller medlekare i den fria leken vilket kan vara ett 
problematiskt område för barn med utagerande beteende. Sandberg (2014) föreslår hur 
förskollärarens position bör vara i aktiviteter och lek. Förskolläraren kan ge förslag och 
initiera leken och sedan dra sig tillbaka när leken och samspelet mellan barnen är igång. 
Författaren resonerar att den vuxna inte ska styra leken utan stödja barnen så att de själva kan
leka och utveckla sig på deras egna villkor. Förskolläraren skapar ett genomgående tryggt 
klimat i gruppen genom att vara ett stabilt emotionellt stöd (a.a).  

3.5.3 Den sociala miljön
Strukturella förändringar inom barngruppen kan gynna barnet då dessa förändringar anpassar 
sig efter barnets behov (Eresund och Wrangsjö, 2008). Den stora barngruppen har en negativ 
påverkan på barn med utagerande beteende. När barnet med det utagerande beteendet 
provocerar kan de andra barnen i gruppen reagera på två olika sätt, att vara avståndstagande 
eller uppmuntrande. Det utagerande beteendet får passiv eller aktiv respons från de andra 
barnen vilket leder till att beteendet får positiv förstärkning. Förstärkningen av beteendet är 
svårt att förhindra eller stoppa (Folkman, 1998). Fördelen med en mindre grupp är att den 
erbjuder möjligheten för barnet att få bättre individuellt stöd, att få mer produktiv 
uppmärksamhet samt färre tillsägelser från förskolläraren. Den mindre gruppen kan hjälpa 
barnet att träna upp uppmärksamhet- och koncentrationsförmågan. Dessa förmågor kan sedan
utövas av barnet i större grupp (Eresund och Wrangsjö, 2008). Lutz (2013) resonerar att när 
barn med utagerande beteende får möjligheten att vistas i mindre grupp resulterar det i att 
barnet utvecklar sina sociala förmågor. Det hjälper också barnet att bygga relationer och ha 
större samspel med andra barn.

Sandberg (2014) skriver om barn som kallas för agenter eller förebilder. Det är barn med 
sociala utvecklade kompetenser som kan vara som stöd för barn som är mindre socialt 
utvecklade. Förskolläraren kan observera gruppsammansättningar för att utvärdera vilka barn 
som har bra samspel och passar ihop med varandra.
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3.5.4 Den fysiska miljön
Utagerande beteende kan bero på att miljön kring barnet inte är stimulerande för barnets 
behov. Det är viktigt att undersöka om den pedagogiska miljön är stimulerande nog för barnet
samt hur samspelet ser ut mellan barnet och miljön (Sjöman, Granlund och Almqvist, 2016). 
Den fysiska miljön kan påverka det utagerande barnet och kan användas för att hantera 
barnets känslor. Barnet kan lätt bli stressat ifall miljön karaktäriseras av höga ljud och många 
sinnesintryck (Eresund och Wrangsjö, 2008). Det kan vara fördelaktigt att använda sig av det 
som benämns som lugna färger och försöka tona ner andra element som påverkar barnets 
intryck av miljön (Hejlskov Elven och Wiman, 2015). Sandberg (2014) förklarar att en 
inkluderande verksamhet kan skapas genom olika förändringar i den fysiska miljön, 
exempelvis väldefinierade rum för aktiviteterna och utbud av leksaker och material som 
främjar samspel.

3.5.5 Stödperson
Folkman (1998) menar att barn med ett utagerande beteende behöver möta vuxna som är 
empatiska och accepterar de. Författaren förklarar vidare att det viktigaste är att ge 
utagerande barn tryggheten, för att kunna skapa en relation och därmed tillit. Då den vuxne är
uppmärksam och tillgänglig, så utvecklas anknytningen mellan barnet och den vuxne vilket 
skapar den trygga basen hos barnet. Greene (2016) beskriver att utagerande barn oftast inte 
har några planer på hur de ska agera, vägen mellan impuls och handling är kort. Greene 
resonerar att det är viktigt med en vuxens närvaro, den vuxna ska vara tillgänglig för barnet 
samt uppmärksamma vad som triggar det utagerande beteendet. Det är viktigt att den vuxne 
aldrig lämnar barnet ensam när han eller hon är under ett pågående utbrott. Eresund och 
Wrangsjö (2008) skriver om stödpersoner och dess betydelse i arbetet med utagerande barn. 
Med stödperson menas extra resurs som hjälper att förändra samt stabilisera situationen. Det 
kan resultera i att samspelet i gruppen fungerar bättre då barnet får stöd.

3.5.6 Samarbetet med vårdnadshavare
Det är viktigt att det finns samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan. Vårdnadshavare 
ska vara medvetna om barnets vardag på förskolan. Förskolläraren bör skapa en god kontakt 
med vårdnadshavare för att få nödvändig information kring exempelvis barnets rutiner 
hemma. Informationen kan gynna förskollärarnas arbete kring inkludering av barnet i 
gruppen samt underlätta barnets vistelse på förskolan (Folkman, 1998). Kadesjö (2008) anser 
att relationen mellan förskolan och vårdnadshavare har en avgörande roll i barnets 
utveckling. Relationen fungerar som ett komplement till hemmet och därför är det viktigt att 
det finns en kommunikation om hur barnet har det på förskolan och i hemmet. Kadesjö 
förklarar att det finns olika faktorer för ett utagerande beteende som kan vara bakomliggande 
bland annat miljön, gruppkonstellationer eller dagliga rutiner. Här kan det vara en fördel att 
samtala med vårdnadshavare om deras rutiner och hur deras miljö är utformad. Det är viktigt 
som förskollärare att få vårdnadshavare att förstå att förskolan vill hjälpa barnet att trivas 
bättre. Beroende på hur förskolläraren formulerar sig kan det verka känsligt för 
vårdnadshavaren och därför är det viktigt för förskolläraren att skapa ett bekvämt 
samtalsklimat. Genom att möta vårdnadshavaren på ett välkomnande sätt kan förskolläraren 
skapa en förtroendefull relation. Kadesjö menar att en ömsesidig relation som bygger på 
dialog gynnar barn, vårdnadshavare samt förskollärare. Dock är det viktigt att inte lägga 
några värderingar i den information som framkommer från vårdnadshavare eller bedöma 
barnet som stökig, bråkig eller störande (a.a)
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4 Teoretiskt perspektiv

I detta avsnitt presenteras arbetets teoretiska perspektiv som ligger till grund för 
förskollärarens metoder om hur det praktiska arbetet med utagerande barn fungerar i 
förskoleverksamhet. Analysen utgår utifrån sociokulturellt perspektiv i Lev Vygotskijs teori.

I Vygotskijs (1896–1934) teori har socialt samspel en stor roll i barns utveckling och lärande. 
Williams (2006) förklarar att kommunikation och imitation är viktiga aspekter för barnen då 
det sker samspel vilket innebär att processen för barns utveckling i detta sociala lärande 
pågår. Centrala begrepp i teorin är zonen för möjlig utveckling vilket Williams (2006) skriver 
om. Interaktionen är central då förskolläraren arbetar för att stödja och vägleda barnet för att 
hjälpa den att utvecklas. Denna interaktion kan kopplas till den proximala utvecklingszonen 
vilket lyfter fram skillnaden mellan vad barnet kan klara på egen hand och vad det kan göra 
bättre med stöd och hjälp av någon annan mer kunnig. Vygotskij (2001) skriver om begreppet
scaffolding som också ingår i det sociokulturella perspektivet. Scaffolding innebär att barnet 
får stöd och hjälp av någon individ som är kunnig och kan visa vägen. Denna hjälp minskas 
under tiden barnet utvecklar sina olika sociala förmågor. Det kan även ge barn lagom med 
utrymme för att hjälpa dem med att kunna tänka och utveckla sig själva. Meningen med detta 
är att barnen kan klara vissa uppgifter själva på egen hand. Framgången av detta förlopp blir 
att man lyfter fram viktiga utgångspunkter för hur samspel och lärande utvecklas i ett 
sociokulturellt perspektiv. I sociokulturellt perspektiv ingår begreppet mediering som innebär
olika verktyg eller redskap som används för att kunna förstå och handla i omgivningen. 
Vygotskij (2001) menar att verktygen kan vara fysiska, språkliga samt intellektuella resurser 
som vi har tillgång till för att förstå omvärlden. Interaktionen med andra människor är central 
för att dessa verktyg eller redskap ska skapas och utvecklas mellan människor i samhället. 
Detta är kopplat till den kultur vi lever i och den förståelse som befinns i denna. Med andra 
ord skapas förståelse om omvärlden genom olika sociala interaktioner.
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5 Metod

I det här avsnittet beskrivs val av metod, val av urval och vilka undersökningsinstrument som
användes samt databearbetning av resultatet. Det beskrivs även hur de forskningsetiska 
principerna har använts i studien. Sist diskuteras trovärdighet och överförbarhet. 
 
5.1 Val av metod
Denscombe (2016) skriver att forskningsmetoden väljs efter vad forskaren vill ha för svar i 
studien. Studien är uppbyggd på en kvalitativ metod för att få syn på förskollärares metoder 
och förhållningssätt gällande arbetet med utagerande beteende hos barn. I kvalitativa studier 
så utgår undersökningen utifrån en liten andel personer just för att undersökningen ska bli så 
djup som möjligt (Denscombe, 2016). I denna studie valdes det personliga intervjuer där 
forskare leder en intervju med en enda respondent. Fördelar med personliga intervjuer enligt 
Denscombe (2016) är bland annat enkelheten i att binda samman vissa idéer med en specifik 
person. Forskaren leder intervjun och låter respondentens tankar och idéer komma fram 
genom frågorna som ställs. Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer av induktiv 
karaktär. Genom intervju sammanställdes i den här studien en bild över förskollärares 
förhållningssätt och metoder på hur barn med utagerande beteende kan bemötas och 
inkluderas i förskolans verksamhet. 

5.2 Semistrukturerad intervju
Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) förklarar att intervjuer ska genomföras på ett objektivt 
sätt utan att den som intervjuar påverkar svaren från respondenten genom sina subjektiva 
uppfattningar och förförståelse. Detta eftersom intervju som metod syftar till att få fram 
respondentens bild och frågorna ska inte vara ledande utan karaktäriseras av öppenhet där 
respondentens tankar ligger i fokus. Björkdahl Ordell och Dimenäs menar även att intervjuer 
med fördel kan bestå av några generella frågor för att ge respondenten en chans att värma upp
inför intervjun (a.a.) Enligt Denscombe (2016) innebär semistrukturerade intervjuer att 
intervjuaren bör skapa ett öppet och positiv klimat där frågorna varken är strikt strukturerade 
eller för öppna. Intervjuaren är flexibel under tiden då intervjun genomförs och då kan 
respondenten berätta om sina erfarenheter och kunskaper utförligt runt omkring ämnet (a.a.). 
Denna studie använder sig av semistrukturerad intervju där frågorna framställts i form utav 
en intervjuguide. Guiden har konstruerats i relation till studiens syfte och frågeställningar 
utan att förutfattade meningar från oss som forskare framställts. Frågorna är öppna men 
samtidigt finns en struktur kopplat till syftet och de frågeställningar som framställts. 

5.3 Urval
I denna studie intervjuades fyra förskollärare som har jobbat minst tio år i förskolans värld. 
Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) förklarar att undersökningsgruppen ska känna sig 
bekväma med studiens ämne för att anses vara lämpliga för studien. Detta urval kan kopplas 
till explorativt urval samt icke-sannolikhetsurval vilket Denscombe (2016) skriver om. Ett 
explorativt urval karaktäriseras av ett urval vilket inte nödvändigtvis behöver kunna 
generaliseras hos hela populationen. Populationen menar forskaren är alla människor som kan
vara aktuella för studien. I ett explorativt urval ligger fokus på att få fram nya idéer och 
tankar från respondenterna vilket bidrar till vidare information om ämnet. Icke-
sannolikhetsurval är ett urval där forskarna själva har inflytande över vilka som är 
respondenter. I många fall används icke-sannolikhetsurval då det inte är möjligt eller 

13



nödvändigt enligt forskarna att ha ett representativt urval. Detta kan bland annat baseras på 
ekonomiska resurser, tillgång till undersökningsgrupper och faktorer såsom tid och rum.
Vi väljer att fokusera på aktiva förskollärare eftersom de har en profession bakom sig. 
Denscombe (2016) skriver att respondenter kan väljas utifrån bekvämlighetsurval, vilket 
innebär att välja de som finns till hands. De fyra förskollärare som vi valde i studien känner 
vi sedan tidigare. Det underlättade processen att finna respondenter som vill delta i studien.

5.4 Förberedelser av intervjuer
Denscombe (2016) lyfter fram vikten i att den som intervjuar har en förförståelse för att 
kunna bemöta svaren som respondenten medger. Vidare skriver Björkdahl Ordell och 
Dimenäs (2007) att det är viktigt att i förväg planera och strukturera den intervju som 
genomförs och att förförståelsen karaktäriserar frågorna men att frågorna inte blir ledande 
(a.a.). Denscombe (2016) förklarar att det är viktigt i planeringen av intervjuer att i förväg 
bestämma en tid för och längd på intervjun. Ett missivbrev (bilaga 2), skickades via e-mejl 
där de valda respondenterna tillfrågades ifall de ville vara med i studien. Intervjuns längd 
bestämdes att vara max en timme då vi anser att förskollärare har det svårt att gå ifrån 
verksamheten längre än en timme. Respondenterna fick själva bestämma tid och rum. 
Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) skriver att det är viktigt att väga in etiska principer och
att respondenten får information om dessa innan intervjun genomförs. De etiska 
ställningstagande var med i det missivbrev som skickades ut till respondenterna.

5.5 Genomförande av intervjuer
Respondenterna valde själva var intervjun skulle äga rum. De valde att bli intervjuade i 
arbetsplatsen på grund av praktiska skäl. Respondenterna valde att sitta i arbetskontor för att 
det ansågs vara lugnt rum. Enligt Kihlström (2007) är det viktigt att välja en lugn plats för 
intervju för att få ett bättre samtalsklimat. Författaren anser vidare att det är viktigt att ha god 
tid för intervjun för att ge respondenterna tid att ge utförliga svar (a.a.). Varje intervju var 
cirka 40 minuter men det fanns mer tid då vi från början hade bestämt att intervjun skulle 
vara beräknad till cirka en timme. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) skriver att öppna 
frågor ger en fördjupning av respondentens svar istället för ett färdigt och kort svar. Då 
intervjun genomförs är intervjuare flexibla och låter respondenten framföra sitt svar 
oavbrutet. Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1), behövde inte följas i ordning då nya 
perspektiv kan komma fram från respondenten (a.a). Under genomförandet av intervjuerna i 
denna studie så ställdes det först inledande frågor såsom hur länge förskolläraren arbetat som 
förskollärare, nämn en bra och en dålig sak med förskolan och så vidare. Huvudfrågorna 
berör begreppet utagerande barn och vilka förkunskaper och erfarenheter som förskolläraren 
har av detta. Intervjuerna avslutades med att fråga respondenten om vad han eller hon 
eventuellt vill berätta mer om utagerande barn.

5.6 Transkribering och databearbetning 
Intervjun genomfördes via ljudinspelning. För att spela in intervjuerna användes mobiltelefon
och stödanteckningar. Fördelar med ljudupptagning är enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs 
(2007) att det kan hjälpa intervjuaren att i efterhand gå igenom det som sagts. Denscombe 
(2016) skriver att transkribering av ljudinspelade intervjuer gör det möjligt för forskaren att 
få fram rådata som kan analyseras och sedan relateras till det resultat som framkommer. Här 
får intervjuaren en chans att komma närmare det ursprungliga samtalet och den 
transkriberade texten är också lättare att analysera än det inspelade samtalet (Denscombe, 
2016). 
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Bryman (2012) beskriver tematisk analys vilket betyder att den transkriberade texten först 
kodas genom vissa kriterier och sedan framställs av det underteman och huvudteman. Dessa 
kriterier kan till exempel vara något forskaren tycker är intressant eller är relevant för studien.
Denna studies data bearbetades genom tematisk analys för att framställa resultatet.
Intervjuerna avlyssnades efter varje intervjutillfälle och sedan transkriberades de inspelade 
intervjuerna ordagrant för att läsas och få en helhetsbild. De olika svaren kategoriseras och 
tematiserade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sedan användes olika färger för att 
hitta mönster, likheter och skillnader i intervjuerna som kunde kopplas till studiens syfte. För 
att ge läsaren en överskådlig bild har vi delat in resultatredovisning utifrån studiens 
intervjuguide. För att förstärka vissa påstående av respondenterna så valdes olika citat som 
redovisas i resultatet. Det som framkom i transkriberingen och inte ansågs besvara studiens 
syfte har sedan blivit borttagen från resultatavsnittet. För att säkerställa respondenternas 
anonymitet i studien så har respondenterna fått fiktiva namn.

5.7 Etiska ställningstagande
Vetenskapsrådet (2011) framställer fyra krav som används i denna studie gällande 
forskningsetiska principer. Informationskravet syftar till att upplysa alla deltagare vad syftet 
med studien är och varför den genomförs. Samtyckeskravet bygger på en ömsesidig 
förståelse över syftet av studien där alla deltagare är medvetna om att det är frivilligt att delta 
och att det alltid går att avbryta delaktigheten under processens gång. Deltagare ska också 
informeras att de kan välja om den information som de har delgett ska finnas kvar i studien 
eller inte. Konfidentialitetskravet är menat till att skydda individers identitet och att studiens 
insamlade data blir objektivt presenterad och inte kan knytas till några individer. 
Vetenskapsrådet (2011) skriver att namnen i studien ska vara fiktiva för att kunna skydda 
medverkandes identitet. Informationen som samlas ska endast användas i forskningsändamål 
och den får inte säljas eller lånas ut. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, betyder att 
den insamlade datan ska användas för studiens syfte och att deltagarna får veta detta i förväg. 
Deltagarna i denna studie fick skriftlig information i form av missivbrev om Vetenskapsrådets
principer om god forskningssed och att de ska följas innan, under och efter utförandet av 
studien. Respondenterna fick informationen att det var frivilligt att delta i studien samt de 
fick veta om studiens syfte, hur den ska genomföras och att deras kunskap är en stor fördel 
för utförandet av studien. Respondenterna hade kännedom om deras rättigheter, de fick veta 
genom missivbrevet och muntlig information att den insamlade datan endast kommer att 
användas i denna studie. Deltagarna fick också veta att de hade möjligheten att avbryta sitt 
medverkande närsomhelst. De fick informationen att fiktiva namn skulle användas i studien. 

5.8 Trovärdighet och överförbarhet
Trovärdighet uppnås i en studie då den i så stor grad som möjligt är träffsäker. Eftersom varje
social kontext i en kvalitativ studie är olik den andra går det inte att fullt ut säkerställa att det 
som framkommer är exakt. Ett steg till att skapa trovärdighet i en studie är att använda sig av 
datatriangulering. Syfte med datatriangulering är att inhämta information från olika källor 
bland annat baserat på vem intervjuas, vilka tidpunkter väljs samt ur vilken social, kulturell 
eller geografisk kontext (Denscombe, 2016). I denna studie har två förskolor använts, vilket 
går att koppla till platstriangulering. Här återfinns två olika sociala kontexter och förskolorna 
var även placerade på olika platser ur ett geografiskt perspektiv. Överförbarhet är i vilken 
utsträckning det som framkommit i studien går att applicera på ett annat fall (Denscombe, 
2016). Det som framkommer i studien är hur förskollärare bemöter och inkluderar utagerande
barn. Det går att överföra denna kunskap då förskollärare kan använda sig av den information
som framkommer. Samtidigt är det viktigt att poängtera att varje barn är unikt och det som 
framkommer är nära kopplat till undersökningens urval av respondenter.
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6 Resultat

Resultatet i denna studie baseras på kvalitativa intervjuer som gjorts med fyra stycken 
förskollärare. Dessa förskollärare hade en gemensam syn på förhållningssätt, bemötande och 
metoder för att barnet ska inkluderas i verksamheten samt vilka svårigheter det finns i arbetet 
med barn som har ett utagerande beteende. För att säkerställa anonymiteten har 
respondenterna att kallats vid följande namn: Anna, Astrid, Gunnel och Gunilla.

6.1 Förskollärarnas metoder och förhållningssätt
Det framkom utifrån respondenterna att förebyggande metoder och andra metoder kan 
användas för att hantera en pågående konflikt. Vidare gav respondenterna en bild av att 
miljön har en inverkan på utagerande barn. Denna del av resultatet redovisas nedan.

6.1.1 Metoder för att förebygga utagerande beteende 
Vuxenstöd
Respondenterna förklarade vikten av vuxenstöd. De menade att förskolläraren ska finnas som
stöd för utagerande barn. Gunnel berättade att barn med utagerande beteende behöver tydlig 
struktur och en närvarande vuxen som kan vägleda och hjälpa.

Dessa barn behöver tydlig struktur, en närvarande vuxen som kan vägleda och hjälpa i olika 
situationer. (Gunnel)

Vuxna hjälper barn att förstå sin omvärld genom att tolka situationer och genom att finnas 
som stöd då utagerande barn lätt kan missförstå sin omgivning. Respondenterna påpekade att 
det bör finnas en närvarande vuxen vid olika moment som anses stressiga. Barn med 
utagerande beteende saknar förmågan att kunna hantera många intryck. 

Tydlig Struktur
Samtliga fyra respondenter förklarade att barn med utagerande beteende behöver förberedas 
vid övergångar. De menade att barn med utagerande beteende har svårigheter för att ställa om
sig vilket resulterar att de har svår att skifta mellan aktiviteterna. Astrid och Gunilla gav ett 
konkret exempel på hur de använder sig av bildschema och nyckelknippa som innehåller 
bilder på vardagsrutinerna. Detta för att barnet på ett tydligt sätt ska kunna förberedas för vad
som ska hända mellan aktiviteterna. 

Vi har bildschema som innehåller bilder på hur en dag ser ut hos oss där vi kan återgå till när 
vi känner att barnet behöver på bilderna för att förbereda sig på nästa aktivitet. (Astrid)

Förskollärarna underströk vikten av att ha en verksamhet som skapar rutiner som underlättar 
barnens vardag. Som förberedande metod så använder förskolläraren sig av verktyg som 
bildschema för att illustrera för barnen olika aktiviteter och rutiner i den vardagliga 
verksamheten.
  

Pauser
Anna framhöll att det är viktigt att hitta pauser i vardagen för barn med utagerande beteende. 
När pedagogen märker att det känns stressigt eller att det har pågått aktiviteter som kräver 
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rörelse eller mycket koncentration, så är det viktigt med pauser för att låta barnet sortera alla 
intryck och lugna ner sig.

I pausen så kan barnet gå till ett lugnare rum och samla ihop sig. Lyssna på lugn musik, läsa 
en bok eller spela ett spel på läsplattan är en sorts paus. (Anna)

Anna lyfte upp svårigheten med att hitta pauser under dagen när personalstyrkan inte räcker 
till. För att hitta pauser under dagen måste en vuxen gå ifrån den stora barngruppen för att 
sedan följa med det barn som behöver pausen. Hon ansåg att pausen är en viktig metod i 
arbetet med barn med utagerande beteende. Barnet behöver sortera ut intryck och ljud som 
finns runt omkring de.

6.1.2 Miljöns inverkan
Miljön har en viss påverkan på de utagerande barnen ansåg förskollärarna. Förskollärarna 
menade att miljön kan vara en viktig faktor för förebyggandet av det utagerande beteendet. 
En anpassad miljö kan stimulera och utveckla barnens olika förmågor och behov. Nedan 
redovisas hur social och fysisk miljö i förskolan kan anpassas för dessa barn utifrån 
respondenternas svar.

Social miljö
Gemensamt för samtliga respondenter är att barngruppens sammansättning och barnens olika 
sociala kompetenser har en stor inverkan på barn med utagerande beteende.

Barnen är som oss vuxna, många av barnen har inte personkemi med varandra. (Gunnel)

Flera av respondenterna förklarade att förskolläraren ska tänka på att inte alltid ha utagerande
barn i samma grupp med barn som uppvisar samma beteende. De menade att vissa barn 
fungerar bättre eller sämre med varandra och det är även viktigt att inte ha de i samma grupp. 
Gunnel berättade att förskolläraren bör observera vilka barn som har gemensamma intressen 
och har ett gott socialt samspel samt vilka barn som ofta skapar konflikt tillsammans.

Dessa barn behöver möta vuxna som under längre tid för att skapa en anknytning (Astrid)

Förskollärarna berättade att barn med utagerande beteende har svårigheter att även bygga 
relationer med många vuxna. De förklarade att ett barn blir mer utagerande när han eller hon 
måste etablera nya relationer hela tiden. Respondenterna berättade att det är viktigt att 
diskutera i arbetslaget och att undvika så långt som möjligt, nya vuxna i arbetslaget. Astrid 
lyfte upp att rotation av personal inte är gynnsam för barn med utagerande beteende. Hon 
menade att utagerande barn behöver möta en vuxen under en lång period för att ges tid till att 
skapa en trygg och säker relation med personalen.

Fysiska miljön
Gällande den fysiska miljön framkom det enligt Gunilla att det är viktigt att inte ha för många
intryck och att det även kan vara fördelaktigt att avgränsa den fysiska miljön.

Sen har miljön stor inverkan. Jag tror på att man inte ska ha för många intryck eller störande
moment. (Gunilla)
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Gunilla ansåg att det är bra att avgränsa miljön till mindre rum där barn kan koncentrera sig. 
Hon påpekade att det är viktigt att tänka på hur leksakerna ligger i lekmiljön. Barn med 
utagerande beteende har svårigheter med att ha fokus på vad som finns runt omkring och det 
är därför viktigt att inte ha för många leksaker ute i miljön. Respondenten menade att 
förskollärare bör plocka bort det som anses vara ett störande moment för barnet. Hon tyckte 
att det är viktigt att ha ett rum som är neutralt inrett som barnet får vara i när han eller hon 
känner sig trött och vill vila.

De andra respondenterna lyfte fram att det är viktigt att ha en miljö som är stimulerande med 
material som fungerar för det utagerande barnet. De menade att det gäller att vara 
uppmärksam och lyhörd för barnens intressen.

Är barnet intresserad av att rita, så ser vi till att lägga ritmaterial framme. (Anna).

Förskollärarna ansåg att genom att ha en rik och tydligt miljö så har barnet en bättre 
förutsättning för att minska det utagerande beteende. Det är viktigt att kunna hitta vad barnet 
är duktig på för att kunna utmana och utveckla vidare deras intresse.

6.1.3 Förhållningssätt vid utbrott
Förskollärarna berättade om olika metoder och förhållningssätt för att bemöta utagerande 
barnet vid utbrott och konflikt. Dessa är direkt agerande, lågeffekt bemötande och dialog. 

Alla respondenterna var eniga om att det krävs ett direkt agerande om barnet utsätter sig själv
eller andra barn i gruppen för skada. Respondenterna menade att en vuxen direkt ska ingripa 
så att barnet inte skadar sig själv eller någon annan när han eller hon får ett utbrott eller är 
utagerande. Här är det viktigt att få ut barnet ur konflikten eller utbrottet så barnet inte gör sig
själv eller ett annat barn illa.

 Är konflikten ett faktum, är man så upprörd och så arg att man skriker rakt ut. Då brukar jag 
ta barnet och gå undan och sätta mig med ett lågaffektivt. Inte diskutera, ingenting, utan bara 
hålla om. (Gunilla)

Flera av respondenterna nämner begreppet lågaffektivt bemötande vilket innebär att inte 
använda höga röster, inga diskussioner om vad som har orsakat själva utbrottet utan bara 
finnas och hålla ut tills utbrottet är över. Gunnel förklarade att pedagogen bör gå undan med 
barnet och sätta sig i ett annat rum när barnet upprört eller arg. Anna berättade att det är 
viktigt att den vuxna är lugn och samlad under utbrottet. Respondenten ansåg att känslor 
smittar av sig vilket gör att det krävs uthållighet och tålamod från förskolläraren. Det är 
viktigt att se till konflikterna inte leder till en maktkamp mellan den vuxne och barnet om 
vem som bestämmer i situationen.

En vuxen som visar empati är bra för det utagerande barnet, för att oftast är det empatin som 
dessa barn söker. (Astrid) 

Det framkom av respondenterna att barn med utagerande beteende behöver ha en vuxen som 
förstår och inte dömer själva utbrottet. De betonade vikten av att inte belägga några 
skuldkänslor när ett barn beter sig destruktivt. Det är viktigt att finnas där för barnet, att ha 
medkänsla och dialog med barnet för att kunna förstå de bakomliggande faktorerna för 
konflikten.
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Avleda
Förskollärarna berättade att det krävs tid och energi för att kunna förstå vad som har orsakat 
själva utbrottet. De förklarade att oftast så räcker inte tiden eller personalen till för långa 
samtal med barnet. Barnet hamnar i konflikt under stressiga situationer när barnet känner 
många krav. Respondenterna menade att det är viktigt att inte lägga höga förväntningar och 
krav på barnet. Pedagogen bör ge barnet valmöjligheter så han eller hon kan bestämma över 
situationen.

Steg ett är att man försöker förhandla. Att man lämnar ett annat alternativ än det som har 
orsakat själva konflikten. (Anna)

Anna menar att denna metod inte ska användas om barnet skadar sig själv eller ett annat barn.
Hon förklarade att denna metod kan användas ifall det utagerande barnet står fast vid att inte 
delta i samlingar, utevistelser eller inte vill äta maten. Pedagogen kan backa från ett krav om 
barnet är under press. Förskolläraren kan avleda barnet eller lämna andra erbjudanden om 
barnet står fast vid en tanke.

6.2 Inkludering genom verksamheten
Inkludering kan enligt respondenterna ske inom ramen för verksamheten dels genom den fria 
leken men även organisatoriskt. Inkludering kan påverkas av hur flexibelt arbetslaget är, 
verksamhetens dagliga aktiviteter samt hur gruppdynamiken ser ut.

6.2.1 Förskollärares närvaro i den fria leken
Samtliga respondenter lyfte fram vikten av att finnas som stöd då barnet närmar sig en lek. 
Det är viktigt att förstå att barn har olika sociala kompetenser och att den vuxna kan skapa en 
brygga mellan barn så att de finner varandra och blir en del av gruppen.

Det är viktigt att finnas med i leken. Barnet har inte alltid lätt för att komma in i gruppen och 
då kan jag som förskollärare skapa en brygga mellan. (Gunilla)

Gunilla föreslog att förskolläraren kan agera som en aktör i leken. En vuxen är med och 
hjälper i leken genom att finnas där. Astrid berättade att konflikter sker oftast i den fria leken 
då vuxen närvaron är låg. Hon menade att genom att vara närvarande och finnas tillhands 
under den fria leken, kan det hjälpa barnet att ha bättre samspel med de andra barnen i 
gruppen. Pedagogen ska vara som en stödperson i leken, det räcker inte att vara en åskådare 
till barnens lek. Ibland kan den vuxne påbörja leken och dra sig tillbaka när barn visar att de 
har ett samspel.

Johan du är så bra på laga maten, skulle du inte tänka dig att laga maten istället än bjuda på.
(Astrid)

Astrid ansåg att det är viktigt att som förskollärare att lyfta fram barnets goda sidor i leken. 
Hon menade att förskolläraren kan synliggöra för barnen i gruppen vad deras kamrater har för
goda kompetenser i leken. Det uppmuntrar barn att leka tillsammans och ha samspel, 
inkludera barn som håller sig tillbaka i lek och samtidigt förstärka barnens självförtroende. 

6.2.2 Dagliga aktiviteter
Korta samlingar
Samtliga respondenter förklarade att det finns olika aktiviteter och sysselsättningar som 
gynnar inkluderingen av utagerande barn. Astrid ansåg att korta samlingar är gynnsamma för 
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barn som har svårt med fokus och turtagning. Det ger barn möjligheten att öva i lagom stora 
konstellationer. Hon påpekar att det är viktigt att inte ha för utdragna aktiviteter. Det är viktigt
att anpassa aktivitetens tid efter barnets förmåga att koncentrera sig. Hon menade att många 
samlingar under dagen kan vara tröttsamt för barn med utagerande beteende eftersom de ofta 
saknar förmågan att vänta och vistas i stora barngrupper. 

Högaktiv och lågaktiv sysselsättning

De behöver röra hela kroppen för att sedan kunna sitta stilla och vara delaktiga till exempel i 
ett spel eller språklekar. Vi måste göra en avvägd portion från att sitta stilla hela dagen och 
aktivitet kontra paus. (Gunnel)

Gunnel berättade att det är viktigt att tänka på växelverkan vilket innebär miljöombyte. Barn 
behöver både högaktiv och lågaktiv sysselsättning samt att vistas i inne och utemiljö under 
vardagen. Hon nämnde också vikten av att ha någon form av rörelselekar och övningar för att
låta barnet röra sig och släppa på den energin den har. Det är viktigt för barn med utagerande 
beteende att möta motoriska lekar som stimulerar deras högintensiva impulser.

Sagostunder
Anna beskrev att det är viktigt att ha aktiviteter som handlar om känslor med barn som har 
utagerande beteende.

Prata mycket med de om känslor. Låt barnen lära sig att det finns olika känslor, som glad, 
ledsen, rädd, arg och så vidare. (Anna)

Anna berättade att det är viktigt att hålla aktiviteter där barn pratar och delar med sig sina 
tankar och känslor. Det kan ske genom lek, sagoläsning, sagogestaltning som tar upp olika 
dilemman och känslor. Vidare förklarade hon att det även hjälper barnet att skapa en 
förståelse för andras livssituationer. Gunilla förklarade att barn med utagerande beteende 
behöver öva på att hantera sina tankar och känslor. Genom att arbeta medvetet med att lyfta 
fram och förklara de olika känslorna som en människa har, kan det underlätta många 
frustrationer som ett barn med utagerande beteende har. 

6.2.3 Arbetslagets flexibilitet
Somliga av förskollärarna ansåg att arbetslaget behöver vara eniga om vilka förhållningssätt 
som gäller vid ett barn med utagerande beteende. De menade för att skapa en inkluderande 
verksamhet för dessa barn så krävs det att personalen arbetar mot samma mål. Samarbetet 
med kollegor och användning av det kollegiala lärandet är viktigt tyckte de. 

Är det en situation som vi som arbetslag vet kan trigga upp barnet så kan vi tänka oss att 
barnet kan slippa sådana situationer för just barnet. (Gunilla)

Förskollärarna berättade att det är viktigt att arbetslaget planerar och har bestämda rutiner för 
barnet. Det ska finnas en dialog i arbetslaget om vad som är rimligt och hur mycket gränserna
kan tänjas för det utagerande barnet utan att barnet blir särbehandlat. Gunilla lyfte upp en 
viktig aspekt gällande personalens arbete mot samma mål, hon nämnde att det kan vara en 
svårighet för vikarie och nya vuxna i verksamheten att veta vilka bestämmelser som gäller 
vid ett barn som behöver speciellt bemötande. 

6.2.4 Mindre grupper 
Respondenterna belyste vikten av att bilda mindre barngrupper eftersom barn med utagerande
beteende har svårt att skapa många relationer. Hon menade att stora barngrupper är en faktor 
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som orsakar konflikt hos barn med utagerande beteende. Det är ansträngande med många 
relationer för barn med utagerande beteende.

Det som oftast orsakar konflikt hos de utagerande barnen är stora barngrupper och många 
relationer, det är ju tröttsamt med många relationer och möten. (Gunilla)

Gunilla menade att barn med utagerande beteende har svårigheter att skapa och upprätthålla 
relationer och därför är det viktigt att tänka på att ha mindre grupper. Barnet hinner då lära 
känna de andra barnens kompetenser och förmågor för att sedan kunna bilda relationer i sin 
egen takt. 

För att bli inkluderad måste barnet bli exkluderad från den stora barngruppen. (Astrid)

Astrid tyckte att i den mindre gruppen kan starka relationer lättare bildas vilket hjälper barn 
att utveckla sig socialt och bli mer accepterad och inkluderad i barngruppen. Hon berättade 
om vikten av att tänka strategiskt när smågrupper ska bildas. Pedagogen bör reflektera över 
vilka barn som ska vara med samt vilka barn som har ett gott samspel och fungerar bra 
tillsammans i lek och aktiviteter. Det är viktigt att utagerande barn möter barn som är mer 
socialt utvecklade i gruppen som kan visa dem olika sätt att agera i olika situationer. 

6.3 Inkludering genom externa resurser
De externa, vilket vi definierar som det vilket inte går under verksamhetens ram var bland 
annat specialpedagoger och resursteam samt samarbete med vårdnadshavare. 

6.3.1 Specialpedagog
Samtliga fyra respondenter nämnde betydelsen av att ha handledning av en specialpedagog 
för att kunna hjälpa barnet att inkluderas och utvecklas i verksamheten. Förskollärarna hade 
en gemensam åsikt på att arbetslaget ska se varandra som resurser, sedan finns det 
specialpedagoger som kan vara ett bra komplement. 

Det är viktigt att samarbeta med kollegor först och främst. Det kollegiala lärandet är viktigt. 
Att man ser varandra som resurs. Sen finns det utbildade, såsom specialpedagog som kan vara
ett bra komplement. (Astrid)

De berättade att de har möjlighet att göra en ärendehantering som innebär att de får ett 
erbjudande för handling av ett resursteam. Resursteamet är ett stöd för arbetslaget på hur de 
ska hantera och agera i olika situationer.

6.3.2 Vårdnadshavare som komplement 
Förskollärarna hade en gemensam tanke angående samarbetet mellan förskolan och hemmet. 
De förklarade att vårdnadshavare förstår sitt barn bäst och det är något att ha i åtanke. Det 
som fungerar i hemmet är oftast något som önskas av vårdnadshavarna och därför kan det ta 
en längre tid för vårdnadshavare att förstå att deras barn beter sig på ett annat sätt än vad den 
gör hemma. De ansåg att det är viktigt att ha dialog med vårdnadshavare om deras syn på 
barnets kompetenser i förskolan och i hemmet. 

Det är viktigt att inte lägga några personliga värderingar då jag som förskollärare beskriver ett
barn med utagerande beteende. I dialogen med föräldern får man vara försiktig att man inte 
påpekar barnet som felet utan situationen. (Gunnel)
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Förskolläraren ska vara tydlig i dialogen med vårdnadshavarna om vad barnet gör i olika 
situationer. Gunnel påpekade att förskolläraren bör vara noga med att förmedla situationen till
vårdnadshavarna utan att stämpla och beskriva barnet utifrån värderingar. Förskollärarna 
berättade att inkluderingen av utagerande barn fungerar bättre om det finns en ömsesidig 
förståelse om barnet. Astrid förklarade vidare att det är viktigt att veta vad som fungerar med 
ett specifikt barn och där kan vårdnadshavaren vara en viktig informatör. Hon påpekade att 
det kan finnas svårigheter i mötet med vårdnadshavare som har barn med utagerande 
beteende. Dessa vårdnadshavare kan anses svåra i mötet och oftast inte tillmötesgående. 
Astrid förklarade att det är förskolläraren ansvar att bygga upp denna relation och förtroende 
hos vårdnadshavarna.  
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7 Resultatanalys
I detta avsnitt analyseras studieresultatet som är kopplat till det sociokulturella perspektivet 
som ingår i studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning. Analysen syftar till att 
besvara syftet och frågeställningarna som studien vill få svar på. Syftet med studien var att 
undersöka förskollärares metoder och förhållningssätt i arbetet med utagerande barn samt hur
förskolläraren kan hjälpa och bidra till att dessa barn inkluderas i verksamheten och hur 
samspelet med andra barn sker. I analysen används olika begrepp som scaffolding, mediering 
och proximala utvecklingszonen som är kopplade till Vygotskijs sociokulturella teori.

Förebyggande metoder
Som förebyggande metoder har resultatet visat att förskolläraren behöver förbereda barnet 
inför nya övergångar. Barn med utagerande beteende behöver ha längre tid än ett annat barn 
för att tänka och förbereda sig inför växling mellan olika aktiviteter. Respondenterna i studien
hade en gemensam tanke kring förberedelser inför övergångar mellan aktiviteter. 
Förskollärarna använder bildschema som förklarar vad nästa aktivitet kommer att handla om. 
Respondenterna nämnde att barn med utagerande beteende har svårigheter med växling 
mellan aktiviteterna, vilket gör att de känner sig aggressiva vilket kan utlösa ett utbrott hos 
barnet. Förskollärarens metod av användning av bildschema är förenlig med tidigare 
forskning som Kadesjö (2008) och Greene (2016) skriver om. Vygotskij (2001) förklarar 
begreppet mediering som innebär att människan använder sig av artefakter och redskap för att
tolka och förstå sin omvärld (a.a.). Detta kan tolkas som att förskolläraren använder sig av 
verktyg för att underlätta arbetet med barnet som behöver ha en tydlig struktur. Det framkom 
från resultatet att redskap som förskollärare använder är den fysiska miljön. Det är viktigt att 
tänka på hur den fysiska miljön kan utformas. En av respondenterna föreslog utformning av 
att ett neutralt inrett rum och att man ska försöka plocka bort saker som anses vara en 
störande faktor för barnet som har ett utagerande beteende. Eresund och Wrangsjö (2008) 
skriver att barn med utagerande beteende har svårt att koncentrera sig när det finns höga ljud 
och många sinnesintryck.

Förskollärares förhållningssätt vid ett utbrott
Studiens respondenter belyste om dialogens betydelse mellan den vuxne och barnet under ett 
pågående utbrott. Dialogen hjälper förskollärarna att förstå barnets perspektiv för att kunna 
stödja och hjälpa barnet. Vygotskij (2001) skriver om begreppet scaffolding som används i 
det sociokulturella perspektivet. Författaren beskriver att scaffolding kan vara att en person 
som ger stöd och hjälp för att guida och leda den som behöver stöd mot ny förståelse och nya 
färdigheter (a.a.). Utifrån respondenternas erfarenhet och exempel används dialogen för att 
hjälpa barn med utagerande beteende att komma på lösningar på problemen. Folkman (1998) 
menar att barn med utagerande beteende har svårt att berätta om sina känslor, vilket kommer 
fram efter konflikter när förskolläraren vill ha en dialog om vad som har skett. En respondent 
nämnde lågaffektivt förhållningssätt under konflikthantering, den vuxne ska behålla lugnet 
och inte använda höga röster under dialogen. Det benämns även av Hejlskov Elvén och 
Wiman (2015) som förklarar att den vuxne bör ha lågt tonfall för att lugna ner ett barn ur ett 
utbrott. Respondentens användning av lågaffektivt förhållningssätt kan kopplas till begreppet 
språkliga verktyg som Vygotskij (2001) skriver om. Dialogen blir här ett språkligt verktyg för
att komma nära barns perspektiv och få en förståelse om utlösningen av ett utbrott. 

Inkludering
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Under avsnittet förutsättningar för inkludering av ett barn med utagerande beteende, framkom
det av flera respondenter att den fria leken har stor betydelse för barnets inkludering i 
barngruppen och samspelet i detta. De menade att vuxennärvaro ska finnas med i den fria 
leken då det utagerande barnet har svårigheter med de sociala reglerna. Detta kan kopplas till 
begreppet proximala utvecklingszonen som Williams (2006) skriver om. Författaren menar 
att barn lär sig bäst i samspel och interaktion med varandra. Respondenterna påpekade att det 
bör finnas en vuxen som ger stöd utifrån vart barnet befinner sig och klarar i leken (a.a.). 
Respondenterna lyfte även upp att barn med utagerande beteende behöver samspelas med 
barn som är socialt utvecklade. Det påpekas också från Sandberg (2014) som förklarade att 
barn som är socialt utvecklade kan vara stöd till andra barn som behöver stöd i den sociala 
interaktionen.
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8 Diskussion

I det här avsnittet diskuteras intressanta aspekter av studiens resultat och analys. Först 
diskuteras detta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sedan förs en diskussion kring 
pedagogiska implikationer och kritik kring utförandet av studien framförs.  

8.1 Metoder och förhållningssätt 
Det framkom i resultatet att pauser kan användas i arbetet med utagerande barn. 
Respondenten lyfte upp svårigheten med att hitta plats som är ledig i avdelningen och en 
vuxen som kan gå ifrån den övriga gruppen och vara med barnet som behöver pausen. Det är 
dock diskuterbart ifall detta förstärker det negativa beteendet. Barnet får gå ifrån rummet och 
göra något annat än de andra barnen vilket kan anses som en belöning. 

Det framkom utifrån den tidigare forskningen och resultatet att lågaffektivt förhållningssätt, 
är ett förhållningssätt som kan användas i arbetet med utagerande barn. Respondenten 
berättade att den vuxne bör vara lugn inte låta barnets aggressiva känslor smitta av sig. 
Hejlskov Elvén och Wiman (2015) förklarar att i lågaffektivt förhållningssätt är det viktigt att
inte hålla fast barnet vid utbrott då barnet känner sig stressad av hållningen. Vi funderade 
över om den vuxne alltid kan använda detta förhållningssätt. Hur kan lågaffektivt 
förhållningssätt användas när barnet slår sig själv eller andra barn och vuxna? Vi tror att det 
finns situationer som kräver mer än andra av den vuxne av att hålla om barnet, till exempel 
vid nödvändiga situationer. I studien nämndes inte var gränserna går och hur mycket som kan
tillåtas av ett visst beteende. Folkman (1998) skriver att det är viktigt att sätta upp gränser för 
att uppehålla stabiliteten mellan barnen. I den kommande professionen kan det vara 
fördelaktigt att fundera på var gränsen går. Det är även viktigt för det andra barnet som har 
blivit slagen att förstå att det är ett felaktigt beteende, så han eller hon inte tolkar det som 
någon förstärkning av ett fel beteende av den vuxne.

En annan intressant aspekt som resultatet och den tidigare forskningen visar är att aktiviteter 
som sagostunder, sagogestalter, och rollspel är viktiga metoder i arbetet med barn med 
utagerande beteende och även för de andra barnen. Det hjälper barn att utveckla olika sociala 
kompetenser och främja samspel. En respondent berättade att de höll i aktiviteter där barn 
pratade och delade med sig av sina tankar och känslor. Det var aktiviteter som lek och 
sagostunder. Det understryks av Frey, Hirschstein och Guzzo (2000) som förklarar att 
aktiviteter som rollspel och forumteater hjälper barn med utagerande beteende att utveckla 
förmågor och kompetenser. 

Det framkom utifrån den tidigare forskningen och resultatet att dialogen är en viktig metod 
för lösning av ett problem, den lär barnet att reflektera över sin egen situation på ett förnuftigt
sätt. Respondenterna förklarade att den vuxne behöver ha en dialog med barnet och visa 
empati inom en konflikt eller i ett utbrott. Respondenterna påpekade att denna metod kräver 
mycket tid av förskollärarna. Greene (2016) skriver också om dialogens betydelse i arbetet, 
den vuxne ska skapa en dialog med barn som har varit i ett utbrott. Greene anser att det är 
viktigt att vuxna visar förståelse och inte skuldbelägger barnet. Samtalet bör innehålla frågor 
som kan identifiera och lösa problemet. Vi funderade över hur förskolläraren kan hitta tid för 
dialog under stressiga situationer såsom påklädning och matsituationer eller när 
personalstyrkan är mindre och barngruppen är stor. 
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8.2 Inkludering och samspel
En respondent förklarade att barn med utagerande beteende fungerar sämre när det hölls 
många aktiviteter under dagen. Respondenten ansåg att dessa barn behöver träna sig för att 
vara i den stora gruppen. Det påståendet stämmer överens med vad Kinge (2016) skriver om. 
Författaren berättar att barn med utagerande beteende har koncentrations- och 
uppmärksamhetsproblem vilket skapar frustration hos barnet när barnet deltar i många 
aktiviteter. Det kan reflekteras över hur barnet kan få samma möjligheter gällande 
lärandeaktiviteter om barnet väljer att inte delta i de planerade aktiviteterna. 

Studien visar att förskolläraren ska titta på gruppens sammansättning. Eresund och Wrangsjö 
(2008) anser att när undervisningssituation inte fungerar kan det bli aktuellt för barnet att byta
grupp. Vidare förklarar Eresund och Wrangsjö att det finns delade åsikter om gruppbyte. 
Omplaceringen från den ordinarie gruppen till en annan grupp kan upplevas av barnet och 
dess föräldrar som en bestraffning. Barnet kan känna sig utstött och att det inte äger 
inflytande i verksamheten. Respondenterna menade att det är viktigt att inte ha barn med 
utagerande beteende inom samma grupp. Vi blir fundersamma över hur omplacering kan ske 
samt hur förskolläraren ska agera i fall de här barnen är kamrater med varandra.  

8.3 Pedagogiska implikationer
Frey, Hirschstein och Guzzo (2000) betonar vikten av observation och reflektion i arbetslaget.
Det är viktigt att finna tid för planeringen och utvärderingen. I dagens förskola finns det stora
barngrupper och för få personal som har ansvar över många barn i avdelningen. Det blir ett 
dilemma här om det finns bara en ensam ansvarig förskollärare. Vi reflekterade över hur 
förskolläraren ska finna tid för att planera och utvärdera förändringarna. Oftast är 
ekonomiska resurserna begränsade, det kan vara svårt för att få extra stöd för barnet som 
behöver hjälp. Detta kan skapa pedagogiska implikationer då det inte finns tid för att 
utvärdera och utveckla arbetet på bästa möjliga sätt. 
 

8.4 Metoddiskussion
Studien har genomförts med kvalitativ metod för att få en djupare förståelse och ny kunskap, 
från den undersökningsgrupp som anses vara viktiga för studien. Denna studie bygger på 
semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär där respondenterna får utrymme till att 
utveckla resonemang och tankar. Frågorna var inte ledande men intervjufrågorna var inte 
heller helt strukturerade. Det kan diskuteras hur resultatet kunde tänkas påverkas ifall 
intervjufrågorna var strukturerade eller ostrukturerade. Allwood och Erikson (2010) beskriver
hur en studie kan lyckas och vara giltig. Det gäller att undersöka det valda ämnet och få ett 
innehåll som går att relatera till det valda syftet (a.a.). Genom den konstruerade 
intervjuguiden har vi framställt frågor som skapar en möjlighet till ett resultat som går att 
koppla till vår studies syfte. Vi har i intervjuguiden undvikit ledande frågor för att undvika att
vår förförståelse påverkar de svar som respondenterna ger. Efter analysen tyckte vi att vissa 
frågor kunde ha varit inledande frågor just för att få mer material, respondenterna ville ha en 
djupare förklaring på vissa frågor.

Studien skulle kunna ha annan metod än intervju, som till exempel observationer. Vi valde 
dock att inte använda oss av observationer eftersom det krävs längre tid och mer resurser. 
Detta eftersom observationerna tar mer tid och det lämnas inte alltid utrymme till detta i 
verksamheten. Vidare valdes observation bort som metod på grund av etiska skäl då det krävs

27



vårdnadshavares samtycke. Det är tidskrävande att få ett godkännande från varje 
vårdnadshavare.

Respondenterna valdes ut efter deras erfarenhet i arbetet i förskolan. Respondenterna som 
valdes ut hade minst tio års erfarenhet av att arbeta i förskoleverksamhet. Denscombe (2016) 
skriver att respondenterna som väljs ut ska ha trovärdiga svar, de ska ha kunskap som kan 
hjälpa dem att besvara studiens syfte och frågeställningarna. Kihlström (2007) betonar att 
intervjuns kvalité blir bättre när respondenterna har ett teoretiska bakgrund och erfarenhet 
bakom sig. Med den anledning bestämdes det att nyexaminerade förskollärare inte skulle 
delta i intervjuerna då de har mindre yrkeserfarenhet av att arbeta med barn med utagerande 
beteende. Samtidigt kan det diskuteras ifall ny kunskap framkommit under utbildningen av 
nyexaminerade studenter. Denscombe (2016) skriver om bekvämlighetsurvalet vilket innebär 
att forskaren väljer sina respondenter selektivt, ofta de som finns nära till hands (a.a.). Vi 
valde att använda oss av bekvämlighetsurval då detta underlättar forskningen, då det var 
begränsade ekonomiska resurser och kort tid för arbetet. I denna studie så valdes det 
personliga intervjuer för att det är lättare dels för att få djupare förståelse från respondenterna 
och dels för att kunna analysera empirin. Intervjun hade kunnat vara gruppintervjuer för att 
låta respondenterna diskutera tillsammans med varandra, detta ansågs vara tidskrävande för 
att hitta en tid som passade respondenterna.

En av respondenterna var nervös inför ljudinspelningen, hon var inte bekväm vid sådana 
situationer. Det som skulle kunna ha ändrats vid den här intervju är att anteckna 
respondentens svar på datorn istället för att spela in ljud. Fördelen med ljudinspelning är att 
det inspelade materialet går att lyssna på flera gånger. Utöver detta antecknades svaren i ett 
anteckningsblock. Detta gjordes för att notera särskilda saker som ansågs vara centrala under 
tiden då samtalet genomfördes. Det inspelade materialet kunde sedan analyseras och 
transkriberas för att få fram det resultat vi fick. Nackdelen med ljudinspelning var att 
respondenternas gester och kroppsspråk missades. En annan nackdel kan vara att 
ljudupptagningen kan sluta fungera under intervjuns gång eller att ljudet kan vara för svagt 
för att spelas in eller höras för att kunna transkriberas. 

8.5 Fortsatt forskning
Förskollärarna i studien poängterade betydelsen av att ha dialog och lågaffektivt bemötande i 
arbetet med barn som har utagerande beteende. Det skulle vara intressant vid vidare forskning
att observera om det förskollärare berättade om stämmer överens med det de gör i 
verkligheten. En fortsatt forskning skulle kunna vara längre tid av observationer och 
intervjuer med både förskollärare och barnskötare för att undersöka hur pass mycket det 
skiljer sig mellan förskollärare och barnskötare i deras metoder och förhållningssätt i arbetet 
med utagerande barn.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

Inledning

1.      Genomgång av etiska principer görs där förskollärare blir informerad att 
deltagandet är frivilligt, att alla uppgifter kommer att vara oidentifierbara samt att det 
insamlade materialet bara används i studiens syfte.
2.      Inledande fråga: Hur länge har du arbetat som förskollärare?
3.      Inledande fråga: Nämn en bra och en dålig sak med förskolan idag?

Bakgrundsfrågor
 

1.      Hur definierar du begreppet utagerande barn?
2.      Vilken specifik kunskap eller erfarenhet har du av utagerande barn?
3.      Finns det något fortbildningsmaterial och hur ser detta ut?

 
Bemötande

 
5.   Vilka metoder använder du i mötet med utagerande barn? Kan du ge något konkret

exempel?

6. Vad är viktigt att tänka på för förskollärare att tänka på i mötet med utagerande 
barn?

7.   Berätta någon gång då du varit i en konflikt med ett utagerande barn?
a. Eventuell följdfråga: Hur gick du tillväga för att lösa denna konflikt? 
b. Eventuell följdfråga: Fanns det en möjlighet för andra barn att hjälpa till i 

lösningen av konflikten? 
c. Eventuell följdfråga: Spelade miljön någon roll i denna konflikt 
d. enligt dig?

                         Hur gör ni när barnet testar och protesterar?
               8. Vilken betydelse har miljön (fysisk och social) i arbetet med utagerande barn?
 

Inkludering
 
7. Vilka metoder använder du för att inkludera ett utagerande barn i verksamhet?
8. Vilka aktiviteter och sysselsättningar passar bra för barnet att delta i och vilka kan 

det behöva slippa?
9. Vilka resurser kan du få hjälp av i arbetet med utagerande barn?
Eventuell följdfråga: Får ni hjälp av specialpedagog och hur fungerar detta?
Eventuell följdfråga: Samarbetar ni med föräldrar och hur fungerar detta?
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Bilaga 2 - Missivbrev

Hej! 

Inom kursen 2FL01E självständigt arbete så skriver vi, Zahraa Wahab och Ibtehage Salim, en
studie om utagerande barn. Vi vill gärna att du deltar i en intervju angående detta. Du får själv
välja om du vill delta och du har all rätt att avbryta då du känner för detta. Syftet med studien 
är att undersöka vilka metoder förskollärare använder för att bemöta utagerande barn och hur 
dessa inkluderas i verksamheten. Intervjudata som kommer fram är bara avsedd att användas 
i studiens syfte och alla uppgifter kommer att vara konfidentiella, alltså går det inte att 
identifiera dig som respondent. Er kunskap och erfarenhet är värdefull för genomförandet av 
denna studie. Vi skulle vara tacksamma och glada om ni är delaktiga i vår studie. 

Med vänliga hälsningar Zahraa Wahab och Ibtehage Salim

Zahraa Wahab
zk222ae@student.lnu.se
  
Ibtehage Salim
is222fv@student.lnu.se

Linnéuniversitetet Kalmar
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