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ABSTRAKT
Det  huvudsakliga  syftet  med  vår  rapport  var  att  undersöka  den  sociala 
miljöns betydelse för barn med beteendeproblem. Vi har utgått från följande 
problemformuleringar;  vad kan pedagogen göra för  att  hjälpa  och stödja, 
vilken betydelse har barngruppen, samt hur kan verksamheten samverka för 
att  hjälpa  och  stödja.  Vi  har  utfört  en  empirisk  undersökning  där  vi  har 
intervjuat sammanlagt sex pedagoger verksamma med barn mellan 1 till 9 år. 
I  vårt resultat  kunde  vi  urskilja  att  pedagogerna  ansåg  att  positiv 
uppmärksamhet till  barnen är en bra strategi för att  främja barns positiva 
beteende. Barngruppen har en stor betydelse för barnet vid tillägnandet av 
sociala koder eftersom de lär sig av varandra. Tids- och resursbrist samt för 
stora  barngrupper  är  faktorer  som gör  det  svårt  för  pedagogerna  när  det 
gäller att kunna stödja barn med beteendeproblem. Vidare fann vi att alla 
pedagogerna menar att det är viktigt att kommunicera i arbetslaget, men de 
ser  inte  varandra  som  en  resurs  när  det  gäller  att  utbyta  kunskap  och 
kompetens.  Vi  fann  dessutom att  pedagogerna  menar  att  kontakten  med 
föräldrarna är viktigt för att förmedla information om barnet.
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1 INTRODUKTION

Förskolan  och  skolan  är  platser  där  man  som barn  tillbringar  mycket  tid,  och  som 
pedagog har man ett stort ansvar i arbetet med att främja barnens sociala utveckling. 
Från pedagogens sida krävs det mycket tid, engagemang och framför allt kunskap då alla 
barn är olika individer med varierande behov. En del barn har dessutom speciella behov 
och  som  pedagog  måste  man  även  kunna  möta  dessa.  Vi  har  själva  personliga 
erfarenheter  av  barn  som  uppvisar  olika  beteenden  i  olika  miljöer  och  barn  som 
utvecklar antingen positiva eller negativa beteenden i olika sociala sammanhang. Våra 
tankar går därför kring på vilket sätt den sociala miljön påverkar ett beteende. Det är av 
stor vikt att man som pedagog kan belysa och problematisera kring dessa svårigheter, så 
att man på bästa sätt kan hjälpa och stödja dessa barn att utvecklas i en positiv riktning. 
Nedan skildrar vi det synsätt vi har på hur barn utvecklas i samspel med sin omgivning.

Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma
Ett barn som får stryk lär sig att slåss

Ett barn som hånas lär sig blyghet
Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete

Men ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende
Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod

Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa
Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet
Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro

Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig känna kärlek i världen
(Dorothy Law Holte)

I  detta  arbete  använder  vi  begreppen  beteendestörning  och  socio-  emotionella 
svårigheter synonymt med begreppet beteendeproblem. Vi kommer dock att använda oss 
av begreppet beteendeproblem och då syftar vi på de barn som inte är diagnostiserade 
eller har ett fysiskt handikapp.
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2 BAKGRUND
Vi  inleder  med  att  beskriva  vår  teoretiska  utgångspunkt.  Därefter  visar  vi  på  de 
styrdokument som ligger till grund för vårt arbete. Därpå beskriver vi olika definitioner 
och kännetecken på beteendeproblem. Sedan visar vi på vad tidigare forskning säger om 
hur barnen kan gynnas genom pedagogiskt stöd, barngruppens betydelse och samverkan.

2.1 Teoretisk ansats

Vi anser liksom Vygotskij att miljön har stor inverkan på barns beteenden och att den 
sociala interaktionen har stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Genom språk, 
samspel  och  kommunikation  med  andra  tillägnar  sig  barnet  ny  kunskap. 
Beteendeproblem är inte medfödda egenskaper hos individen utan snarare något som kan 
uppstå i interaktionen med andra (Imsen, 2006). 

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som en social process då inget lärande sker 
utan  samspel  mellan  individen  och  den  sociala  omgivningen.  Hit  hör  bland  annat 
teoretikern Vygotskij (1896-1934) som menar att intellektuell utveckling och tänkande 
har  sin  utgångspunkt  i  social  aktivitet,  det  vill  säga  att  det  individuella  tänkandet  är 
resultatet av den sociala interaktionen mellan barnet och andra människor (Imsen, 2006). 
Vygotskij  menar  att  ”barnet  går  i  sin  utveckling  från  ett  socialt,  men  ännu  inte 
individuellt väsen mot en ständigt högre grad av individualisering, det vill säga mot en 
utveckling av jaget, och detta sker på grundval av det sociala samspelet” (Jerlang m.fl, 
2005, s 284). 
 
Vygotskij  menar  att  språket  är  ett  viktigt  redskap  i  processen  att  socialiseras  till 
människa.  Det  lilla  barnet  kommunicerar  till  en  början  med  gester,  mimik  och 
ögonkontakt. När sedan barnet börjar ge uttryck för sina första ofullständiga ord är det 
inte för att barnet kommunicerar med sig självt, utan det är en del av ett socialt samspel. 
Vygotskij  ser  alltså  att  det  talade  språket  från  början  endast  som en  social  aktivitet. 
Språkfunktionen delas sedan upp i två delar, ett egocentrerat, inre tal och ett socialt tal. 
Det egocentrerade talet försvinner dock med tiden och övergår istället till tänkande. Detta 
sker då barnet upptäcker att det är skillnad mellan att prata med sig själv och att prata 
med andra. Det inre talet  bidrar till  självreflektion både kring sina handlingar och sig 
själv (Imsen, 2006).

”Språket är på så sätt en nödvändig förutsättning för den intellektuella utvecklingen. 
Det  är  bestämmande  för  hur  man  tänker  och  uppfattar  världen.  Språket  är  de 
glasögon genom vilka man ser världen” (Imsen, 2006, s 314).

Vygotskij beskriver barns utveckling genom en zonindelning där barnet går igenom vissa 
perioder och kriser i sin utveckling. Han menar att barns utveckling är komplicerad och 
måste därför ses ur flera perspektiv. Enligt Vygotskij finns det både stabila och kritiska 
perioder under utvecklingen.  Under de stabila  perioderna sker utvecklingen lugnt och 
nästintill  obemärkt då individens person byggs upp av små förändringar, nybildningar. 
Dessa perioder definieras  som skapande perioder.  De kritiska perioderna som uppstår 
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oväntat  och  som  försvinner  plötsligt,  kan  bland  annat  visa  sig  genom  våldsamma 
konflikter  med  omgivningen  och/eller  känslomässig  instabilitet  samt  nedsatt 
inlärningsförmåga. Dock upplever inte alla barn dessa kritiska perioder lika starkt, det 
kan nämligen bero på omgivningens reaktion på krisen och förhållandet till barnet. Under 
krisernas  gång  sker  några  nedbrytningar  som  i  sin  tur  gör  det  möjligt  för  att  nya 
möjligheter ska kunna skapas. Vygotskij menar att bakom varje negativt uttryck finns ett 
positivt nyskapande (Jerlang m.fl. 2005).    

Vygotskij  skiljer  mellan  följande krisperioder;  födelsekrisen,  ettårskrisen,  treårskrisen, 
sjuårskrisen och trettonårskrisen. Det mest framstående som utvecklas i dessa perioder är 
större  självständighet,  bättre  förståelse  för  det  sociala  samspelet  samt  nya  sätt  att 
tänka/förstå på. Då barnet eventuellt inte uppvisar krissymtom kan det handla om en risk 
för felutveckling såsom försenad utveckling av exempelvis känslor, vilja, självständighet 
(Jerlang m.fl. 2005).

2.2 Styrdokument

Som lärare har man ett stort och viktigt samhällsuppdrag i form av att fostra och utveckla 
kunskaper hos den kommande generationen. Skollagen och Läroplanerna är de dokument 
som lärares uppdrag uttrycks i och styrs av. Både Lpfö98 och Lpo94 (Skolverket, 2006) 
betonar att skolan ska vara en trygg plats där hänsyn och respekt är viktiga ledord. Som 
lärare måste man ta hänsyn till  barnens olika behov och förutsättningar för att  gynna 
deras utveckling (a.a.). Skollagen betonar även att ”särskilt stöd skall ges till elever som 
har svårigheter i skolarbetet” (SFS 1985:1100 kap 4, 1§).

I Lpfö98 står det att 
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2006, s 5). 

”Personalens  förmåga  att  förstå  och  samspela  med  barnet  och  få  föräldrarnas 
förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 
svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Skolverket, 
2006, s 5).
 
”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 
lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 
lärande” (Skolverket, 2006, s 6). 

”Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för 
att  det  utvecklas  en  tillitsfull  relation  mellan  förskolans  personal  och  barnens 
familjer” (Skolverket, 2006, s 11).

I Lpo94 kan man läsa att 
”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2006, s 12).  
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”Skolans och vårdnadshavarnas  gemensamma ansvar  för elevernas  skolgång skall 
skapa  de  bästa  möjliga  förutsättningarna  för  barn  och  ungdomars  utveckling och 
lärande” (Skolverket, 2006, s 14). 

”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet” (Skolverket, 2006, s 14).

2.3 Definition och kännetecken av beteendeproblem

Det som ansetts vara ett beteendeproblem har definierats olika under årens lopp, men det 
som bestått  är synen på att  det  avvikande beteendet  ska förändras och korrigeras. De 
olika  begrepp  som  används  är  till  exempel  anpassningssvårigheter,  socioemotionella 
problem och beteendestörningar.  De olika  begreppen  förändras  över  tid  och  används 
synonymt  med varandra,  men dess egentliga innebörd uttalas  och beskrivs sällan.  De 
sociala och emotionella problemen kan vara av både känslomässig och social karaktär 
(Ogden, 2003). Vidare definierar Ogden beteendeproblem på följande sätt:

”Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer 
och  förväntningar.  Beteendet  hindrar  undervisnings-  och  lärandeaktiviteter  och 
därmed  också  elevernas  lärande  och  utveckling.  Det  försvårar  dessutom  positiv 
interaktion med andra” (Ogden, 2003, s 14).

Liksom  Ogden  så  beskriver  Kinge  (1999)  liknande  definitioner  på  begreppet 
beteendeproblem, hon talar också om emotionella svårigheter och anpassningsproblem, 
men  även  om  samspelsproblem  (a.a.).  Ytterligare  en  beskrivning  av  sociala  och 
emotionella  problem  är  ”...variationer  av  allmänmänskliga  problem  eller  av  vanliga 
problem som rör uppfostran - men i förstärkt form” (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001, 
s 53). 

Johannessen  (2001)  har  kategoriserat  olika  kännetecken  som  kan  tyda  på 
beteendeproblem.  Hit  hör  bland  annat  motorisk  oro  och  hög  aktivitetsnivå, 
koncentrationssvårigheter  och  uppmärksamhetsstötningar,  bristande  uppmärksamhet, 
bristande förmåga att sätta sig in i och ta hänsyn till andras perspektiv, svårighet med 
turtagande, bristande flexibilitet, tillbakadragenhet och passivitet. Wiking (1998) menar 
att begreppet utagerande beteende kommer från engelskans acting out och kan beskrivas 
som ett  sätt  att  uttrycka  sig  genom handlingar  och beteenden  snarare  än genom ord. 
Barnen trotsar ofta sin omgivning och har svårt att anpassa sig efter regler. Deras drag 
kännetecknas ofta av en stark social och känslomässig omognad. Barnet kan bli påverkat 
i  en  negativ  riktning  eftersom beteendeproblemen  och  dess  kännetecken  inverkar  på 
barnets självtillit, uthållighet och koncentrationsförmåga. 

Ogden (1991) menar att definitionen av beteendeproblem kan kopplas till omgivningens 
normer.  Ett  beteende  kan  inte  betraktas  som avvikande  i  sig,  utan  måste  tolkas  som 
avvikande i förhållande till någon eller något. Barnet ingår i ett socialt system och en 
obalans i systemet resulterar i att ett beteendeproblem uppstår. Individens förutsättningar, 
behov  eller  egenskaper  kanske  inte  överensstämmer  med  omgivningens  krav  eller 
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förväntningar.  Det  innebär  att  begreppet  beteendeproblem måste  ses  i  relation  till  de 
normer,  den  människosyn  och samhällssyn  som finns  hos  individer,  samhälle  och de 
diverse  yrkesgrupper.  Kinge  (1999)  skriver  att  barn  med  beteendeproblem oftast  har 
svårigheter med kommunikationen med andra barn och vuxna vilket leder till att de ofta 
blir utstötta från lek och samvaro. Typiskt för dessa barn är att de ofta hamnar i en ond 
cirkel  där  de  lever  upp  till  omgivningens  förväntningar.  Barnets  negativa  beteende 
förstärks då och blir till en självuppfyllande profetia. Enligt Ogden (2003) finns det ett 
samband mellan bristande social kompetens och beteendeproblem, men att det är många 
faktorer som spelar in huruvida en individs beteende yttrar sig. Han talar om tids - och 
situationsbestämda påverkansfaktorer och menar därmed att nästan alla barn någon gång 
under sin skoltid uppträder med ett avvikande beteende. Beteendeproblem kan vissa sig 
under vissa tillfälliga situationer som vid stress, kriser eller konflikter.  Nordahl, Sørlie, 
Manger och Tveit (2007) menar vidare att alla barn under sin uppväxt har perioder där 
negativt beteende hägrar, det är en naturlig del av utvecklingen och är inget man behöver 
oroa sig över. Men när ett barns negativa beteende är mycket omfattande och dessutom 
förstärks, utvecklas och utgör hinder för barnets utveckling, det är då det handlar om ett 
beteendeproblem. 

Barn med beteendeproblem kan agera och ge uttryck för det på flera olika sätt. De kan 
antingen vara utagerande eller tillbakadragna och kan visa aggression mot sig själva eller 
andra.  Bedömningen  av  barnets  beteende  är  beroende av  dess  sammanhang,  i  vilken 
kontext beteendet utvecklas och i relationen mellan de olika parterna. De barn som på ett 
utagerande  sätt  visar  aggressivitet  mot  andra  får  oftast  mycket  uppmärksamhet  vilket 
vanligtvis  förstärker  det  negativa  beteendet.  De  tillbakadragna  barnen  blir  inte  lika 
synliggjorda  och  blir  därmed  lätt  bortglömda.  Tillbakadragenhet  kan  tyda  på 
beteendeproblem men behöver nödvändigtvis inte vara så. Men barnet blir ofta osynlig 
både för andra och för sig själv, vilket leder till att barnet kanske går in i sig själv och 
drar sig undan. Barnet  får  då för lite  uppmärksamhet  i  förhållande till  de utagerande 
(Johannessen, 2001). Likaså Henricsson (2006) samt Kinge (1999) beskriver att det är lätt 
att  man  främst  riktar  sin  uppmärksamhet  mot  de  utagerande  och  glömmer  bort  de 
tillbakadragna och inåtvända.  Vidare menar hon att  många felaktiga bedömningar och 
missriktade  bedömningar  kan  undvikas  om  vi  förstår  mer  om  barnets  behov, 
förutsättningar och situation.

2.4 Pedagogiskt stöd 

Det är viktigt  att den tradition som funnits i skolan, det vill säga att fokusera på det 
enskilda barnet och dess svårigheter,  istället  breddas till  att se hela barnets situation. 
Framförallt  så  gäller  det  att  se  och  förstå  hur  barnet  möter  verksamheten  och  hur 
verksamheten möter barnet (Persson, 2001). Ogden (2003) betonar att man alltid först 
och främst måste ta reda på var problemet ligger. 

”...är det hos barnet, skolan, pedagogen, familjen eller skolledningen? /- - -/ Det kan 
ibland vara svårt att avgöra om problembeteendet beror på elever som har svårigheter 
i  skolan,  elever  som skolan har  svårigheter  med eller  om det  är  skolan  som har 
problem” (a.a., s 15). 
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Vidare  menar  Gunnarsson  (1999)  att  om ett  barn  ska  förändra  sitt  beteende  är  det 
nödvändigt  att  förändra  det  som  barnet  upplever  som  problematiskt  i  till  exempel 
skolmiljön. Men det måste finnas en vilja till förändring hos de inblandade, det vill säga 
både hos pedagog och hos elev. I hans undersökning visade det sig att pedagogerna först 
och främst försökte ändra på eleverna, eftersom de upplevde att skolmiljön var alldeles 
för svår att påverka. Det fanns också en tveksamhet över att förändra det som de ansåg 
fungera för de övriga eleverna. Den bristande viljan till förändring hos pedagogerna kan 
bero på att elevernas handlingar upplevs personligt riktade och väcker negativa känslor 
hos pedagogerna, som i sin tur framkallar försvarsinställningar. Karlsson (2008) anser 
liksom Gunnarsson (1999) att  man bör inta och lyfta  fram ett  elevperspektiv.  Det är 
viktigt att i detalj studera barn i behov av särskilt stöd och deras sociala kompetenser i 
vardagliga aktiviteter, annars finns det en risk att barns aktörskap och agerande ensidigt 
betraktas som inkompetens och problem. Hon menar att barn inte är passiva offer utan 
de är aktörer och medaktörer i sina egna liv, de är med och skapar sin sociala verklighet 
tillsammans med andra i sin omgivning. Barn handlar utifrån de förutsättningarna de har 
i olika miljöer. Eftersom barnen själva är experter på sin egen livssituation, så bör man 
betrakta barns uppfattningar, erfarenheter och sociala relationer som betydelsefulla och 
viktiga  att  samtala  om.  Utgångspunkten  bör  vara  ett  intresse  för  barnet  och  dess 
verklighet för att på så vis kunna inta ett barnperspektiv. 

Asmervik m.fl. (2001) ser barn med beteendeproblem som en heterogen grupp när det 
gäller  problematik,  livssituation  och  personliga  resurser  och  därför  bör  åtgärderna 
individanpassas.  Resurserna  i  skolan  är  begränsade  och  även  samarbetet  med  andra 
stödinsatser i  samhället.  För att  hjälpa dessa barn behövs kunskap och förståelse för 
deras beteenden, medvetenhet om hur barnets beteende inverkar på omgivningen, samt 
kunskap  om  hur  vi  kan  skapa  bra  förutsättningar  för  inlärning  hos  barn  med 
beteendeproblem (a.a.).

2.4.1 Vuxenrelationen

Vuxna  i  förskolan  och  skolan  har  en  betydande  roll  för  de  barn  som  lever  i 
problemfyllda situationer. Viktigast av allt för dessa barn är att ha en nära och etablerad 
relation till en vuxen i dess närhet. Förhållandet mellan den vuxne och barnet bör präglas 
av tillit, förståelse och omsorg, eftersom det ökar barnets motivation, vilja att samarbeta 
och ökar barnets prestation och lärande. Som pedagog bör man först och främst fokusera 
på  sitt  eget  förhållningssätt,  sitt  beteende  och  den  egna  relationen  i  förhållande  till 
barnet. De barn som anses ha ett störande beteende kan lätt framkalla frustration och 
negativa känslor hos de vuxna, som leder till ilska och bestraffningar. Barn som är blyga 
och tillbakadragna kan skapa oro och osäkerhet hos den vuxne. Oavsett hur ett  barn 
beter sig så är det  de vuxnas ansvar att  utveckla  goda relationer.  Men för att  kunna 
hjälpa  och  stödja  dessa  barn krävs  det  att  de  vuxna klarar  av  att  hantera  sina  egna 
negativa känslor och bryta eventuella destruktiva samspelsmönster. Många av de barn 
som utvecklat ett beteendeproblem upphör med det negativa beteendet när relationen till 
den  vuxne  förbättrats  eller  när  barnets  positiva  beteende  systematiskt  har  förstärkts 
(Drugli, 2003).
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Genom  att  finnas  nära  barnet  kan  den  vuxne  hjälpa  och  vägleda  barnet  när  olika 
situationer uppstår. Lika viktigt är att den vuxne ibland tar fysiskt avstånd så att barnet 
kan få pröva sig fram på egen hand. Det är upp till den vuxne att bedöma vilket behov 
barnet har av fysisk närhet och avstånd. Det krävs ett stort tålamod och en tolerans att 
hjälpa, erkänna och förstå ett barn som samtidigt kanske agerar provocerande. I dessa 
situationer är det lätt att som vuxen reagera med försvar, som hindrar oss att se barnets 
verkliga och underliggande behov och som enbart förvärrar situationen. För att kunna 
hjälpa barnet måste den vuxne vara trygg i sig själv och ha stor insikt om sina egna 
känslor. Vi måste bli medvetna om de känslor, dolda budskap och stämningar som finns 
i kommunikationen och i relationen till barnet. Annars kanske barnets hjälplöshet och 
dåliga självkänsla förstärks genom en överföring av våra egna omedvetna reaktioner. 
Det är inte våra egna känslor och behov som ska styra sökandet efter närhet till barnet. 
Det är barnet som behöver hjälp och dess behov är det som ska tillmötesgås (Kinge, 
1999). Även Andersson (2004) nämner att det är viktigt att se bakom barnets beteende, 
skapa  en  god  kontakt  och  uppmuntra  barnet.  Detta  förutsätter  en  ömsesidighet  där 
läraren ser på barnet med öppenhet, värme och respekt. 

Det finns vissa förutsättningar som krävs för att  positiva relationer ska främjas. Man 
måste  lära  känna  det  enskilda  barnet,  dess  personlighet,  intressen,  känslor  och 
livssituation, för att på så vis öka förståelsen för barnets beteende. Genom att se barnet 
som en enskild individ och ge dem en känsla av att bli sedda, blir det också lättare för 
pedagogen  att  bekräfta  barnets  känslor  och  positiva  beteenden.  Att  bekräfta  dess 
beteende och känslor är av stor betydelse för barnets självkänsla och självkännedom, 
vilket i sin tur har en positiv inverkan på anknytningen till nya relationer och på barnets 
beteende i relation till andra. Inte bara självkänslan ökar om man utnyttjar och bekräftar 
barnets  positiva  sidor,  utan  även  barnets  tillit  till  den  vuxne,  och  det  skapar  också 
möjlighet för kamraterna att se barnets positiva och starka sidor (Drugli, 2003).

Att delta i barnets lek är ett bra sätt för att skapa en god relation till barnet eftersom 
förhållandet  blir  ömsesidigt  och  på  barnets  egna  villkor.  Leken  skapar  bland  annat 
positiva upplevelser och samspelsmöjligheter. Den synliggör också barnets tankar, både 
för barnet själv och för pedagogen (Drugli, 2003).

2.4.2 Positiv uppmärksamhet

För  att  hjälpa  barn  med  beteendeproblem  krävs  det  att  hela  institutionen  har  en 
gemensam uppfattning om problemen och är eniga om vilka lösningar och redskap som 
bör användas. I arbetet med dessa barn kan ett effektivt redskap för pedagogen vara att 
försöka  vända  de  eventuella  negativa  tolkningarna  av  barnets  beteende.  Genom  att 
förändra  tankar,  attityder  och  känslor  hos  pedagogen  själv  och  betrakta  barnen 
annorlunda, kan leda till att nya möjligheter synliggörs. Detta möjliggör för pedagogen 
att tillmötesgå barnet på ett annorlunda sätt och barnets behov kan istället sättas i fokus. 
Relationen  mellan  pedagog,  barn  och  dess  omgivning  kan  på  så  vis  förändras  och 
förhoppningsvis leda till att barnet blir stärkt som individ. Upprepade förmaningar och 
tillrättavisningar  kan  leda  till  att  barnet  blir  utpekat  i  gruppen och  blir  stämplat  av 
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kamrater, därför är en fungerande kommunikation och en ömsesidighet mellan parterna 
att föredra (Johannessen, 2001). 

Lärarna bör söka efter  metoder som ska hjälpa och stoppa ett  oönskat beteende, och 
tonvikten i arbetet  ska läggas på positiva beteendemål.  Vanligt är att många barn får 
höra hur de inte ska agera, men de får inte några alternativa redskap eller lösningar som 
hjälp för att förbättra beteendet. När ett problem uppstår är det nödvändigt att använda 
metoder  som  förhindrar  det  negativa  beteendet,  men  också  ett  som  förstärker  och 
bekräftar det önskvärda (Ogden, 2003). Ett positivt beteende hos ett barn utvecklas inte 
av sig själv. Man måste ge barnet förutsättningar för att uppföra sig på det som förväntas 
av förskolan eller skolan. Barnet måste bli medvetet om de ramfaktorer som gäller för att 
överhuvudtaget  kunna  efterleva  omgivningens  förväntningar.  Välfungerande  regler, 
rutiner  och strukturer  ger en god grund för att  åstadkomma ett  positivt  samspel  och 
positiva beteenden. Barnet bör inte bara få tydliga regler för hur man inte ska göra, utan 
istället bör reglerna formuleras utifrån vad barnet får göra. Reglerna blir då mer konkreta 
och  förväntningarna  tydligare.  Att  införa  rutiner  i  barnens  vardag  skapar  trygghet. 
Rutiner gör att oron minskar när barnen vet vad som händer under dagen och i olika 
situationer.  Klara  och  tydliga  inledningar  och  avslutningar  vid  aktiviteter  minskar 
problem vid övergångssituationer och barnen bör bli förberedda på att de snart förväntas 
att  byta  aktivitet.  Miljön  bör  anpassas  på  så  vis  att  om  barn  har  svårigheter  att 
exempelvis sitta still, kan man låta barnen få tid till fysisk aktivitet. Den som beter sig 
ruffligt mot kamrater kanske behöver mer fysiskt utrymme. Det är ingen mening med att 
försöka få dem att sitta still, eftersom det är en inre oro som gör att de uppvisar det 
oönskade beteendet. Man bör alltså i första hand se till vad som kan anpassas även i den 
fysiska miljön. Upplever man att det är svårt att hålla kvar barnets uppmärksamhet under 
aktiviteter kan det bero på pedagogens förmåga att fånga uppmärksamheten. Man bör 
också ta hänsyn till  vilka krav och förväntningar man kan ha på barnens förmåga att 
koncentrera  sig  på en och samma aktivitet  under  längre  tid  och utifrån  detta  planer 
aktivitetsbyten.  Det  är  enklare  om  man  arbetar  förebyggande  innan  oro  i  gruppen 
uppstår.  Instruktionerna  till  barnet  behöver  vara  klara  och  konkreta.  De  måste  vara 
realistiska så att barnet får en chans att följa dem och de kan med fördel ges en i taget. 
Instruktionerna  som  man  väljer  bör  vara  de  som  man  anser  är  de  viktigaste  och 
nödvändigaste (Drugli, 2003).

Observationer av barnet kan leda till att man som pedagog blir mer lyhörd och kan skapa 
en god kontakt med barnet. Man bör se igenom barnets agerande och tolka signalerna 
som barnet sänder ut som ett tecken på ett underliggande behov och inte som en vilja att 
vara stökig.  För att förstå barnets svårigheter måste man förstå och se svårigheterna i 
sammanhanget.  Barn  reagerar  alltid  logiskt  och  ”normalt”  på  det  samspel  och  de 
levnadsvillkor som vi erbjuder dem.  Genom att systematiskt observera och reflektera 
över barnet och dess beteende i sitt  sammanhang kan man finna fungerande och bra 
åtgärder. När verksamheten styrs av ett sökande efter barns underliggande motiv och 
djupare  behov,  och  inte  ensidigt  inriktat  på  enskilda  färdigheter  eller  beteenden  i 
enskilda situationer, så blir inte barnet klassificerat som ett objekt och detta kommer i 
sin tur att spegla de åtgärder som väljs (Kinge, 1999).
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Bekräftelse, beröm och positiv uppmärksamhet från vuxna är en viktig förstärkare för att 
främja barns positiva beteende. För att synliggöra och stärka barnets positiva beteende 
mer effektfullt behöver berömmet som förmedlas vara konkret beskrivande. Pedagogen 
behöver också förmedla bekräftelse av barnets positiva beteende genom sitt kroppsspråk. 
Ofta får lugna och tillbakadragna barn inte lika mycket positiv uppmärksamhet som de 
är i behov av. Dessa barn behöver träna sig mycket på att göra sig och känna sig trygga, 
men även träning i att ta emot beröm och bekräftelse. Om det behövs vidare förstärkning 
än  beröm  och  bekräftelse  kan  det  vara  effektivt  att  använda  sig  av  olika 
belöningssystem.  Detta  uppmuntrar  oftast  barnet  ytterligare  (Drugli,  2003).  Vidare 
framhåller Henricsson (2006) i sin studie att olika former av uppmuntran i sig inte ger 
någon större effekt. Pedagoger är duktiga på att berömma barn, men å andra sidan får de 
utåtagerande barnen också ganska mycket kritik. Vilket medför att kritiken smärtar så 
pass hos barnen att den dominerar över den positiva uppmuntran. Detta kan tolkas som 
att  man istället  bör lägga vikt vid att  i  mindre utsträckning uppmärksamma negativa 
beteenden, eftersom det beteendet enbart blir förstärkt.

2.4.3 Strategier

En  undersökning  som  visar  på  pedagogers  olika  strategier  när  problembeteenden 
uppträder i undervisningen, åskådliggör att användandet av olika pedagogiska verktyg 
visade sig oftast vara handlingsorienterade. Det var inte det mest lämpliga verktyget som 
användes utan snarare det som låg närmast till  hands. Strategierna som användes var 
alltså de mest  användarvänliga och lämnade åt  slumpen,  och olika beteenden ansågs 
möjliga att hantera oavsett vilket verktyg som användes. Pedagogerna i undersökningen 
tog inte ställning till verktygens beskaffenhet eller långsiktiga effektivitet, och agerandet 
verkade  inte  heller  vara  genomtänkt.  Deras  undervisning  och pedagogik  verkade till 
synes vara en privatsak och störande beteende eller korrigeringar diskuterades inte med 
kollegor (Samuelsson, 2008). 

Gränssättning är en metod för att stoppa ett barns negativa beteende, men man bör inte 
utöva olika taktiker för gränssättning utan att ta hänsyn till andra aspekter. Gränssättning 
och positivt samspel har ett nära samband till varandra. Barn behöver gränser, men de 
barn som uppvisar mycket negativt beteende kanske är de barn som minst klarar av ett 
samspel  fyllt  av  gränssättning.  Därför  behöver  samspelet  vara  präglat  av  positiva 
relationer.  En  bra  regel  är  att  det  krävs  fyra  positiva  samspelsupplevelser  för  varje 
negativ.  Även om man lyckas sätta gränser för barnet så behöver inte det betyda att 
barnet utvecklat ett positivt beteende. Detta är en process, där gränssättningen och ett 
positivt beteende byggs upp parallellt (Drugli, 2003).

Om pedagogen försöker förstå de underliggande känslor och behov som barnet har så 
kan pedagogen kommunicera den förståelse tillbaka till barnet. Pedagogen sätter då ord 
på barnets känslor. Barnets medvetenhet om sig själv och sina handlingar ökar, vilket 
även  förståelsen  av  sig  själv  och  sina  känslor  gör.  När  kommunikationen  ökar 
förståelsen och kunskapen om sig själv så kan barnet lättare kontrollera sina känslor och 
uttrycka dem på ett mer lämpligt sätt (Kinge, 1999). Barnet kan lära sig olika sociala 
problemlösningsfärdigheter genom arbete med att låta barnet känna igen känslor hos sig 
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själv och andra, vilket kan leda till  att barnet bättre kan hantera olika problem i den 
sociala  samvaron.  Många barn med beteendeproblem har svårt  för  att  reflektera  och 
analysera det som händer i olika situationer.  De saknar också strategier att ta till  när 
problem uppstår, vilket ofta resulterar i ett utagerande eller tillbakadraget beteende. De 
behöver hjälp från en vuxen att definiera vilket som är problemet i en situation,  och 
vilka känslor som är inblandade och stöd i vilka sätt problemet kan lösas på. De bör lära 
sig att resonera kring vilka konsekvenser olika lösningar får och vilket resultat den valda 
lösningen gav. Vid bristande social kompetens har oftast inte barnet förmågan att göra 
detta på egen hand och behöver därför stöd, annars finns risk att barnet reagerar med ett 
beteende som inte är ändamålsenligt för att få sin vilja igenom. Barnet bör få mängder 
av beröm när de använder de nya strategierna och pedagogerna måste bidra med mycket 
humor och kreativitet i arbetet för att uppnå största effekt (Drugli, 2003).

Det  finns  flera  faktorer  både  i  skolan  och  i  hemmet  som  kan  leda  till  positiva 
förändringar.  Barnet  behöver  tydlighet  och  gränser  men  framförallt  att  bli  sedd och 
accepterad.  Klassrumsklimatet  bör  vara  lugnt  och  strukturerat.  Om  aktiviteterna  är 
intressanta för barnet kan de bli experter på sitt intresse och därmed få en positiv roll i 
klassen och en bättre självbild. Om aktiviteterna i skolan är för svåra kan en negativ 
spiral uppstå, som kan leda till en ännu sämre självbild och dåligt självförtroende. Det 
sker ständiga interaktioner mellan barnets roller, relationer och aktiviteter. En negativ 
roll förstärker och förstärks av negativa relationer, vilket i sin tur förstärker och förstärks 
av negativa handlingar (Andersson, 2004). 

2.5 Barngruppens betydelse

Wrangsjö (1998) anser att en väl fungerande barngrupp kan utgöra en nödvändig och 
viktig bas för barn med beteendeproblem som har svårigheter att samspela med andra. 
Genom gruppen får barnet möjlighet att se goda exempel på hur både samspel och olika 
situationer såsom samling och lek kan fungera. Dessa goda exempel kan barnet använda 
sig av som ledtrådar vid liknande situationer (a.a.).  Samspelet och relationerna mellan 
barn har en egen och betydelsefull arena för beteendeutvecklingen. Barn får erfarenheter 
av varandra som skiljer sig från de erfarenheter de får från vuxna. I detta samspel utsätts 
barnet för ständiga och olika utmaningar för utvecklingen. I förskoleåldern är det den 
kommunikativa utvecklingen som är i fokus. Det krävs kommunikativa färdigheter för att 
kunna delta i lek med andra, för att bli accepterad och eventuellt ibland också kunna styra 
leken. Barnet blir därmed motiverat att utveckla dessa färdigheter. De barn som riskerar 
att utveckla ett beteendeproblem är de som minst brukar klara att delta i lek med andra. 
De hamnar då oftast utanför den övriga barngruppen och kan då inte tillgodogöra sig den 
utveckling  som leken  kan  ge  upphov till  och  som barnet  är  i  så  stort  behov av.  De 
riskutsatta barnen behöver hjälp att bygga upp de samspelsfärdigheter som krävs för att 
de ska bli accepterade av andra barn och för att förebygga ytterligare problemutveckling 
(Drugli,  2003).  Även  Knutsdotter  Olofsson,  (2003)  betonar  lekens  betydelse  för  den 
sociala  utvecklingen.  De sociala  lekreglerna i  form av samförstånd,  ömsesidighet  och 
turtagning är grunden i mänsklig samvaro.  Och de barn som av någon anledning inte 
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leker måste få hjälp att erövra dessa verktyg i en trygg miljö. ”Lek med andra ger social 
kompetens” (a.a., s 87).  

Ogden, (2003) menar att social kompetens innebär att ett barn har egenskaper i form av 
färdigheter,  kunskap  och  förhållningssätt  som  möjliggör  ett  etablerande  och 
upprätthållande av sociala relationer. Färdigheterna kan ses som ett beteendemönster som 
både  kan  läras  och  uttryckas  frivilligt.  Färdighetsområdena  är  empati,  samarbete, 
ansvarstagande,  självkontroll  och  självhävdelse.  Enligt  Drugli  (2003)  har  det  länge 
funnits stor kunskap i förskolor och skolor om den sociala kompetensens betydelse, men 
att inte lika stor vikt lagts vid den praktiska tillämpningen. Hon påpekar att man tidigare 
närmast verkar ha trott att den sociala utvecklingen kom av sig självt bara man deltog i 
olika gruppaktiviteter. Men att det mest sannolika är att barn som har dåligt utvecklad 
social  kompetens  behöver  lära  sig  att  samspela  med  sin  omgivning.  Om barnen  får 
vägledning kan sociala färdigheter läras in precis som andra ämnesområden. Denna insikt 
har nu gett genomslag och många verksamheter arbetar med social kompetens genom 
olika metoder och program. Troligtvis så främjas den sociala kompetensen bäst genom att 
barnet får stöd i olika samspelssituationer med andra barn och vuxna. Att i  den stora 
barngruppen  använda  praktiska  övningar  i  form  av  rollspel,  böcker,  dockteater  och 
diskussioner, är ett fördelaktigt redskap för att barnet ska lära sig och förstå nya sociala 
färdigheter.

För att barnen ska få erfarenheter av positiva samspel behöver de en miljöterapi som är 
jagstödjande. De erfarenheter som de får hjälper dem successivt att mer respektfullt och 
moget förhålla sig till  en grupp (Wiking,  1998). Även Gunnarson (1999) anser att en 
effektiv  metod  är  att  stärka  sådant  som redan fungerar  hos  individen.  På så  sätt  kan 
barnets förmåga att fungera i sociala sammanhang stärkas. För att kunna göra detta krävs 
det  att  man ser till  barnets  behov, lyssnar,  respekterar  barnet  och försöker förstå  hur 
barnet ser på sig själv och sin omgivning. Barnen behöver en strukturerad och trygg miljö 
som präglas av nära relationer och fungerande åtgärder med individanpassade lösningar. 
Drugli,  (2003) anser att  miljön har en stor inverkan på barns emotionella  och sociala 
utveckling, där anknytning och relationer är viktiga element. När man ska bedöma och 
utveckla den sociala kompetensen bör man därför sätta relationer och samspel i fokus. 
För att utveckla den sociala kompetensen måste barnet vistas bland och observera socialt 
kompetenta förebilder. Barnet måste också få uppleva att det duger, är efterfrågat och 
uppskattat i flera olika sociala miljöer. Den sociala kompetensen hos barn kan skilja sig 
åt beroende på miljö, ålder, tid och situationer. Det vill säga att barnet till exempel kan bli 
hämmat  i  vissa  situationer  beroende  på  motivationsrelaterade  eller  känslomässiga 
förhållanden,  och  kan  därmed  inte  använda  sig  av  de  sociala  färdigheter  som barnet 
normalt besitter. Barnet har då den sociala kompetensen men av olika anledningar kan 
uttrycka andra beteenden, beroende på känslor hos barnet själv, andra i barnets direkta 
omgivning eller beroende på den kontext barnet befinner sig i. Wiking (1998) menar att 
för  att  man  ska  känna  trygghet  i  en  grupp  behöver  man  få  bekräftelse,  men  ju  fler 
personer som ingår i gruppen, desto svårare blir det för individen att få någon form av 
bekräftelse. Som resultat av detta kan barn reagera genom att till exempel bli rädda, dra 
sig undan, bli bråkiga eller utagerande. Små grupper är alltså att föredra och det kan bli 
rörigt om gruppen innehåller mer än 10-15 personer samt 6-8 när det gäller små barn.
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2.6 Samverkan

2.6.1 Föräldrakontakt

Wiking  (1998)  anser  att  det  viktigaste  att  satsa  på  i  samarbetet  med  föräldrarna  är 
ömsesidig information, social samvaro och föräldrarnas medverkan i klassrummet. Det 
är viktigt att skapa god kontakt med föräldrarna. Syftet med kontakten är att skapa en 
förtroendefull och kontinuerlig relation till föräldrarna, så att föräldrarna kan ta emot och 
ge information om sitt barn. Den sociala samvaron kan innebära att man till exempel gör 
gemensamma utflykter tillsammans med barn och föräldrar, detta är ett sätt som gör att 
föräldrarnas deltagande i verksamheten blir naturlig. Det är bra om man också försöker 
bjuda  in  föräldrar  att  medverka  i  klassrummet.  Denna  insyn  kan  leda  till  en  ökad 
förståelse hos föräldrar för barnets vardag och krav, och det kan ge föräldrarna en bild 
av barnet i en annan miljö än hemmiljön. Pedagogens sätt att agera gentemot barnen kan 
också ge föräldrar vägledning. Även Drugli (2003) menar att man bör upprätta en plan i 
verksamheten för hur man kan engagera föräldrarna mer. Det kan innebära att man på 
olika sätt försöker bjuda in föräldrarna att delta i verksamheten. Föräldrar behöver lära 
känna  de  andra  föräldrarna  och  barnen,  dessa  band skapar  trygghet  hos  barnen och 
underlättar  för  föräldrarna  att  vara  aktiva  (a.a.).  Det  är  personalens  ansvar  att  få 
föräldrarna att känna sig välkomna till barnets dagliga verksamhet och uppleva sig fylla 
en viktig funktion (Wiking, 1998). 

Bemötande gentemot föräldrarna är den viktigaste faktorn för att etablera en fungerande 
samverkan.  Föräldrar  behöver  bli  sedda,  lyssnade  på,  respekterade  och  delaktiga  i 
skolans  löpande arbete.  Viktigt  att  man inte  bara hör på vad föräldrarna  säger,  utan 
istället  verkligen lyssnar.  Att lyssna betyder att man anser att  det den andra säger är 
betydelsefullt, viktigt och intressant. Föräldrar är inte en homogen grupp eftersom de har 
olika erfarenheter och olika sociala bakgrunder. Det är inte alla föräldrar som har den 
språkliga förmåga att uttrycka sig på för att förmedla tankar, känslor och värderingar och 
detta  måste  tas  i  beaktande  i  samarbetet  med  hemmet.  Ett  tätt  samarbete  med 
regelbunden  information  till  föräldrarna  om  barnet  gör  att  föräldrarna  känner  sig 
delaktiga och jämlika. En insyn i verksamheten och barnets situation gör att föräldrarna 
känner att de har mer kontroll, vilket skapar trygghet både för föräldrar och för barnet 
(Andersson, 2004). Det är viktigt att kontakta föräldrarna så snart som möjligt när man 
oroar  sig  för  ett  barns  beteende.  Om  man  redan  från  första  början  skapat  ett  gott 
samarbete med föräldrarna så blir det lättare att kontakta dem vid oro. Många pedagoger 
väntar in i det sista med att kontakta föräldrarna tills de känner att de är absolut tvungna. 
Anledningen  beror  ofta  på  att  de  är  rädda  för  föräldrarnas  reaktion  och  att 
samarbetsklimatet ska bli sämre. Många drar sig så mycket för att ta upp bekymren kring 
barnet så de blir onödigt formella. De hänvisar till olika lagar och använder fackuttryck 
som inte föräldrarna förstår, vilket leder till att föräldrarna känner sig överkörda. Andra 
strategier är att bli vag och inte tala klarspråk, man lindar då in budskapet. Föräldrarna 
förstår då inte vad pedagogen försöker förmedla och risk finns att de missförstår vad 
pedagogen egentligen är ute efter (Drugli, 2003).
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2.6.2 Möjligheter och hinder i samarbetet med föräldrar

Konflikter kan uppstå om det finns olika bilder av verkligheten. Barnet kan agera på 
olika  sätt  i  olika  miljöer  och  situationer.  Pedagogen  kanske  upplever  att  barnet  har 
beteendeproblem i skolan, men att föräldrarna inte upplever att de har samma problem 
hemma och vice versa. Det kan lätt leda till en kamp om vems bild som är den rätta. 
Försvar och anklagelser kan lätt uppstå där pedagogen anklagar föräldrarna för skydda 
sina barn och att de brister i sitt föräldraskap och föräldrar anklagar pedagogen för att 
överdriva eller brista i sin yrkesroll.  Båda parter lägger därmed över ansvaret på den 
andre. Trots att barnet agerar olika i skilda miljöer, så har miljöerna likväl ett dialektiskt 
förhållande till varandra, det vill säga att barnets situation i den ena miljö påverkar den 
andra. Detta gör det alltmer viktigt att se situationen ur ett helhetsperspektiv i form av ett 
välfungerande och öppet samarbete (Andersson, 2004).

För att få en helhetssyn på barnet måste man se till barnets hela uppväxtsituation. Det är 
av stor vikt  att  se till  den ömsesidiga  anpassningen mellan  det aktiva  barnet och de 
föränderliga faktorer och förhållanden som finns i barnets närmiljöer. När man ser till 
relationen mellan hem och skola är det  viktigt  att  få med sig föräldrarna och kunna 
samarbeta för att barnet ska utvecklas i en positiv riktning. Samverkan ska bygga på en 
förtroendefull relation som kännetecknas av tilltro, jämlikhet och respekt. Stor betydelse 
har  det  också  att  föräldrarna  får  ett  utökat  inflytande  och  mer  ansvar  i  hem-  och 
skolmiljön, annars finns en risk att de båda närmiljöerna kommer att motarbeta varandra. 
Det är lärarens skyldighet att informera föräldrarna om problem runt barnet, och det är 
givetvis en förutsättning för att föräldrarna ska kunna påverka och vara en god förälder 
(Gunnarsson,  1999).  Föräldrar  behöver  känna  att  de  blir  bemötta  som  jämlikar  i 
relationen till skolan och att de har samma värde som pedagogen. Många föräldrar kan 
känna sig i underläge gentemot skolan, de upplever att skolan har tolkningsföreträde om 
barnet och att det därför blir svårt att hävda en annan tolkning som förälder.  En del 
föräldrar känner också att pedagogen har mer makt eftersom information om barnet i 
skolan ofta varit bristfällig. Föräldrar kan då känna en hjälplöshet eftersom de inte har 
någon information om barnets sociala utveckling och kan då heller ingenting göra för att 
stödja sina barn. Föräldrar kan uppleva att de har tankar och idéer om hur man kan göra, 
men  de  har  inte  makten  att  utföra  något.  Pedagogen  har  en  skyldighet  gentemot 
föräldrarna att informera om barnets skolgång. Minst en gång per termin har barnet rätt 
att få utvecklingssamtal, gällande både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen. 
Föräldrarna har också rätt att kräva att ett åtgärdsprogram kring barnet utformas för att 
barnet ska få det stöd som behövs (Andersson, 2004).

För att åstadkomma ett bra samarbete måste man vara tydlig med vilka förväntningar 
man har och vilka som är pedagogers och föräldrars olika ansvarsområden. Detta kan 
vara en svår balansgång, eftersom det gäller att engagera sig rimligt mycket. Föräldrarna 
får  inte  ta  pedagogens  område  i  besittning  och  trampa  personalen  på  tårna  och 
pedagogen får inte ta över föräldrarollen (Drugli, 2003).

Det är viktigt att ha rätt attityd till föräldrarna och ta till vara deras kompetens. Alltför 
vanligt är att lärare ser föräldrarnas brister i form av negativ påverkan på sina barn, det 
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leder enbart till  att föräldrarna känner sig skuldbelagda. Pedagoger har en tendens att 
lägga skulden på ett barns beteende på barnet och hemmet, samtidigt som föräldrarna 
lägger skulden på pedagogen och skolan. Föräldrarna är de som är experter på sina barn 
och bör därför ses som en stor resurs (Andersson, 2004). Ett ömsesidigt samarbete där 
man tar tillvara på varandras kompetenser kallar Drugli (2003) för brukarmedverkan. 
Brukarmedvetenheten har delaktighet som ledord, vilket innebär att man kräver något av 
brukaren men samtidigt ger något tillbaka.  Detta kräver också att  föräldrarna ger sitt 
bidrag genom att vara aktiva. Samarbetet innebär att man ska komplettera varandra. Det 
är  inte  meningen  att  pedagogen  ska  lägga  sin  sakkunskap  åt  sidan,  utan  lärarens 
kompetens  ska användas parallellt  med föräldrarnas  kompetens.  Pedagogen har  mest 
kunskap om barns utveckling och föräldern har mer specifik kunskap om sitt barn och 
familjen. Det kan finnas svårigheter att införa detta arbetssätt i verkligheten, det krävs att 
båda parter  visa  engagemang  och lär  sig  att  ta  tillvara  på möjligheter  och  uppfyller 
åtagandena (a.a.). Ibland kan samarbetet med föräldrarna visa att föräldrarna behöver 
handledning.  Det  räcker  inte  alltid  med  åtgärder  i  verksamheten.  Pedagogen kan  ge 
föräldrar stöd och förslag på hur de kan tillmötesgå barnet. Att arbeta nära en förälder 
kring dessa frågor kräver att relationen är etablerad och att pedagogen är medveten om 
sin roll som handledare. Syftet är att handledningen ska fungera som hjälp till självhjälp, 
där föräldrarna lär sig att ta tillvara på de resurser de har (Drugli, 2003).

2.6.3 Verksamhetens samverkan

Andersson (2004) menar att ett tankfullt och fungerande samarbete mellan personalen på 
skolan är positivt, för att som pedagog få nya tankar, stöd och hjälp i arbetet (a.a.). Man 
behöver ofta olika professionella  infallsvinklar  med dessa komplexa  och sammansatta 
problem, både för att belysa problematiken och för att finna bästa åtgärderna. Olikheter 
mellan de olika aktörerna och dess kompetenser ger samarbetet djup och variation. Om 
inte det fanns olikheter skulle alla göra och tänka likadant och kan då heller inte tillföra 
varandra någonting, förutom möjligtvis stöd och bekräftelse. I vissa fall räcket detta, men 
i andra fall kan detta göra att man går miste om att se helheten och komplexiteten. Alla 
parter behöver inte vara överens, utan tvärtom kan meningsskiljaktigheter göra att nya 
insikter framträder och man kommer vidare i arbetet (Drugli, 2003). Skolan har ett stort 
behov  av  att  kunna  sätta  in  resurspersonal  både  när  det  gäller  elevvårdande  och 
personalvårdande  skäl,  om  inte  detta  prioriteras  kan  svårigheterna  i  framtiden  bli 
betydligt större. Men det är också viktigt att de resurspersoner som sätts in är kunniga och 
välutbildade inom området och att de har en god samarbetsförmåga (Wiking, 1998). Det 
är nödvändigt att skapa resurser för barn med beteendeproblem redan i förskolan för att 
de ska få så effektiv hjälp som möjligt. Dels behöver personalen se till de resurser som 
finns i verksamheten och utöka dem, dels kan det behövas ett utvidgat samarbete med 
andra instanser. Från BUP kan personalen få handledning och konsultation. Familjen kan 
få stöd från socialtjänsten. Barnhälsovården följer barnets fysiska hälsa och utveckling. 
En  god  kontakt  mellan  förskola  och  skola  ger  viktig  information  kring  barnet.  En 
organiserad  samarbetsform  mellan  instanserna  kan  ge  en  helhetsbild  och  skapar 
kontinuitet i stödinsatserna (Wiking, 1998). Samverkan har som målsättning att ge barn 
och familj bästa möjliga hjälp. Det man först av allt bör göra är att samla uppgifter om 
barnet, detta görs bland annat genom observationer. Sedan gör man en helhetsbedömning 
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utifrån familjens situation och barnets omsorgssituation. Ansvarsfördelningen mellan de 
olika aktörerna måste klargöras. Gemensamt utarbetar man handlingsplaner både på lång 
och kort sikt. Det är mycket viktigt att målen tydliggörs och åtgärderna samordnas för att 
de  ska  vara  till  nytta  och  för  att  arbetet  ska  bli  överskådligt  för  alla  parter. 
Handlingsplaner kan också fungera som en metod för att öka föräldramedverkan, genom 
att  föräldrarnas  roll  blir  tydlig.  Arbetet  bör  gemensamt  följas  upp  och  utvärderas 
kontinuerligt. Handlingsplaner bör betraktas som en process i verksamhetens samverkan 
(Drugli, 2003).
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3 SYFTE 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka den sociala miljöns betydelse för barn 
med beteendeproblem.
  
Utifrån syftet har vi valt följande problemformuleringar:
– Vad kan pedagogen göra för att hjälpa och stödja barn med beteendeproblem?
– Vilken betydelse har barngruppen för barn med beteendeproblem?
– Hur kan verksamheten samverka för att hjälpa och stödja barn med beteendeproblem?
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4 METOD
Vi har valt att utföra en empirisk undersökning. Empirisk vetenskap bygger på att man 
tillägna sig erfarenhet och kunskap genom att studera verkligheten (Patel & Davidsson, 
2003).  Vårat  syfte  är  att  undersöka  den  sociala  miljöns  betydelse  för  barn  med 
beteendeproblem och vi har valt att göra en intervjuundersökning med lärare.

4.1 Intervju som metod

Enligt Patel & Davidsson (2003) så handlar forskningsmetodik bland annat om att inta 
ett  vetenskapligt  förhållningssätt.  Det  finns  olika  sätt  och  tekniker  för  att  samla 
information och därmed få svar på det syfte och de problemformuleringar som arbetet 
grundar sig på. De olika metoderna har olika tillämpningsområden och val av metod bör 
grunda sig på vilket syfte man har med undersökningen. Valet av metod bör därför vara 
den  teknik  som  närmast  kan  besvara  problemformuleringarna  och  ge  tillförlitligast 
resultat  på undersökningsområdet  (a.a.).  I  vår  studie  har vi  använt  oss av intervjuer, 
eftersom vi ansåg att  intervjuer  är  det  lämpligaste  sättet  för att  kunna analysera  och 
förstå de skilda uppfattningarna. Vårt syfte är att få insikt och förståelse för det stöd som 
skolan kan ge. 

Då vi har valt  intervju som datainsamlingsmetod så har vi  tillägnat  oss kunskap om 
intervjumetodik.  Lantz  (2007)  visar  att  det  finns  flera  olika  former  av intervjuer  att 
använda sig av för datainsamling.  De olika formerna ger olika slags information och 
beskriver olika sammanhang. En kvalitativ metod är det lämpligaste tillvägagångssättet 
för att få insikt och förståelse för respondenternas upplevelser och uppfattningar (a.a.). 
Vi söker förståelse för ett fenomen och anser därför att intervjun ska präglas av öppna 
frågor  där  respondenterna  får  utrymme  att  besvara  med  sin  egen  tolkning  av 
verkligheten. Lantz (2007) menar att i den öppna och den ”riktat” öppna intervjun, får 
den  tillfrågade  frihet  och  möjlighet  att  beskriva  det  som  personen  själv  anser  är 
betydelsefullt  för  att  beskriva  fenomenet.  När  den  tillfrågade  beskriver  sin  egen 
uppfattning  om  olika  sammanhang,  blir  det  möjligt  att  förstå  vilken  mening  och 
innebörd personen ger olika fenomen. Intervjuarens uppgift blir att försöka förstå och 
tolka den tillfrågades sätt att tänka utifrån det kontextuella sammanhanget, för att på så 
vis öka förståelsen för fenomenet i den sociala verkligheten. Den öppna och riktat öppna 
intervjuformen skiljer sig åt till viss del, även om båda är kvalitativa och har en låg grad 
av strukturering. Den ”riktat” öppna intervjuformen använder inte helt och hållet öppna 
frågor för respondenten att besvara. Frågorna är istället utformade för att vara öppna, 
men  riktar  uppmärksamheten  mot  fenomenet,  och  sammanhanget  är  till  viss  del 
förutbestämt av den som intervjuar (a.a.). Vi har valt att använda den intervjuform som 
kallas för ”riktat” öppna. Våra intervjufrågor (Se Bilaga 1) är öppna och breda, men med 
en viss fördjupning. Vi är medvetna om att  spontana beskrivningar av frågor som är 
tänkt att belysas senare, när som helst kan dyka upp under intervjun. Eftersom vi har en 
låg grad av strukturering leder det till att frågeområdenas följd kan förändras, utan att det 
behöver påverka vår tolkning. Eftersom en intervju inte kan belysa allt som är relevant 
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så  har  vi  med  hjälp  av  problemformuleringarna  och  intervjufrågorna  delvis  bestämt 
sammanhang och avgränsat ämnesområdet.

När vi formulerade frågor tog vi hänsyn till  vad Patel & Davidsson (2003) kallar för 
graden av strukturering. En hög grad av strukturering innebär att det finns fasta svar och 
en låg grad av strukturering innebär att frågorna är öppna (a.a.). Vårt syfte är att försöka 
förstå så vi valde en låg grad av strukturering, för att på så sätt ge respondenten frihet 
och möjlighet att svara på sitt egna sätt. Detta har vi gjort för att på så sätt kunna jämföra 
och  generalisera  de olika  uppfattningarna.  När  vi  utformat  frågorna  har  vi  noggrant 
försökt formulera frågorna för att de ska bli så ändamålsenliga som möjligt. Vi har då 
studerat  och beaktat  Patel  & Davidssons (2003) rekommendationer  om vad man bör 
undvika vid formuleringen av frågor. Bland annat så bör inte frågorna vara för långa, de 
ska  inte  vara  ledande,  negationer  bör  inte  användas  och  frågorna  bör  inta  vara 
förutsättande (a.a.). Vid formuleringen av frågorna så har vi också tänkt på vilket språk 
vi använt. Respondenten måste förstå frågan och uppfatta frågan så som vi har tänkt. 
Vidare menar Patel & Davidssons (2003) att man inte bör använda svåra och främmande 
ord eller fackuttryck och orden bör inte vara värdeladdade, oklara eller tvetydiga. Detta 
bör man tänka på för att på så vis minska risken för missuppfattningar.

4.2 Undersökningsgrupp

Vi har valt att intervjua sammanlagt sex pedagoger verksamma med barn mellan 1 till 9 
år. Flera av respondenterna är personer som vi träffat under vår VFU och kollegor vi 
träffat  när  vi  vikarierat.  Respondenterna  är  verksamma  på  olika  skolor  inom  olika 
områden och har olika utbildningar och befattningar. Förskolorna och skolorna ligger i 
samma stad, men i  olika områden.  Anledningen till  denna bredd på åldersgrupper är 
bristande tillgänglighet till respondenter som har vilja och möjlighet att avsätta tid till 
intervjuer. Enligt Eriksson & Wiedersheim (2008) så grundar sig urvalet av respondenter 
på en avvägning mellan det önskvärda, det praktiskt möjliga samt tillgänglighet. Dessa 
tre aspekter har vi fått ta hänsyn till vid val av undersökningsgrupp.

Eftersom respondenterna är verksamma inom olika åldersgrupper är det också en stor 
skillnad i barnens utveckling och mognad. Vi är medvetna om att det kan förekomma 
skillnader i synsätt på begreppet beteendeproblem och att det kan förekomma skillnader 
i arbetssätt och samverkan. Men eftersom vårt syfte är att belysa miljöns betydelse, så 
spelar denna variation en mindre roll. Variationen kan möjligtvis bli till en fördel vid 
analyseringen av resultatet,  eftersom det möjligtvis kommer att visa både de lika och 
skilda uppfattningarna mellan respondenterna,  oavsett  vilken åldersgrupp personen är 
verksam inom.

4.3 Forskningsetiska principer

Innan  genomförandet  av  intervjuerna  informerade  vi  oss  och  tog  hänsyn  till 
Vetenskapsrådets  (1999)  forskningsetiska  principer.  Enligt  Vetenskapsrådet  är  dessa 
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principer viktiga att rätta sig efter vid forskning, eftersom de visar på hur man etiskt bör 
handla gentemot enskilda individer och eftersom forskning på längre sikt kan påverka 
samhället.  Principernas syfte  är att  ge riktlinjer  gällande förhållandet mellan forskare 
och respondent och ska också fungera som vägledning vid forskarens planering. Dess 
syfte är inte att ersätta forskarens egen skyldighet och ansvarstagande, utan principerna 
funktion är att fungera som ett underlag. De etiska principerna ställer fyra huvudkrav. 
Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man ska informera uppgiftslämnaren om 
syftet med undersökningen och att uppgifterna inte kommer att användas i annat syfte än 
vad som överenskommits.  Man lämnar  information  om vilka villkor  som gäller,  om 
rättigheter  och  skyldigheter.  Samtyckeskravet  innebörd  är  att  deltagandet  för 
uppgiftslämnaren  är  frivilligt  och  att  deltagaren  när  som helst  har  rätt  att  avstå  sin 
medverkan utan några negativa följder. Det råder största möjliga konfidentialitet på de 
personuppgifter och på de uppgifter och information som deltagarna lämnar. Forskaren 
har  tystnadsplikt  och uppgifterna  bör därför  vara sekretessbelagda  och hanteras  med 
största varsamhet. Man bör ta i beaktande att det som upplevs som etiskt känsligt kan 
variera mellan olika personer och att man bör undvika att berörda personer på något sätt 
skulle  uppfatta  något  som  obehagligt  eller  kränkande.  Uppgifterna  bör  hanteras  på 
sådant sätt att anhöriga inte ska kunna identifiera uppgiftslämnaren, de bör antecknas, 
lagras och avrapporteras. Det sista kravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får 
användas  i  att  syfte  än  i  det  bestämda  forskningsändamålet,  detta  krav  kallas  för 
nyttjandekravet.

4.4 Genomförande

Vi  har  båda  utfört  intervjuer  men  valt  att  bara  vara  en  åt  gången  under  själva 
intervjusituationen.  Detta  valde  vi  för  att  situationen  skulle  bli  så  avslappnad  som 
möjligt  för respondenten.  Vi tror att beteendeproblem kan vara ett känsligt  och svårt 
ämne att bli tillfrågad om, och att bara vara en intervjuare kan skapa större trygghet och 
öppenhet hos respondenten. Först så informerade vi respondenterna om syftet med vår 
undersökning och beskrev våra problemformuleringar. Vi klargjorde vad vi menar med 
begreppet beteendeproblem, det vill säga definitioner och olika kännetecken. Sedan så 
informerade vi om vetenskapsrådets (1999) forskningsetiska principer. Vi berättade att 
uppgifterna  inte  kommer  att  användas  i  annat  ändamål  och  att  de  uppgifterna  som 
respondenten lämnar blir sekretessbelagda. Respondenten fick också information om att 
eventuella namn kommer vara fingerade i resultatdiskussionen och att ingen kommer att 
kunna få tillgång till det ursprungliga materialet. Pedagogerna hade friheten att välja om 
de ville medverka eller inte och informerades om att de kunde avstå sitt deltagande när 
de ville under intervjun. All information lämnades över muntligt. 

Innan  intervjun  började  gick  vi  också  tillsammans  igenom  frågorna,  dels  för  att 
respondenten lättare skulle få möjlighet att förstå upplägget av intervjun och vilken sorts 
information vi ville ha och dels för att inga oklarheter om frågorna skulle uppstå. Denna 
genomgång av frågorna gjorde att respondenterna blev mer avslappnade. Lantz (2007) 
menar att man i intervjuns allra första skede ger den informationen till den tillfrågade 
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som man vill förmedla. Det är viktigt att beskriva intervjuns ramar, det vill säga, hur 
intervjun kommer att förlöpa, beräknad tid, hur dokumentationen går till, hur resultaten 
kommer  användas  och  så  vidare.  Det  är  också  i  intervjuns  inledning  som  de 
forskningsetiska  principerna  ska  beskrivas.  För  att  få  ut  så  mycket  som möjligt  av 
intervjun bör man också redan innan beskriva vad man är intresserad av att få veta, det 
kan då vara av största vikt att presentera syftet och beskriva problemformuleringarna. 
Det  är  viktigt  att  man  är  tydlig  och  överens  om vad som skall  åstadkommas  under 
intervjun,  för  att  inga  missförstånd ska uppstå.  Intervjufrågorna  bör  struktureras  och 
ställas i den ordning som man tror är mest logisk för den som blir tillfrågad (a.a.). 

Respondenterna blev också tillfrågade om det gick bra att  vi spelade in intervjun på 
bandspelare och alla respondenterna godkände det. Vi valde att använda bandspelare för 
att få ut så mycket av möjligt av intervjun. Nyberg (2000) anser att om man genomför 
intervjuer så måste svaren dokumenteras ordentligt genom antingen anteckningar eller 
bandinspelning.  Bandspelare  är  det  effektivaste  materialet  eftersom intervjuprocessen 
annars kan störas mera om du skriver än om du spelar in på band (a.a.) Vi anser att när 
man  slipper  skriva  ner  allt  som sägs  blir  intervjun  mer  avslappnad  för  båda  parter. 
Respondenten kan prata fritt och få respons från oss genom nickningar och så vidare. Vi 
som  intervjuar  riskerar  inte  att  missa  någon  viktig  information  som  sägs  och  det 
underlättar  därmed bearbetningen och analyseringen.  Intervjuerna genomfördes i lugn 
och ro i ett avskilt rum och tog ca 20-30 minuter. 

4.5 Bearbetning och analys

När vi upplevde att vi gjort tillräckligt med intervjuer för att kunna jämföra och urskilja 
mönster  utifrån  våra  problemformuleringar  så  skrev  vi  in  svaren  i  datorn.  Vi 
kategoriserade och sorterade svaren för att få en mer överskådlig blick. Sedan skrev vi ut 
svaren  i  papperskopior.  Först  satt  vi  var  och  en  för  sig  för  att  läsa,  analysera  och 
kategorisera svaren. Vi träffades och gick igenom vilka mönster vi upptäckt, för att på så 
vis se om vi tolkat liknande. Detta gjorde att vi upptäckte att vi funnit liknande mönster, 
men också att flera olika infallsvinklar skulle kunna urskiljas. Vi gick igenom svaren 
flera  gånger  tillsammans  och  försökte  se  likheter  och  skillnader.  Vi  resonerade 
gemensamt  kring  de  olika  uppfattningarna  och  försökte  tolka  funderingar  och  se 
relationer, för att återigen kunna se mönster i respondenternas tankar och uppfattningar. 
Nyberg (2000) menar att när man ska analysera kvalitativt material och försöka finna 
kategorier för klassifikation blir det ofta fråga om tolkningssvårigheter. När man är två 
undersökare kan det vara lämpligt att turvis läsa igenom materialet och kategorisera, för 
att sedan gemensamt diskutera fram eventuella lösningar, kategorier och klassificeringar. 
Detta  gör  att  tolkningen  blir  mer  tillförlitlig  (a.a.).  Resultatet  har  fallit  ut  i  olika 
kategorier som sedan har dokumenterats under olika rubriker. För att illustrera resultatet 
har  vi  plockat  ut  citat,  för  att  på så  vis  ytterligare  synliggöra  resultatet  utifrån  våra 
problemformuleringar.  Eriksson (2008) menar  att  språket  och dess användning står  i 
centrum vid kvalitativ analys och tolkningar. Att försöka med ord fånga verkligheten, 
samt beskriva och precisera hur man tolkat och vad man menar med olika saker.
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4.6 Reliabilitet och validitet

Eftersom vi tydligt beskrev vårt syfte och våra problemformuleringar innan intervjun för 
att  respondenterna  skulle  förstå  vad  vi  ville  undersöka,  så  anser  vi  att  svaren  blev 
tillförlitliga utifrån syftet vi hade. Patel & Davidsson (2003) menar att validiteten ökar 
då  man  klargör  vad  som  ska  undersökas  och  varför,  och  att  båda  parter  ska  vara 
medvetna om detta för att man ska kunna ge de svar som avses undersökas (a.a.). Vi 
valde att inte skicka ut frågorna till respondenterna innan, eftersom några respondenter 
är verksamma på samma avdelning, och risk finnas då att det diskuteras om frågorna 
innan. Vi tror att vi kunde ha fått en lägre reliabilitet om respondenterna diskuterat innan 
och  därmed  kanske  påverkat  varandras  svar.  Eftersom vi  diskuterade  frågorna  med 
respondenten innan, så fanns det utrymme för respondenten att tänka och reflektera en 
stund innan intervjun började. Lantz (2007) betonar att det är viktigt att respondenten får 
tid att fundera kring frågorna för att på så vis få fram tillförlitliga uppfattningar, och 
därmed öka reliabiliteten och validiteten. Vi tror att reliabiliteten möjligtvis kunnat bli 
högre om vi skickat ut frågorna innan, men eftersom det fanns risk att respondenterna 
skulle diskutera med varandra, så gjorde vi en avvägning och beslutade oss för att inte 
skicka ut frågorna.

Själva intervjusituationen kan leda till  vissa felkällor. Det kan vara så att en del inte 
förstått frågorna eller har missuppfattat dem, vilket i så fall kan ge vissa felkällor. Det 
kan  också  många  gånger  vara  svårt  att  formulera  sina  tankar  i  ord,  respondenterna 
kanske  inte  helt  får  fram  det  som  de  vill  uttrycka.  Vi  är  oerfarna  intervjuare  och 
respondenterna  har  ingen  större  vana  i  att  bli  intervjuade,  vilket  säkerligen  kan  ha 
påverkat hela intervjusituationen. Vi som intervjuare kan ha vissa föreställningar, och 
våra tidigare erfarenheter och förväntningar på deras svar kan ha bidragit till att vi har 
feltolkat deras uppfattningar eller deras kroppsspråk. Det är viktigt att som undersökare 
se till hur samspelet mellan parterna fungerar under intervjun, och att kunna skilja på 
sina egna och respondentens föreställningar och uppfattningar, för att på så vis kunna 
göra rätt bedömningar och tillförlitliga tolkningar (Kvale, 1997). Bandspelaren kan ha 
gjort  respondenterna  nervösa  eller  okoncentrerade.  Vi  valde  ändå  att  använda 
bandspelare för att försäkra oss om att inte missa viktig information, vilket underlättar 
bearbetningen och analyseringen, som i sin tur ökar reliabiliteten. Patel & Davidsson 
(2003) anser att fördelen med att använda bandspelare är att svaren registreras exakt. En 
nackdel  är  att  bandspelarens  närvaro  kan  påverka  de  svar  man  får,  på  så  sätt  att 
respondenterna kanske vill framstå som logiska och förnuftiga.

De  eventuella  felkällor  som  kan  finnas  har  vi  tagit  i  beaktande  när  vi  diskuterat 
intervjusvaren och resultatets reliabilitet. Intervjuerna är genomförda på det sätt som vi 
tänkte oss, även om vi har varit två undersökare så har vi använt samma metod och 
frågorna har varit standardiserade. Med tanke på detta så anser vi att undersökningen har 
relativt hög reliabilitet. Eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod så kan de olika 
eventuella felkällor i så fall bero på att vi missuppfattat svaren och att våra tolkningar 
därmed blivit felaktiga. Intervjuer är tidskrävande och vår undersökningsgrupp har varit 
begränsad,  men  om  vi  gjort  fler  intervjuer  så  tror  vi  ändå  att  resultatet  skulle  bli 
liknande. Antalet intervjuer måste väljas så att man får tillräcklig med information för att 
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man ska kunna få tillförlitliga slutsatser, vilket kan bedömas utifrån om svaren upprepar 
sig för varje intervju (Nyberg 2000). Vi anser att vi genom vår undersökning fått svar på 
de frågor som vi hade för avsikt att undersöka utifrån vårt syfte.
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5 RESULTAT
Följande avsnitt är en presentation av de resultat vi har fått fram genom våra intervjuer 
och analyser.  Utgångspunkten i  bearbetningen är de tre problemformuleringarna som 
arbetet  grundar  sig  på;  vad  kan  pedagogen göra  för  att  hjälpa  och  stödja  barn  med 
beteendeproblem,  vilken  betydelse  har  barngruppen  samt  hur  kan  verksamheten 
samverka för att hjälpa och stödja. Vi har därför valt att dela upp resultatet i tre delar; 
pedagogiskt stöd, barngruppens betydelse samt samverkan. Till varje del har vi funnit 
olika kategorier. 

5.1 Pedagogiskt stöd 

5.1.1 Se till barnets behov
Merparten  av  pedagogerna  menar  att  man  måste  försöka  ta  reda  på  varför  barnets 
svårigheter  uppstår och vilka faktorer  som framkallar  barnets  beteende.  De funderar 
mycket  kring  orsakerna  för  att  kunna  tillmötesgå  barnet  och  se  till  dess  behov. 
Pedagogerna  resonerar  mycket  kring  om  svårigheterna  uppstår  i  miljön  eller  om 
problemet ligger hos barnet.  Vi tyder också en osäkerhet hos pedagogerna om vilka 
behov barnen har och hur de ska tillmötesgå barnen.

”Det  är  så  väldigt  vanligt,  och  varför  är  det  vanligt?  Är  det  vanligt  för  att 
barngrupperna har blivit större? Eller är det för att det är mer stressat? Är det då det 
märks mer? Eller är det för att tempot är mer uppskruvat och alla måste flyta i en 
mall...är det därför vi har fler barn med beteendeproblem? Är det vi själva som gör 
dem till problem?”

För att kunna ge det lämpligaste stödet beskriver flera att man ständigt måste läsa av 
barnets behov. Barnets behov kan däremot variera i olika situationer och sammanhang 
och man får som pedagog anpassa stödet därefter. Vi tolkar det som att pedagogerna 
prövar sig fram med olika metoder och att det inte finns några generella lösningar. 

”Det beror ju på vad det är för slags problem...man får vara flexibel för det som 
fungerar på ett barn är inte säkert fungerar på ett annat barn. Och det är inte säkert 
det  fungerar  idag  om  det  fungerade  igår...man  måste  lära  sig  att  läsa 
av...ja...dagsformen.”

Endast  två  av  pedagogerna  betonar  att  när  man  arbetar  utefter  barnets  behov  och 
förutsättningar så bör samtidigt målen och resultaten ses ur ett långsiktigt perspektiv. 
Metoderna  som används ska  då främja  ett  hållbart  arbetssätt  som hjälper  barnet  att 
utvecklas positivt över tid och inte bara för stunden. Vi har tolkat det som att tids- och 
resursbrist och för stora barngrupper tvingar pedagogerna att använda sig av kortsiktiga 
lösningar som inte främjar barnets positiva utveckling. 

”Ofta får man arbeta långsiktigt för det här tar liksom lång tid och det är jätteviktigt.”
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5.1.2 Ge vägledning och trygghet
Alla pedagoger anser att de vuxna har en viktig roll när det gäller att vägleda barnen. 
Pedagogens roll blir att ge barnen social träning genom att visa barnet olika alternativa 
handlingar vid här- och nu- situationer. De menar att pedagogen också fungerar som en 
förebild för barnen, vilket de anser är ett viktigt pedagogiskt stöd. Genom att pedagogen 
finns till hands nära barnet skapar detta också en trygghet som är viktigt för att kunna 
fungera  i  grupp  tillsammans  med  andra.  Även  om  samtliga  pedagoger  antyder 
vägledning och trygghet som viktiga faktorer i mötet med barnen, så är det ingen som 
berör  frågan  om betydelsen  av  en  god  relation  mellan  den  vuxne  och  barnet,  eller 
användandet av andra strategier som till exempel gränssättning.

”Oftast tänker man att det är något de behöver hjälp med...eller stöttas med....både 
försöka  jobba  och  träna  så  att  de  kan  vara  och  fungera  tillsammans  med  andra 
barn...att  de behöver  extra  stöttning och förebilder  och olika vägar  som kan lösa 
deras problem eller vad man ska kalla det.”

5.1.3 Ge positiv uppmärksamhet
Några  av  pedagogerna  anser  däremot  att  det  är  viktigt  att  lyfta  barnets  positiva 
egenskaper i den stora barngruppen för att barnet ska känna sig sedd och bekräftad, samt 
accepterad av de andra barnen. I barngruppen kan barnet bli bekräftad för dess positiva 
egenskaper  vilket  i  sin  tur  kan  påverka  barnets  beteende  i  en  positiv  riktning. 
Pedagogerna menar att det är viktigt att tänka på hur man agerar gentemot barnet och att 
lyfta barnet inför de andra barnen. Det kan annars finnas en risk att barnet får en negativ 
stämpling i gruppen.

”Möjligheter  är  ju att försöka hitta deras  starka sidor och visa fram för de andra 
att...titta vad den kan och den gör det...och man kan ge dom små uppgifter som de 
klarar så att de får känna att de lyckas...så att man kan bygga på det.”

”Svårigheten  är  ju  att  lyfta  det  här  barnet  positivt...för  det  blir  så  mycket...hjälp 
oh...va gör du...nej...akta och så vidare. Så svårigheten är ju att lyfta det här...och få 
det här barnet och få en positiv stämpel istället för en negativ stämpel av de andra 
barnen och då förstås i förlängningen av sig själv också...för håller man på och tjatar 
och säger ett namn hela tiden så blir de andra barnen likadana också...nu är det han 
igen...oh nu är det säkert han igen...eller hon...och de blir beskyllda för saker de inte 
gjort och så.”

5.1.4 Ge tid
Alla pedagoger anser att barnen behöver mycket tid och uppmärksamhet från den vuxne, 
dock menar de att tiden inte alltid räcker till. De barn i behov av särskilt stöd kräver 
extra tid samtidigt som de andra barnen också behöver tid från den vuxne. De lugna och 
tysta  barnen  behöver  också  uppmärksamhet.  Vi  tolkar  det  som att  detta  är  ett  stort 
dilemma som pedagogerna tampas med dagligen vilket sätter dem i situationer där de 
tvingas prioritera.

”Ofta behöver de här barnen så mycket mer vuxentid än vad vi har på förskolan. Det 
är väl det som jag känner är omöjligt. Ingenting är väl omöjligt annars...vi skulle 
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kunna göra jättemycket  mer för de barn med beteendeproblem om det bara fanns 
folk. Vi kan inte ge oss åt ett barn bara när vi har 15 till som står bakom...eller 2 barn 
när det är 14 till som kräver vår uppmärksamhet för de har precis lika stor rätt fastän 
att dem inte far ut eller är tysta.”

5.1.5 Mindre grupper
Pedagogerna anser att det behövs mer resurser i form av personal. På så vis skulle man 
kunna arbeta i mindre grupper vilket pedagogerna menar är fördelaktigt för barnen. De 
mindre grupperna skapar trygghet och stabilitet och de ger pedagogen större möjlighet 
att kunna vägleda barnen, vilket även samliga pedagoger poängterade som ett viktigt 
pedagogiskt  stöd.  Vår  tolkning  är  också att  när  man  skapar  mindre  grupper  så  kan 
pedagogerna utforma grupper med barn som är passande för varandra, det vill säga barn 
som kan ge bästa stöd och vägledning åt varandra. De mindre grupperna gör även att det 
blir lugnare klimat, vilket fungerar särskilt gynnsamt för de barn som har olika former 
av beteendeproblem. 

”Mer personal kan jag säga...alltså det är det som hade varit bra...om det hade varit 
två personal i förskoleklassen hela tiden och det hade gjort att det kunde blivit ännu 
mer smågrupper nu. Att jobba i små grupper är det absolut bästa känner jag...om det 
finns möjlighet.”

”Att det kan vara en tuff miljö för dem att vara i en sådan här stor barngrupp...de 
behöver ju små grupper...rutiner och lugn och ro...och trygghet.”

5.2 Barngruppens betydelse

5.2.1 Lära av varandra
Vår slutsats och tolkning är att alla pedagoger anser att barngruppen har en stor och 
viktig roll. Barnen kan fungera som förebilder för varandra när det gäller att lära sig de 
sociala koderna. Alla pedagoger tar upp att det är i samspelet mellan barn som de sociala 
koderna lärs.

”Där kan jag känna att vi...eller barnen...alla har ju sin del i våran grupp. Och då att 
man kan lära sig hur man gör...att titta på de andra hur de gör och hitta den sociala 
koden om det nu är den som saknas.”

”Att  man ser att  de lär sig de sociala koderna...det  kan du bara göra i ett  socialt 
sammanhang...det kan du inte göra utan andra barn omkring dig...så är det ju.”

Endast en av pedagogerna betonar leken och språkets betydelse för att utveckla sociala 
koder i samspel med andra. De flesta pedagogerna verkar se det som att barnets beteende 
blir  ett  problem i  lek  med  andra.  Vi  tolkar  det  som att  pedagogerna  i  första  hand 
använder andra strategier för att lära barnen att samspela med andra. De värdesätter inte 
leken i sig som ett redskap för att lära de sociala koderna. 
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”Kompisarna är ju jätteviktiga...att  de tar med dem i leken och ger  dem ett ännu 
bättre språk...det är det som är det viktigaste...leken är ju jätteviktig för de här barnen 
i förskoleklass...att de får prata...och i leken utvecklas ju både språk och beteende.”

5.2.2 Trygghet
De  flesta  av  pedagogerna  nämner  att  en  trygg  grupp  är  en  förutsättning  för  att 
barngruppen ska ha en positiv betydelse och fungera som ett positivt stöd för barn med 
beteendeproblem. De menar att det i en otrygg grupp kan skapas oro som i sin tur bildar 
konflikter. Däremot är det ingen av pedagogerna som definierar eller beskriver vad de 
menar med begreppen trygg eller otrygg. 

”Ja  det  kan  ju  vara  andra  beteendeproblem också  som tillbakadragenhet...och  då 
kanske det inte blir någon oro på så sätt men det blir ju svårigheter för barnet att 
komma in i barngruppen...och känna sig hemma och trygga med allt det andra.” 

5.3 Samverkan

5.3.1 Kommunikation i arbetslaget
De flesta av pedagogerna menar att det är viktigt att prata i arbetslaget. Vi tolkar det som 
att kommunikationen inte handlar om att finna lämpliga strategier, utan samtalet stannar 
vid barnet och dess svårigheter. De verkar inte se varandra som en resurs när det gäller 
att  utbyta  kunskap  och  kompetens.  Vi  uppfattar  att  det  kan  finnas  en  rädsla  hos 
personalen  när  det  gäller  att  dels  diskutera  varandras  arbetssätt  samt  erkänna  sin 
okunskap inför varandra i arbetslaget. 

”Just här på förskolan är det ju på den lilla avdelningen...vi pratar ju jättemycket om 
det naturligtvis...så ofta vi får tillfälle.”

”Ja...det är jätteviktigt att hela arbetslaget...att man pratar.” 

En av pedagogerna anser att samverkan behöver utvecklas och att man inom arbetslaget 
bör  samordna  sina  insatser.  Vi  tolkar  det  som att  pedagogen  menar  att  man  bör  ha 
gemensamma strategier och tydliga roller för att kunna ge barnet konsekvent stöd. 

”Kanske få lite tid till att strukturera upp verksamheten...få mer tid till att sitta ner 
och prata i arbetslaget. Vi har ju planeringstiden och så men det är så mycket annat 
då. Man skulle kanske behöva mer tid och sitta och strukturera upp hur vi ska göra 
exakt vid olika tillfällen så att man har mer klara definitioner på vilka roller man ska 
ta.”

5.3.2 Tillägna sig kompetens
Vi tolkar  det  som att  pedagogerna  hellre  tillägnar  sig  kompetens  utifrån än från sitt 
arbetslag. Tre av pedagogerna lyfter specialpedagogen som en betydelsefull resurs när 
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det gäller att få råd och stöd i sitt yrkeskunnande. De verkar ha ett stort förtroende för 
specialpedagogen och värdesätter dennes erfarenhet framför sina kollegors.    

”Men det är ju som sagt var det här att specialpedagogen sitter en bit bort och vi är 
här mitt i verksamheten nu och det är svårt att hitta en tid att sitta och prata i lugn och 
ro. Det behöver ju inte vara något speciellt...utan man kan känna att man vill sitta och 
prata om någonting som man grunnar över eller få sina egna tankar bekräftade.”

Endast  en  pedagog  betonar  att  det  behövs  mer  kunskap  och  att  man  tillsammans  i 
arbetslaget kan utveckla sin yrkeskompetens genom att införskaffa sig mer information.

”Många gånger  handlar  det  om tid tror jag och sedan behöver vi  ju kunskap.  Vi 
försöker ju hämta kunskap genom att söka på datorn och kolla på bibblan och låna 
böcker och så.”

5.3.3 Informera föräldrarna
Samtliga pedagoger menar att kontakten med föräldrarna är en viktig faktor i samarbetet 
för att kunna förmedla information, men det råder skilda uppfattningar om hur och när 
information om barnet ska förmedlas. En del av pedagogerna anser att kontakten bör ske 
kontinuerligt och att kommunikationen bör vara öppen.

”Alltså vi har ju daglig kontakt med föräldrarna...vi pratar om hur dagen har varit och 
så och givetvis så strävar vi ju mot gemensamma mål genom utvecklingssamtal.”

Några  av  pedagogerna  menar  dock  att  kontakten  enbart  behöver  ske  vid 
utvecklingssamtalen  då  viktigt  information  om barnet  lämnas.  Vi  tolkar  det  som att 
informationen blir bristfällig då den inte förmedlas kontinuerligt och i direkt anslutning 
till uppkomna situationer. 

”Ja vi har ju utvecklingssamtalen. Efter att man har tittat på olika punkter och jämfört 
och kollat utvecklingsplaner så brukar man ju lyfta svårigheterna. Det är ju inget man 
tar  i  tamburen...utan  man tar  det  på  ett  utvecklingssamtal  och då är  man väldigt 
konkret, det här och det här ser jag och såhär och såhär fungerar det. Sedan låter man 
föräldrarna själva dra slutsatser...man får inte gå igång och säga det här att ditt barn 
har  ett  beteendeproblem och  det  här  är  något  stort  utan  man måste  vara  väldigt 
konkret och ta konkreta händelser. Sedan får föräldrarna som sagt dra egna slutsatser 
och sedan får man gå vidare efter ett tag när det har sjunkit in. Men man måste gå 
mycket försiktigt fram...speciellt när det gäller barn under tre år.”

Även om pedagogerna anser att kontakten med föräldrarna är viktig så är det ingen som 
nämner att de kan tillägna sig information och kunskap från föräldrarna. Vi tolkar det 
som att föräldrarna inte ses som en resurs. Vi upplever det som att pedagogerna ser sig 
själva som mest kompetenta gällande barns utveckling och att föräldrarnas tankar och 
kunskaper om sitt barn inte värdesätts och tas tillvara. 

”Det  fungerar  jättebra,  jag känner att  föräldrarna har  väldigt  stor tilltro till  det  vi 
säger och att vi vill barnets bästa och det känner föräldrarna så de litar på oss och 
vårt omdöme.”
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”Jag tror nog det...jag upplever i stort att det som jag har varit med om så har vi som 
pedagog en rätt så stor roll och att man som förälder lyssnar på vad vi säger för oftast 
så träffar vi barnet mer än föräldern.”

Endast  en av pedagogerna vill  att  föräldrarna ska tillägna  sig information  och insyn 
genom att  vara  delaktiga  i  barnets  dagliga  verksamhet.  Vi  tolkar  det  därför  som att 
föräldrainflytande och delaktighet inte verkar ses som betydelsefulla inslag i samverkan 
mellan hemmet och verksamheten. 

”Jag skulle önska att föräldrarna kunde vara med mer på dagarna...se hur sitt barn 
fungerar  dagtid.  Det  blir  mycket  lättare  att  prata  med varandra  om man har  sett 
samma  saker.  Vi  försöker  alltid  uppmuntra  föräldrarna  till  detta...speciellt  till 
föräldrar som har ett barn med beteendeproblem. Man säger...kom och va med en 
eftermiddag...man behöver inte tala om varför mer än att...kom och va med...visst 
skulle det vara kul. Men det är svårt då föräldrarna måste ta ledigt och inte får något 
betalt. Men det skulle jag verkligen önska.”

5.3.4 Samsyn
Flera pedagoger nämner att det är en fördel att ha gemensamma synsätt och strategier på 
hur  man  ska  nå  de  uppsatta  målen,  både  i  arbetslaget  och  med  föräldrarna.  När 
pedagogerna talar om gemensamma synsätt  med föräldrarna tolkar vi det som att de 
menar att föräldrarna helst bör ha samma syn som de själva, eftersom pedagogerna ser 
sig som mest kompetenta. 

”Svårigheten är att man kanske inte har samma tänk som föräldrarna... det är svårt 
för barnen också.”

”Det är viktigt att man har en samstämd bild i arbetslaget så vi pratar alltid mycket 
kring de här barnen.”
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6 DISKUSSION
I  följande  avsnitt  har  vi  valt  att  belysa  och  diskutera  de  resultat  vi  funnit  mest 
intressanta. Vi resonerar kring några aspekter utifrån våra problemformuleringar;  vad 
kan  pedagogen  göra  för  att  hjälpa  och  stödja  barn  med  beteendeproblem,  vilken 
betydelse  har  barngruppen  samt  hur  kan  verksamheten  samverka  för  att  hjälpa  och 
stödja.

6.1 Små grupper

Pedagogerna i vår undersökning anser att det behövs mer resurser i form av personal. På 
så  vis  skulle  man  kunna  arbeta  i  mindre  grupper  vilket  pedagogerna  menar  är 
fördelaktigt för barn med beteendeproblem. De mindre grupperna skapar en trygghet hos 
barnen  och  ger  pedagogen  större  möjlighet  att  vägleda  barnen,  vilket  även  samliga 
pedagoger poängterar som ett viktigt pedagogiskt stöd. Wiking (1998) menar att för att 
man ska känna trygghet i en grupp behöver man få bekräftelse, men ju fler personer som 
ingår i gruppen, desto svårare blir det för individen att få någon form av bekräftelse. 
Som resultat av detta kan barn reagera genom att till exempel bli rädda, dra sig undan 
eller utagerande. Små grupper är alltså att föredra och det kan bli rörigt om gruppen 
består av för många barn. Vi upplever att barngrupperna idag är alldeles för stora och det 
är en stor utmaning för pedagogen att kunna se och bekräfta alla barn. Verksamheten blir 
då mer en barnförvaring än den utvecklande och pedagogiska verksamhet som den borde 
vara.  
   

6.2 Långsiktiga mål

Vi  har  tolkat  det  som  att  tids-  och  resursbrist  och  för  stora  barngrupper  tvingar 
pedagogerna  i  vår  undersökning  att  använda  sig  av  kortsiktiga  lösningar  som  inte 
främjar barnets positiva utveckling. Vi anser att ett förebyggande arbete med långsiktiga 
lösningar är att föredra för att uppnå ett önskvärt beteende. Samuelsson (2008) menar att 
lärare ofta använder kortsiktiga lösningar som hjälper för stunden, det bidrar dock inte 
till  någon bestående lösning. Även vi tror att  pedagoger ofta tar till  de redskap som 
ligger närmst till hands och att de inte verkar ha några genomtänkta strategier. Vi tror att 
det kan bero på att pedagogerna upplever att de inte har tillräckligt med tid och resurser, 
utan försöker snarare bara klara av vardagen. Möjligen kan det vara så att  de själva 
känner sig osäkra och saknar kunskap om hur de kan hjälpa barn med beteendeproblem. 
Genom att lägga skulden på något som pedagogen själv inte kan påverka, blir de också 
befriade från ansvaret. För att finna långsiktiga mål och strategier så måste man försöka 
ta reda på vilka faktorer som framkallar barnets svårigheter. Även pedagogerna i vår 
undersökning menar att man måste försöka förstå varför svårigheterna uppstår. Barns 
beteende  kan  variera  i  olika  miljöer  och  som  en  naturlig  del  av  barnets  uppväxt, 
framförallt  när det gäller små barn. Men vi kunde samtidigt märka en osäkerhet hos 
pedagogerna när det gäller att finna förklaringar till barnets beteende. Vygotskij menar 
att barnet går igenom vissa kriser under utvecklingen som kan inverka på beteendet. 
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Dessa naturliga kriser kan visa sig genom våldsamma konflikter med omgivningen och/
eller  känslomässig  instabilitet.  Kriserna  kan  uppstå  oväntat  och  försvinna  plötsligt 
(Jerlang  m.fl.  2005).  Vi  kan  förstå  pedagogernas  osäkerhet  när  det  gäller  att  finna 
förklaringar till barnets beteende. Vi själva kan ibland uppleva en svårighet i att se om 
ett barns beteende är naturligt och tillfälligt eller ett bestående problem.      

6.3 Närhet och gränser

Gränssättning är en metod för att stoppa ett barns negativa beteende, men man bör inte 
utöva olika taktiker för gränssättning utan att ta hänsyn till andra aspekter. Gränssättning 
och positivt samspel har ett nära samband till varandra. Barn behöver gränser, men de 
barn som uppvisar mycket negativt beteende kanske är de barn som minst klarar av ett 
samspel  fyllt  av  gränssättning.  Därför  behöver  samspelet  vara  präglat  av  positiva 
relationer (Drugli,  2003). Vi upplever det märkligt  att ingen av pedagogerna nämnde 
gränssättning som metod eller  relationens  betydelse.  Vi anser att  gränssättning är ett 
viktigt och bra hjälpmedel i arbetet med barn eftersom det skapar trygghet och struktur. 
Det förutsätter dock en god relation mellan pedagog och barn. Vidare menar vi däremot 
att gränssättning inte bör användas som metod förrän en god relation etablerats, eftersom 
en relation i sig kan främja barnets vilja att samarbeta och som i sin tur kan inverka 
positivt på barnets beteende. Drugli (2003) menar att förhållandet mellan den vuxne och 
barnet bör präglas av tillit, förståelse och omsorg, eftersom det ökar barnets motivation, 
vilja att samarbeta och ökar barnets prestation och lärande.

6.4 Att lära i samspel och lek

Pedagogerna anser att barnen lär sig i samspelet med varandra, men vår uppfattning är 
att pedagogerna inte ser leken i sig som ett betydelsefullt hjälpmedel när det gäller att 
utveckla de sociala koderna. Detta förvånar oss då vi själva ser leken som en viktig och 
stor roll för barns sociala och språkliga utveckling. Drugli (2003) menar att leken bland 
annat  skapar  positiva  upplevelser  och  samspelsmöjligheter.  Vi  anser  liksom  Drugli 
(2003) att det krävs kommunikativa färdigheter för att kunna delta i lek med andra och 
för att bli accepterad. Barnet blir därmed motiverat att utveckla dessa färdigheter. De 
barn som har beteendeproblem är de som minst brukar klara att delta i lek med andra. 
Det finns en risk att  de då hamnar i ett  utanförskap och kan inte tillägna sig lekens 
positiva verkan som barnet är i så stort behov av. Barn med beteendeproblem behöver 
hjälp att bygga upp de samspelsfärdigheter som krävs för att de ska bli accepterade av 
andra barn och för att förebygga ytterligare problemutveckling. Även Vygotskij menar 
att det är genom språk, samspel och kommunikation med andra som barnet tillägnar sig 
ny  kunskap  och  socialiseras  till  människa  (Jerlang  m.fl.  2005;  Imsen,  2006).  Som 
tidigare nämnts anser vi att pedagogens relation till barnet är viktig och att leken skapar 
tillfälle att få kontakt med barnet och insyn i dess verklighet. Vidare beskriver Drugli 
(2003) att deltagandet i barnets lek är ett bra sätt för att skapa en god relation till barnet 
eftersom förhållandet blir ömsesidigt och på barnets egna villkor.
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6.5 Bekräfta barnet

Det framkommer i vår undersökning att  pedagogerna anser att  det är viktigt  att lyfta 
barnets  egenskaper  i  den  stora  barngruppen.  I  barngruppen  kan  barnet  bli  sedd och 
bekräftad för dess positiva egenskaper vilket i sin tur kan påverka barnets beteende i en 
positiv riktning. De menar också att man som pedagog måste vara medveten om hur man 
agerar gentemot barnet för att inte barnet ska få en negativ stämpling i gruppen. Drugli 
(2003) beskriver att  bekräftelse,  beröm och positiv  uppmärksamhet  från vuxna är en 
viktig förstärkare för att främja barns positiva beteende. För att synliggöra och stärka 
barnets positiva beteende mer effektfullt behöver berömmet som förmedlas vara konkret 
beskrivande.  Pedagogen  behöver  också  förmedla  bekräftelse  av  barnets  positiva 
beteende genom sitt kroppsspråk (Drugli,  2003). Vi instämmer med detta synsätt,  att 
positiv uppmärksamhet är en bra strategi för att lyfta och bekräfta barnet. Vidare anser vi 
att det krävs mycket av pedagogen när det gäller att ge positiv uppmärksamhet. Barnen 
behöver  ständigt  denna  konkreta  bekräftelse  och  i  direkt  anslutning  till  det  positiva 
beteendet,  vilket  kräver  att  pedagogen alltid  är  uppmärksam.  Det  blir  då  synligt  för 
barnet  vad som är  ett  positivt  beteende,  vilket  barnet  kan  få  användning av i  andra 
sociala  sammanhang.  Samtidigt  är  det  viktigt  att  ibland  blunda  för  vissa  oönskade 
beteenden för att barnet inte ska få en negativ stämpling och klassas som syndabock. 
Upprepade förmaningar och tillrättavisningar kan enligt Johannessen (2001) leda till att 
barnet blir utpekat i gruppen och blir stämplat av kamrater. Vidare menar Henricsson 
(2006) att  man bör lägga vikt vid att  i  mindre utsträckning uppmärksamma negativa 
beteenden, eftersom det beteendet enbart blir förstärkt.

Vi tror att det kan vara lätt att pedagogen glömmer bort de tillbakadragna barnen då de 
oftast blir osynliga i gruppen och då inte får den positiva uppmärksamhet de är i så stort 
behov av. Ett sätt att göra dessa barn synliga är att ofta nämna barnets namn och positiva 
egenskaper, vilket även pedagogerna i vår undersökning menar. För att stärka barnets 
självbild tror vi att en effektiv strategi är att ge barnet anpassade utmaningar och krav för 
att  de ska uppleva en känsla av att  lyckas.  Vi tror även att  barnet måste  kännas sig 
omtyckt och värdefullt för den individ den är och inte för vad den gör. Pedagogen måste 
visa  på att  det  inte  är  barnet  man ogillar  utan barnets  beteende,  vilket  är  en otrolig 
skillnad.

6.6 Utbyta tankar och kompetenser

Vi fann att samtliga pedagoger anser att det är viktigt att kommunicera i arbetslaget, 
dock ser de inte varandra som en resurs när det gäller att utbyta kunskap och kompetens. 
Kompetensen tillägnar de sig istället hellre utifrån, till exempel från en specialpedagog 
som kan ge konkreta råd. Vi tror att det kan finnas en rädsla hos personalen när det 
gäller att dels diskutera varandras arbetssätt dels erkänna sin okunskap inför varandra i 
arbetslaget. Vi anser att en utomstående specialpedagog kan vara en bra resurs som kan 
ge råd och handledning om hur verksamheten kan utvecklas genom att bidra med andra 
synvinklar. Men i första hand menar vi att man bör ta tillvara på de kompetenser som 
redan finns i arbetslaget. De pedagoger i barnets närhet är ändå de som har mest kunskap 
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om det specifika barnet och dess behov. Andersson (2004) menar att ett tankfullt och 
fungerande samarbete mellan personalen på skolan är positivt, för att som pedagog få 
nya tankar, stöd och hjälp i arbetet.

Pedagogerna i undersökningen menar  att  kontakten med föräldrarna är viktigt  för att 
förmedla information om barnet, dock verkar inte föräldrarna ses som en resurs. Vi tror 
att pedagogerna upplever sig själva som mest kompetenta gällande barns utveckling och 
att föräldrarnas tankar och kunskaper inte värdesätts och tas tillvara. Både Andersson 
(2004) och Gunnarsson (1999) menar att det är viktigt att etablera ett gott samarbete 
med  föräldrarna  där  de  olika  kompetenserna  erkänns  och  tas  tillvara.  Hela  barnets 
uppväxtsituation och förhållanden i dess närmiljöer är av betydelse för att barnet ska 
utvecklas efter sina behov och förutsättningar (a.a.). Vår uppfattning är att föräldrar har 
stor  kunskap vad gäller  sina barn,  samtidigt  som pedagogen har  större  kunskap vad 
gäller samma barn i den större gruppgemenskapen. Dessa två olika kompetenser skulle 
genom samverkan kunna bidra till en tydligare helhetsbild av barnet och dess behov. Vår 
åsikt är att ett bra sätt att uppnå ett gott samarbete är att göra föräldrarna delaktiga i 
verksamheten.  På  så  sätt  kan  en  bra  relation  etableras,  föräldrarna  får  insyn  och 
inflytande i  verksamheten,  samtidigt  som föräldrarna också visar intresse för barnets 
vardag. Vidare menar Gunnarsson (1999) att samverkan ska bygga på en förtroendefull 
relation som kännetecknas av tilltro, jämlikhet och respekt, och att föräldrarna bör få ett 
utökat inflytande och ansvar i hem- och skolmiljön. 

Det är viktigt  att kontakta föräldrarna så snart som möjligt  när man oroar sig för ett 
barns beteende, vilket också är pedagogens skyldighet och givetvis en förutsättning för 
att föräldrarna ska kunna påverka och vara en god förälder. Många pedagoger väntar in i 
det  sista  med  att  kontakta  föräldrarna  tills  de  känner  att  de  är  absolut  tvungna. 
Anledningen beror ofta på att de är rädda för att samarbetsklimatet ska bli sämre (Drugli, 
2003; Gunnarsson, 1999). Pedagogerna i vår undersökning har olika uppfattningar om 
hur och när information om barnet ska förmedlas. Vissa av pedagogerna menar att det 
bör ske ofta och öppet medan andra hellre väntar till utvecklingssamtalet. När man inte 
förmedlar  informationen  direkt  utan  väntar  till  utvecklingssamtalen,  anser  vi  att 
informationen  blir  brisfällig.  Detta  kan  leda  till  en  maktlöshet  hos  föräldrarna  och 
förtroendet  till  pedagogerna  kan  bli  lidande.  Relationen  kan  då  bli  präglad  av  både 
missförstånd  och  konflikter.  Samtidigt  tror  vi  att  en  orsak  till  att  pedagogerna  kan 
avvakta  med  att  ge  information  om barnets  negativa  beteende,  kan  bero  på  att  det 
upplevs  betungande  att  förmedla  sådan  information.  Det  kan  även  vara  så  att 
pedagogerna är rädda för föräldrarnas reaktion.  Andersson (2004) påpekar att  en del 
föräldrar kan känna att pedagogen har mer makt när informationen om barnet i skolan 
blir bristfällig. De kan då känna en hjälplöshet eftersom de inte har någon information 
om barnets sociala utveckling och kan då heller inte göra något för att stödja sitt barn.

6.7 Gemensamma synsätt

Flera pedagoger i vår undersökning anser att  det är betydelsefullt  med gemensamma 
synsätt kring barnen, vilket vi tolkar som att föräldrarna helst bör ha samma syn som 
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pedagogerna.  Föräldrainflytande  och  delaktighet  verkar  inte  ses  som  betydelsefulla 
inslag i samverkan mellan hemmet och verksamheten. Vi tror att olika synsätt mellan 
hem  och  skola  kan  skapa  missförstånd  och  motsättningar,  vilket  inte  är  särskilt 
utvecklande för barnet och dess behov. Andersson (2004) betonar att föräldrar behöver 
känna att de blir bemötta som jämlikar i relationen till  skolan och att  de har samma 
värde som pedagogen. Många föräldrar kan känna sig i underläge gentemot skolan, de 
upplever  att  skolan har  tolkningsföreträde  om barnet  och att  det  därför blir  svårt  att 
hävda en annan tolkning som förälder (Andersson, 2004).

Vi tror att föräldrar och lärare många gånger har samma mål,  men att man har olika 
synsätt  på hur man ska nå dit.  Det kan också finnas  olika uppfattningar  om barnets 
beteende och barnet kan också bete sig på olika sätt i de olika miljöerna. Det viktigaste 
är att se behovet ur barnets  perspektiv.  De olika uppfattningarna behöver inte bli  en 
motstridighet så länge kommunikationen fungerar och målen är likvärdiga. Som förälder 
har man förväntningar på skolan, men kan samtidigt inte påverka deras metoder och en 
känsla av maktlöshet kan uppstå. Skolan har förväntningar som kanske inte motsvarar 
förälderns förväntningar. Vi tror att en god kontakt ändå kan leda till ett gott samarbete 
oavsett  värderingar.  Det  viktigaste  är  att  man  i  samarbetet  gör  klart  för  vilka 
förväntningar man har på varandra och att man är öppen, har god självinsikt och visar 
ömsesidig respekt.

6.8 Fortsatt forskning

Efter  att  vi  gjort  denna  undersökning fann  vi  tänkvärda  aspekter  gällande  synen  på 
samverkan både inom arbetslaget och mellan verksamheten och föräldrarna. Det vore 
intressant att göra en vidare undersökning om vilken syn och/eller vilka förväntningar 
föräldrarna har på samverkan med verksamheten.
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BILAGA 1

Intervjufrågor

 
Kan du beskriva hur du arbetar med ett barn som du bedömer ha beteendeproblem.
Vad ger det för resultat?
Vilka svårigheter kan det finnas i arbetet med dessa barn?
Finns det något du skulle vilja göra som är omöjligt i dagsläget?
Varför går det inte att göra idag?
 
Hur fungerar samspelet mellan barn med beteendeproblem och andra barn?
Svårigheter? Möjligheter?
Beskriv hur barngruppen kan fungera som en tillgång för dessa barn.
 
Finns det någon form av samverkan inom verksamheten kring barnet?
Beskriv hur du upplever att denna samverkan fungerar.
Hur skulle denna samverkan kunna utvecklas?
Finns det någon form av samverkan mellan verksamheten och hemmet?
Beskriv hur du upplever att denna samverkan fungerar.
Hur skulle denna samverkan kunna utvecklas?
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