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ABSTRAKT 

Syftet med studien var att vinna kunskap om synen på och arbetet med utagerande barn. 

Syftet med studien var även att tar reda på om utagerande flickor skiljer sig mot 

utagerande pojkar. Det har även undersökts vilka resurser respektive förskola har 

tillgång till. Urvalet bestod av åtta förskollärare med kvalitativa intervjuer, samt två 

förskollärare som skriftligt svarade på intervjufrågorna. De kvalitativa intervjuerna har 

varit grunden till undersökningens metod och resultatdel. Resultatet visar att de flesta 

förskollärarna är överens om synen på utagerande barn samt skillnaden mellan flickor 

och pojkar. Även att de flesta förskollärarna har varit överrens i deras svar har det även 

framkommit skillnader både mellan förskolor samt inom arbetslagen. Ett utagerande 

barns beteende beror på omgivningen, barnets personlighet samt miljön. Förskollärarnas 

svar har ställts mot varandra för att hitta likheter och skillnader. En likhet som har 

kommit fram är förskollärarnas syn på utagerande barn. Utagerande barn blir impulsiva 

och tänker inte innan de handlar. En skillnad som kommit upp är resurserna som finns 

att tillgå, men förskollärarna är nöjda med de resurser som finns på respektive förskola. 

När det gäller skillnaden mellan flickor och pojkar vill inte de flesta förskollärarna dra 

några skillnader utan vill bara se likheter. 

 

Nyckelord: Utagerande barn, Aggressivitet, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

DAMP, ADHD och Aspergers syndrom 
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1 INTRODUKTION 

 

Under studietiden har författaren läst specialpedagogik och har där kommit i kontakt 

med utagerande barn. Detta har lett till ett stort intresse och nyfikenhet om hur 

förskolor arbetar med dessa barn. Författaren har även stött på utagerande barn både i 

arbetssyfte och under den verksamhetsförlagda utbildningen. Författaren läste 

specialpedagogik vårterminen 2010 och har sedan dess haft funderingar och tankar 

kring ämnet utagerandebarn. En del tankar och funderingar har kommit upp och har 

format frågeställningarna. När är ett barn utagerande enligt förskollärares 

uppfattningar? Vad finns det för resurser arbetslaget kan ta hjälp av? Hur arbetar 

arbetslagen med utagerande barn? Vad är skillnaden på att vara flicka och utagerande 

mot att vara pojke och utagerande? Utifrån dessa tankar och funderingar har arbetet 

tagit sin form. 

När förskollärare stöter på utagerande barn är det viktigt att uppmärksamma och 

stärka barnens positiva sidor. I förskolans läroplan (Lgr, 11) tas det upp att 

förskollärarens och andra vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

Detta innebär därför att vuxna är viktiga förebilder för barnen. Det krävs tålamod och 

en vilja att möta utagerande barn i förskolan. Det är viktigt att samspela med barnet 

samt att få till ett bra samarbete med föräldrarna. Detta för att barnens vistelse i 

förskolan ska bli ett positivt stöd för barn i svårigheter (Lgr 11). 

Att barn blir utagerande beror enligt Freud (2002) på att de är otillfredsställda och 

det är något som saknas. Enligt Lutz (2006) definieras utagerande barn som 

aggressiva, livliga, impulsiva och som upplevs svårstyrda. Tidigare har forskare 

nekat till att det finns utagerande flickor, det har alltid funnits en annan förklaring till 

hur det kommer sig att flickor visar ett utagerande beteende. Det är inte förrän 

nyligen som forskare har erkänt att det inte bara finns utagerande pojkar utan det 

finns även utagerande flickor (Putallaz & Bierman, 2004).  

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 

på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lgr 11, s.5).”  

Genus är något som många förskollärare i intervjuerna kommer in på i 

undersökningen. Det handlar om det finns ett typiskt beteende för en utagerande 

flicka och vad är ett typiskt beteende för en utagerande pojke. Finns det en skillnad 

mellan pojkar och flickor eller har båda liknande beteende?  
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2 BAKGRUND 

I följande kapitel kommer en begreppsdefinition när det gäller utagerande och 

aggressiva barn samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Teoretiska 

perspektiv tas upp från bland annat Sigmund Freud och Albert Bandura. Det kommer 

även att tas upp skillnader mellan utagerande pojkar och flickor, barnperspektiv och 

förskollärarens roll.   

2.1 Begreppsdefinition 

Under detta kapitel kommer utagerande och aggressiva barn definieras. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer att presenteras, som handlar om 

DAMP, AHDH och Aspergers syndrom.   

2.1.1 Utagerande och aggressiva barn 

Utagerande barn innebär de barn som visar mycket aggressivitet, upplevs som 

svårstyrda, livliga och impulsiva, de flesta är pojkar (Lutz, 2006). Definitionen av 

begreppet aggressivitet innebär ”att gå till angrepp” och förknippas med stridslystna, 

fientliga och våldsamma handlingar (Johannessen, 1997). Författaren menar att 

aggressivitet är även ett känslomässigt tillstånd som upplevs som hat eller vrede. Att 

ett barn är aggressivt kan bero på olika orsaker. Barn i åldrarna 2-3 år som visar 

aggressiva mönster, benämns ofta för ”temperamentsfulla” (Goldstein, Glick och 

Gibbs, 1998). När de däremot närmar sig 4-5 årsåldern blir de mer sociala och de 

använder sig av våld och tvång mot kamraterna och benämns då som utagerande 

barn (Goldstein, Glick och Gibbs, 1998). Aggressioner betraktas vanligtvis som 

något negativt, något som ska försökas undvikas och som barn måste lära sig att 

behärska och dämpa (Johannessen, 1997). Enligt Bandura (1973) framgår det i 

nästan alla formella definitioner av aggression och liknande beteenden som fysiska 

övergrepp, förnedring, sociala avvisningar och självförstörelse.  

Omgivningen runt omkring barnen är en bidragande orsak till att barn blir 

aggressiva. De lär sig ifrån hemmet, på gatan, i skolan och framför TV:n och tar efter 

från vad de ser och är med om (Goldstein, m.fl.1998). Även Johannessen (1997) tar 

upp att barns temperament är olika och att detta har ett samband med både arv och 

miljö. Författaren konstaterar att hur ett litet barns temperament utvecklas beror på 

omsorgspersonerna och övrig omgivning. Ett aggressivt beteende är svårt att 

förändra, det har med att inlärningen sker i tidig ålder, ofta och grundligt, och då en 

del av barnen får stöd och uppmuntran av personer som är nära i barnens till att 

befästa ett aggressivt beteende (Goldstein, m.fl. 1998).      

Barn och ungdomar som är utagerande ser ur ett egocentriskt perspektiv, vilket leder 

till att de uppfattar omgivningen som fiender även om det inte är så (Goldstein, m.fl. 

1998). Författaren menar att det kan handla om att ett barn råkar gå in i ett barn som 

är utagerande och det utagerande barnet tar de som hot och fientligt. Barn som är 

utagerande beter sig ofta som om att de är känslomässigt självförsörjande och inte är 

beroende av någon (Folkman, 1998). 

2.1.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) definieras genom att det finns 

svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar (Widqvist, 2008). 

Detta framkommer enligt författaren under barndomen och påverkar i olika grad 
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barnets vardag. I en del fall där barn är utagerande och aggressiva drar man slutsatser 

till att de har en medfödd sårbarhet, det som benämns för DAMP, ADHD eller 

Asperger (Folkman, 1998). Exempel på diagnos inom NPF är ADHD, DAMP och 

Asperger syndrom (Widqvist, 2008). Barn med DAMP, ADHD eller Asperger kan 

exkluderas från lärandemiljön, för att minska kraven på dessa barn (Powell, 

Boxmeyer, Baden, Stromeyer, Minney, Mushtaq & Lochman, 2011). Detta kan 

enligt författarna leda till att dessa barn slutligen i skolålder får färre lärandetillfällen 

vilket leder till lägre nivåer av studieresultat. 

2.1.2.1 DAMP och ADHD 

När det gäller DAMP och ADHD är betydelsen av diagnosernas förkortningar ofta 

svåra att förstå (Axengrip & Axengrip, 2004). Begreppet DAMP och ADHD är två 

förkortningar. Författaren skriver att bokstäverna i DAMP definieras följande: 

- Dysfunktion 

- Aktivitetskontroll 

- Motorik (grov- och finmotorik) 

- Perception  

Ett barn som har svår DAMP har svårigheter inom alla dessa områden ovan, men 

även när det gäller uppmärksamhetskontroll, språk och tal (Axengrip & Axengrip, 

2004). DAMP är en diagnos som har funnits länge och är ingen ny diagnos, vilket 

många enligt författaren felaktigt tror. En anledning till att barn med DAMP har det 

svårare idag enligt författaren beror troligtvis på den samhällsförändring som skett de 

senaste årtiondena. Begreppet perception i DAMP beskriver hur vi uppfattar våra 

sinnen, förmågan att se, höra, känna, lukta och smaka (Axengrip & Axengrip, 2004). 

För barn med bristande perception kan innebära att de har svårt att bedöma avstånd, 

lokalisera ljud, bedöma kraft (Axengrip & Axengrip, 2004).  

Bokstäverna i begreppet ADHD definieras följande (Axengrip & Axengrip, 2004): 

- Attention (uppmärksamhet) 

- Deficit 

- Hyperactivity (Hyperaktivitet) 

- Disorder 

Förkortningen ADHD står för uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (Axengrip 

& Axengrip, 2004). Widqvist (2008) tar upp samma förklaring till ADHD som 

Axengrip & Axengrip (2004), men han tar upp att en stor grupp av de som har 

ADHD är inte hyperaktiva utan de är snarare mindre aktiva än normalt. 

2.1.2.2 Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning inom autismspektrat, används ibland 

som begreppet högfungerande autism (Winter, 2008). Aspergers syndrom är som 

autism, men utan begåvningshandikapp (Widqvist, 2008). Det finns dock skillnader 

mellan Aspergers syndrom och högfungerande autism, men de har ingen större 

betydelse för lärarperspektiv när det gäller det pedagogiska arbetet (Winter, 2008). 

Kännetecken för Aspergers syndrom enligt författaren är svårigheter inom dessa fyra 

huvudområden: 

- Socialt samspel 

- Kommunikation 

- Mentaliseringsförmåga (att förstå hur andra tänker)  
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- Sensorisk känslighet (annorlunda reaktioner på ljus, ljud, konsistens och 

smak, beröring, lukt). 

Författaren anser att det läggs ner mycket negativ energi på barn med Aspergers 

medan han själv förknippar Aspergers väldigt positivt. Några positiva egenskaper 

som ofta associeras med Aspergers är: ärlighet, pålitlighet, engagemang, 

beslutsamhet (Winter, 2008). Det är även vanligt att personer med Aspergers har 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och 

Tourettes syndrom (Widqvist, 2008).   

2.1.3 Olika aspekter inom utagerande barn 

Kristian Lutz (2006) tar upp sex olika aspekter i sin avhandling: samspelsaspekter, 

känslomässiga aspekter, fysiska aspekter, verksamhetsrelaterade aspekter, generella 

bedömningar och svårtolkade aspekter. Dessa aspekter tar författaren upp både hos 

barn som har koncentrationssvårigheter och barn som är utagerande.  

Samspelsaspekter handlar om att samspelet mellan andra barn ofta blir en stor 

svårighet för utagerande barn på grund av snabba humörsvängningar. Handlar om att 

barn har svårt att följa de regler som finns i leken med andra barn (Lutz, 2006).  

Känslomässiga aspekter innebär att om det finnas bristande gränssättning i 

hemmamiljön och att detta speglar av sig i förskolan. Författaren tar upp att barn 

med koncentrationssvårigheter får svårigheter med samspelet med andra barn, men 

pedagoger anser att dessa barn ofta trivs bra på förskolan (Lutz, 2006). 

Fysiska aspekter handlar om barn som matvägrar både i förskolan och hemma, detta 

innebär där barn visar det fysiologiskt. När det gäller fysiska aspekter skriver 

författaren att barn med koncentrationssvårigheter kan behöva en extra resurs då 

grov- och finmotorik krävs koncentration under en längre stund . 

Verksamhetsrelaterade aspekter innebär de utagerande barn som skapar problem för 

verksamheten, dessa barn blir ett hinder för att genomföra olika moment på 

förskolan. Barn med koncentrationssvårigheter behöver en tydlig struktur och 

förmåga att koncentrera sig på den situation som finns på förskolan (Lutz, 2006). 

Generella bedömningar handlar om att pedagoger sällan gör några bedömningar av 

vilka orsaker som ligger bakom barnens utagerande beteende. Finns det en utredning 

eller en diagnos ställd av exempelvis läkare/psykolog utreder pedagogerna inte 

hemförhållanden. Generella bedömningar när det gäller barn med 

koncentrationssvårigheter kan innebära att de har svårt att koncentrera sig när det är 

störande ljud runt omkring (Lutz, 2006).  

Svårtolkade aspekter innebär ett högt tempo, tätt återkommande gråt, skrikattacker 

och andra orsaker som gör pedagogen orolig gällande det utagerande barnet. 

Koncentrationssvårigheter kan vara allt ifrån barn med diagnoser till exempel 

utvecklingsstörning, autism, barn som har en psykosocial grund (Lutz, 2006). 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

I följande kapitel kommer det tas upp två olika teorier från Sigmund Freud och 

Albert Bandura. Sigmund Freud är grundare till psykoanalytiska teorin och Albert 

Bandura är grundare till den sociala inlärningsteorin. 
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2.2.1 Psykoanalytiska teorin 

Grundaren till psykoanalytiska teorin är Sigmund Freud (2002), han menar på att 

aggressivitet berodde på att barns behov var otillfredsställda. Aggressivitet, ångest 

eller andra psykiska problem kan bero på händelser som sker runt omkring barnet 

(Freud, 2002). Enligt författaren styrs människan av två olika instinkter: 

livsinstinkter (Eros) och dödsinstinkter (Thanatos). Freud (2002) menar på att 

aggressivitet kommer från den instinkt som vill förstöra liv, både personens egna och 

andras liv. Psykoanalytiska teorin har en till betydelsefull del och det är 

försvarsmekanismen (Freud, 2002). Freud menar på att människan skyddar sig mot 

självinstinkt och andras bedömningar med hjälp av olika försvarsmekanismer. En 

negativ bild på omgivningen innebär att barnet i sin tur uppfattar andra så som det 

uppfattar sig själv (Freud, 2002).    

Psykoanalytiska teorin har sin grund i detet, jaget och överjaget, detet betyder 

impulserna och de otyglade känslorna, överjaget är samvetet och jaget uppkommer 

för att försöka kontrollera de två andra drivkrafterna (Freud, 2002). Om detet inte 

finner någon tillfredställelse uppstår odrägliga tillstånd enligt Freud. Freud menar på 

att barnet tillfredställs endast med hjälp av omgivningen. Jagets uppgift är att 

förhindra misslyckande genom att förmedla mellan detet och överjaget (Freud, 

2002). 

2.2.2 Social inlärningsteori 

Den sociala inlärningsteorin är Albert Bandura (1973) skapare till. Han flyttar 

uppmärksamheten från den aggressiva individen till den sociala situationen. Även att 

han anser att det finns inre motiv och behov. Författaren skriver att det finns vuxna 

som dömer barn på grund av olika kriterier, en del kriterier är grundade på beteendet, 

medan andra vuxna är främmande till det. Bandura (1973) menar på att barns 

egenskaper hos själva beteendet orsakar utan tvekan ett starkt inflytande på hur de 

kommer att bedömas av andra. Han hävdar även att aggressioner inte beror på en 

medfödd instinkt, utan det uppstår till följd av frustrationer. Det kan innebära att när 

någon förhindrar ett barn att nå ett mål uppstår det ett aggressionsmotiv, som leder 

till beteende att skada den person som försöker hindra barnet (Bandura, 1973).  

Något som tolkas som ett aggressivt beteende kan vara när ett barn är högljutt och 

utför aktivitet som överskrider toleransnivån av de andra som är i närheten. Om ett 

barn får positiv förstärkning till att uppträda aggressivt eller observerar en händelse 

runt omkring, lär det sig att aggressiva handlingar fungerar för att få uppmärksamhet 

(Bandura, 1973). Den sociala inlärningsteorin har även i större utsträckning tagit 

hänsyn till människans kognitiva förmåga. Detta innebär att styra sina handlingar 

med hjälp av tankar och förnuft (Bandura, 1973). 

2.3 Skillnad mellan pojkar och flickor 

I en undersökning där syftet var att ta reda på om det skiljer sig mellan pojkar och 

flickor när det gäller aggressivitet kom det fram att pojkar var mer aggressiva än 

flickor (Larsson, Bergman, Earls & Rydelius, 2004). I denna undersökning 

framkommer det även att barnen inte bara har problem med aggressivitet utan även 

sociala relationer, de är ouppmärksamma, hyperaktiva, deprimerade och har 

ätstörningar (Larsson, Bergman, Earls & Rydelius, 2004). I Helmsen, Koglin och 

Petermanns (2011) avhandling tar även de upp skillnaden mellan pojkar och flickor 

och i deras resultat kommer de fram till att skillnaden mellan pojkar och flickor inte 
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är lika stora. Om man går in med att pojkar och flickor möter olika utmaningar i 

framtiden, så går det inte att neka att de finns skillnader mellan pojkar och flickor 

(Eidevald, 2009). Detta utifrån olika förväntade könsroller så kommer flickor och 

pojkar delvis behöva olika karaktärer. 

 

I en undersökning har Eidevald (2009) observerat tre olika vardagliga situationer 

(samlingar, måltider och hallsituationer), framkom det att flickorna i 68 analyserade 

situationer blev tillsagda 257 gånger, medan pojkarna fick tillsägelser 1231 gånger. 

Detta innebär att 25 % av flickorna och 75 % av pojkarna blev tillsagda, tre av fyra 

tillsägelser gick till pojkar. I denna undersökning gjordes även jämförelse mellan 

arbetslagen och det fram kom även där att pojkar som grupp fick mer tillsägelser i 

samtliga situationer i båda arbetslagen (Eidevald, 2009). Författaren var med om att 

barnen i fria leken ofta blev osams och det slutade med aggressiva handlingar, det 

kunde orsaka att pojkarna slogs mot varandra. Efter att författaren har tagit del av 

andra forskare har han kommit fram till att det finns förväntningar hos människor att 

pojkar är mer aggressiva och att flickor är mer fokuserade på relationer. 

2.3.1 Utagerande flickor 

Att flickor använder våld och aggressivt beteende har länge och till stor del 

ignorerats fram till nyligen (Putallaz & Bierman, 2004). När det gäller 

undersökningar av biologin hos människor undviks det att utvärdera flickor, detta 

beror på teoretiska, metodiska och sociopolitiska frågor (Putallaz & Bierman, 2004). 

Förr ansågs inte biologiska processer som viktigt när det gäller uppkomst eller 

behandling av avvikande beteende enligt författaren.  

Det finns två anledningar till att utagerande flickor knappt studerats (Putallaz & 

Bierman, 2004). Det ena är att flickor inte var aggressiva och att detta antagande 

baserades på att flickor sällan gripits för aggressiva eller våldsamma brott. Fysisk 

aggression är mycket vanligare hos pojkar än hos flickor (Putallaz & Bierman, 

2004). Den andra anledningen till att flickor har utlämnats från forskning är när det 

gäller utagerande beteende då vuxna antog att flickors humör varierade på grund av 

menstruationscykeln. Författaren tar upp att nu har forskare kommit fram till att 

flickor kan utöva fysisk aggression och att även flickor kan få andra till att begå 

aggressiva handlingar. 

2.3.2 Genus och könsroller 

Johansson (2008) tar upp i sin bok att hon ville ta reda på hur genus, förväntningar 

av att vara ”som flicka” och att vara ”som pojke”, kan ha betydelse för barnens 

moral. Författaren tar upp att förskollärarna menar att de behandlar pojkar och 

flickor lika, men i handling visar det att de riktar sig mer till pojkar än till flickor.  

I Förskolan ska barnen få delta i att skapa, återskapa och förnya det som anses 

normalt och onormalt i samhället (Johansson, 2008). Författaren anser att ett uppdrag 

är att verka för att varje flicka och varje pojke ska ges möjlighet att utveckla alla sina 

färdigheter utan att hindras av könsrollerna.  Johansson (2008) har fått fram att 

pojkar är mer dominanta, framträdande och interagerar med läraren mer än vad 

flickor gör, men flickor försöker att uppnå inflytande istället (Johansson, 2008). 
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2.4 Barns syn på vuxna 

Enligt barn så vill de att vuxna ska vara snälla, vuxna är snälla när de är tillåtande, 

bryr sig om dem och ger sig tid till dem (Arnér & Tellgren, 2006). Detta kan handla 

om enligt författaren att de vuxna har lärt barnen något konkret, vilket har inneburit 

att de har tagit sig tid till dem då en del barn anser att vuxna arbetar för mycket. När 

det talas om vuxna kan barnen även ta upp att de inte gillar att de blir arga, bråkar, 

slåss eller stjäl. Ur barns syn är tillit till vuxna att inte behöva vara på sin vakt mot 

besvikelser och grundlösa hot, våga ge efter för sin önskan att vara liten och 

beroende (Folkman, 1998). Enligt författaren behövs detta för att öka barns tillit: 

vuxna som barn kan knyta an till som orkar med testande och aggressivitet, vuxna 

som gav barnet skydd och omsorg, vardagar med struktur och rytm, regler och ramar 

och kroppskontakt och närhet.     

Barn behöver känna trygghet vilket innebär att ha en förtroendefull relation till en 

vuxen person, utifrån trygghetskänslan kan det födas en självsäkerhet som krävs för 

att barnen ska våga utforska världen runt omkring (Wrangsjö, (red.) 1998). Barn 

behöver möjlighet att knyta an till sina föräldrar eller vårdare utan plötsliga och 

oförutsägbara separationer. Barn behöver få misslyckas och inte få allt serverat på ett 

silverfat samtidigt som de behöver struktur och tydliga gränser för sitt 

beteende(Wrangsjö, (red.) 1998).  

2.5 Förskollärarens roll 

Föräldrar och barn har ett speciellt band med varandra, detta gör det mycket lättare 

för förskollärare att arbeta med barnet om de samarbetar med föräldrarna (Kimber, 

2009). Författaren menar på att om det är tvärtom blir arbetet med barnet istället 

mycket svårare. Som förskollärare förväntas det att vara professionell. Att vara 

professionell kan innebära att ta tillvara på sina kunskaper, det innebär att avgränsa 

sig genom att lära vad det är du vill arbeta med och vad du inte bör arbeta med 

(Kimber, 2009). Pedagoger på en förskola ansåg att de bedömer barnens beteende i 

syfte för att skapa bättre pedagogiska förutsättningar för barnen (Lutz, 2006). De 

ansåg att de satte barnet i centrum och att arbetet blev utformat utifrån barnens bästa.   

Kimber (2009) skriver att i mötet med föräldern är det professionellt att lyssna och 

vara neutral i samtalet. Det är förskolläraren som driver samtalet framåt, frågar om 

det är något som är otydligt och ställer inte frågor för att få sina egna tankar 

bekräftade.  

Utagerande barn behöver möta vuxna som visar att de bryr sig om dem (Folkman, 

1998). Författaren menar på att en människa behöver en relation till en annan 

människa för att vara någon. Som förskollärare är det viktigt att skapa relationer till 

varje barn, vara förutsägbar och tydlig (Folkman, 1998). För att inte öka barnets 

dåliga erfarenheter är det bra om förskolepersonal lättar upp atmosfären och mildrar 

de andra barnens agg. Även om det är viktigt att vara bestämd och konsekvent när 

det handlar om utagerande barn så är det viktigt att även ge dem den närhet och 

kroppskontakt som alla barn behöver (Folkman, 1998). 

Genom att förskollärarna inte ingriper i alla situationer kan det leda till att de ger 

barnen möjlighet att själva träna på konflikthantering (Eidevald, 2009). Däremot är 

det bra enligt författaren att förskolläraren är fysiskt närvarande för att kunna gripa 

in, men detta innebär att inte ska störa barnen i deras lek. Förskolläraren kan i stället 

inta en passiv roll för att finnas till hands och vara beredd på att förhindra att leken 

avbryts på grund av konflikter (Eidevald, 2009). Vuxna människor vill så gärna nå 
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fram till barn och försöka förstå barn, ibland kan det bli för mycket medkänsla och 

välvilja att vuxna inte ser barn och dess behov (Kinge, 2000). Kommer vuxna i 

kontakt med barn som har liknande problem som när de själva var barn, kan detta 

beröra dem starkt då det påminner om den egna barndomen. Det ger resultat till att 

den vuxna har en stark medkänsla och även en känsla av otillräcklighet och 

maktlöshet (Kinge, 2000). 

Något som förskollärare och även lärare brottas med är tiden. I förskollärarens roll 

gäller det att hantera tiden och att jobba emot stress. Det är ofta jobbet följer med 

hem speciellt i tankarna. När det gäller förskollärarens tid så anser dem att den inte 

räcker till, till allt som de behöver göra (Hargreaves, 1998). Författaren tar upp att tid 

är både en upplevelse och en egenskap som förskollärare samt rektorer upplever 

olika.  

2.5.1 Pedagogiska strategier 

Det är i förskolan och i det nära samspelet som barnen skapar sina erfarenheter 

(Kinge, 2000). Författaren fortsätter och tar upp att det är där barnen får möjligheter 

till nya erfarenheter och därmed förutsättningar för beteendeförändring. Hon menar 

på att det är i förskolan som barnen möter på professionella vuxna som kan hjälpa till 

vid samspelet med andra. Det är många förskollärare som tänker att de är 

meningslöst att arbeta med utagerande barn när föräldrarna inte följer upp det hemma 

(Kinge, 2000). Författaren tar upp att det är betydelsefullt att hålla fast vid förskolans 

vardag och ta tillvara på de möjligheter som finns där. Exempel på hur förskollärare 

kan arbeta med utagerande barn är att sätta klara och tydliga gränser, bättre 

uppläggningar för lekar, stärka barnets självförtroende och bättre samarbete med 

vårdnadshavare (Johannessen, 1997).  

Utagerande barn har svårt att sitta still och mycket sker av rena impulser. Ett barn 

som har svårt att sitta still och som reagerar utifrån impulsiva händelser kan bero på 

miljön. Pedagogerna kan behöva se över sin egen miljö och även fundera över, 

beroende på sammanhang, hur det kommer sig att ett barn gör som det gör under till 

exempel en samling (Johannessen, 1997). Ett barn som springer runt och förstör för 

andra kan för det mesta bero på att det är uttråkad. Ett barn som blir utagerande kan 

utan mening slå till ett annat barn. Den vanligaste reaktionen som förskollärare ger 

till ett barn som slår ett annat barn är att skälla. Raundalen (1996) tar upp att som 

pedagog är det bra att bekräfta ett barns aggression. Hon fortsätter ta upp att istället 

för att skälla ut ett barn kan pedagogen till exempel bekräfta och säga till barnet att 

hon/han ser att hon/han är sur och arg. Förklara för barnet att det inte är rätt att slå ett 

annat barn, men även bekräfta och visa empati för det utagerande barnet. 

När det gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver även 

deras miljö anpassas. I förskolan anpassas oftast innemiljön, men utemiljön glöms 

bort (Axengrip & Axengrip, 2004). Författarna menar på att detta kan orsaka att 

grupperna som sker inomhus kan fungera sämre då barnen har negativt ifrån att dem 

har varit ute. För de flesta barn som har någon slags neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning behöver en mer strukturerad miljö (Axengrip & Axengrip, 

2004). Författarna menar på att barnen behöver veta vad som kommer att ske när och 

följa ett organiserat schema. Detta är något som även är bra för barn som inte har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
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2.5.2 Samarbete med föräldrar 

Föräldrar vet och kan mest om sina egna barn, ingen utomstående vet mer om barnen 

än föräldrarna, men det kan hända att de faktiskt inte vet allt om sitt barn. Detta kan 

skapa problem i förskola och skola då föräldrarna inte tar till sig det pedagogerna 

säger (Kimber, 2009). De olika parterna bråkar om vem som kan mest om barnet 

istället för att försök lista ut tillsammans med barnet vad som blir bäst. 

En bra kontakt mellan förskola och föräldrar är betydelsefullt för ett framgångs rikt 

samarbete. Med hjälp av organiserad träning och goda exempel kan pedagoger och 

föräldrar hjälpa till och stärka stoppmekanismerna hos de utagerande barnen 

(Raundalen, 1996). Författaren tar upp att föräldrarna och pedagogerna kan vinna 

mycket på att hjälpa barnen att ändra sin uppfattning beroende på den 

utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. 

Kimber (2009) tar upp att förskolan ska fostra barnen, men det är föräldrarnas ansvar 

att se till att deras barn uppför sig. Hon menar på att om ett barn uppför sig dåligt och 

stör barngruppen ska pedagogerna försöka få stopp på det. Hon fortsätter att ta upp 

om det inte funkar är det upp till föräldrarna att försöka korrigera ett sådant beteende. 

Kimber (2009) menar inte att pedagogen ska ringa för minsta lilla sak som barnet 

gör, utan tillsammans med föräldrarna komma överens om ett förhållningssätt för 

den specifika situationen. För att kunna föra ett bra samarbete med föräldrar är det 

betydelsefullt att lyssna på deras värderingar samt vara villig att försöka lösa 

problemet på det sätt som de vill (Kimber, 2009). 

En negativ konsekvens med ett för tätt samarbete med föräldrarna är att pedagogen 

blir uppslukad av familjens problem (Folkman, 1998). Detta enligt författaren kan bli 

påfrestande för pedagogerna, med tanke på att känna till det som inte funkar och inte 

kunna göra något åt det leder till frustation. Något som föräldrar, enligt Folkmans 

(1998) undersökning, uppskattar är när pedagoger bekymrar sig om deras barns 

utveckling. Detta lede till att föräldrarna vågade be om råd och diskutera sin egen 

oro. Det fram kom även i undersökningen de föräldrar som ansåg att pedagogerna 

överdrev och ansåg att de inte fanns några problem hemma.   

2.6 Sammanfattning 

Det är många som benämner utagerande barn som aggressiva barn. Definitionen av 

aggressivitet innebär ”att gå till angrepp” och förknippas med stridslystna, fientliga 

och våldsamma handlingar (Johannessen, 1997). Barn som har ett utagerande 

beteende kan även bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära diagnoser som DAMP, 

ADHD och Aspergers syndrom (Widqvist, 2008). 

I den tidigare texten har det tagits upp sex olika aspekter: samspelsaspekter, 

känslomässiga aspekter, fysiska aspekter, fysiska aspekter, verksamhetsrelaterade 

aspekter, generella bedömningar och svårtolkade aspekter (Lutz, 2006). Författaren 

tar upp de olika aspekterna utgår ifrån utagerande barn och barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Det tas upp två olika teorier i arbetet, dessa två teorier är psykoanalytiska teorin och 

den sociala inlärningsteorin. Grundare till den psykoanalytiska teorin är Sigmund 

Freud och grundaren till den sociala inlärningsteorin är Albert Bandura. Freud (2002) 

tar upp att aggressivitet beror på att barns behov var otillfredsställda. Bandura (1973) 

flyttar uppmärksamheten från den aggressiva individen till den sociala situationen.  
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I en undersökning har det kommit fram att pojkar är mer aggressiva än flickor 

(Larsson, Bergman, Earls & Rydelius, 2004). Att flickor använder våld och 

aggressivt beteende har länge till stor del ignorerats fram till nyligen (Putallaz & 

Bierman, 2004).  

Barn behöver känna trygghet vilket innebär att ha en förtroendefull relation till en 

vuxen person (Wrangsjö, (red.)1998). Föräldrar och barn har ett speciellt band med 

varandra, detta gör det mycket lättare för förskollärare att arbeta med barnet om de 

har föräldrarna med sig (Kimber, 2009). När det gäller barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar behöver även deras miljö anpassas. I förskolan anpassas 

oftast innemiljön, men utemiljön glöms bort (Axengrip & Axengrip, 2004). Kimber 

(2009) tar upp att förskolan ska fostra barnen, men det är föräldrarnas ansvar att se 

till att deras barn uppför sig.  
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3 PROBLEM 

Syftet med studien är att vinna kunskap om synen på och arbetet med utagerande 

barn. Utifrån detta syfte har dessa frågeställningar formulerats: 

- När är ett barn utagerande enligt förskollärares uppfattningar? 

 

- Vad finns det för resurser arbetslaget kan ta hjälp av? 

 

- Hur arbetar arbetslaget med utagerande barn? 

 

- Vad är skillnaden på att vara flicka och utagerande mot att vara pojke och 

utagerande? 
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4 METOD 

Under metoddelen kommer författarens tillvägagångssätt att presenteras och syftet 

med intervjuerna redovisas. Undersökningsgruppens bakgrund kommer att 

presenteras och omfattning av förskolor och deltaganden.  

4.1 Undersökningsmetod 

I detta metodavsnitt kommer författarens tillvägagångssätt att presenteras. Här ska 

det lämpliga tillvägagångssättet för att få svar på syftet och frågeställningarna 

presenteras och motiveras (Stukát, 2011).  Syftet med denna studie var att ta reda på 

dels vad förskollärarna anser om utagerande barn, dels hur det skiljer sig mellan 

förskolor och mellan arbetslag. Innan undersökningen tog sin början, formulerades 

det en problemställning. Utgångspunkten för all datainsamling är att det finns ett 

problem som behöver lösas eller en fråga som undersökaren vill ha besvarad (Lantz, 

2007). Detta innebär inte att problemet är något som är problematiskt, utan ett 

problem kan helt enkelt vara något som intresserar (Patel & Davidsson, 2011).  

Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning syftar på hur skribenten väljer att 

generera, bearbeta och analysera den information som har samlats in (Patel & 

Davidsson, 2011). Denna undersökning var inriktad efter en kvalitativ forskning som 

enligt författaren innebär forskning som är datainsamlat och fokuserat på kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser. Ett kvantitativt synsätt har sin bakgrund ur 

naturvetenskap, medan ett kvalitativt synsätt går utifrån humanistiska vetenskaperna, 

vilket denna undersökning utgår ifrån (Stukát, 2011).  

Intervjuer och enkäter är två vanliga tekniker som används båda för att samla in 

information som bygger på frågor (Patel & Davidsson, 2011). I denna undersökning 

har intervjuer varit grunden för att samla in information. Intervjuer innebär i regel 

sådana som är personliga vilket innebär att intervjuaren träffar intervjupersonen och 

genomför intervjun (Patel & Davidsson, 2011). Innan intervjuerna genomfördes 

testades frågorna på en provintervju för att se om det uppstod en diskussion kring 

frågorna. Genom att göra provintervju bearbetas frågorna systematiskt och det kan 

leda till att det blir tydligare hur skribenten kan förändra och förbättra frågorna 

(Lantz, 2007). Det är även en fördel om skribenten som ska göra intervjuer har 

förkunskaper och är förberedd att kunna svara på frågor som kan uppkomma under 

intervjuerna (Patel & Davidsson, 2011).   

4.2 Undersökningsinstrument 

I intervjuerna var syftet att ta reda på hur synen på utagerande barn skiljer sig mellan 

förskolor och inom arbetslag. Det ställdes 13 bearbetade intervjufrågor till varje 

förskollärare (se bilaga 1). Innan de första intervjuerna genomfördes testades 

frågorna på en provintervju för att efter denna bearbeta intervjufrågorna på nytt. De 

första intervjufrågorna som ställdes var utformade till neutrala frågor. Det är vanligt 

att börja med neutrala frågor både i intervjuer och i enkäter (Patel & Davidsson, 

2011). Författaren fortsätter att ta upp att det vanligaste är att börja med de frågor 

som grundar bakgrundsinformationen t ex Hur länge har du arbetat som 

förskollärare? Intervjufrågorna var öppna och innebär att det är den som svarar som 

definierar och avgränsar svaret (Lantz, 2007). Under intervjuerna användes 

röstupptagning i form av ljudinspelning för att få med allt som medverkarna sa och 

för att författaren själv kunde delta i diskussionerna som uppkom.    
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4.3 Undersökningsgrupp 

Syftet med denna studie var att ta reda på skillnaden mellan förskolor, men även 

skillnaden inom arbetslagen när det gäller utagerande barn. Denna studie är riktad på 

intervjuer med förskollärare från mellersta delen av landet. Ingen förskola jobbade 

efter en speciell pedagogisk inriktning utan alla förskolor var kommunala. 

Sammanlagt var det åtta förskollärare som har deltagit och blivit intervjuade på tre 

olika förskolor. Ytterligare på en förskola har två förskollärare deltagit fast skriftligt.  

Förskollärarna som deltog skriftligt fick ut intervjufrågorna på ett papper, som de 

sedan lämnade in till skribenten. Undersökningen gjordes på fyra förskolor i två 

olika kommuner. Kontakt togs muntligt med förskollärarna där syftet med 

intervjuerna presenterades och där tid bokades in.  

Av förskollärarna var alla kvinnor förutom en som var en manlig förskollärare. De 

har arbetat som förskollärare mellan 3 och 41 år. Förskollärarna hade jobbat mellan 

½ - 17 år på respektive avdelning. Urvalskriterierna som fanns med var att alla skulle 

vara utbildade till förskollärare. De flesta förskollärarna arbetade på syskonavdelning 

med barn på 3-5 år. Det förekom även de som jobbade med barn på 1-3 år. Dessa 

förskolor valdes ut för att författaren haft kontakt med dem tidigare. Här kommer en 

kort presentation av de deltagande förskollärarna och vilka arbetslag de tillhör. 

Arbetslag 1:  

Förskollärare 1: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 30 år. 

Förskollärare 2: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 5 år. 

Arbetslag 2: 

Förskollärare 3: Arbetar på småbarnsavdelning med barn från 1-3 år. Har arbetat som 

förskollärare i 18 år. 

Förskollärare 4: Arbetar på småbarnsavdelning med barn från 1-3 år. Har arbetat som 

förskollärare i 41 år. 

Arbetslag 3: 

Förskollärare 5: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 6 år. 

Förskollärare 6: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 3 år. 

Arbetslag 4: 

Förskollärare 7: Arbetar på småbarnsavdelning med barn från 1-3 år. Har arbetat som 

förskollärare i 37 år. 

Förskollärare 8: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 29 år. 

Arbetslag 5: 

Förskollärare 9: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 15 år. 

Förskollärare 10: Arbetar på syskonavdelning med barn från 3-5 år. Har arbetat som 

förskollärare i 5 år.  
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4.4 Datainsamling 

Intervjuerna ägde rum på tre olika förskolor vid fyra olika tillfällen. Intervjuerna 

gjordes i en lugn miljö som till exempel i ett personalrum eller arbetsrum där det var 

ostört från ljud och andra störande moment. Innan intervjuerna tog sin form 

informerades deltagarna om syftet och deras rättigheter till att avbryta intervjun när 

de ville. Frågan ställdes även om det gick bra att spela in intervjun. Det påpekades 

även att inspelningen endast är för att skribenten ska kunna gå tillbaka och lyssna i 

lugn och ro ensam. Förskollärarna som blev intervjuade var alla intresserade av att få 

läsa arbetet när det är färdigställt.     

4.5 Databearbetning 

När intervjuerna hade genomförts och var färdiga inleddes själva bearbetningen inför 

det kommande resultatet. Först och främst påbörjades det en transkribering av 

intervjuerna, transkribering innebär att skriva ut helhet, helst med pauser, skratt, 

tvekande m.m. (Stukát, 2011). Transkribering av en timmes intervju beräknas ta 

omkring tre till sex timmar att skriva ut (Patel & Davidsson, 2011 & Stukát, 2011). 

Då transkribering tar tid att skriva ut så har endast de intressanta delarna av 

inspelningarna tagits med i denna undersökning. Det förekommer att man endast 

skriver ut de intressanta delar av inspelningen, och sorterar bort det som är mindre 

intressanta och relevant för undersökningen (Stukát, 2011). Efter genomgång av 

intervjuerna slutade det med sammanlagt 26 datornedskrivna sidor. När intervjuerna 

var nedskrivna började författaren med att läsa igenom alla intervjuer och leta efter 

likheter och skillnader som kommit upp. Efter detta började resultatets rubriker 

formas och skrivas.   

   

4.6 Etiska aspekter  

Innan intervjuerna bokades in förklarades syftet med intervjuerna och att svaren inte 

kommer att kunna ledas till vem som sagt vad. Intervjuerna var konfidentiella vilket 

betyder att författaren vet vem som har svarat vad, det är även bara författaren som 

har tillgång till de uppgifterna (Patel & Davidsson, 2011). Innan intervjuerna tar sin 

form brukar information skickas ut i tre olika steg enligt författaren. Först och främst 

skickas det ett brev där information ges om syftet med intervjun och vem som är 

ansvarig för undersökningen. Ofta berättas det i detta brev att intervjuaren kommer 

att ringa för att boka in tid och dag för intervju (Patel & Davidsson, 2011). I denna 

undersökning har inte personerna kontaktas via brev utan har istället kontaktats 

muntligt eller via telefon.  

Det finns två olika krav som kan vara bra att tänka på innan observationer eller 

intervjuer, dessa två krav är informationskravet och samtyckekravet (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). Informationskravet innebär att skribenten måste informera 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och de villkor som gäller 

för deras deltagande (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Som tidigare nämnts så 

har skribenten varit noga med att förklara syftet med studien och gett en muntlig 

beskrivning om hur undersökningen ska genomföras. Skribenten har även bara 

intervjuat de personer som frivilligt har velat delta. Det är viktigt att deltagarna 

upplyses om att deltagandet är frivilligt och att informationen som insamlats under 

undersökningens gång endast kommer att användas i forskningssyfte (Einarsson & 
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Hammar Chiriac, 2002). Författaren tar även upp att undersökningsdeltagaren har 

rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

Samtyckeskravet innebär att skribenten bör inhämta undersökningsdeltagares 

samtycke till att delta i studien (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). De som 

medverkar i undersökningen ska enligt författaren kunna bryta sin medverkan utan 

att det får negativa följder för dem. I denna undersökning så är det ingen som har 

brutit sin medverkan, men deltagarna har varit medvetna om att de får stoppa 

intervjun när de vill. Om det skulle vara så att en deltagare brutit sin medverkan har 

skribenten inte behöver förstöra tidigare inhämtade data om den aktuella personen 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).         

4.7 Metodkritik 

En känsla som uppkom under intervjuerna var att deltagarna distraherades av att 

samtalet blev inspelat. Patel & Davidsson (2011) tar upp att bandspelarens närvaro 

kan påverka de svar man får. Författaren fortsätter att ta upp att ibland är det inte 

banspelarens närvaro som orsakar att deltagarna inte svarar, utan det händer något 

när bandspelaren stängs av. När bandspelaren stängdes av ledde det till en fortsatt 

diskussion kring ämnet. När bandspelaren stängs av börjar personerna prata mer 

spontant och är inte längre lika angelägna om att framstå som till exempel logiska 

eller förnuftiga (Patel & Davidsson, 2011). 

Resultatet skulle möjligtvis blivit annorlunda om förskolorna inte endast skulle ha 

varit kommunala. Författaren skulle ha försökt tagit kontakt med förskolor med en 

annan speciell pedagogisk inriktning. Detta innebär att författaren skulle ha kunnat ta 

kontakt med förskolor som är Reggio Emilio inspirerad eller Montessori inspirerad 

då hon har kontakter därifrån från tidigare. Två förskollärare svarade skriftligt på 

intervjufrågorna på grund av tidsbrist. Detta innebär att samma diskussioner mellan 

författaren och förskollärarna inte uppstod. Resultatet skulle kunna sett annorlunda ut 

om inte alla förskolor låg i samma kommun förutom en.   

Då författaren inte är en erfaren intervjuare bör studiens resultat betraktas ur det 

perspektivet. Det går att skaffa sig teoretisk kunskap om hur en intervju ska 

genomföras, men för att bli en bra intervjuare krävs det träning, träning och åter 

träning (Patel & Davidsson, 2011). Författaren ger enkla tips om hur intervjuaren ska 

träna upp sig, genom att välja ett ämne som passar att intervjua goda vänner och 

trogna grannar. 

Undersökningsinstrumentet, kvalitativa intervjuer, passade bra till undersökningens 

syfte. Kvalitativa intervjuer var lämpligt dels för undersökningens syfta och 

frågeställning, men även då undersökningen tog sin form ifrån förskollärarnas tankar 

och funderingar.       
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5 RESULTAT 

Detta kapitel kommer att ta upp resultatet av intervjuerna med förskollärarna. 

Undersökningens frågeställningar kommer besvaras med hjälp av intervjuerna. 

Likheter och skillnader mellan förskolor och inom arbetslag redovisas. Varje kapitel 

avslutas med sammanfattande slutsatser. 

5.1 När är ett barn utagerande enligt förskollärares 

uppfattningar? 

Under detta kapitel kommer det att tas upp hur förskollärare beskriver utagerande 

barn, samt vad orsaken kan bero på till att barn blir utagerande. Kapitlet kommer att 

ta upp likheter och skillnader mellan förskolor och inom arbetslag. Det kommer även 

att tas upp orsaken till varför barn blir utagerande. 

5.1.1 Det utagerande barnet 

Utagerande barn innebär avvikande barn i förskolan, som sticker ut och brottas med 

känslor. Flera förskollärare tar upp att utagerande barn visar sig tydligast på 

samlingar då de inte klarar av att sitta still mer än en kort stund. Dessa barn tar mer 

plats och visar sig mer än vad andra barn gör. 

Man ser ofta det, när man har samlingar att de inte kan koncentrera sig på samma 

sätt eller att man kanske måste ha ett extra öga på ett barn där man känner att här är 

det något. Det kanske inte står helt rätt till (FL 5) 

 

Ja, nu ser man vissa barn framför sig, det är de som har svårt med koncentrationen 

och som verkligen flyttar sig och aldrig kan koncentrera sig på leken och kanske inte 

kommer in i gruppen (FL 7). 

Utagerande barn är barn som har svårt med koncentrationen och som förskolläraren 

behöver hålla ett extra öga på. Dessa barn kan även ha svårt att anpassa sig till sina 

andra vänner. 

Det som har kommit upp under intervjuerna hos förskollärarna är att utagerande barn 

har svårt att kontrollera sina känslor när de blir för starka. Dessa barn vill inte skada 

någon annan, men det bara blir så.  

Det jag kan se hos ett utagerande barn det är frustation. Det kan handla om ilska 

eller glädje eller sorg, så blir det så mycket starkare. En del är kanske lugnare som 

personlighet, men blir ett utagerande barn arg i en situation så kan det leda till att 

barnet hugger, alltså biter eller bara slår till det kommer explosivt. De har inte tänkt 

till även att de vet att man kan fråga eller prata med kompisarna, men känslorna tar 

överhand (FL 8). 

Jag tror det handlar mer om impulser om att försöka styra de första känslorna, ett 

utagerande barn hinner nog inte reflektera utan impulserna blir styrande och inte 

kanske tankarna. Det går lite för fort (FL 6).  

Ett utagerande barn klarar inte att försöka styra sina känslor och hinner inte reflektera 

utan att impulserna blir styrande. Detta är en orsak till att frustration uppstår, alla 

känslor som ett utagerande barn har inom sig blir mycket starkare och tydligare. 

Utagerande barns känslor är dubbelt så starka dels när det gäller negativa känslor och 

dels när det gäller positiva känslor. Något som kommit fram hos förskollärarna är att 

utagerande barn är oftast väldigt mysiga när de väl är glada och har ett kärleksfullt 

hjärta.  
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5.1.1.1 Likheter och skillnader inom arbetslaget 

Det har framkommit både likheter och skillnader inom arbetslagen när det gäller 

förskollärarnas syn på utagerande barn.  

Barn som har ett utagerande av något slag, som jag har träffat på, har antingen följt 

ett mönster dvs., att vi som pedagoger och kompisar ser när det är på väg att bli 

tokigt, det går att förutse. Eller så är det de barn som exploderar utan att 

omgivningen vet när och varför. Oftast svårt att förutse (FL 9).  
 
De har ofta svårt med samarbete och reagerar med slag och skrik när det inte blir 

som de tänkt sig, det kan både drabba barn och föremål (FL 10). 

Här har det framkommit hos förskollärare 9 att ett barn som är utagerande har följt 

ett mönster, de närmsta runt omkring vet när och varför barnet exploderar. 

Förskollärare 10 menar däremot att utagerande barn har svårt att samarbeta och 

reagerar med slag och skrik när det inte blir som barnet tänkt sig. 

I ett annat arbetslag pratar förskollärare 2 om att utagerande barn kan bero på 

förändring i beteendet. Medan förskollärare 1 anser att ett avvikande beteende är när 

barn slåss. 

Hur man kan se att det är ett avvikande, ja det är ju när dem slåss, barn kan ju slåss, 

men när de inte tar till sig när jag pratar med dem, jag känner att jag inte får 

ögonkontakt med dem helt enkelt, då tycker jag att det är avvikande (FL 1).  
 
Det beror lite på om man tittar på ett barn man har haft ett tag och sen märker man 

en förändring i beteendet och kanske blir mer sur, aggressiv har lätt för att bli arg 

eller lätt för att bli ledsen (FL 2) 

Förskollärare 1 tar upp att barn som är utagerande har svårt att ta till sig när hon 

pratar med dem. Förskolläraren menar på att när hon inte får ögonkontakt med ett 

barn så blir det ett avvikande beteende. Förskollärare 2 menar mer på att ett 

utagerande barn, är ett barn där det går att se en förändring hos i deras beteende.  

I ett arbetslag så blev svaren osäkra där de hade svårt att definiera hur ett utagerande 

barn beter sig. 

Ja de är kanske inte lika lätta att leda utan de går lite mer sin egen väg på ett sätt. De 

jag vet inte riktigt de syns och hörs mycket, jag kan inte säga mycket mer. Man får 

jobba mycket med dem och man får ta tag i dem mer än andra barn (FL 4).  

 

Svårt att koncentrera sig och sitta still kanske de är aggressiva (FL 3). 

Utagerande barn kan vara svåra att leda och de går sin egen väg. De syns mycket, de 

hörs mycket och förskollärarna får jobba mycket med dem. De har svårt att 

koncentrera sig och sitta still och de kan bli aggressiva.  

5.1.1.2 Likheter och skillnader mellan förskolor 

Det har även mellan förskolorna framkommit likheter och skillnader. De flesta 

förskollärarna tar upp att en av de största orsakerna till att ett barn blir utagerande har 

med något som hänt runt omkring barnet. 

Vi har många känsliga barn i vår barngrupp just nu då många föräldrar har valt att 

separera.[…] De vet inte när de ska få träffa sin mamma eller pappa igen. De har ju 

inte rumsuppfattningen och tidsperspektivet okej nu lämnade mamma, men när får 

jag träffa henne nästa gång och då blir det mycket utagerande och vredesutbrott, 

kastar saker och blir arg för minsta lilla (FL 2).  
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Högt till tak och sedan finns det de som inte klarar mycket med ord och så. Som 

kanske slår eller knuffar eller så, men då beror det på någonting. Just att man ser 

nästan på en del att dem inte mår bra och då händer det saker (FL 7).  

Förskollärare 2 och 7 är överens om att barn agerar utåt när det är något som inte 

stämmer. Förskollärare 2 menar på att en av de största orsakerna och som är vanligt 

är barn som har föräldrar som separerar från varandra. Förskollärare 7 konstaterar att 

ett barn som inte har det verbala riktigt ännu har svårt att göra sig förstådd kan 

orsaka aggressivitet genom att slås och knuffas.  

5.1.2   Orsaken till utagerande barn 

Det har kommit fram en del orsaker under intervjuerna hur det kommer sig att barn 

blir utagerande.  

Krav både här ifrån och utifrån, från föräldrarna och miljön (FL 3). 

 
Jag tror att den största är att det inte finns någon närvaro. Att har man en vuxen på 

sidan om och tydligt ledarskap och en lugn barngrupp. Jag tror faktiskt på det att 

man är närvarande och det ger en trygg barngrupp skulle jag säga. Närvaro och bra 

rutiner (FL 6). 

Dessa svar angående vad som är orsaken till att ett barn blir utagerande tar de flesta 

förskollärarna upp. Det handlar om att barnen har för mycket krav på sig runt 

omkring sig och att barngruppen inte är trygg och det bidrar till en stökig grupp. 

Ämnet stress kommer även upp hos förskollärare 1 där kopplingar gör till förr i tiden.  

Jag tror stress egentligen är den största boven, stressade föräldrar och barnen blir då 

stressade och sen nu för tiden tycker jag att man kanske också vill så väldigt mycket. 

Det vill man väl på min tid också väldigt mycket, men jag tror ändå att man tog det 

lite lugnare med våra barn i alla fall. Nu ska dem så väldigt mycket och utbudet är så 

stort (FL 1). 

Förskollärare 1 jämför till sin egen tid då det togs lite lugnare med barnen. Nu 

förtiden finns det så mycket som föräldrarna vill att barnen ska göra. Utbudet har 

blivit större och det finns mycket som både barn och föräldrar vill göra. Detta kan 

vara en av orsakerna till att ett barn blir utagerande, de är otroligt stressade.  

5.1.2.1 Likheter och skillnader inom arbetslaget 

Det har inte kommit fram några direkta skillnader inom arbetslaget utan de flesta har 

varit överens om vad som är orsaken till utagerande barn.  

Användande av alkohol/droger under graviditet kan ge följder hos barnen i form av 

utagerande. Språkliga problem/förseningar kan skapa utagerande för en del barn, 

barnen blir missförstådda och kan inte förmedla sig som de vill. Stora barngrupper 

kan ge problem då barn känner sig åsidosatta och vill ha uppmärksamhet (FL 9). 

Känslan av oförstående i mötet med andra, det kan finnas biologiskt ärftliga och 

socialt ärftliga orsaker, jag tror att vi behöver lyfta det mer och hjälpa barnen med 

deras impulskontroll (FL 10) 

Både förskollärare 9 och 10 är överens om att barn kan bli utagerande på grund av 

sociala eller ärftliga orsaker. När ett barn har svårt att förmedla och bli förstådd kan 

det leda till ett utagerande beteende. Det kan även ha att göra med för stora 

barngrupper då barnen känner sig åsidosatta och får inte den uppmärksamheten de 

vill ha. 

5.1.2.2 Likheter och skillnader mellan förskolor 
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På två olika förskolor tar förskollärare 2 och 9 upp att en orsak till utagerande barn 

kan ha att göra med någon specifik diagnos. 

Det kan vara förskolan att man inte trivs man är kanske ensam och inte har så 

mycket kompisar. Det kan ligga diagnos bakom det, svårt med impulskontroll om 

man har DAMP/ADHD, barn som har drag av Aspergers eller autism. Har du inte 

empati förmågan så förstår du inte att du inte gör illa någon (FL 2). 

Har sett barn där det senare i livet har tillkommit en diagnos vilket gjort 

småbarnåren jobbiga, barnen har inte klarat av att sortera och ta till sig information 

och händelser som andra, vilket har skapat oro och frustration (FL 9)    

Småbarn brukar inte få en diagnos förrän framåt skolålder. Barn med DAMP/ADHD 

upplevs i tidig ålder som barn med utagerande beteende. Dessa barn har svårt med 

impulskontroll och har då svårt att ha förmågan till empati att förstå att du inte ska 

göra illa någon. Båda förskollärarna har varit med om barn som varit utagerande i 

förskolan och där det senare i livet har tillkommit en diagnos.  

De flesta förskollärarna har sagt att en av orsakerna är det sociala. Det kan handla om 

familjebakgrund, miljöuppväxt och genetisk. Förskollärare 8 går emot och säger i 

intervjun att det inte beror på sociala orsaker. 

Jag tror nog inte de har några sociala orsaker, visst om man har en familj som är 

väldigt impulsiva och skriker och gapar så kanske de leder till att barnen blir så här 

också. Social påverkan, men annars tror jag det är en personlighet väldigt mycket 

impulsiva händelser (FL 8). 

 
Familjebakgrund, miljöuppväxt, genetiskt, men också personlighet barnet kanske är 

på ett sätt som man själv uppfattar som att gud det är något, men att det ligger i 

personligheten. Olika förhållanden spelar in och att barnet inte mår bra och då måste 

den få utlopp för sina känslor (FL 5).  

Enligt förskollärare 8 så har inte barns utagerande med sociala orsaker eller det kan 

vara en del om det är en familj som är väldigt impulsiva och skriker. Annars tror 

förskolläraren att det har med personligheten att göra och impulsiva händelser. 

Medan de flesta andra förskollärarna anser att olika förhållanden spelar in och att 

barnet inte mår bra och måste då få utlopp för sina känslor.  

5.1.3 Sammanfattande slutsatser 

Det är intressant att det kan komma fram olika åsikter om hur ett utagerande barns 

beteende ser ut. För en del är det självklart och de ser en bild framför sig när 

begreppet utagerande barn kommer upp. För andra är det svårare då de funderar 

länge på vad ett utagerande barn kan vara. Ett utagerande barn kan vara allt från ett 

barn som förändrar beteendet till ett ovanligt beteende, till ett barn där allt sker av 

ren impulsiva händelser. Det sker helt enkelt utan förvarning. Att ett barn är 

utagerande har att göra med ärftlighet och hemmamiljön enligt de flesta 

förskollärarna. Ett utagerandes barns känslor blir dubbelt så starka mot ett barn som 

inte är utagerande.   

5.2 Vad finns det för resurser arbetslaget kan ta hjälp av 

I detta kapitel kommer det att tas upp vilka resurser arbetslaget har tillgång till. Det 

kommer även att tas upp skillnader och likheter mellan förskolor och inom arbetslag.  
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5.2.1 Vilka resurser får arbetslaget 

Nästan alla förskollärare är nöjda med de resurser som finns att tillgå på respektive 

förskola. Det är ett få antal förskollärare som inte är nöjda och som känner att en 

personal kan gå åt till ett barn.  

Vi har haft personal som har gått tillsammans med resursteamet eller träffar där man 

kan ventilera med andra. Ibland är det skönt att prata med andra, man fastnar lite 

med sina egna kollegor och då kan det vara bra att samtala med andra. För ibland 

känner man igen beteenden och att man har sett ungefär samma saker. Resursteamet 

har vi haft inkallat och likadant rehabiliteringen har vi haft och där tycker jag man 

får bra stöd. Även hos förskolechefen och hos utvecklingspedagogen där det går att 

bolla med dem. Så visst finns det hjälp om man vill (FL 7).  

 

Är det så att de ligger utanför vår kompetens tar vi kontakt med specialpedagog som 

ger oss tips stötning och råd och vi har även stöd i vår rektor som man kan prata 

med. Vi har tillgång till talpedagog också. Men då måste man göra en ansökan och 

föräldrarnas tillstånd om det är så att man har behov av det (FL 2). 

 

Förskollärarna har tillgång till olika resurser beroende på situation. Det finns hjälp att 

få om det är så att förskollärarna vill ha det. Det finns hjälp att tillgå om någon känner 

att nu ligger det utanför kompetensen och tar då kontakt med respektive resurs. 

Förskolorna har tillgång till något som kallas för resursteam, barnhälsogrupp, 

förskolechef, utvecklingspedagog och specialpedagog.   

 

5.2.1.1 Likheter och skillnader inom arbetslaget 

Även när det gäller resurser så kommer det fram skillnader i arbetslaget. 

Förskollärare 3 känner sig nöjd med de resurser som erbjuds. Medan förskollärare 4 

vill ha mer.  

Vi har ju inga direkta resurser för dem barnen faktiskt, och de kan behövas för det är 

väldigt tidskrävande om man tänker på det, för alltid när de är upprörda eller ilska så 

går det inte att prata med dem riktigt först utan måste vänta en stund och att de 

lugnar ner sig för att sedan prata med dem, och det är väldigt resurskrävande och det 

har vi inte. Vi kan behöva handledning med vissa barn och ibland behövs det en 

person som tar hand om dem. En person och en handledare som resurs skulle vi 

behöva (FL 4).  

 

Om vi tycker att det är något problem så finns resursteamet i staden som man kan få 

hjälp av. Och de tycker jag att vi har fått de gånger vi behövs och man får mycket 

hjälp utav dem (FL 3). 

 

Förskollärare 4 anser att de inte har tillgång till några resurser till just det enskilda 

barnet, då detta skulle behövas. Förskolläraren anser att det tar mycket tid och 

uppmärksamhet av just en personal när det gäller utagerande barn. Förskollärare 3 är 

däremot nöjd med den hjälp som de får tillgång till.  

 

I arbetslag 1 är de överens om de resurser som finns att få tillgång till, men däremot 

känner förskollärare 1 att de behöver få mer tid till att stötta varandra. 

 
Vi har tillgång till specialpedagog och en talpedagog. Gäller det utagerande barn som 

du pratar om är det specialpedagogen som vi får hjälp ifrån. Vi stötar varandra, men 

vi behöver få den tiden att stötta varandra då det är väldigt viktigt (FL 1) 

 
Är det så att de ligger utanför vår kompetens tar vi kontakt med specialpedagog som 

ger oss tips stötning och råd och vi har även stöd i vår rektor som man kan prata 
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med. Vi har tillgång till talpedagog också. Men då måste man göra en ansökan och 

föräldrarnas tillstånd om det är så att man har behov av det (FL 2). 

 

Det är väldigt viktigt för förskollärare 1 att hitta tid och stötta varandra. Förskollärare 

2 nämner inget om att tiden inte finns. Räcker inte kompetensen till så finns de resurs 

att ta hjälp av anser förskollärare 2. 

 

5.2.1.2 Likheter och skillnader mellan förskolor 

Det skiljer sig mellan förskolor då de har olika resurser att ta in. Det har kommit upp 

att på en förskola har arbetslaget fått in en resurspedagog. Medan på den andra 

förskolan där har de ingen resurspedagog.  

Ska man se just nu att ibland känner jag att det finns en personal som är på ett barn 

hela tiden. Jag och en annan kollega har femårsgrupp tillsammans och han är mycket 

med ett barn. Han säger själv att han tar på sig det, men det är nästan som att han är 

med honom hela tiden (FL 5) 

Just nu har vi ganska många barn med ett stort behov av stöd, vi har fått en 

resurspedagog och det hjälper mycket, vi kan dela upp oss i mindre grupper och även 

skapa tillfällen med ett barn och en pedagog (FL 10). 

Förskollärare 5 berättar att hennes kollega går in som resurs för ett barn och att han 

tar på sig det ansvaret. Medan förskollärare 10 berättar att på deras avdelning finns 

det många barn med ett stort behov av stöd och har då fått in en resurspedagog. Detta 

anser förskolläraren 10 hjälper mycket och gör att de kan dela in sig i mindre 

grupper, men även skapa tillfällen med ett barn och en pedagog.  

Flera skillnader har kommit upp mellan förskolorna. Förskolorna har inte samma 

tillgång till resurser. Detta är inget som upplevs negativt i de olika förskolorna, men 

skillnader går att se. 

Det jag tycker är en resurs är när en kollega går iväg på de här mötena där vi kan 

diskutera olika barn sen har vi resurs ifrån kommunen som har ett eget resursteam 

som vi kan kontakta vid speciella behov som också är väldigt bra (FL 6). 

Vi har tillgång till specialpedagog och en talpedagog (FL 1) 

Både förskollärare 6 och förskollärare 1 är nöjda med de resurser som finns att tillgå. 

Det går att se en viss skillnad mellan förskolorna då en del har mer tillgång till 

resurser mot andra. 

5.2.2 Sammanfattande slutsats 

När det gäller resurser finns det mycket att tillgå för förskollärarna. Det är bra att de 

känner att de kan få hjälp när det är en situation de inte klarar av själva. Det går att se 

att en del förskolor har mer hjälp att ta till av än vad andra förskolor har. Att det är så 

många förskollärare som anser att deras förskolechef är till stor hjälp kan anses som 

väldigt bra. Detta kan tydligt visa på att förskolechefen är mån om sina anställda. 

Något som framkommit i undersökningen är att en personal kan gå till ett barn vilket 

kan leda till personalbrist. I detta fall skulle förskollärarna behöva en extra resurs till 

just det barnet som kräver extra hjälp. Detta är något som troligtvis både barnen och 

personalen skulle må bra utav att få. 
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5.3 Hur arbetar arbetslaget med utagerande barn 

Under detta kapitel kommer det att tas upp hur arbetslagen arbetar med utagerande 

barn i förskolan. Skillnader och likheter mellan förskolor och inom arbetslag kommer 

även att tas upp. 

5.3.1 Arbetslagets arbetsätt med utagerande barn 

I nästan alla intervjuer kommer det upp att det är viktigt att samtala med varandra när 

ett fall kommer upp. Det är bra att försöka lösa det först i arbetslaget, men går inte 

det så tar förskollärarna hjälp av andra resurser.  

En del saker måste man försöka själva att klara av. Det kan handla om hur man kan 

hjälpa det här barnet, men då blir det mycket med samtal och det blir en som tar lite 

mer extra ansvar för det här barnet och bryr sig lite mer och observerar mer och sen 

får man ta upp det med dem andra (FL 7). 

Vi diskuterar, försöker förebygga, finnas nära, erbjuder alternativ när vi vet att 

situationen blir för jobbig för barnen (FL 10) 

 När en situation blir för jobbigt för ett barn försöker förskollärare 10 erbjuda ett 

alternativ för barnet. Förskollärare 7 tar upp att det är en personal som har lite extra 

ansvar för det utagerande barnet. Denna personal observerar mer och tar sedan upp 

det den ser med dem andra förskollärarna. 

 

I ett arbetslag har förskollärarna kommit fram till en arbetsplan som de följer. Det 

första de försöker med är att sätta stopp för situationen som uppstår. 

 
Först måste man försöka sätta stopp för situation med tanke på den ilskan som 

kanske finns inuti i dem. Man får vänta lite så det går att prata med dem så brukar vi 

göra. Vi har bestämt den arbetsplanen i vårt arbetslag att först stopp, sen vänta ut det, 

och prata om det som hände. Så har vi kommit fram att vi ska jobba (FL, 4). 

 

När det har satts stopp för situationen väntar förskolläraren ut barnet tills det har 

lugnat ner sig. Detta gör dem för att i början kan det vara svårt att samtala om barnet 

är arg. Detta är en arbetsplan som förskollärare 4 har i arbetslaget.  Först stoppa, sen 

vänta ut och slutligen prata om det som hände. 

 

5.3.1.1 Likheter och skillnader inom arbetslaget 

 

När det gäller likheter och skillnader inom arbetslaget har det kommit upp båda 

delarna.  

 
Ja, vi försöker få tid att prata med varandra. Tyvärr hinner vi inte det så ofta utan det 

blir akut, man får jobba i akut inryckningar. Vi känner alltid att vi har för dålig tid! 

Det är ju det att vi inte vill ha barnen omkring oss utan då vill vi kunna sitta ner och 

prata som du och jag gör nu och att det är lite lugnt. Den tiden får man inte det går 

inte att gå ifrån egentligen. Nu kunde jag det just nu och det är väldigt ovanligt att 

man kan det (FL 1). 

 

Om vi hamnar i en situation där vi känner att de här är ohållbart, nu är inte jag 

pedagogisk längre, de här är inte bra. Då sätter vi oss ner och pratar om de om hur vi 

ska gå tillväga och tar ett gemensamt beslut och kontaktar föräldrarna och försöker få 

till ett samtal (FL 2). 
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Här upplever förskollärare 1 att det inte finns någon tid till att sitta ner och samtala 

med varandra. Medan förskollärare 2 upplever att de får tid att sitta ner och samtala 

om situationen. De kontaktar föräldrarna för att försöka få till ett samtal för att se hur 

dem brukar hantera barnets utagerande.  

 

I ett arbetslag där arbetar de mer med att en vuxen försöker fånga upp det utagerande 

barnets intresse. 

 
Hur jag arbetar med ett barn som är utagerande […], jag arbetar mycket själv med 

honom genom att ha honom nära mig och fånga upp honom hela tiden i det vi gör 

och uppmuntra honom mycket och mycket positivt kring det han gör. Då känner man 

att man får med honom på ett helt annat sätt. Han blir intresserad även fast han 

kanske inte har varit det i början och han får kanske även den koncentrationen som 

han inte haft från början alls. Genom att fånga upp honom hela tiden (FL 5).  

 

[…]annars tror jag vi undviker i största mån att tala om det i barngrupp. Utan det är 

ett ärende som man får gå undan med eller ta det under våra planeringstillfällen 1 

gång i veckan […](FL 6)  

 

Förskollärare 5 och 6 pratar med varandra om barnet och detta görs inte i 

barngruppen. Utan det är något de tar upp när de kan gå undan eller under deras 

planeringstillfällen som är en gång i veckan. Det visar även på skillnader mellan 

förskollärare 5 och 6 då förskollärare 5 pratar om att arbeta mycket själv med barnet 

som är utagerande. Medan förskollärare 6 pratar om att de sitter i arbetslaget och 

diskuterar hur de ska gå tillväga.  

 

5.3.1.2 Likheter och skillnader mellan förskolor 

Det har kommit fram likheter och skillnader mellan förskolor. På en förskola pratar 

många förskollärare om att de sitter ner i arbetslagen och lägger upp en plan hur de 

ska arbeta. Medan en annan förskola kommer det fram både att de inte har tid att sitta 

ner och prata, men även att de visst har tid att sitta och samtala. 

Men det är så man önskar att man kunde få lite mer tid att hinna prata, nu försöker 

man ibland man måste prata med varandra annars funkar det inte. Vi har barnen 

tillsammans och då försöker vi göra det när vi är ute och leker och att vi drar oss lite 

åt sidan och försöker hinna prata med varandra då (FL 1). 

Här är vi i alla fall tre vuxna som kan tolka och se på olika sätt, vi tycker att det är 

jätteviktigt att barnen inte ska få den här rollen. Och det ser man tidigt på hösten att 

oj här har vi en tjej som leder till konflikter överallt och att vi är noga med att inte 

nämna namn för annars blir det lätt en syndabock i gruppen och att vi lyfter barnets 

positiva sidor hela tiden. Är man väldigt observant och tar reda på vad barnet tycker 

om är duktig på så kan det resultera i att dessa konflikter inte kommer upp. Och att 

man inte ska ha de här stora barngrupperna då det ofta är dem som utmynnar i dem 

här konflikterna (FL 8). 

Dessa citat är tagna från två förskolor. Enligt förskollärare 1 framkommer det att i 

hennes arbetslag har de inte tid att sitta ner och diskutera kring det enskilda barnet. 

Utan arbetslaget försöker hitta tid i barngruppen då de kan dra sig lite åt sidan och 

diskutera kring det enskilda barnet. I det sista citatet pratar förskollärare 8 om att de 

är tre på avdelningen och alla tre tolkar situationer på olika sätt. Därför är det viktigt 

att hitta tid att samtala med varandra när dessa situationer uppstår, men de försöker 

sätta stopp för att något barn ska få denna roll som utagerande. Det är även flera 

förskollärare som har tagit upp att barngrupperna är för stora och att detta kan vara en 

av orsakerna till att konflikter skapas.  
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5.3.2 Sammanfattande slutsatser 

När förskollärare arbetar med utagerande barn krävs det ett bra tålamod. Dessa barn 

kan behöva tid på sig och blir mer stressade och orliga om förskolläraren visar stress 

och orolighet. Barnantalet ute på förskolor ökas och personalantalet minskas. Detta är 

något som kan vara en orsak till att konflikter mellan barn skapas, då de vuxna inte 

räcker till. Förskollärarnas samarbete med föräldrarna är till stor hjälp när de arbetar 

med utagerande barn. Detta endast om föräldrarna är med och villiga att samarbeta. 

Ett hinder till ett bra samarbete mellan både föräldrar, men övrig personal ligger på 

bristen av tiden. Tiden till att sitta ner i lugn och ro finns inte och många förskollärare 

saknar det. Det är svårt att samarbete när tiden inte finns att tillgå. 

5.4 Vad är skillnaden på att vara flicka och utagerande mot att 

vara pojke och utagerande 

Detta kapitel kommer att handla om hur förskollärarna upplever skillnader eller 

likheter på flickors utagerande och pojkars utagerande. Det kommer även tas upp hur 

det kan komma sig att dessa skillnader uppstår utifrån förskollärarnas syn. 

5.4.1 Skillnader och likheter mellan flickors och pojkars utagerande 

Det är inte många förskollärare som vill skilja mellan flickor och pojkars utagerande. 

Detta för att de inte vill vara stereotypa och dra flickor över en kam och pojkar över 

en annan. Det är några förskollärare som har skilt på flickor och pojkars utagerande, 

men som har lagt till efter att det är hemskt att det blir så.  

Ja, ska jag vara ärlig så känner jag att det är mest pojkar som är det eller inte i 

skolan där är det många tjejer som har mer konflikter mellan sig. I förskolan så 

tycker jag många tjejer är mer tystlåta och att de inte kommer fram riktigt. Det är 

mest pojkar (FL 5). 

 

Det finns ju alla typer hos båda. Vet inte om det är något speciellt hos flickor. Om 

man tänker snabbt så här att killarna är lite mer så här (gör ljud och visar 

kroppsspråk), medan flickor är lugnare. Hos oss finns det de flickor som gör lika 

mycket som pojkarna gör så jag kan inte säga att det finns någon skillnad (FL 7) 

Förskollärare 5 erkänner att det är mest pojkar som är utagerande. Efter att hon har 

arbetat i skolan jämför hon skolan med förskolan. I skolan så anser hon att det är 

många flickor som har konflikter mellan sig. Förskollärare 7 menar mer på att det 

inte är så stor skillnad mellan flickor och pojkar. Däremot hörs pojkarna mer och 

visar med hela kroppsspråket medan flickor är mer lugna. 

Det har även kommit fram att flickors agerande mot varandra skiljer sig mot pojkars 

agerande mot varandra. 

Det är klart att det är ju ofta lättare att se en fysisk kille än en fysisk tjej, men jag kan 

inte säga att de utagerande tjejerna agerar annorlunda mot en pojke har svårt att dra 

skillnader mot det. Däremot tjejers agerande mot varandra och killarnas agerande 

mot varandra det kan vara väldigt olika, men jag kan inte svara så exakt (FL 6). 

Här kommer det fram att flickors agerande mot varandra skiljer sig mot pojkars 

agerande mot varandra. Förskollärare 6 menar även på att de ofta är lättare att se en 

fysisk pojke än en fysisk flicka. Däremot skiljer sig inte flickors utagerande 

annorlunda mot en pojkes utagerande.  

5.4.1.1 Likheter och skillnader inom arbetslaget 
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De flesta förskollärarna har tagit upp att pojkars utagerande märks mer medan 

flickors utagerande blir mer smygande. Pojkarna tar till mer kroppsligt medan 

flickorna går bakom ryggen på varandra. 

Eftersom de är så att jag ser lite mer pojkar så syns ju dem mer. Jag menar om man 

tar ett exempel en grupp med 10 flickor så är kanske en flicka utagerande, medan en 

grupp med 10 pojkar är det 3-4 som är utagerande. Därför kanske man ser dem mer, 

för dem både hörs och syns mer i barn gruppen, medan de barn som är tysta och 

blyga syns inte på samma sätt (FL 8). 

 

Jag tycker de är rätt så lika där, men pojkarna märks mera, det gör dem. Tjejerna är 

kanske mer smygiga av sig. Oftast tycker jag att pojkar syns och hörs mera och ännu 

mer hårdhänta, men som sagt det finns varianter. Det är svårt, men man kan inte dra 

alla över en kam. Tycker jag att flickor är si och pojkar är så, men som sagt pojkarna 

syns mer. Kommer man utifrån så tror jag att det är pojkarna man ser först (FL 7). 

Här tar både förskollärare 8 och 7 upp att pojkar syns och hörs mer medan flickor är 

mer tysta och blyga och syns inte på samma sätt. Det kommer även fram att en 

person som kommer utifrån oftast lägger märke till pojkarna först.  

Det framkommer inte många skillnader mellan arbetslagen. De flesta svarar i närhet 

av varandra.  

[…]förr då hade man ofta dem uppfattningarna att flickan skulle vara sån och pojken 

på det viset, men jag tycker att det har börjat jämnas ut mycket mer med åren. Kan 

inte säga att det är något speciellt, man ska inte lura sig att flickor gråter och att 

pojkar slås. Så är inte riktiga sanningen (FL 1).  

 

Av min erfarenhet kan jag inte göra någon skillnad på flickor eller pojkar för jag har 

sett båda delarna. En del vill generellasera säga att så här är pojkar de är mer vilda 

och tar till våld, men så är de inte jag har varit med om flickor som är minst lika 

mycket vilda och tar till våld (FL 2). 

Detta arbetslag är överens om att flickor och pojkars utagerande inte skiljer sig mot 

varandra. De tar båda upp att människor vill generellasera att pojkar är på ett sätt och 

att flickor är på ett annat sätt. Förskollärare 1 tar upp att så ser inte den riktiga 

sanningen ut. En flicka kan vara minst lika mycket vild och ta till våld som en pojke 

gör. En pojke kan vara minst lika mycket tillbakadragen som en flicka kan vara. 

5.4.1.2 Likheter och skillnader mellan förskolor 

Mellan förskolorna så har de flesta förskollärare tänkt på liknande sätt. Detta gäller 

deras syn på flickors utagerande och pojkars utagerande. 

Pojkarna tar ju för sig mycket, mycket mer än vad flickorna gör. Dem är mer 

burdusa i sitt handlingssätt. De tar för sig mera! Ibland kan jag känna att de tycker 

att det är deras privilegier (FL 3).    

 

Jag tycker nog att man inte kan dela upp pojkars och flickors utagerande efter kön. 

Barn lär sig oftast ett mönster att handla efter när det blir "tokigt" . Oavsett om du är 

pojke eller flicka så kan skrik, bett, slag, verbala hot, knuffar m.m. och behov av 

egen tid efteråt förekomma (FL 9). 

Att pojkar är mer burdusa i sitt handlingssätt och att de tar för sig mer, handlar om de 

anser att det är deras privilegier. Privilegier innebär rättigheter, pojkarna känner att 

de behöver agera med våld och skrik då detta tillhör pojkarnas natur. Det kommer 

fram från förskollärare 9 att man inte kan dela upp pojkars och flickors utagerande 

efter kön.  

Förskollärare 2 tar upp att ett utagerande barn kan få ett positivt känsloutbrott i stället 

för ett negativt. Detta gäller både flickor och pojkars utagerande.  
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Det man kan märka på barnen är att när de är oroliga så söker de mycket kontakt och 

en del vill gärna pussas och bekräftade och de går runt och säger att de älskar alla 

pedagoger. De behöver bekräftelse över att se mig här är jag. Positivt känsloutbrott 

medan andra blir arga (FL 2). 

Det finns även andra förskollärare som har sagt efter intervjuerna att utagerande barn 

är otroligt omtänksamma. Att det blir fel till och från kan de inte hjälpa då de flesta 

är impulsiva och kan inte hantera vad som händer. Alla känsloutbrott som ett 

utagerande barn får blir väldigt starka oavsett om de är negativa utbrott eller positiva 

utbrott. 

5.4.2 Vad orsakar skillnader mellan flickors utagerande och pojkars 

utagerande 

Det är många förskollärare som inte har dragit skillnader mellan flickors och pojkars 

utagerande. Däremot när frågan ställdes vad orsaken kan vara till skillnader mellan 

flickor och pojkar. Kom det fram en del olika förslag och tips.  

Könsrollerna att det blir så att killarna är lite mer buffriga och tjejerna är mer 

tystlåta. Kanske man har den inställningen själv också man kanske inte riktigt ser 

det andra (FL 5).  

 

En gammal tradition att det ska vara på ena eller andra sättet (FL 4). 

Flickor får oftare på sig att det är dem själva det är fel på, de ska vara snälla, fina 

och lugna medans pojkar blir bemötta med att det är mer ok att slåss, de får slå till, 

brottas, det hör till (FL 10) 

De flesta förskollärarna är inne på att det har med genus att göra. Det har även med 

en gammal tradition att det ska vara på ena eller andra sättet. Flickor får ofta höra att 

det är dem det är fel på medan pojkar blir mer bemötta att det är mer okej att slåss.  

Förskollärare 7 tar upp att de utagerande flickorna som finns på hennes avdelning 

hade storebröder.  

Det är lite läskigt det jag kommer säga nu, men de flickor som jag har nämnt att jag 

har sett har storebröder. Om det kan ligga något i det och att de är tuffare (FL 7).  

 Förskollärare 7 blev lite mörkrädd när hon tänkte på det och funderade på om det 

kan ligga något i det. Orsaken till att flickor blir utagerande kan ha att göra med 

storebröder och att det beror på en tuffare miljö för flickorna. 

5.4.2.1 Likheter och skillnader inom arbetslaget 

Det finns inga större skillnader inom arbetslaget. Då de flesta tar upp att orsaken till 

skillnader mellan flickors och pojkars utagerande har att göra med miljön. 

Jag tror det är så samhället ser ut, man har förväntningar på den pysslande om 

huldande blivande mamman. Och pojkarna kanske då har förväntningar på snabba 

starka fotbollsspelaren. Det här är kanske rotat 100 år tillbaka i tiden på vad vi har 

för syn på kvinnor män. Och även fast vi jobbar jätte mycket med diskutering och 

tänker själva på hur vi tilltalar, uppträder och tilltalar flickor och pojkar så 

omedvetet kan vi styra dem ändå. Det gäller att vara observant. Det är aldrig bra att 

vara utagerande, men att man ser mellan fingrarna att pojkarna är det och flickorna 

är det (FL 8). 

 

Det är lite läskigt det jag kommer säga nu, men de flickor som jag har nämnt att jag 

har sett har storebröder. Om det kan ligga något i det och att de är tuffare (FL 7).  
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Förskollärare 8 tar upp mycket av det som alla andra arbetslag tar upp. Det är 

just förväntningarna på de olika könsrollerna och att det är något som är ett 

väldigt gammalt synsätt. 

Vi har ju skapat könsroller så länge så det typiska är snälla flickor jämt emot den 

busiga pojken och jag tror kikar man lite mer djupare på det så tror jag vi inte så 

olika som vi tror. Tror vi bygger upp den föreställning om hur vi vill ha de än hur 

det egentligen är (FL 6). 

Könsrollerna att det blir så att killarna är lite mer buffriga och tjejerna är mer 

tystlåta. Kanske man har den inställningen själv också man kanske inte riktigt ser det 

andra (FL 5). 

I detta arbetslag tar de upp båda om könsrollerna, där flickor ska vara tystlåtna och 

snälla, medan pojkar är mer busiga och buffriga. Förskollärare 6 tar upp att det är vi 

själva som har byggt upp denna föreställning, men att tittar man djupare är vi inte så 

olika varandra. Förskollärare 5 tar i princip upp samma sak, men tror att det beror på 

vilken inställning personen själv har.  

 

5.4.2.2 Likheter och skillnader mellan förskolor 

När det gäller likheter och skillnader mellan förskolorna är de inte så stora. 

Deras svar har varit lika varandra. Det har kommit fram under två intervjuer, 

på två olika förskolor, att förskollärarna inte vill vara så stereotypa av sig som 

andra kan vara. 

Jag tycker att det är svårt att skilja på dem för det ska jämnas ut och man ska inte 

vara så stereotyp. Jag vill inte vara så stereotyp, men visst kan man i vissa lägen se 

dem och det är om man ser mycket flickor i en grupp eller mycket pojkar i en grupp. 

Då kanske man kan se lite mer typiska drag, därför tror jag på blandningen (FL 1). 

 

Jag tror det är en stereotyp bild. […] Självklart ser jag också att de är en annan lek 

mellan flickor och flickor och pojkar och pojkar. Så de är mer konfrontationer 

mellan flickor än pojkar och varför det vet jag inte, blir mer bråk mellan pojkar (FL 

6). 

Både förskollärare 1 och 6 tar upp den stereotypa bilden som andra vuxna människor 

skapar sig. Förskollärare 1 tar upp att blir det för många flickor i en grupp eller för 

många pojkar i en grupp går det att se mer typiska drag. Förskollärare 6 tar upp att 

leken skiljer sig mellan flickor och flickor och pojkar och pojkar. Det är mer 

konfrontationer mellan flickor än vad det är mellan pojkar. Hur detta kommer sig har 

inte förskolläraren någon aning om.  

Från två olika förskolor har två förskollärare tagit upp orsaken till hur det kommer 

sig att de är skillnad mellan flickor och pojkar. 

Jag tror inte det är så stora skillnader att man kan dela upp barnen. Min åsikt är att 

det handlar om att barnen tar till en handling eller mönster som ger dem den 

uppmärksamhet eller reaktion de vill ha. Kan vara olika beroende på vilka personer 

som finns runt omkring (FL 9).  

 

Miljön tror jag och så är det kanske hemifrån. Det handlar om hemmiljöerna för ett 

barn (FL 3). 

Förskollärare 1 anser att det inte är så stor skillnad mellan barnen. Det handlar om att 

barnen tar till en handling eller mönster för att få den uppmärksamhet eller reaktion 

de vill ha. Orsaken till detta kan bero på vilka personer som finns runt omkring. 
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Förskollärare 1 tar upp att de är miljön runt omkring och hemmiljön som är orsaken 

till att skillnader mellan flickor och pojkar uppstår. 

5.4.3 Sammanfattande slutsats 

Det är intressant att en del förskollärare skiljer på pojkar och flickors utagerande. 

Medan andra förskollärare säger att det inte finns någon skillnad mer än den 

skillnaden som andra skapar. De flesta förskollärarna är noga med att inte skilja på 

pojkar och flickor. Det har däremot kommit fram att det är tydligare att se utagerande 

pojkar då dem är mer högljuda, bråkiga och skrikiga. Flickor är däremot mer lugna, 

snälla och tillbakadragna. När det gäller genus mellan flickor och pojkar är det något 

som de flesta förskollärare läser mycket om eller kommer i kontakt med ofta. Detta 

kan vara en av orsakerna till att en del förskollärare inte vill dra skillnader. De kan 

dra sig till att flickors och pojkars lek skiljer sig, men inte deras utagerande. Genus är 

ett ämne som är så pass inpräntat bland förskollärare och som är aktuellt hela tiden. 

Detta kan vara en orsak till att förskollärare tänker sig för innan de svarar på frågor.  
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6 DISKUSSION 

Under detta kapitel kommer allt att knytas samman. Bakgrunden och resultatet 

kommer att diskuteras utifrån likheter och skillnader. Bakgrundens teorier kommer 

kopplas ihop med intervjuerna från resultatet. Kapitlet består av utagerande barn i 

förskolan, organisation, pedagogiska strategier, förskolans resurser och arbetsätt, 

utagerande pojkar och flickor och vidare forskning.  

6.1 Utagerande barn i förskolan 

De flesta förskollärare kopplar utagerande barn till att vara känslomässigt starka och 

att många händelser sker av impulser. Några förskollärare tar upp att utagerande barn 

i förskolan kan senare i livet få en diagnos som ADHD, DAMP eller Aspergers 

syndrom. Folkman (1998) tar upp att i en del fall där barn är utagerande dras 

slutsatser till att de har en medfödd sårbarhet t.ex. DAMP, ADHD eller Asperger.  

Sigmund Freud (2002), menar på att aggressivitet berodde på att barns behov var 

otillfredsställda. Han menar på att aggressivitet, ångest eller andra psykiska problem 

kan bero på händelser som sker runt omkring barnet. Det är många utav 

förskollärarna som tar upp att det är händelser runt omkring barnet som spelar in på 

det utagerande beteendet och miljön. Ett utagerande barn är ett barn som inte klarar 

av att kontrollera sina känslor och mycket sker av impulser. Bandura (1973) flyttar 

uppmärksamheten från den aggressiva individen till den sociala situationen. Denna 

teori är mer likt hur det är idag på förskolor. Det var inte många förskollärare som 

tog upp att det var den sociala situationen som var problemet. Förskollärarna tog upp 

istället att barnantalet och stressen är orsaken till utagerande barn i förskolan. 

Bandura (1973) är inne på att barns egenskaper hos själva beteendet orsakar ett starkt 

inflytande på hur de kommer bedömas av andra. En del förskollärare tar upp att barn 

föds till utagerande och att det ligger i deras personlighet. Bandura (1973) går emot 

det och hävdar att aggressioner inte beror på en medfödd instinkt, utan det uppstår 

till följd av frustrationer. 

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt att komma in i barngruppen då de har 

svårt att följa reglerna i leken (Lutz, 2006). En förskollärare berätta att utagerande 

barn har svårt med koncentrationen. De flyttar sig och kan aldrig koncentrera sig på 

leken och har svårt att komma in i gruppen. Det är även många förskollärare som tar 

upp att utagerande barn förstör samlingar och har svårt att sitta still. Detta går in på 

Lutz (2006) verksamhetsrelaterade aspekt som innebär att utagerande barn skapar 

problem för verksamheten. Barnen blir ett hinder för att genomföra olika moment på 

förskolan. Förskollärarna som blev intervjuade tar upp flera orsaker till vad som kan 

ligga bakom barnens utagerande beteende. Det kan handla om hemförhållanden, 

personlighet eller miljön runt omkring.  

I resultatet tar en förskollärare upp att en orsak till att barn blir utagerande har att 

göra med föräldrar som separerar från varandra. Detta leder till oro och rädsla över 

att inte veta när de får träffa sin mamma eller pappa igen. Wrangsjö (1998) tar upp 

att barn behöver få misslyckas samtidigt som de behöver struktur och tydliga gränser 

för sitt beteende. Även förskollärarna tar upp att barn som är utagerande behöver 

struktur och tydliga gränser. Vuxnas syn på barn är den syn som är tydligast i hela 

undersökningen, dels för att det endast är förskollärare som intervjuats, dels tar 

böckerna upp från vuxnas synvinkel. Kinge (2000) tar upp att vuxna människor vill 
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så gärna nå fram till barn och försöka förstå barn, men ibland kan de bli för mycket 

medkänsla och välvilja att vuxna inte ser barn och dess behov. 

6.2 Organisation 

En del förskollärare tog upp att det går att se utagerande barn tydligt i samlingar då 

de inte klarar av att sitta still. Goldstein (1998), men även Johannessen (1997) tar 

upp att orsaken till att ett barn blir utagerande har med miljön och omgivningen att 

göra. Författarna konstaterar att hur ett litet barns temperament utvecklas beror på 

omsorgspersonerna och övrig omgivning. En betydelsefull del i psykoanalytiska 

teorin är försvarsmekanismen (Freud, 2002). Detta innebär enligt författaren att 

människan skyddar sig mot självinstinkt och andras bedömningar med hjälp av olika 

försvarsmekanismer. En negativ bild på omgivningen innebär att barnet i sin tur 

uppfattar andra så som det uppfattar sig själv (Freud, 2002).  

Det är många förskollärare som berättade i intervjun att det är svårt att få barnen sitta 

still i samlingar. De tog även upp att orsaken till att ett barn är utagerande har med 

miljön, men framför allt personligheten att göra. Det var ingen förskollärare som 

tittade på sin egen organisation och ansåg att den inte var bra. Det kom upp att 

barnantalet har ökats och att det ger en orolig barngrupp. Kinge (2000) tar upp att det 

är betydelsefullt att hålla fast vid förskolans vardag och ta tillvara på de möjligheter 

som finns där. Med detta menar hon att förskollärare bör se över sin miljö på 

förskolan och se om problemet ligger där och inte på barnet. Detta är väldigt vanligt 

ute i förskolor, att barnet bedöms och inte förskollärarna eller omgivningen. Bandura 

(1973) flyttar uppmärksamheten från den aggressiva individen till den sociala 

situationen. Han anser att det finns inre motiv och behov till att ett barn blir 

utagerande.  

6.3 Pedagogiska strategier 

Exempel på hur förskollärare kan arbeta med utagerande barn är att sätta klara och 

tydliga gränser, bättre uppläggningar för lekar, stärka barnets självförtroende och 

bättre samarbete med vårdnadshavare (Johannessen, 1997). Om ett barn får positiv 

förstärkning till att uppträda aggressivt eller observerar en händelse runt omkring, lär 

det sig att aggressiva handlingar fungerar för att få uppmärksamhet (Bandura, 1973). 

En förskollärare berättade att i deras arbetslag har de gjort en arbetsplan till barn som 

är utagerande. Arbetsplanen går ut på att först stoppa, sen vänta och slutligen prata 

om det som hände. Enligt Raundalen (1996) är det bra att bekräfta ett barns 

aggression än att skälla ut ett barn. Författaren tar även upp att förskollärare kan 

förklara för barnet att det inte är rätt att slå ett annat barn, men även bekräfta och visa 

empati för det utagerande barnet. Folkman (1998) är inne på samma spår som 

Raundalen (1996). Hon tar upp att om det är viktigt att vara bestämd och konsekvent 

när det handlar om utagerande barn. Det är viktigt att även ge dem den närhet och 

kroppskontakt som alla barn behöver. Även Freud (2002) menar på att barnet 

tillfredställs endast med hjälp av omgivningen. Därför är det viktigt att vara tydlig 

mot det utagerande barnet och sätta stopp för det utagerande beteendet. En stor hjälp 

till att sätta stopp för barns utagerande är att ha ett bra samarbete med föräldrarna. 

Kimber (2009) tar upp att förskolan ska fostra barnen, men det är föräldrarnas ansvar 

att se till att deras barn uppför sig. Förskollärarna i undersökningen tar upp att om det 

är en situation de inte klarar av själva, tas det kontakt med föräldrarna. Här är det av 

stor betydelse att ha en bra kontakt med föräldrarna. 
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6.4 Förskolans resurser och arbetssätt 

I undersökningen har det kommit fram att det flesta förskollärarna är nöjda med de 

resurser som finns att tillgå. Det är några enstaka förskollärare som inte är helt nöjda 

med resurserna. När det gäller förskollärans arbetssätt med utagerande barn är det att 

sätta stopp. En förskollärare berättar hur hon arbetar med ett utagerande barn: 

Hur jag arbetar med ett barn som är utagerande […], jag arbetar mycket själv med 

honom genom att ha honom nära mig och fånga upp honom hela tiden i det vi gör 

och uppmuntra honom mycket och mycket positivt kring det han gör. Då känner man 

att man får med honom på ett helt annat sätt. Han blir intresserad även fast han 

kanske inte har varit det i början och han får kanske även den koncentrationen som 

han inte haft från början alls. Genom att fånga upp honom hela tiden (FL 5).  

Förskolläraren är inne på hur Eidevald (2009) tipsar om att jobba med utagerande 

barn. Hon tar upp att genom att förskollärarna inte ingriper i alla situationer kan det 

leda till att de ger barnen möjlighet att själva träna på konflikthantering. Däremot är 

det bra enligt författaren att förskolläraren är fysiskt närvarande för att kunna gripa 

in, men detta innebär inte att störa barnen i deras lek. Det framgår inte riktigt i citatet 

hur förskolläraren menar med att fånga upp det utagerande barnet. Om det handlar 

om att hon är med i leken eller om hon är passiv och observerar. Nästan alla 

författare och förskollärare tar upp att ett barn behöver en stabil trygghet. Om ett 

barn får positiv förstärkning till att uppträda aggressivt eller observerar en händelse 

runt omkring, lär det sig att aggressiva handlingar fungerar för att få uppmärksamhet 

(Bandura, 1973). Folkman (1998) anser att utagerande barn behöver möta vuxna som 

visar att de bryr sig om dem. Författaren menar på att en människa behöver en 

relation till en annan människa för att vara någon. 

Det har kommit fram att förskollärarnas tid till att sitta ner och fundera hur arbetet 

med det utagerande barnet ska gå tillväga är svår att få till. Tiden är ett stort problem 

hos många förskollärare, både författare och förskollärare tar upp att just tiden är ett 

problem.  

Men det är så man önskar att man kunde få lite mer tid att hinna prata, nu försöker 

man ibland man måste prata med varandra annars funkar det inte. Vi har barnen 

tillsammans och då försöker vi göra det när vi är ute och leker och att vi drar oss lite 

åt sidan och försöker hinna prata med varandra då (FL 1). 

Hargreves (1998) tar upp att när det gäller förskollärarens tid så anser dem att den 

inte räcker till, till allt som de behöver göra. Förskolläraren som tar upp att tiden inte 

räcker till och att de inte får chans till att sitta ner och samtala, tar upp att 

förskolechefen är ett stort stöd. Om det nu saknas tid till att få sitta ner och samtala 

bör förskolläraren ta upp detta med förskolechefen. Hargreves (1998) hävdar att tid 

är både en upplevelse och en egenskap som förskollärare samt rektorer upplever 

olika. 

6.5 Utagerande pojkar och flickor 

När frågan ställdes på hur flickors utagerande visas, är det många förskollärare som 

direkt kopplar det till skillnader mellan flickor och pojkar. Förskollärarna tar upp att 

de inte kan se någon direkt skillnad mellan flickors och pojkars utagerande, utan de 

är lika varandra. I Larsson, Bergman, Earls & Rydelius (2004) undersökning kom det 

fram att pojkar var mer aggressiva än flickor. Någonstans är vi födda till två olika 

kön och vi är olika mot varandra. Som förskollärare är det bra att ha i bakhuvudet att 

inte skilja på flickor och pojkar, men det är inte förunderligt om det görs skillnader. 

När förskollärarna skulle svara på hur utagerande pojkars beteende visar sig, var de 
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snabbare på att ge svar. En del förskollärare som inte ville dra skillnader på pojkar 

och flickor har gjort det ändå.  

[…]förr då hade man ofta dem uppfattningarna att flickan skulle vara sån och pojken 

på det viset, men jag tycker att det har börjat jämnas ut mycket mer med åren. Kan 

inte säga att det är något speciellt, man ska inte lura sig att flickor gråter och att 

pojkar slås. Så är inte riktiga sanningen (FL 1).  

 

Jag tycker att det är svårt att skilja på dem för det ska jämnas ut och man ska inte 

vara så stereotyp. Jag vill inte vara så stereotyp, men visst kan man i vissa lägen se 

dem och det är om man ser mycket flickor i en grupp eller mycket pojkar i en grupp. 

Då kanske man kan se lite mer typiska drag, därför tror jag på blandningen (FL 1). 

Först är förskollärare 1 hård med att inte skilja på flickor och pojkar. När hon 

däremot jämför med en grupp med många flickor eller en grupp med många pojkar 

så skiljer det sig. Detta kan upplevas som att i verkliga livet vill förskollärare att det 

inte ska vara någon skillnad mellan flickor och pojkar. Detta är något som är svårt att 

komma bort ifrån, då pojkar och flickor faktiskt är olika varandra. I Eidevalds (2009) 

undersökning kom det fram att vid vardagliga situationer blev 25 % av flickorna och 

75 % av pojkarna tillsagda, tre av fyra tillsägelser gick till pojkar. Efter att författaren 

har tagit del av andra forskare har han kommit fram till att det finns förväntningar 

hos människor att pojkar är mer aggressiva och att flickor är mer fokuserade på 

relationer. Att detta resultat inte kommer fram i denna undersökning kan bero dels på 

att förskollärarna inte vill vara stereotypa av sig. Dels att förskollärarna kände 

författaren och dels för att de låter bra att inte dra skillnader mellan flickor och 

pojkar. Det ligger troligtvis något i att det finns likheter mellan flickor och pojkar 

och att de är mer lika än vad många tror, men på grund av det ska inte förskollärare 

blunda för att skillnader finns. Det är intressant att flickor som använder våld och 

som har ett aggressivt beteende har länge och till stor del ignorerats fram till nyligen 

(Putallaz & Bierman, 2004). Detta beror på att människor runt omkring inte vill se att 

flickor kan agera utåt. De flesta förskollärare och författare tar upp att flickors 

utagerande syns mer nu mot förut. Bandura (1973) tar upp att det finns vuxna som 

dömer barn på grund av olika kriterier, en del kriterier är grundade på beteendet, 

medan andra vuxna är främmande till det. 

Vuxna har haft olika ursäkter till flickors utagerande medan pojkars utagerande är 

normalt och vanligt. Det intressanta är att forskare har skyllt på menstruationscykeln 

hos flickor och att det har med utagerandet att göra (Putallaz & Bierman, 2004). I 

detta fall handlar det om småbarn och det känns väldigt konstigt att det går att skylla 

på menstruationscykeln.   

6.6 Vidare forskning 

Det som har kommit upp som skulle vara intressant att forska vidare om är att 

observera förskollärare i olika vardagliga situationer. Dels för att se tydligare om de 

behandlar flickor och pojkar olika, dels för att se hur förskollärarna hanterar olika 

situationer. Det skulle även vara intressant att intervjua barn för att se hur de 

upplever regler och även deras syn på förskollärare. Hur vill barn att vuxna ska 

hantera situationer där barnet blir arg.  

Eftersom studien har varit inne och nosat på genus är även detta något som skulle 

kunna vidareutvecklas och titta närmare på. Genus är något som förskollärare jobbar 

mycket efter och som de försöker få in i vardagliga situationer.        
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till förskollärare: 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

 

 Vad är det bästa du vet med förskolläraryrket? 

 

 Vad är ett typiskt beteende hos barn i förskolan? 

 

 Vad är ett avvikande beteende när det gäller utagerande barn? 

 

 På vilket sätt visar sig flickors utagerande? 

 

 På vilket sätt visar sig pojkars utagerande? 

 

 Vad tror du att orsaken är till dessa skillnader? 

 

 Berätta om en situation där du tycker att du har markerat för hårt till ett barn 

 

 Hur vanligt förekommande är det med utagerande barn i förskolan? 

 

  Hur arbetar ni med det i arbetslaget? 

 

 Vilka resurser anser du att ni i arbetslaget behöver när ni har utagerande barn 

och vilka resurser får ni? 

 

 Vad tror du är den största orsaken till att ett barn blir utagerande? 

 


