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Abstrakt 
Titeln på detta självständiga arbete är Impulsivt utagerande barn i förskolan. Det är en 
studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbete med barn som upplevs 
uppvisa impulsivt utagerande beteende. Den engelska titeln på arbetet är Impulsive 
aggressive behavior in pre-schoolers, a study of teacher´s interpretations and 
experiences of work with pre-schoolers who exhibit such behavior. 
 
Syftet är att undersöka hur pedagoger i sin yrkesprofession som förskollärare och 
specialpedagoger tolkar och uppfattar arbetet med dessa barn. Frågeställningarna för 
arbetet handlar om upplevda uppfattningar om orsaker till att beteendet kan uppstå och 
de arbetssätt som används inom förskolan för att stödja och hjälpa de barn som upplevs 
uppvisa impulsivt utagerande beteende.  
 
Arbetets teoretiska ram är Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell och 
Von Wrights (2002) punktuella och relationella perspektiv. Undersökningen bygger på 
kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor och 
två specialpedagoger i en kommun.  
 
Resultatet av undersökningen visar att barn kan upplevas uppvisa impulsivt utagerande 
beteende på grund av orsaker i miljön eller till följd av någon form av oförmåga hos 
barnet. Exempel på miljöbetingade orsaker kan vara stress, stora barngrupper och 
otydlig miljö. Barnets oförmåga kan bero på svårigheter i det sociala samspelet och 
bristande förmåga att använda sina exekutiva och kognitiva funktioner. Vidare är 
pedagoger medvetna om vikten av att tidigt hjälpa och stötta de barn som behöver extra 
stimulans vilket kan ske på olika sätt. Ett sätt kan vara att som pedagog skapa en bra 
relation och ha ett bra förhållningssätt till barnet. Ett annat sätt kan vara att skapa 
struktur och anpassa miljön för att skapa tydlighet. Exempel på arbetssätt och metoder 
kan vara att använda vuxenstöd, tecken, bilder samt att dela in barnen i mindre grupper 
när det är möjligt. Alla förskollärare verkar medvetna om hur de ska arbeta med barn 
som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende, men hinner inte riktigt på grund av 
stress och många andra administrativa arbetsuppgifter som också ska göras. Samtliga 
respondenter är positiva till specialpedagogiska insatser, men oftast anlitas 
specialpedagogen när de som arbetar inom förskolan testat redan beprövade metoder 
utan förväntat resultat. De kan då behöva ytterligare rådgivning genom till exempel 
konsultation och handledning av specialpedagog för att komma vidare i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd. 
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 Förskola, impulsiva barn, utagerande barn, impulsivt utagerande beteende hos barn, 
pedagoger, specialpedagoger 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogör vi bland annat för varför vi väljer att skriva arbetet, våra 
erfarenheter kring arbetet med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
samt kopplar detta till specialpedagogik och rollen som blivande specialpedagoger. 
 
Drivkraften till detta självständiga arbete är de funderingar och svårigheter vi mött i 
arbetet med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende.  Efter mer än 15 
år var i yrket som förskollärare har barn som varaktigt upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende fångat vår uppmärksamhet, krävt mycket av vår tid och vårt 
engagemang. Arbetet har många gånger givit oss känslan av maktlöshet och att inte 
kunna räcka till i rollen och arbetet som pedagog. Det har skapat funderingar om hur 
förskolan på bästa sätt kan hjälpa och stötta barn som upplevs bete sig impulsivt 
utagerande. När vi betraktar detta ur ett specialpedagogiskt perspektiv är våra 
erfarenheter att barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende finns i nästan 
alla barngrupper. I rollen som specialpedagog kommer vi med största sannolikhet 
diskutera dessa barn i till exempel handledning och i andra specialpedagogiska 
sammanhang. Vi är också medvetna om att förskollärare kan ha olika förväntningar på 
specialpedagogens profession, vilket kan ha betydelse för vårt arbetssätt och agerande i 
vår kommande roll som specialpedagoger. 
  
Barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende är som sagt ett väldigt 
komplext område. Det finns många faktorer som både kan stimulera och reducera detta 
beteende – och upplevelsen av det. För att ge dig en bild av vad vi menar kommer här 
ett av många självupplevda exempel:  
 
Redan när Oskar började på förskolan för cirka 3,5 år sedan uppmärksammade 
föräldrarna pedagogerna på att Oskar hade mycket stort rörelsebehov, svårt att göra en 
sak i taget och att umgås med andra barn och vuxna. När pedagogerna lärt känna 
Oskar upplevde de samma sak som föräldrarna gett uttryck för. Trots anpassningar av 
miljö, verksamhet och bemötande uppvisar Oskar fortfarande impulsivt utagerande 
beteende även om det minskat i omfattning. Konsekvenserna av Oskars beteende visar 
sig bland annat genom att Oskar ofta springer runt, försöker göra många aktiviteter 
samtidigt och att han omedvetet och av misstag förstör eller bråkar med andra barn när 
det sociala samspelet inte fungerar. Nu är Oskar snart fem år och kommer som vanligt 
springande i full fart mot förskolan med sin mamma som kämpar för att hänga med i 
Oskars tempo. Oskar drar upp dörren till förskolan och tar snabbt av sig sina kläder, 
springer in på avdelningen för att vinka hej då genom fönstret. Därefter springer Oskar 
mot bilarna som han gillar. På vägen råkar han stöta till ett bygge med klossar som två 
barn har byggt och de blir arga på Oskar och säger:  
– Nej Oskar! så får du inte göra, nu måste du laga!  
Oskar varken ser eller hör det som skett. Nu knuffar Oskar undan två andra barn som 
han tycker är i vägen för hans riktning mot bilarna. De ramlar och börjar gråta. När 
sedan ett annat barn råkar ha den bil som Oskar tänkt leka med tar han hårt i bilen för 
att få den och sliter den ur händerna så att även detta barn börjar gråta.  Oskar har 
varit på förskolan i några minuter och hunnit få tre barn att gråta och ytterligare två 
barn att bli arga. 
 
Alla som arbetar inom förskolan kan nog känna igen sekvensen om Oskar eftersom barn 
som uppfattas uppvisa impulsivt utagerande beteende finns i nästan alla barngrupper. 
Detta kan beröra många barn eftersom Skolverkets mätningar (2013) visar att större 
delen (cirka 83 %) av alla Sveriges barn i åldern 1-5 år går i förskola. Enligt Ogden 
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(2003) förväntas barn och elever i förskola och skola klara av att leva upp till den 
sociala kompetens som krävs när det gäller exempelvis förmågan till socialt samspel 
och att kunna följa rutiner och regler. Vi är väl medvetna om att alla barn och elever inte 
klarar av detta. Lutz (2009) och Skolverket (2004) poängterar att barn med behov av 
särskilt stöd har ökat de senaste åren och att resurserna för detta inte räcker till. Både 
Skolverket (2010a) och Skolverket (2010b) framhåller att förskolan ska stimulera och 
utveckla barns lärande samt att barn som behöver extra stöd för sin utveckling har rätt 
att få den hjälp de behöver. 
 
Vår erfarenhet av utvärderingar i förskolan och vid övergång mellan förskola och skola 
är att barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende kan ha sämre utvecklade 
kognitiva och sociala förmågor vilket kan leda till en påfrestande skolstart. Enligt en 
norsk studie av Sörlie & Nordhal (1998) kan impulsivt och utagerande beteende hos 
barn och elever hindra lärandet och försvåra undervisningen eftersom det kan uppstå 
situationer där lärarens undervisning hindras. Istället för att undervisa och hjälpa andra 
elever lägger läraren fokus på att lösa konflikter och få ordning i klassrummet. Vi 
upplever att pedagoger inom förskola och skola bedömer att många barn och elever är i 
behov av specialpedagogiska insatser och menar att tidig hjälp kan stimulera utveckling 
av bland annat barnets sociala och kognitiva förmågor. Dessa förmågor är angelägna för 
barn och elever att behärska för att på enklast tänkbara sätt få möjlighet och 
förutsättningar att tillgodogöra sig den undervisning och utbildning som grundskolan 
erbjuder. För att elever ska klara detta på ett för skolan optimalt sätt krävs det att 
eleverna exempelvis kan följa regler, sitta stilla, lyssna och koncentrera sig på uppgifter 
och undervisning. De elever som har svag kognitiv och social förmåga kan få det 
jobbigt att anpassa sig till de regler och normer som råder i skolan. Denna situation kan 
skapa frustation och utagerande beteende hos eleven och kan i värsta fall leda till 
avbruten skolgång vilket kan begränsa elevens möjligheter att delta i samhället längre 
fram. Campbell (2002) och Andershed & Andershed (2005) poängterar att många av de 
mest allvarliga samhällsproblemen som till exempel kriminalitet och psykisk ohälsa hos 
vuxna kan ha sitt ursprung i tidigt utagerande beteende. Behandling av dessa medför 
stora kostnader för hela samhället och begränsar framförallt individens aktiva 
deltagande i samhällsgemenskapen.  
 
När vi betraktar barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende i ett 
förskoleperspektiv är vår uppfattning att just denna fråga väcker många tankar, känslor 
och frågor hos pedagoger samt både utmanar och påverkar förskolans pedagogiska 
verksamhet Ofta finns det inte bara en enkel förklaring utan många olika anledningar till 
att barn upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. De två vanligaste 
förklaringarna är att beteendet beror på miljön eller barnets oförmåga. Hur ser 
förskollärare och specialpedagoger på detta? 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur pedagoger inom förskolan 
tolkar och uppfattar sitt arbete med barn som upplevs bete sig impulsivt utagerande. 
 
Frågeställningarna för arbetet är följande: 
 

• Vilken syn eller uppfattning finns hos förskollärare och specialpedagoger om 
orsakerna till att barn upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende i 
förskolan? 

 
• Vilka arbetssätt i förskolan menar förskollärare och specialpedagoger bidrar till 

att stödja och utveckla arbetet för barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende? 
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3 Tidigare forskning  
Detta kapitel berör olika definitioner av barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende i den litteratur vi läst i denna studie, vår definition av detta begrepp och olika 
forskningsperspektiv inom specialpedagogik. Forskningen i denna studie ger exempel 
på faktorer som kan påverka att barn upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende, 
samt på vilka sätt omgivning och förskola kan arbeta och anpassa sig för att förebygga 
eller minska möjligheten att beteendet uppstår. Även förskolans styrdokument tas upp i 
detta sammanhang. Arbetet är skrivet ur ett barnperspektiv så vi nämner ofta barnets 
eller barnens, men det skulle nästan alltid lika gärna kunna vara individens eller 
individernas.  
 

3.1 Definitioner av impulsivt utagerande beteende i litteratur 
I litteratur, forskning och ”ute på fältet” i förskolans verksamhet finns många olika 
benämningar på barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Exempel på 
uttryck kan vara jobbiga barn, explosiva barn, normbrytande barn, impulsiva barn, 
utagerade och bråkiga barn – kärt barn har många namn. Vad innebär de olika 
begreppen egentligen? 
 
Normbrytande barn – Barnet lever inte upp till de normer och regler som finns i barnets 
omgivning och det kan yttra sig aggressivt genom till exempel utbrott och icke 
aggressivt genom att bland annat bryta mot regler, ta eller förstöra saker. (Andershed & 
Andershed, 2005) 
 
Jobbiga och utagerande barn – Barn som uttrycker sig genom handlingar och 
beteenden i stället för med ord. Definition med hjälp av Longman Dictionary of 
Contemporary English är:  
”att uttrycka sig (tankar, omedveten rädsla etc.) genom handlingar och beteenden  
(behavior) snarare än genom ord.” (Wiking, 1991 s.7) 
 
Impulsiva barn – Barn som har en kort väg mellan impuls och handling vilket innebär 
att barnen inte planerar händelseförloppet utan det bara sker utan att de tänker efter eller 
vet varför. (Folkman, 1998) 
 
Bråkiga barn - Barn som beter sig väldigt aktivt, har dålig uthållighet, ofta ignorerar 
tillsägelser och instruktioner samt kan reagera med utbrott genom att exempelvis slåss, 
sparkas och förstöra saker. (Eresund & Wrangsjö, 2008) 
 
Explosiva barn – Barn som har svårt att hantera frustration och att vara flexibla i tanke 
och handling till följd av att de är sena i sin utveckling. Detta kan yttra sig genom 
”explosivt” utagerande beteende som är svårt att hantera både för omgivningen och 
barnet. (Greene 2003; Greene & Ablon, 2012) Explosiva barn har stora likheter med 
definitionen av bråkiga barn. Under arbetets gång har vi uppmärksammat att begreppet 
explosiva barn kan verka främmande för personer som inte är verksamma inom 
förskolan och att det kan leda till föreställningar om bomber, granater och tändtråd, det 
vill säga barn som bokstavligen exploderar. För att inte trigga igång denna 
föreställningsvärld väljer vi att använda begreppet barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende.  
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Definitionerna ovan används bland annat av forskare och personer som arbetar inom till 
exempel psykologi, psykiatri samt i arbetet som barnpsykologer och barn- och ungdoms 
terapeuter. När vi tolkar definitionerna upplever vi att det fokuseras mer på barnets 
oförmåga att leva upp till de normer och regler som finns i omgivningen genom 
koncentration på det barnet inte upplevs klara av. Dock vill vi uppmärksamma att de 
som gjort definitionerna ovan faktiskt utgår från ett helhetsperspektiv på barnets 
situation i undersökningar och forskning. 
 
I denna studie definierar vi begreppet barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende med barn som inte har någon konstaterad neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, men som av omgivningen kan upplevas ha svårt att tåla 
motgångar och förändringar samt kan använda ett beteende som orsakar kaos, obalans 
och frustration för både omgivningen och dem.  
 

3.2 Olika perspektiv inom specialpedagogik 
Inom specialpedagogik förekommer flera olika perspektiv som relationellt, punktuellt 
och kategoriskt perspektiv. Detta är olika sätt att betrakta och därmed förhålla sig till 
specialpedagogiska insatser vilket påverkar hur pedagoger bemöter barn i olika 
verksamheter. Von Wrights (2002) syn på det relationella och punktuella perspektivet 
grundar sig på Meads teori om att människors individualitet skapas i samspel mellan 
individer, där exempelvis pedagoger försöker se situationer ur både barnets eller 
barnens perspektiv och ett pedagogperspektiv. Under rubriken teoretisk referensram 
diskuteras det relationella och punktuella perspektiven mer ingående. 
 

3.3 Uppfattningar om orsaker till att barn upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende 

 

3.3.1 Barnet och miljön 
Vår genomgång av forskning om barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende betonar att samspel mellan barn och omgivning har stor betydelse för barnets 
framtida psykosociala utveckling. Ahlgren (1992) framhåller att barnet bland annat 
påverkas av samhällets kunskaper, normer och värderingar. Barnets självbild formas av 
barnets förutsättningar, erfarenheter och miljön. Enligt Bronfenbrenner (1979) skapas 
barnets beteende genom interaktioner mellan biologiska förutsättningar och miljön. 
Ogden (2003) framhåller att barn utvecklar social kompetens genom samspel med andra 
och att det handlar om hur barnen tillgodoser sina sociala behov och förhåller sig till de 
förväntningar som finns i omgivningen. Det beteende som barnet uppvisar beror på de 
miljöer och förväntningar som finns runt barnet. Gardner (1993) betonar betydelsen av 
att stimulera barnens interpersonella (sociala) och intrapersonella (individuella) 
förmågor för att hjälpa barnen att hantera relationer med omgivningen. Detta 
sammanfaller med Greenes (2003) tankar om att barn kan upplevas uppvisa impulsivt 
utagerande beteende genom explosivt beteende om eller när de har svårt att tolka, förstå 
och se sammanhang i tillvaron eller miljön. Enligt Carlsson (2007) beter sig barn 
impulsivt utagerande till följd av en oförmåga hos barnet att styra sig själv. Genom sin 
studie har Carlsson konstaterat vikten av att pedagogen skapar en nära relation till 
barnet och därefter hjälper barnet att träna och förbättra barnets kognitiva och 
känslomässiga förmågor. 
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Sameroff & Rosenblum (2006) hävdar att utagerande och antisocialt beteende kan 
uppstå och utvecklas genom genetiska, psykologiska och sociala komponenter. Att 
barnet upplevs som svårhanterligt samt har svårigheter med exekutiva funktioner kan 
exempelvis påverkas av barnets temperament, barnuppfostran och familjeförhållanden. 
Fleischer & Merland (2008) nämner att exekutiva funktioner utvecklas genom samspel 
med omgivningen och bland annat handlar om barnets kontroll över sina egna 
funktioner för att kunna förstå, planera och organisera kommande händelser eller 
situationer och därmed uppnå bästa resultat, lösning eller mål. Enligt Ogden (2003) har 
familjen stor betydelse för barn som uppvisar beteendeproblem. Det är vanligt att 
familjens gränser och resurser påverkar vad som uppfattas som ett problem. 
Beteendeproblem i förskoleåldern orsakas ofta av reaktioner på fostran, förändringar i 
familjen och andra händelser i livet. Patterson (1982) menar att impulsivt utagerande 
beteende kan förklaras med brister i samspelet mellan barnet och föräldrarna. När 
föräldrar som inte kan eller inte vågar hantera barnets utbrott eller konflikter kan det 
leda till att barnet skriker eller använder ett utagerande beteende som medel för att 
tvinga till sig saker genom framtvingande samspel, vilket Patterson kallar coercion 
theory. Denna ståndpunkt får också stöd hos Lutz (2006) som framhåller att barn i 
förskola kan uppvisa utagerande beteende som en följd av dålig gränssättning i hemmet 
och att det kan vara ett sätt för barn att fånga vuxnas uppmärksamhet.  
 

3.3.2 Social kompetens och utanförskap 
Många förskolebarn uppvisar ett beteende som kolliderar med omgivningens 
förväntningar och det kan leda till att barnet upplevs handla impulsivt och aggressivt 
mot andra barn. Ett sådant beteende kan leda till att barn stöts ut ur gemenskapen och 
hamnar utanför det sociala umgänget. Adolfson & Elmfeldt Öhrskog (2008) och Ogden 
(1991) skriver om barn som beter sig på ett icke förväntat sätt i olika sociala 
sammanhang. Ogden skriver om beteendeproblem och avser ett beteende som bryter 
mot omgivningens normer och regler till följd av exempelvis bristande socialisation, 
vägledning, sen utveckling och konfliktfyllt samspel med andra barn och vuxna. 
Adolfson & Elmfeldt Öhrskog nämner beteendeproblem med innebörden av ett 
destruktivt beteende som kan få negativa följder för barnet och eller dess omgivning. 
Exempel på omgivningens upplevelse av barns uppvisande av beteendeproblem kan 
vara verbal och fysisk aggressivitet, konflikter med andra barn och vuxna, kraftiga 
vredesutbrott, trots och olydnad.  
 
Folkman (1998) framhåller att barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
kan ha svårt att utveckla ömsesidigt samspel med omgivningen. Det kan leda till 
undvikande av interaktion med andra barn eftersom riktig förståelse och behärskning av 
regler för socialt samspel och lek inte utvecklats helt. Även Eresund & Wrangsjö (2008) 
och Wiking (1991) betonar att barn som upplevs uppvisa beteendeproblem genom 
exempelvis impulsivt utagerande beteende ofta har svårt att söka och upprätthålla 
sociala kontakter och samspel med andra eftersom de kan ha svårt att uppfatta och tolka 
signaler från omgivningen. Schad (2012) menar att det finns en ökning av sociala 
svårigheter och samspel mellan barnen och omgivningen. Orsaken till detta kan vara en 
kombination av fler barn i dagens förskolegrupper och färre pedagoger än tidigare. 
Wiking (1991) poängterar att barn i åldern 1-5 år har svårt att utveckla och upprätthålla 
socialt samspel med andra om gruppen är större än 6-8 individer. Större grupper kan 
bidra till att barn söker bekräftelse genom att bete sig antingen tillbakadraget eller mer 
utagerande. Wiking och Folkman framhåller vidare att barn som upplevs uppvisa 
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utagerande beteende ofta har ett sämre verbalt ordförråd än jämnåriga kamrater vilket 
kan bidra till att beteendet uppkommer eftersom utveckling av tal och samspel är 
beroende av varandra. Eresund & Wrangsjö och Folkman poängterar att andra barn och 
vuxna i omgivningen kan bli rädda för barn som beter sig utagerande. Folkman 
framhåller också att barn kan använda ett utagerande beteende som en 
överlevnadsstrategi grundat på brister i miljön eller till följd av biologiska svårigheter. 
Exempel på brister i miljön kan vara att barnet till exempel inte känner sig sedd, saknar 
struktur och förutsägbarhet i tillvaron, upplever brist på gensvar från omgivningen. 
Exempel på biologiska svårigheter kan vara oförmåga med att förstå, tolka och sortera 
intryck från omgivningen. Oavsett orsak till beteendet har alla barn som beter sig 
osocialt ofta svårt i det sociala samspelet med andra individer och detta kan bidra till att 
de hamnar utanför den sociala gemenskapen eftersom de inte riktigt passar in. Lutz 
(2006) och Ogden (1991) menar att utanförskapet kan leda till att barnet stämplas som 
avvikare och fastnar i den rollen. Goffman (2001) hävdar att stämpling kan leda till 
stigmatisering som av omgivningen kan uppfattas som oförmåga eller oduglighet. 
Ogden och Wrangsjö (1998) skriver om den självuppfyllande profetian som innebär att 
det stämplade barnet försöker att leva upp till de negativa förväntningar som 
omgivningen har. Wrangsjö poängterar att barnet ser sig själv som det blir betraktat och 
bemött. Ogden nämner att omgivningen ofta tilldelar barnet en avvikande roll när barnet 
uppvisar osocialt beteende tillsammans med aggressivitet. Detta leder ofta till att barnet 
blir svårt att kontrollera och bemöts negativt av omgivningen, vilket i sin tur försvårar 
inlärning och utvecklandet av sociala kunskaper. 
 

3.3.3 Barns psykiska ohälsa 
Schad (2012) framhåller att barns psykiska ohälsa har ökat och att den visar sig genom 
till exempel sömnstörningar, ont i magen, utagerande beteende, 
koncentrationssvårigheter och passivitet. 
 
Stressiga situationer där barnen måste fatta snabba beslut och agera i ett socialt 
sammanhang kan skapa frustationer hos många barn. Dessa situationer förekommer ofta 
inom förskolan och Skolverket (2003) betonar att kombinationen med få pedagoger och 
många barn i förskolans barngrupper kan orsaka stress och påverka relationer och 
språkutvecklingen hos barn på ett negativt sätt. Enligt en studie av Zsolnai; Lesznyàk & 
Kasik (2012) reagerar barn med aggressiva handlingar när de blir utsatta för 
stressituationer till exempel när någon tagit ett spel eller en leksak från dem. Barnens 
sociala och kognitiva färdigheter kan påverka deras aggressiva och pro-sociala beteende 
i stressiga situationer. Därför är det viktigt att barn som uppvisar svaga kognitiva 
förmågor får stöd i att hantera olika moment i förskolans verksamhet. Elias; Weissberg; 
Hawkins; Perry; Zins; Dodge; Kendall; Gottfredson; Rotheram-Borus; Jason & Wilson-
Brewer (1994) nämner att barn som utvecklat god social kompetens har lättare för att 
klara av stress och motgångar och kan fungera som en bra förebild för barn som 
behöver hjälp och stöd i det sociala samspelet med andra individer. 
 
Sakimura; Dang; Ballard & Hansen (2008) uppmärksammar i sin studie att barn kan 
bete sig impulsivt utagerande till följd av kognitiva svårigheter och icke hanterbart 
temperament. Enligt Jakobsson & Nilsson (2011) handlar kognitiva funktioner bland 
annat om att kunna tolka, processa, återge och minnas information. Vid kognitiva 
svårigheter kan det vara svårt att komma ihåg vad som sagts, tolka det rätt och få en 
helhetsbild. Barnen i Sakimura & Dang m.fl. studie visade låg anpassningsförmåga, låg 
uthållighet, hög aktivitet, negativ stämning och bristfälliga kognitiva värderingar, 
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avvikande temperament och ägde genomsnittlig kognitiv förmåga. Drygt 60 % av 
barnen i studien hade sömnstörningar, andra hälsoproblem och misstänkta 
utvecklingsproblem. I studien framkom att barnens sociala miljö, tal- och 
språkförseningar och försämrad hälsa kan ge upphov till ett icke önskvärt och 
temperamentfullt beteende. Även Nyberg & Lindberg (2003:7) nämner i samband med 
barns mentala hälsa att inlärningssvårigheter, svag social kompetens, bristande förmåga 
att tolka sociala kontakter och svårigheter med exekutiva och kognitiva funktioner kan 
skapa utagerande beteende hos barn.  
 

3.3.4 Pedagogernas arbetssituation 
Kelly & Berthelsen (1995) undersöker hur lärare som arbetar med barn i åldern 4-5 år i 
förskola upplever stress. Studien konstaterar att stressen för dessa lärare har ökat vilket 
kan bero på ändrade krav vad gäller utbildning och samhällets förväntningar. Faktorer 
som orsakar stress är till exempel tidsbrist, svårigheter att möta barns olika behov, 
hantering av olika administrativa uppgifter, föräldrasamverkan och brist på resurser. När 
det gäller tidsbrist och administrativt arbete framhåller Ekholm & Hedin (1993) att 
pedagoger i förskolan har många olika arbetsuppgifter som till exempel pedagogiskt 
ansvar i kombination med administrativt arbete. De olika arbetsuppgifterna gör att det 
blir svårt att få tiden att räcka till för att göra ett bra arbete både pedagogiskt och 
administrativt. Enligt Löfdahl & Pérez Prieto (2009) och Persson & Tallberg Broman 
(2002) fokuserar de som arbetar inom förskola och skola numera mindre på barnen eller 
eleverna och mer på samarbete med andra vuxna genom exempelvis arbete i olika 
arbetsgrupper med mer administrativ inriktning. Ohlsson (2004) poängterar betydelsen 
av samarbete mellan de som undervisar för att klara av arbetssituationen på bästa sätt 
utifrån de förutsättningar som finns trots brist på både tid och resurser. 
 
Stress kan uppkomma av olika orsaker och Arbetsmiljöverket (2011) och Ekelöf (2011) 
signalerar att det är vanligt med stress till följd av bland annat hög arbetsbelastning 
inom förskolan. Arbetsmiljöupplysningen (2013) framhåller att det finns både positiv 
och negativ stress. Den positiva stressen är inte skadlig och sker oftast under korta 
tidsperioder där den som råkar ut för stressen fortfarande har kontroll, stöd och tid för 
vila. Den negativa skadliga stressen äger nästan alltid rum under längre tidsperioder och 
den som upplever stressen har inte förmåga att behärska komponenterna kontroll, stöd 
och tid för vila. Kelly och Berthelsen hävdar att stress kan skapas av krav som är 
antingen interna eller externa eller en kombination av båda. Interna krav kan vara 
pedagogens förmåga att klara av det dagliga praktiska arbetet, det vill säga 
förutsättningar och krav som pedagogen kan påverka och styra själv. Externa krav kan 
vara organisation och styrning av exempelvis resurser som är svårare för pedagogen att 
påverka och ändra. 
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3.4  Arbetssätt som bidrar till att stödja barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende 

 

3.4.1 Förskolans pedagogiska uppdrag 
Enligt Skolverket (2010a) ska förskolan: 
 

… lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 
för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med 
hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 
främjas. 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 
enskilda barnet och barngruppen. 
                                                                                  (Läroplan för förskolan, 2010 sid 5-6) 

 
En viktig miljö för barnet förutom hemmet är förskolan som är det första steget i det 
livslånga lärandet. Skolinspektionen (2011) framhåller att den svenska förskolan 
överlag håller god kvalitet och enligt Kärrby (2001) och Andersson (1989) är det en 
framgångsrik faktor som främjar barns lärande och det sociala samspelet med 
omgivningen.  Skolverkets statistik (2013) visar att antalet barn i förskola ökat med 
cirka 10 % på 10 år och med cirka 24 % på 15 år. Deltagandet i förskola för barn i 
åldern 4-5 år är cirka 95 %. Statistiska Centralbyrån (2012) bekräftar att antalet barn 
inom förskolan har ökat samtidigt som antalet pedagoger minskat i stort sätt varje år 
under det senaste decenniet. Förskolan har expanderat under denna tidsperiod för att 
kunna ta emot alla barn som är berättigade till förskola. Storleken på förskolans 
barngrupper i relation till antalet pedagoger är ett ämne som ständigt diskuteras och som 
det finns skilda åsikter om. Bremberg (2002) hävdar i motsats till Clarke-Steward 
(1993) att personaltätheten och gruppstorleken inte har någon större inverkan på barn 
som visar tendenser till psykisk ohälsa som till exempel icke önskvärt beteende. 
Dessutom anser han att minskning av antalet barn i barngrupperna och ökning av antalet 
pedagoger inom förskolan skulle medföra för stora kostnader för samhället. Skolverket 
(2003) framhåller dock att högre pedagogisk kvalitet kan uppnås genom att arbeta med 
barnen i mindre grupper i stället för att öka antalet barn och pedagoger och arbeta i 
större grupper. Vidare konstaterar Skolverket (2004) att antalet barn i behov av särskilt 
stöd har ökat i de förskolor där antalet barn i barngrupperna har blivit större. Skolverket 
upplyser om att det idag inte finns några rekommendationer av antalet barn och vuxna 
inom förskolan och de välkomnar någon form av regler eller anvisningar kring detta.  
   
Samhället ställer höga krav på kvalitet av den pedagogiska verksamheten och 
kompetensen hos pedagoger i förskolan. Många förskolor klarar dessa krav, men enligt 
Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag (2011) har ett stort 
antal förskolor fått påpekande om otillfredsställande pedagogisk miljö där det till 
exempel saknas rum för avskild lek och sagoläsning utan att bli störd. Dessutom 
uppmärksammades bullrigt pedagogiskt material, tråkiga utegårdar och bristande 
pedagogisk kunskap hos pedagoger. Nordin-Hultman (2004) har studerat och 
dokumenterat pedagogiska miljöer i svenska och engelska förskolor. Studien visar att 
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pedagogiska miljöer bidrar till vad barn gör och hur de beter sig, vilket i förlängningen 
kan påverka omgivningens tolkningar och upplevelser av barnens beteende och om de 
anses vara i behov av särskilt stöd eller inte. Förskolor ska erbjuda alla barn möjligheter 
till goda relationer och aktiviteter som bland annat främjar barnets sociala och 
intellektuella utveckling. Avsaknaden av lärorika och meningsfulla pedagogiska miljöer 
i förskolan kan bidra till att barn kan bete sig på ett sätt som av omgivningen uppfattas 
som negativt. Haug (2003) betonar speciellt vikten av att anpassa miljön efter barnets 
förutsättningar när till exempel pedagoger eller omgivning upplever att barnets 
avvikande beteende orsakas av dåligt samspel mellan barnet och miljön. Om det 
avvikande beteendet istället tros bero på problematik hos barnet koncentrerar sig 
omgivningen på det för att hitta metoder eller åtgärder för att bearbeta barnets 
problematik och svårigheter. Folkman (1998) framhåller att omgivningens upplevelser 
av barnets negativa sociala beteende kan skapas när barnet inte ges eller inte har 
möjlighet att förutse vad som förväntas eller vad som ska ske genom att barnets tillvaro 
inte går att förutsäga eftersom det kanske saknas struktur och barnet inte känner sig 
sedd. Adolfson & Elmfeldt Öhrskog (2008) och Folkman poängterar betydelsen miljöer 
och verksamheter med fasta rutiner och strukturer med hjälp av exempelvis tydliga 
ramar och tydlig kommunikation, förberedelser vid övergångar och lugn miljö för att 
främja utvecklingen av barnets kognitiva förmåga.  
 
I enlighet med förskolans läroplan ska förskolan samarbeta med barnets vårdnadshavare 
och hemmet för att på bästa sätt utveckla barnets kunskap och dess sociala förmågor. Ett 
exempel på samverkan mellan förskolan och hemmet tydliggörs i en studie av Stefan & 
Miclea (2013). I denna undersökning deltog barn i åldern 4-5 år, pedagoger och 
föräldrar i ett social-emotionellt program (SEP) för att stödja och hjälpa barn som 
uppvisar avvikande beteende. Efter fem månader hade pedagogernas förmåga att 
hantera störande beteende förbättrats och förmågan att utveckla barnens sociala och 
emotionella kompetens hade också utvecklats i positiv riktning. Även föräldrarna 
upplevde en positiv förändring när det gällde barnens sociala förmågor och samspel. 
Dessutom blev barnen bättre på att med ord beskriva känslor i stället för att uppvisa ett 
störande beteende. Herrera & Little (2005) har i en studie undersökt på vilket sätt 
föräldrar och pedagoger identifierar beteendeproblem hos barn i åldern 3-5 år. Resultat 
visar att ett oönskat beteende hos barn under en lång period kan skapa problem för 
barnet och omgivningen. I studien framhåller de också vikten av tidiga insatser i 
samarbete mellan förskolan och hemmet för att förebygga icke önskvärt beteende hos 
barn. 
 

3.4.2 Pedagogers arbetssätt och bemötande  
Enligt Skolverket (2010c) är kvaliteten i förskolan beroende av pedagogernas 
pedagogiska kompetens och förmåga att skapa kontakt och dialog med barnen. Goda 
relationer mellan exempelvis en pedagog och ett barn kan bidra till att barnet känner 
trygghet. Enligt Nordin-Hultman (2004) är det viktigt att pedagogerna är måna om att 
skapa relationer som bygger på omtanke där barnet eller barnen får hjälp och stöd i 
olika situationer i förskolans verksamhet. Taggart; Sammons; Smees; Sylva; Melhuish; 
Siraj-Blatchford; Elliot & Lunt (2006) påpekar att barn som är i behov av särskilt stöd 
kan hjälpas om de i tidigt skede får stöd och stimulans i sin kognitiva och sociala 
utveckling av skickliga pedagoger. Studien konstaterar att hög kvalitet på förskolans 
pedagogiska verksamhet ofta underlättar skolgången för barn som är i behov av särskilt 
stöd. Även Ogden (2003) betonar betydelsen av att hitta den hjälp och det stöd som 
varje barn behöver. När det gäller utveckling av barns sociala kompetens och stimulans 
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av lärande kan det ibland behövas ändringar eller justeringar av omgivningens krav och 
förväntningar. Stefan & Miclea (2013) visar i en studie att pedagogers förmåga att 
hantera barn som beter sig avvikande har betydelse för hur barnen kan utveckla sin 
sociala och emotionella kompetens. Detta handlar bland annat om att kunna samspela 
med omgivningen och verbalt kunna beskriva känslor istället för att visa störande 
beteende. När det gäller pedagogens roll och förhållningssätt mot barn som upplevs 
uppvisa ett beteende som av omgivningen betraktas som avvikande eller annorlunda 
nämner Palla (2011) vikten av att exempelvis vara omtänksam i bemötandet, se det 
positiva och behålla lugnet. Ogden (2003) har snarlika tankar och pekar på betydelsen 
av att som pedagog klara av att tillåta, ställa lagom krav, tolerera och förebygga. För att 
lyckas med detta behövs det till exempel ett bra samspel och positiva förväntningar 
mellan barn eller elev och pedagog, god struktur samt möjlighet att få hjälp och stöd. 

 
Folkman (1998), Haug (2003) och Wiking (1991) påtalar alla vikten av anpassning av 
miljön för att hjälpa barn som uppvisar osocialt beteende. Alla betonar betydelsen av att 
hitta strategier för barnet att utveckla olika förmågor och det sociala samspelet. 
Folkman framhåller betydelsen av att som pedagog skapa ramar och strukturer för att 
därigenom bli tydlig och förutsägbar för barnet. Även Wiking berör vikten av tydlighet 
och struktur samt framhåller att det också behövs kontinuitet i det som sker med och 
runt barnet. Genom att som pedagog skapa trygghet, erbjuda omtanke, tydliga regler 
och gränser finns goda möjligheter att arbeta med och förbättra barnets beteende. I 
samband med detta poängterar Hejlskov Jörgensen (2009) att barn och vuxna lär på 
olika sätt. Barn lär genom att få veta att de gjort rätt. Förklaringen till detta är att barn 
ofta gör fel eftersom de än inte riktigt vet vad som är rätt respektive fel. För barn är fel 
och misstag naturliga inslag i inlärningsprocessen. För att som pedagog hjälpa barn i sitt 
lärande är det viktigt att uppmärksamma det som fungerar och går bra genom att bland 
annat använda beröm och positiv feedback. Till skillnad från barn lär vuxna av 
begångna misstag eftersom de har en klarare bild av vad som är rätt och fel samt 
försöker hålla sig till det som är rätt. Det innebär att misstag sker mer sällan och att 
lärande utvecklas genom de konsekvenser som misstagen för med sig.  
 
När det gäller barns lärande och utveckling påtalar Bygdesson-Larsson (2010) att det 
som pedagog är av stort värde att kunna leva sig in i barnets situation och upplevelser 
för att kunna erbjuda den hjälp och stöd som barnet har störst behov av. Även Folkman 
(1998) menar att utagerande barn har behov av pedagoger eller andra vuxna som 
försöker se situationer och händelser ur barnets perspektiv och därmed kan erbjuda den 
hjälp eller det stöd som passar bäst. Detta sammanfaller med Eresund & Wrangsjös 
(2008) och Wikings (1991) tankar om att ha förståelse för barnets beteende samt att 
pedagoger och andra vuxna är viktiga för att stötta och hjälpa barnen vidare i sin 
utveckling. Enligt Eresund & Wrangsjö behöver alla barn hjälp och stöd för sin 
utveckling från omgivningen men behovet är extra stort om barnet inte beter sig på ett 
för omgivningen socialt accepterat sätt. De behöver möta pedagoger och andra vuxna 
som skyddar, tröstar och vägleder. Folkman framhåller som sagt att barn som beter sig 
utagerande har behov av: 

• Goda relationer – försök se barnet för den det är, visa att du bryr dig, skapa en 
god stämning runt barnet. 

• Tydlighet och förutsägbarhet – skapa ramar att följa  
• Närhet och kroppskontakt 

 
Bremberg (2002) anser i sin rapport att förskolan kan reducera utagerande beteende hos 
barn genom att använda barncentrerad pedagogik vilket innebär att pedagoger fokuserar 
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på barnen och ger de utrymme att ta egna initiativ till lärande. Även känslomässig 
träning där barnen få utveckla sin sociala kompetens kan minska utagerande beteende 
hos barn.  
 
Lutz (2006) anser att arbetet med utagerande barn i förskolan underlättas av om det 
finns en eller flera pedagoger som kan fungera som stöd och hjälp genom att bland 
annat hjälpa barnet in i gruppen, vara en förebild, sätta gränser och förklara vad som 
händer och sker. För pedagoger är det viktigt att vara nära dessa barn och ligga steget 
före för att ha möjlighet att undvika eller förutse vad som är eller kommer att bli 
problematiskt och svårt för dem. Skolverket (2003) betonar att pedagoger ofta har som 
intention att möta barnen för att förstå vad de vill och är intresserade av. Det är viktigt 
att pedagoger lyssnar på vad barnen säger och uppmärksammar vad de gör och har det 
som utgångspunkt i planeringen av verksamheten. En genomtänkt förskoleverksamhet, 
pedagogernas förhållningssätt, strategier och attityder kan hjälpa och lära barnen att 
utveckla ett socialt samspel med andra och träna olika exekutiva funktioner genom att 
till exempel samtala, samspela, förhandla, dela med sig och vänta på sin tur.  
 
Johansson (1983) påstår att pedagogisk samsyn och gemensamt förhållningssätt i 
arbetslaget främjar arbetet med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende. I studien ingick två förskoleavdelningar där det på den ena avdelningen 
förekom många konflikter mellan barnen i relation till pedagogers olika sätt att agera 
och bemöta barn som var inblandade i konflikter. Den andra avdelningen hade tydlig 
strukturerad pedagogisk miljö med tydliga ramar och struktur som följdes av hela 
arbetslaget. Där uppstod färre konflikter mellan barn som bröt mot omgivningens regler 
och normer. Resultatet av studien belyser vikten av samsyn bland pedagoger angående 
den pedagogiska verksamheten.  
 

3.4.3 Specialpedagogens roll och uppdrag samt tidiga specialpedagogiska 
insatser 

Enligt Bladini (2004) har pedagoger många gånger olika åsikter om vad som ingår i 
specialpedagogens uppdrag och pedagogerna har ofta höga krav och förväntningar på 
specialpedagogens yrkesprofession. Dessa föreställningar kan leda till att 
specialpedagogen tilldelas rollen som en expert, vilket inte stämmer med beskrivningen 
av specialpedagogens uppdrag. Persson (2007) vidmakthåller att specialpedagogens 
funktion innefattar olika uppdrag, men framför allt ligger fokus på att tillsammans med 
rektor eller förskolechef utveckla den pedagogiska lärmiljöns kvalitet så alla barn och 
elever stimuleras till inlärning. Vidare menar Persson att specialpedagogens roll och 
uppdrag helt beror på den aktuella verksamhetens behov vilket ställer stora krav på 
mångsidigheten gällande specialpedagogens kompetens och kunskap inom 
specialpedagogik. Specialpedagogen kan arbeta med till exempel rådgivning och 
handledning för pedagoger eller lärare, arbetslag och föräldrar samt kartläggning och 
analys av barnets eller elevens miljö. Syftet är att gynna olika behov hos barn och elever 
genom att bland annat förbättra och utveckla pedagogernas arbetssätt och arbetsformer. 
 
Både Skolverket (2010a) och Skolverket (2010b) poängterar tydligt att barn ska få den 
hjälp och det stöd de behöver för sin utveckling. För att förskolan ska kunna bemöta 
barns olika behov behövs ibland råd och stöd inom specialpedagogiska områden. 
Nilholm (2007) och Persson (2007) nämner att specialpedagogiska insatser ofta används 
när den normala pedagogiken inte räcker till och att det är viktigt att uppmärksamma 
möjligheter för lärande och utveckling samt anpassning av miljö och verksamhet efter 
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barnens behov och förutsättningar.  De specialpedagogiska insatserna kan exempelvis 
bestå av konsultation och handledning av specialpedagog för personal på förskolan. 
Axberg (2007) betonar vikten med tidiga insatser för barn som uppvisar störande 
beteende. Barn som får hjälp att hantera sitt beteende tidigt genom exempelvis social-
emotionell träning får bättre förutsättningar till samspel med omgivningen och 
samhället gör stora ekonomiska besparingar. Lutz (2006) poängterar att tidiga insatser 
kan hjälpa barn att kontrollera sitt avvikande beteende. Barn som beter sig utagerande 
har ofta svårt med motivation, impulskontroll och socialt samspel med andra och enligt 
Ogden (2003)  kan det vara bra att strukturera miljö och undervisning så att barn och 
elever vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Ogden poängterar att 
struktur är ett sätt att stimulera barns och elevers lärande och utveckling. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras arbetets teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen 
utgörs av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell med olika system och 
interaktioner mellan barnet och miljön samt hur vi använder den, samt Von Wrights 
teori om punktuellt och relationellt perspektiv i kombination med hermeneutisk ansats.  
 
Hultén; Hultman & Eriksson (2007) menar att teori kan användas som en karta för att 
visa på den kunskap och de erfarenheter som finns samt för att skapa förståelse för saker 
vi ännu inte riktigt förstår eller vet så mycket om. Eliasson (1995) betonar vikten av att 
reflektera och kritiskt granska den verksamhet man som forskare känner till för att på ett 
bättre sätt kunna förstå de människor och den verksamhet som studeras. Hultén m.fl. 
framhåller att fördjupade kunskaper är en förutsättning som ger möjligheter till 
förändring och utveckling. Eliasson poängterar att olika forskare kan betrakta samma 
fenomen på olika sätt eftersom de använder olika utgångspunkter och tolkningar av det 
empiriska materialet.  
 

4.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
Det finns många böcker och studier kring Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell och vi har fokuserat på det Bronfenbrenner (1979) skrivit själv samt Anderssons 
(1986) tolkning. Bronfenbrenner betonar att den utvecklingsekologiska modellen har 
sitt ursprung i beteende- och samhällsvetenskap och bland annat handlar om hur 
aktiviteter, roller, närmiljöer, sociala nätverk, kulturer och institutioner påverkas av 
varandra och barnets utveckling. Barnets utveckling är beroende av interaktioner med 
andra individer genom till exempel samspel och deltagande kommunikation i och 
mellan olika närmiljöer. Bronfenbrenner betonar vikten av att ta hänsyn till hela det 
ekologiska systemet som finns omkring barnet som utvecklas. Enligt Anderssons 
tolkning kan det hjälpa oss att förstå och uppmärksamma förhållanden i miljön för att 
främja barnets utveckling i samspelet mellan individen och miljön.  
 
Den ekologiska modellen består av fyra olika nivåer eller system som delas in i 
mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem som alla påverkas och 
samspelar med varandra. Andersson (1986) poängterar att roller, aktiviteter och 
relationer på mikronivå påverkar barnets utveckling i de övriga systemen. Här följer en 
schematisk bild över hur systemen förhåller sig till varandra och därefter kommer en 
förklaring till respektive system. 
 

 
Figur nr 1 visar vår tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Den cirkelformade figuren tydliggör hur de olika 
systemen ligger utanpå varandra. Pilarna i figuren förklarar och förtydligar att förändringar i ett system kan påverka de övriga 
systemen eftersom att de hänger ihop och inverkar på varandra.  
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4.1.1 Mikrosystem  
Bronfenbrenner (1979) menar att mikrosystemet består av relationer som skapas genom 
de aktiviteter och roller som finns eller sker i barnets omedelbara närhet. 
Bronfenbrenner upplyser om att barnet befinner sig i mikrosystemets centrum och 
utvecklar relationer med familj och andra som finns i barnets närhet. Anderssons (1986) 
tolkning av mikrosystemet innebär bland annat att barn utvecklas och påverkas genom 
samspel med andra individer. Andersson uppmärksammar speciellt samspelet mellan 
två individer, barnet och en vuxen. Yngre barn kan med hjälp av vårdare eller 
pedagoger få stimulans och stöd i sin utveckling i olika gruppsituationer genom 
exempelvis instruktioner, beröm och tröst. Här är det viktigt med engagerade pedagoger 
som erbjuder en bra miljö och stimulerande aktiviteter där barnen erbjuds testa, 
undersöka, och utveckla olika roller och relationer till andra individer. 
 

4.1.2 Mesosystem 
Enligt Andersson (1986) och Bronfenbrenner (1979) består mesosystemet av relationer 
mellan två eller flera mikrosystem där det utvecklande barnet ingår. Andersson 
framhåller att barnet får en mer positiv utveckling om det finns bra kontakter mellan 
olika mikrosystem med gemensamma mål, roller och relationer. Bronfenbrenner menar 
att mesosystemet börjar utvecklas när barnet mer aktivt börjar uppmärksamma och bli 
mer medveten om relationer mellan olika mikrosystem. För att klara av detta behöver 
barnet kunna vara mer flexibel i sin kognitiva och sociala kompetens samt ha förmåga 
till anpassning när det gäller olika individer, uppgifter och situationer. Bronfenbrenner 
poängterar att till exempel familjen, förskolan och kamrater är viktiga i mesosystemet. 
 

4.1.3 Exosystem 
Andersson (1986) och Bronfenbrenner (1979) framhåller att exosystemet består av 
länkar och processer mellan två eller flera närmiljöer som det utvecklande barnet inte 
ingår i själv, men som ändå påverkar processer och händelser i barnets omedelbara 
närhet eller närmiljö. Bronfenbrenner och Andersson betonar att påverkan kan ske i två 
steg. För det första kan händelser i den yttre närmiljön påverka processer i det 
utvecklande barnets mikrosystem. För det andra kan processer och händelser i själva 
mikrosystemet utveckla och förändra barnets mikrosystem. Det är vanligt att forskning 
på området bara fokuserar på ett av dessa steg, men att forskningen ändå reflekterar och 
drar slutsatser i det andra steget. Andersson menar att exosystemet kan handla om 
förutsättningar för olika institutioner i samhället när det gäller aktiviteter, roller och 
relationer. Exosystemet tar hänsyn till det utvecklande barnets behov vid exempelvis 
beslutfattande och fördelning av resurser. Exempel på faktorer på exonivå kan vara 
föräldrarnas arbetsplats och familjens vänner. 
 

4.1.4 Makrosystem 
Andersson (1986) och Bronfenbrenner (1979) menar att makrosystemet bland annat 
handlar om samhällssyn och övergripande mönster, innehåll och processer som finns på 
mikro-, meso- och exonivå och hur det påverkar barnets utveckling. Makrosystemet 
innefattar till exempel religion, ideologi, resurser och politik. Detta kan exempelvis 
påverka förutsättningar för utbildning och utveckling av förskola och skola. 
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4.2 Hur vi använder Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
 

4.2.1 Mikrosystem 
Mikrosystemet är modellens centrum och här befinner sig det barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende. Barnet kan ha svårt att kontrollera sitt agerande och kan 
uttrycka sig plötsligt genom att exempelvis slåss, bitas, skrika, kasta och förstöra saker. 
Här är det viktigt att omgivning, pedagoger och andra viktiga vuxna arbetar för att 
skapa goda relationer, se det positiva och ha tilltro till barnets förmågor och 
förutsättningar.  
 

4.2.2 Mesosystem 
Mesosystemet är nivån utanför mikrosystemet och kan exempelvis handla om kompisar 
och pedagoger på förskolan. Alla barn behöver sociala relationer med andra för att växa 
och utvecklas. Barn som av omgivningen upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende kan ha svårt i den sociala kontakten och samspelet med andra barn och vuxna. 
Det kan leda till att de barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
försöker ta kontakt på fel sätt vilket av andra kan tolkas som ett felaktigt eller mindre 
bra beteende. För omgivningen är det viktigt att inte döma eller stämpla barn som 
uppvisar impulsivt utagerande beteende som ”avvikande, dumma eller jobbiga”. Som 
pedagog är det viktigt att tänka på bemötande och förhållningssätt mot både barn och 
andra vuxna. 
 

4.2.3 Exosystem 
Exosystemet är nivån utanför mesosystemet och handlar bland annat om vad som kan 
bidra till eller orsaka att barn uppvisar impulsivt utagerande beteende i förskolan. I dag 
är det många barn och få pedagoger i förskolans barngrupper och det genomförs många 
aktiviteter och lärsituationer för att leva upp till de strävans mål och riktlinjer som 
Skolverket (2010)  utarbetat i Läroplan för förskolan. Här är det viktigt att analysera 
miljöns utformning och den pedagogik som används eftersom det stimulerar och 
påverkar barnens utveckling. Det kan också vara bra att ligga steget före och vara 
medveten om vilka svåra situationer som kan uppstå samt att inte alltför mycket utsätta 
de barn som uppvisar impulsivt utagerande beteende för det de har svårt för. För att ge 
hjälp och stöd kan det underlätta att arbeta i mindre grupper, använda bilder och tecken 
för att förtydliga vad som ska hända och ske. 
 

4.2.4 Makrosystem 
Makrosystemet är nivån utanför exosystemet och berör bland annat de styrdokument 
och förordningar som gäller för förskolans verksamhet och förskolans och samhällets 
syn på barn som uppvisar impulsivt utagerande beteende. På makronivå är det viktigt att 
analysera hur det ser ut runt barnet och sätta detta i relation till hur det kan påverka 
barnet. Dessutom är det betydelsefullt att arbetslagen i förskolan diskuterar och lyfter 
frågor och tankar om olikheter hos barn och hur pedagoger kan förhålla sig till och 
bemöta detta. Det kan hända att samhället anser att barnets svårigheter och problematik 
ligger hos barnet självt till följd av att föräldrarna inte har uppfostrat det tillräckligt bra. 
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För att skapa en mer överskådlig bild av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
samt förklara hur den används i studien har följande tabell skapats: 
 
 Bronfenbrenners modell Hur vi använder Bronfenbrenner 
Mikrosystem Barnet befinner sig i systemets 

centrum och utvecklas genom 
samspel i olika aktiviteter och roller 
som finns eller sker i barnets 
omedelbara närmiljö. Exempel på 
olika mikrosystem kan vara familjen, 
förskolan och kamrater. 
 

I centrum för vår studie finns det 
barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende. 

Mesosystem Bildas genom kontakter mellan flera 
mikrosystem. Exempel kan vara 
kontakter mellan familj, förskola och 
kamrater. 
 

Här koncentrerar vi oss på samspelet 
mellan barnet, kompisar och 
pedagoger på förskolan. 

Exosystem Består av processer och händelser 
som barnet inte själv kan påverka 
men som ändå indirekt påverkar 
barnet. Exempel: Föräldrarnas 
arbetsförhållanden och familjens 
vänner. 
 

Vilka orsaker och förklaringar finns 
till att barn upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende. 

Makrosystem Handlar bland annat om den 
samhällssyn och politik som bedrivs 
i samhället samt de resurser 
förskolan har att tillgå. 

Handlar exempelvis om samhällets 
syn på barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande samt de 
styrdokument och förordningar som 
förskolan har att förhålla sig till. 
 

 

4.3 Von Wrights relationella och punktuella perspektiv 
 

4.3.1 Relationellt perspektiv 
I det relationella perspektivet framhåller Von Wright (2000) i likhet med Persson (2007) 
och Emanuelsson; Persson & Rosenqvist (2001) att barnet betraktas i ett sammanhang 
och i relationer med andra. Von Wright (2002) poängterar att barnets svårigheter och 
problem uppstår i situationer som är knutna till ett sammanhang och att det krävs ett 
möte och samförstånd mellan den pedagog som hjälper och det barn som blir hjälpt. Ett 
sätt att som pedagog skapa samförstånd kan vara att försöka ta barnets perspektiv i 
kombination med en helhetssyn på barnet och dess situation. Inom det relationella 
perspektivet menar Persson och Emanuelsson m.fl. att pedagoger ofta betraktar barn i 
svårigheter och framhåller betydelsen av interaktion och samspel mellan barnet och 
miljön. Genom att förändra och anpassa omgivningen, verksamheten och miljön till 
barnets förutsättningar och behov finns ökade möjligheter till stimulans av utveckling 
och kunskapsinhämtning. Det relationella perspektivet arbetar med barnets bästa för 
ögonen på lång sikt i syfte att stimulera och utveckla barnets lärande under hela livet. 
Detta innebär att arbetet och insatserna främst fokuserar på orsaken till problematiken 
mer än insatserna för att lösa akuta problem. Detta kräver både kunskap och flexibilitet 
hos pedagoger och verksamheten inom förskola, skola och andra 
utbildningsverksamheter.  
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4.3.2 Punktuellt perspektiv 
Von Wright (2002) menar att det punktuella perspektivet ser och uppfattar barnets 
svårigheter och problem som något som finns hos individen och ska åtgärdas utan att ha 
en helhetssyn till barnets totala situation. Det innebär bortseende från barnet som 
individ och att koncentrationen läggs på barnets svårigheter och sökande efter åtgärder 
för att arbeta med detta. Det punktuella perspektivet överensstämmer till stora delar med 
det perspektiv som Persson (2007) och Emanuelsson m.fl. (2001) kallar det kategoriska 
perspektivet. I det kategoriska perspektivet ser ofta pedagoger barn med problem och 
många gånger läggs skulden för barnets svårigheter på själva individen, dess begåvning 
och hemförhållanden.  Inom det kategoriska perspektivet arbetar nästan alltid pedagoger 
kortsiktigt och fokuserar på barnets specifika behov och svårigheter. 
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5 Metod 
I detta kapitel redogörs bland annat för hur vi sökt forskning och annan litteratur, val av 
metod, urval, datainsamling och bearbetning, tillförlitlighet och äkthet samt etiska 
aspekter. Dahmström (2011) och Bryman (2011) framhåller vikten av att hitta en så bra 
metod som möjligt för att få svar på det syfte och de frågeställningar som finns för 
studien.  
 

5.1 Val av metod 
I arbetet med denna studie sökte vi litteratur, forskning och artiklar på bibliotekets olika 
söktjänster som exempelvis Libris, ERIC och artikelsök. Utmaningen var att hitta och 
använda effektiva sökord att få fram intressant information. För att lyckas med detta 
använde vi de sökord som kom upp på olika artiklar och genom att läsa och leta efter 
referenser i referenslistan i den litteratur vi läste under hand. Vi fick också tips på 
lämplig litteratur från föreläsare, lärare, handledare och andra studenter. Vi använde 
följande sökord inom området impulsivt utagerande beteende: normbrytande beteende 
hos barn, avvikande beteende hos barn, explosiva barn, behavior problems i preschool, 
explosive children, antisocial children, aggressive and impulsive children samt difficult 
child temperament. 
 

5.1.1 Kvantitativ respektive kvalitativ metod 
Inom forskning skiljer man ofta på kvantitativ respektive kvalitativ metod.  Bryman 
(2011) framhåller att kvantitativ metod ofta innebär bearbetning av ett större empiriskt 
material som processas och studeras matematiskt för att få fram samband och variabler. 
Kvalitativ metod är ofta inriktad på att genom intervjuer eller samtal undersöka hur 
individer tolkar och uppfattar sin verklighet för att därigenom inhämta, utveckla eller 
förändra kunskap i relation till en eller flera teorier. Ahrne & Svensson (2011) och 
Fangen & Sellerberg (2011) poängterar vikten av att som intervjuare lyssna noga och 
engagerat till respondenternas svar och vara medveten om att varje intervju är unik 
eftersom det handlar om ett möte och interaktion mellan individer. Bryman och Fangen 
& Sellerberg (2011) betonar att kvalitativa metoder är tidskrävande eftersom det lätt blir 
mycket material att transkribera och bearbeta. Vi var väl medvetna om detta och vår 
avsikt var att klara av det genom att transkribera de respektive intervjuer som var och en 
genomförde. Författarna ovan framhåller också att kvalitativa undersökningar ofta får 
kritik för att vara subjektiva eftersom de ofta handlar om vad någon upplevt eller 
uppfattat kring en händelse eller situation. Det är också viktigt för oss att göra vad vi 
kan för att hålla oss så neutrala som möjligt till tolkningen av materialet i förhållande 
till vår förförståelse. 
 
I denna studie använde vi semistrukturerade kvalitativa besöksintervjuer som metod. Vi 
upplevde metoden som relevant eftersom vi ville utveckla fördjupad kunskap kring 
respondenternas upplevelser och erfarenheter om hur de tolkar och uppfattar sin 
verklighet och sitt arbete med barn i förskolan som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer samtal 
kring utvalda teman som intervjuaren vill veta mer om och både respondent och 
intervjuare har möjlighet att ställa klargörande eller fördjupande följdfrågor. Utifrån 
arbetets syfte och frågeställningar formulerade vi de frågor som finns i intervjuguiderna 
(bilagorna 1 och 2). Eftersom vi intervjuade pedagoger (förskollärare och 
specialpedagoger) inom samma verksamhet men med olika uppdrag skapade vi en 
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intervjuguide till respektive yrkesgrupp. Dahmström (2011) framhåller att 
besöksintervjuer innebär att intervjuaren besöker respondenten i till exempel hemmet 
eller på arbetsplatsen. Fördelen med besöksintervjuer är att de ofta ger ett empiriskt 
material av hög kvalitet. Nackdelen är att de tar mycket tid i anspråk eftersom den 
förberedande informationen ska eller kan delges via telefonsamtal eller brev. Det gäller 
också att boka intervjun på en tid och plats som passar både respondent och intervjuare. 
 

5.2 Urvalsgrupp 
I studien intervjuade vi sex förskollärare på tre olika förskolor samt två 
specialpedagoger. 
Vi har valt dessa yrkeskategorier för att kunna få ett större perspektiv och helhetsbild av 
upplevelser och uppfattningar om barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende.  
 
Vi började urvalsprocessen med att rikta in oss på förskollärare som arbetar i 5-årsgrupp 
eller har blivande 5-åringar i sina barngrupper samt specialpedagoger. Vi valde barn i 5-
års grupp respektive blivande 5-åringar eftersom vi ville minska risken för att tala om 
yngre barn där upplevelsen av impulsivt utagerande beteende kan finnas som en naturlig 
fas och del i utvecklingen. Det gemensamma för förskollärarna var att de arbetade i 
barngrupper där det finns eller har funnits barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende under flera år. Urvalet av specialpedagoger grundade sig på att de 
har förskolan som arbetsfält och har haft någon form av arbete eller specialpedagogiska 
insatser när det gäller impulsivt utagerande beteende hos barn i åldern 4-5 år. För att 
hitta tilltänkta respondenter till vår undersökning kontaktade vi personer via mail och 
telefon i tre olika kommuner i södra Sverige, som vi träffat tidigare i olika 
utbildningssammanhang. Deras uppgift var att försöka hitta respondenter till vår 
undersökning. Två kommuner valde att inte ställa upp på grund av tidsbrist och hög 
arbetsbelastning i slutet av terminen. Detta medför att de respondenter som deltagit i vår 
undersökning finns i en kommun.  
 
Vi har inte lagt vikt vid barngruppernas storlek och hur många år respondenterna arbetat 
inom förskolan. Vi ansåg att dessa uppgifter inte var relevanta för vår studie eftersom 
organisationen och förutsättningarna inom förskolans verksamhet är i ständig förändring 
på grund av till exempel barngruppens sammansättning, vikarier och tidskrävande 
administrativa uppgifter som kan leda till minskat antal pedagoger i barngrupp. 
 

5.3 Datainsamling 
 

5.3.1 Pilot- eller provundersökning 
Innan vi genomförde de intervjuer som ingår i studien kontrollerade vi den tilltänkta 
intervjuguiden för förskollärare på en pedagog med denna yrkesinriktning inom 
förskolan. Bryman (2011) använder begreppet pilotundersökning medan Dahmström 
(2011) kallar det provundersökning. Detta är två olika benämningar för samma sak och 
innebär en kontroll av frågor och metod för att höja kvaliteten på materialet i den 
empiriska undersökningen. Den pilot- eller provundersökning vi genomförde pågick 
under cirka en timme och spelades in på ett fickminne så att vi efteråt kunde lyssna på 
materialet flera gånger, transkribera det samt pröva det mot teori. Därefter gjordes vissa 
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justeringar med mer fördjupande och reflekterande frågor. Avslutningsvis skapades 
intervjuguiderna till förskollärare (bilaga 1) och specialpedagoger (bilaga 2). Pilot- eller 
provundersökningen ingår i resultat och analys av intervjumaterialet eftersom vi ansåg 
att även detta kunde användas i undersökningen trots att det även var ett övningstillfälle 
för oss. 
 

5.3.2 Kvalitativa semistrukturerade besöksintervjuer 
Första kontakten för att hitta respondenter till studiens undersökning togs via telefon, 
mail eller kontakter med andra pedagoger som fungerade som portvakter för oss. Enligt 
Fangen & Sellerberg (2011) hjälper portvakten till att skapa kontakter mellan forskare 
och respondenter. När tilltänkta respondenter hittades förklarade vi syftet med vår studie 
och nämnde i stora drag intervjuns innehåll. Därefter fick de tilltänkta respondenterna 
via telefon eller mail avgöra om de ville medverka i studien eller ej. När respondenterna 
tackat ja till deltagande informerade vi om de etiska riktlinjer som finns när det gäller 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket 
nämns längre fram under rubriken ”Etik inom forskning”. Dessutom frågade vi om 
tillstånd att spela in intervjun på ett fickminne vilket ingen respondent hade några 
invändningar mot. Därefter valde respondenterna tid och plats för genomförande av 
intervjun och cirka en vecka innan skickades ett informationsbrev (bilaga 3) till 
respektive respondent med arbetets syfte, kort genomgång av intervjuns innehåll samt 
de etiska riktlinjerna. Intervjuerna inleddes med samma information som finns i 
informationsbrevet samt att de fick information om de olika momenten kring insamling, 
analys och bearbetning av data. Under intervjun fick respondenterna syftet och 
intervjuguiden i pappersform att ha som stöd. Varje intervju genomfördes individuellt 
med varje respondent på respektive arbetsplats och en av oss. Intervjuerna pågick under 
ca en timme vardera och spelades in på ett fickminne. Malin utförde intervjuer med tre 
förskollärare och en specialpedagog och Anna intervjuade två förskollärare och en 
specialpedagog. Pilot- eller provundersökningen genomfördes gemensamt av oss båda.  
Intervjuerna med de sex förskollärarna ägde rum på deras fritid eftersom det inte var 
möjligt att genomföra intervjuerna inom ramen för deras arbetstid. Intervjuerna med 
båda specialpedagogerna ägde rum under deras arbetstid. Eftersom alla intervjuade 
respondenter valde att medverka finns det inget bortfall i undersökningen. För att få 
fram ett större djup i intervjuerna berörde vi bland annat respondenternas upplevelser av 
barn som beter sig impulsivt utagerande, vad beteendet kan bero på, hur omgivningen 
kan uppleva beteendet, förskolans arbete för att hjälpa, vilken hjälp och stöd 
förskollärarna fått av specialpedagoger samt vilken hjälp och stöd de erbjuder förskolan. 
Intervjuerna kompletterades med individuella följdfrågor utifrån respondenternas svar 
för att förvissa oss om att vi uppfattat och förstått kärnan av budskapet. 
 

5.4 Hermeneutisk ansats 
Ödman (1978) skriver att ordet hermeneutik kommer av grekiskans hermeneuein som 
betyder tolka. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att hermeneutik handlar om tolkning 
av texter och från början fokuserades det på texter inom till exempel religion, juridik 
och litteratur. Numera kan hermeneutiken omfatta andra texter och till och med 
mänskliga handlingar. Kvale & Brinkmann och Ödman framhåller att hermeneutik 
handlar om tolkning för att kunna förstå och se sammanhang. Ödman poängterar att den 
tolkandes kunskaper, erfarenheter och förförståelse påverkar tolkningen. Förförståelse 
bygger bland annat på det vi redan förstått vilket både påverkar sökandet efter ny 
kunskap och hjälper till att förstå verkligheten på ett nytt sätt. Inom hermeneutik talas 
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det om den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Kvale & Brinkmann och Ödman 
betonar att den hermeneutiska cirkeln handlar om ett växelspel mellan delar och helhet 
för att få och utveckla djupare förståelse genom bland annat tolkningar och tänkande. 
Både Kvale & Brinkmann och Ödman framhåller att den hermeneutiska cirkeln pågår 
hela tiden eftersom den inte har någon början eller något slut. 
 
Ödman (1978) poängterar vikten av att använda sig av en inre och yttre kontroll vid 
tolkning av vetenskapliga arbeten. Den inre kontrollen sker genom jämförelse av 
tolkningar mot teorier och den yttre kontrollen består av granskning av tolkningar mot 
någon form av data. I denna studie skedde den inre kontrollen med hjälp av 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och Von Wrights relationella och 
punktuella perspektiv. Vid arbete med den yttre kontrollen använde vi transkriberingar 
av de intervjuer vi genomförde i studien. Vi nyttjade också hermeneutiska cirkelns 
växlingar mellan helhet och delar för att skapa fördjupad förståelse. Helheten utgick av 
forskning och litteraturstudier och delarna var våra tolkningar av de intervjuer vi 
genomfört. 
 

5.5 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna lyssnade var och en av oss flera gånger på de inspelningar vi gjort 
innan vi transkriberade intervjuerna. Intervjuerna är i stort sätt ordagrant transkriberade, 
men vi har inte tagit med pauser, hummanden och upprepningar. Genom 
transkriberingen fick vi en skriftlig helhetsbild av vad som sagts vilket motsvarar en del 
i den hermeneutiska cirkeln. Det transkriberade materialet bearbetades och analyserades 
utifrån arbetets frågeställningar som handlar om: 
 

• Vilken syn eller uppfattning finns hos förskollärare och specialpedagoger om 
orsaken eller orsakerna till att barn upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende i förskolan? 

 
• Vilka arbetssätt i förskolan menar förskollärare och specialpedagoger bidrar till 

att stödja och utveckla arbetet för barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende? 

 
Efter transkriberingen delades materialet upp i olika temaområden som sedan kunde 
kopplas till arbetets frågeställningar. Temaområdena för första frågeställningen 
handlade om barnet och miljön, sätt att uttrycka och visa känslor, svårigheter i det 
sociala samspelet och relationens betydelse, pedagogernas arbetssituation samt 
omgivningens uppfattningar och upplevelser. Andra frågeställningens underrubriker 
handlade om specialpedagogiska arbetsmetoder, pedagogisk samsyn, förskollärares 
förväntningar på specialpedagogen, specialpedagogens roll samt fördelar och nackdelar 
med tidiga insatser.  Därefter sammanställdes resultatet genom de gjorda 
transkriberingarna som motsvarar en andra del i den hermeneutiska cirkeln. Sedan 
gjordes analyser av respektive temaområde med hjälp av bland annat forskning och 
styrdokument som presenterats i kapitel 3, vilket är ännu en del i den hermeneutiska 
cirkeln. Som avslutning kopplade vi temaområdenas analyser till Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell och Von Wrights relationella och punktuella perspektiv, 
vilket redogjorts för i kapitel 4. 
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5.6 Tillförlitlighet och äkthet 
Eftersom vi genomförde en kvalitativ studie fokuserade vi på begreppen tillförlitlighet 
och äkthet. Enligt Bryman (2011) kan begreppet tillförlitlighet delas upp i trovärdighet 
och överförbarhet, medan äkthet kan delas upp i pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konformera enligt nedan:  
 
Trovärdighet innebär att forskare beskriver det de kommer fram till på ett trovärdigt 
sätt. Vi säkerställde trovärdigheten genom att följa de etiska riktlinjer som finns inom 
forskning. Dessutom avlyssnade och läste vi det empiriska materialet många gånger 
genom de transkriberingar som gjorts. Det inspelade och transkriberade materialet är 
också delar som ingår den hermeneutiska spiralen eller cirkeln.  
 
Överförbarhet handlar om en noggrann beskrivning av det empiriska materialet så att 
andra som läser detta har möjlighet att använda resultaten i en annan miljö. Genom att 
intervjua ett antal pedagoger på olika förskolor är det tänkbart att kunna komma fram 
till vilka likheter och skillnader som finns mellan pedagoger som arbetar med barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande i förskolan. 
 
Pålitlighet avser att redovisa de steg man använt i arbetsprocessen och detta gjordes 
genom att vi redogjorde vad och hur vi gjort på ett tydligt sätt genom hela arbetet. 
 
Möjlighet att styrka och konformera innebär att forskaren aldrig kan vara helt objektiv 
och att man som forskare gör vad man kan för att visa att man handlat i god tro. För oss 
innebar detta att vi tidigt i arbetet redovisade att vi arbetat inom förskolan under många 
år och att vi ska göra vad vi kan för att hålla oss så objektiva som möjligt vid tolkning 
av de empiriska resultaten. 
 

5.7 Etik inom forskning 
De etiska riktlinjerna inom forskning finns till för att skydda både forskare och 
respondenter. 
(Ahrne & Svensson, 2011; Alderson & Morrow, 2011; Bryman, 2011; Svensk 
författningssamling 2003:460) I samband med detta betonar Bryman att de etiska 
riktlinjerna handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, vilka presenteras mer utförligt i kommande stycken. Vi levde upp till 
de etiska riktlinjerna genom att informera om dessa både muntligt och skriftligt vid tre 
olika tillfällen. Första gången skedde det muntligen i samband med att respondenterna 
tackade ja till att ställa upp i undersökningen, andra gången fick respondenterna det 
skriftligt i informationsbrevet (bilaga 3) och tredje gången muntligt vid intervjuns 
genomförande. 
 
Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera respondenten om 
undersökningens syfte och olika moment, att deltagandet är frivilligt och att 
respondenten har rätt att när som helst tacka nej till medverkan. Respondenterna 
informerades också om arbetets olika moment vid intervjutillfället. Vi uppfyllde 
informationskravet genom att informera om arbetets syfte, frivilligt deltagande och 
möjlighet att avbryta sin medverkan både skriftligt i informationsbrevet (bilaga 3) och 
muntligt vid intervjuns genomförande. Alla de respondenter som tackat ja till att delta i 
undersökningen genomförde också intervjun. 
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Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer om de vill medverka eller 
ej. Vi infriade samtyckeskravet genom att låta respondenterna själva ta ställning till om 
de ville genomföra intervjun eller inte. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som ingår i undersökningen handhas på 
ett sätt som i möjligaste mån bevarar konfidentialiteten. Vi förverkligade 
konfidentialitetskravet genom att avidentifiera materialet, förvara det inlåst under 
arbetets gång samt förstöra det efter avslutat arbete.  
 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som framkommer i undersökningen bara 
används inom forskning. Vi levde upp till nyttjandekravet genom att vi vid intervjuns 
genomförande muntligen informerade respondenterna om att det inspelade och 
transkriberade materialet bara kommer att användas av oss i detta arbete och därefter 
förstöras. Vi förtydligade också att det som kommer att finnas kvar är det 
avidentifierade material som läggs ut på DiVa när det självständiga arbetet är slutfört. I 
samband med detta upplyste vi om att DiVA är ett digitalt vetenskapligt arkiv där man 
samlar olika publikationer inom forskning och uppsatser skrivna av studenter vid olika 
högskolor och universitet i Sverige. 
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6 Resultat och analys 
Detta kapitel har vi skrivit tillsammans och det innehåller resultat och analys av de åtta 
kvalitativa besöksintervjuer som vi genomfört i studien. Vi väljer att göra en gemensam 
redovisning. Tanken med detta är att underlätta för läsaren eftersom mycket av 
materialet sammanfaller med varandra och skulle behöva upprepas vilket vi tror skulle 
göra texten tråkig och svår att överblicka. Det empiriska materialet har mynnat ut i ett 
antal underrubriker som kan kopplas till arbetets två frågeställningar. Malin har 
koncentrerat sig på frågeställningen kring tänkbara orsaker som kan bidra till att barn 
kan upplevas uppvisa impulsivt utagerande beteende. Anna har fokuserat på 
frågeställningen om arbetssätt och metoder som gynnar barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende. 
 
Resultaten presenteras med hjälp av blockcitat och sedan följer en analys av varje 
underrubrik. Det kan upplevas att citaten är många och långa. Vi har valt att inte korta 
ner respondenternas valda svar i syfte att läsaren ska få bättre förståelse ur ett större 
perspektiv där många faktorer kan påverka eller styra kärnmeningen Ser inte läsaren 
sammanhanget finns det risk för svårigheter att förstå analysen. Majoriteten av citaten 
representerar förskollärare vilket kan förklaras av att de var fler till antalet än 
specialpedagogerna och att förskollärarna dagligen möter samma barn.  
 
Citaten i resultatet innehåller parenteser med ord för att förtydliga för läsaren vad 
respondenterna menar. Ordet pedagoger i detta avsnitt innefattar både förskollärare och 
specialpedagoger om inget annat anges. 
 

6.1  Förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om orsakerna 
till att barn upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 

 

6.1.1 Barnet och miljön 
Resultat 
Både förskollärare och specialpedagoger nämner att barn kan upplevas uppvisa 
impulsivt utagerande beteende till följd av en bristfällig miljö eller oförmåga hos barnet. 
Exempel på bristfällig miljö kan vara dålig organisation av verksamheten på förskolan, 
vilket mynnar ut i en rörig och otydlig struktur som kan skapa stress för både barn och 
förskollärare. Exempel på oförmåga hos barnet kan vara att barnet har svårt med sina 
kognitiva funktioner eftersom det inte riktigt uppfattar vad som förväntas och har svårt 
att lära av erfarenhet.  
 
En förskollärare och en specialpedagog betonar vidare att förskolan har större 
möjligheter att hjälpa barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende när 
pedagoger tänker barn i problem istället för barn med problem. När tanken utgår från 
barn i problem blir det lättare att komma runt svårigheter som barnet möter i förskolans 
verksamhet. Följande citat visar på tanken om barn i problem samt vikten av att våga 
uppmärksamma olika svårigheter och göra anpassningar för att försöka hitta den eller de 
metoder som passar för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt: 
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Vi behöver pedagogiskt förhålla oss till det (svårigheterna). Jag tror att 
förskolan har börjat våga se (svårigheterna). Nu vågar man agera. Det tror 
jag att förskolan blivit bättre på.  Det är bra att vara medveten, ha ett 
förhållningssätt och en pedagogik (som passar). Man måste hela tiden 
tänka lösningar och hur man kan hjälpa barnen.  

(Specialpedagog) 
 
Specialpedagogerna poängterar att förskolans miljö kan fungera som ännu en pedagog 
och att god kvalitet på verksamhetens innehåll kan hjälpa barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende. Samtliga respondenter upplever det mycket 
betydelsefullt och viktigt att skapa en strukturerad, trygg och stressfri miljö med tydliga 
ramar samt att justera pedagogik och miljö för att underlätta för barn som upplevs 
uppvisa impulsivt utagerande beteende. En specialpedagog och nästan alla 
förskollärare menar att det är viktigt med engagerade pedagoger som har vilja och 
intresse för barnets bästa och bemöter det lugnt och metodiskt. Flertalet förskollärare 
och en specialpedagog upplever att barn kan uppvisa impulsivt utagerande beteende när 
barnet till exempel inte riktigt vet vad som förväntas av det i olika situationer, vid 
övergångar från en aktivitet till en annan, när det kommer ny personal, när det är rörigt 
med många barn och få pedagoger, när det hänt något hemma som förskolan inte vet 
något om. 
 
En specialpedagog betonar att vissa barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende lever i miljöer och hem där det förekommer exempelvis missbruk och 
sjukdom, vilket gör att barnen inte får den hjälp och det stöd de behöver för sin 
utveckling. Ett par förskollärare menar att barn kan uppvisa impulsivt utagerande 
beteende på grund av lite närvaro av föräldrar som arbetar mycket samt bristande 
barnuppfostran. Exempel på detta kan vara att många föräldrar ska ha egen tid för att 
tillfredställa sina egna behov och då är det lätt hänt att som förälder göra som barnet vill 
för att slippa konflikter. 
 
Analys 
Resultatet av studien visar att pedagogerna upplever att impulsivt utagerande beteende 
hos barn kan bero på olika saker som till exempel dålig miljö, problem hos barnet eller 
familjen. Dessa orsaker nämns i en mängd forskning på området. Oförmåga hos barnet 
framkommer bland annat genom bristande kognitiva funktioner som enligt Jakobsson & 
Nilsson (2011) kan handla om svårigheter att tolka och minnas information som 
förmedlas av omgivningen. Frågan är om svårigheterna också kan uppstå till följd av 
omgivningens svårigheter att tolka barnet på rätt sätt. Detta berörs genom att som 
pedagog betrakta och möta barn med eller i problem vilket kan kopplas till von Wrights 
punktuella och relationella perspektiv. Tankarna om att orsaken till barnets beteende 
kan bero på både omgivningen och en svårighet hos barnet finns hos flera forskare som 
Folkman (1998) och Sameroff & Rosenblum (2006).  
 
Resultatet berör också familjens betydelse för barnets beteende vilket betonas av både 
Lutz (2006) och Patterson (1982). I pedagogernas svar tolkar vi att om relationen 
mellan barn och föräldrar inte fungerar kan det påverka barnets beteende och utveckling 
negativt. Dåliga relationer kan bero på exempelvis tidsbrist eller familjens sociala 
situation. Om föräldrarna brister i sitt engagemang för barnet kan det skapa dåligt 
samspel mellan parterna som i sin tur kan leda till att barnet blir svårt att uppfostra. 
Detta har stora likheter med Pattersons teori om framtvingat samspel (coercion theory) 
som poängterar att brist på gränssättning kan leda till att barnet använder ett osocialt 
beteende för att få sin vilja igenom. 
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Angående utformningen av miljön och verksamheten i förskolan visar studien på 
betydelsen av att bland annat skapa trygghet och struktur genom tydliga ramar och 
pedagogers bemötande. Vikten av struktur och tydlighet framhävs av bland annat 
Adolfsson & Elmfeldt Öhrskog (2008) och Folkman (1998). Gällande miljöns 
utformning menar Nordin-Hultman (2004) att den påverkar hur barn beter sig och 
därmed hur barnen uppfattas av omgivningen. Tanken kring miljöns utformning är 
intressant men det syns inte så tydligt i studiens resultat. Miljön nämns av de flesta 
respondenter men mer i andemeningen att det ska vara strukturerat och tydligt i syfte att 
barnen ska veta vad som förväntas av dem och vad som ska hända. Det framkommer 
nästan inget i svaren om hur möblering och utbudet av aktiviteter kan se ut för att 
stimulera respektive minska att barn uppvisar impulsivt utagerande beteende.  
 

6.1.2 Sätt att uttrycka och visa känslor 
Resultat 
Större delen av respondenterna upplever att barn kan uppvisa impulsivt utagerande 
beteende som ett sätt att visa eller uttrycka känslor. Det kan komma till uttryck genom 
att barnen slåss, skriker, förstör, springer runt och säger fula ord. Ett par förskollärare 
och en specialpedagog anser att kommunikationen ofta sker genom mer negativt 
handlande rent praktiskt än genom verbalt talat språk. Följande citat illustrerar barnets 
behov av att uttrycka känslor: 

 
Det är ju ett barn som på ett explosivt sätt behöver ge uttryck för känslor 
som den har eller situationer som de känner att de inte känner sig bekväma 
med. Känner sig otrygga i situationen eller framförhållningen eller nått sätt 
vi arbetar (med) eller våra metoder i vår verksamhet som gör att dom inte 
är förberedda kanske på en del situationer i verksamheten som ska komma 
helt enkelt. 

(Förskollärare) 

 
Ett par förskollärare upplever också att barn kan uppvisa impulsivt utagerande beteende 
genom att visa ilska där de uttrycker sig mer tufft verbalt och använder fula ord och 
verbala kränkningar mot både andra barn och vuxna. Ett citat som beskriver detta lyder: 
 

Jag tycker att dom (de barn som uppvisar impulsivt utagerande beteende) 
vågar leva ut mer. … dom har ett språk som har förändrats, ett annat sätt, 
som (man) kanske inte skulle förvänta sig nu när man inte är en okänd. Så 
ändå pratar man inte så i familjen heller. Jag kan känna ibland att språket 
har ändrats när man blir arg, dom har många, mycket känslor och ord och 
allt möjligt vad jag inte ens minns visste fanns när jag var i den åldern. 

 (Förskollärare) 
 
Analys 
I analysen av resultatet tolkar vi att det är ganska vanligt förekommande att barn visar 
och uttrycker känslor genom att uppvisa ett beteende som upplevs impulsivt utagerande 
av omgivningen. Det som stämmer överens med forskning av bland annat Adolfson & 
Elmfeldt Öhrskog (2008) är att beteendet kan visa sig på olika sätt genom till exempel 
verbala uttryck med skrik och fula ord samt motoriskt genom spring och slag. Trots 
stor samstämmig gäller det att vara observant och uppmärksam på de olika begrepp och 
definitioner som används för i stort sätt samma beteende. De definitioner som vi tolkar 
fångar våra respondenters andemening är begreppen jobbiga och utagerande barn, 
bråkiga barn och explosiva barn. Begreppen jobbiga och utagerande barn används av 
Folkman (1998) och fokuserar på att uttryck sker motoriskt istället för med ord.  
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Eresund & Wrangsjö (2008) använder begreppet bråkiga barn och avser barn som är 
väldigt aktiva och gärna tar till våld när det inte går eller blir som de vill. Genom 
begreppet explosiva barn beskriver bland annat Greene (2003) barn med försenad 
utveckling och frustration som visar sig genom att det bara smäller till eller exploderar. 
De olika definitionerna skuldbelägger dock barnen genom att fokusera på deras 
svårigheter och brister. Vi tolkar vidare att orsaken till beteendet kan ha sin förklaring i 
barnet självt respektive i att barnet vistas i en miljö som barnet uppfattar som otrygg 
och inte stämmer överrens med barnets behov och förutsättningar.  
 

6.1.3 Svårigheter i det sociala samspelet och relationens betydelse 
Resultat 
När det gäller svårigheter i det sociala samspelet konstaterar både förskollärare och 
specialpedagoger att barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende ofta har 
svårt i interaktion med andra barn i större grupper. Detta kan bero på svårigheter eller 
brister i användandet av lekkoder och socialt samspel och kan leda till konflikter och 
bråk med andra barn. Följande citat visar på svårigheter i det sociala samspelet:  
 

De kan ha svårt att söka kontakt med andra barn. Dessa barn söker ofta 
kontakt på fel sätt. Man (barnen) vill ha relationer och samspel. Man 
(barnen) har inte förmåga och kunskap att använda och behärska sociala 
lekkoder… De har svårt med relationer och samspel, lekkoder och 
turtagande. När man (barnet) inte har språket kan det bli frustrerande. När 
orden inte finns kan det bli negativa handlingar istället. 

(Förskollärare) 
 

 
Det kan vara barn som alltid hamnar i, blir utagerande i den fria leken till 
exempel… När någon annan kommer för nära, eller någon annan tar 
någonting, eller för att jag själv vill ha någonting. Det kan vara den 
situationen eller kan det vara tambursituationen. När det är för mycket barn 
och jag (barnet) prompt ska in och hämta mina kläder och de andra 
kommer för nära då slår jag för att de är för nära mig. En del barn (de som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende) har en försening när det 
gäller den sociala utvecklingen. De har inte kommit längre i sin utveckling, 
de har en försening. De kanske kan vara intellektuella på andra plan men 
de är sena i sin sociala utveckling. 

(Specialpedagog) 
 

Angående relationens betydelse till barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende framhåller ett par förskollärare och specialpedagogerna att beteendet kan 
uppkomma när relationen mellan omgivningen och barnet inte fungerar på ett för barnet 
inte tillfredställande sätt. Här har pedagogernas och omgivningens förhållningssätt, 
kunskaper, handlande och förmåga att skapa relationer stor betydelse. Majoriteten av 
respondenterna nämner vikten av att bygga upp en god relation till barnet så att det får 
möjligheter att utvecklas. Vikten av en god relation speglas genom följande citat: 
 

… steg ett (är) att skapa en relation till det barnet. Att de känner att vi är på 
lag, jag är här för att hjälpa dig, jag är här och hur kan vi lösa saker och 
ting tillsammans. … barnet känner att vi är på lag och hur kan vi lösa det? 
När man liksom ser att situationen skulle kunna bli möjlig. … att man 
skapar en relation med barnen, där har man ju A och O, om man ska kunna 
nå de utagerade barnen , att… de känner att man är medaktör och 
inte motståndare.                                 
     (Förskollärare) 
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Analys 
Vår tolkning av resultatet är att många respondenter upplever att barn som beter sig 
impulsivt utagerande ofta har svårt i sociala kontakter med andra till följd av att de 
exempelvis inte behärskar användandet av sociala koder och signaler i lek och samspel. 
Detta ligger helt i linje med forskning av bland annat Folkman (1998) och Wiking 
(1991). Folkman hävdar att brister i det sociala samspelet till exempel kan leda till 
minskad interaktion med andra. I resultatet framkommer detta genom att de barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende ofta tar kontakt på ett enligt 
omgivningen felaktigt sätt. Enligt Wiking kan detta bero på svårigheter med att tolka 
omgivningens signaler och intentioner vilket enligt resultatet exempelvis kan ske vid 
lek eller i tambursituationen. Vår tolkning av respondenternas svar är att det finns risk 
för att barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende inte får tillträde till den 
sociala gemenskap och det sociala samspel som både finns och ska erbjudas alla barn i 
förskolan. Enligt Folkman (1998) och Ogden (1991) är samhörighet i en grupps sociala 
gemenskap en grundförutsättning för att kunna utveckla socialt samspel med andra i 
omgivningen.  
 
Resultatet ger en bild av att barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
behöver både förståelse och en god relation till någon eller några pedagoger i 
förskolan. Detta ligger i linje med Bygdesson-Larsson (2010), Nordin-Hultman (2004) 
och Skolverket (2010c). Nordin-Hultman poängterar betydelsen av att barnen upplever 
trygghet och omtanke i skapandet av relationer så att barnen känner att de kan bli 
förstådda och få den hjälp och stöd de behöver. För att klara av detta kan det enligt 
Bygdesson-Larsson (2010) vara viktigt att som pedagog kunna se situationer och 
händelser ur barnets perspektiv. Genom analys av resultatet upplever vi att det är ett av 
flera sätt att skapa relationer och förståelse mellan till exempel barn och pedagog. 
Skolverket betonar bland annat att pedagoger i förskolan ska se alla barns möjligheter 
samt utveckla samspel i barngruppen och med enskilda barn. För att kunna arbeta och 
möta barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende krävs exempelvis både 
förståelse, kunskap och goda relationer vilket även syns och berörs i resultatet. 
 

6.1.4 Förskollärarnas arbetssituation 
Resultat 
Barn kan upplevas uppvisa impulsivt utagerande beteende i situationer där förskollärare 
har en arbetssituation där de känner sig stressade och pressade på grund av stora 
barngrupper, att mängden ansvar för och genomförande av olika administrativa och 
pedagogiska uppgifter inte får tiden att räcka till. Följande citat visar på svårigheter med 
stora barngrupper och att pedagoger inte alltid klarar av sitt pedagogiska uppdrag: 
 

Det är många barn i grupperna och det händer många aktiviteter på 
förskolan. Folk (pedagoger) blir sjuka (ingen vikarie), mycket små barn 
som gör att det blir rörigt. Samlingar i tid och otid, alla ska göra allt på 
samma gång.  Vi (pedagoger) har saker som behöver göras, till exempel 
dokumentation. Istället för att gå ifrån barnen för att dokumentera så 
kanske vi skulle vara med barnen. Ofta går en personal på ett barn (med 
impulsivt utagerande beteende) och då blir det ju mindre personal på de 
övriga barnen. 

(Förskollärare) 
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Analys 
Vår tolkning av resultatet är att relativt många förskollärare upplever att både de och 
barnen är stressade. Vi tolkar att barnens stress kan emanera från att de vistas i stora 
barngrupper och att miljön och verksamheten i förskolan kan sakna en för dem god 
struktur. Betydelsen av god struktur på miljö och verksamhet i syfte att visa vad som ska 
ske och vad som förväntas framhålls av bland annat Ogden (2003). Gällande 
barngruppernas storlek poängterar Schad (2012) att många barn och få pedagoger ökar 
risken till att barn får svårigheter i sin sociala utveckling. Vi tolkar att förskollärarnas 
stress kan bero på att de inte räcker till för de barn som de har ansvar för samt att de 
upplever brist på tid för att de har många andra uppgifter än att vara med eller planera för 
barnen. Vid analys av respondenternas svar framkommer att de har väldigt mycket att 
göra samt att stressen kan bero på både interna och externa krav. Arbetsbelastningen 
stämmer väl överrens med den bild som förmedlas av både Arbetsmiljöverket (2011) och 
Ekelöf (2011). De interna och externa kraven kan vara lite svåra att skilja åt. Exempel på 
interna krav kan vara det dagliga arbetet med olika aktiviteter som till exempel samling. 
De externa kraven kan vara de stora barngrupperna, brist på vikarie och krav på 
dokumentation. Oavsett orsak till varför stressen uppstår är det något som finns i 
förskolans vardag och påverkar den verksamhet som bedrivs. 
 

6.1.5 Omgivningens uppfattningar och upplevelser 
Resultat 
Samhällets och omgivningens ofta negativa upplevelser och uppfattningar av barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende kan vara en ytterligare förklaring till att 
beteendet uppstår i och med att barnet uppfyller dessa förväntningar. Det är också lätt 
att andra barn eller omgivningen tilldelar barnet som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende rollen som dum eller avvikande vilket är en roll eller stämpel som 
både tar lång tid och är svår att arbeta bort. Följande citat visar på konsekvenserna av 
negativa förväntningar: 
 

Negativt kan ju vara att barnet får en negativ vad ska man kalla det för, om 
jag säger stämpel, så vet du vad jag menar. Det fokuseras för mycket på det 
negativa som gör att det ja, att det inte blir bra för barnets förmågor som 
blir centrala utan att det blir barnets problematik kring sin frustation som 
dom här negativa där gäller det att vara verkligen vaksam som pedagog 
och se hur man kan hjälpa dom. 

(Förskollärare)  
 
Ett par förskollärare och en specialpedagog nämner att andra barn kan bli rädda och dra 
sig för att leka med kompisar som upplevs agera impulsivt och oförutsägbart genom att 
till exempel slåss, bitas eller säga fula ord. Följande citat illustrerar hur pedagoger tolkar 
och upplever andra barns känslor:  
 

Det märks väldigt tydligt. Många barn blir rädda för andra barn. Jag kan 
märka att andra barn kan trigga igång de barn (de som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende) så att de reagerar snabbt, häftigt och 
impulsivt. Det blir hela tiden konflikter. Många barn är rädda, de drar sig 
för att leka med barn som uppvisar impulsivt utagerande beteende. Så är 
det. Det inte alls konstigt. Ena sekunden är det bra, andra sekunden 
kommer det ett slag, eller de blir jättearga. Som sagt var man kan inte 
förutse situationen. 

(Förskollärare)  
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Ett sätt att undvika den negativa rollen eller stämpeln på barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende är att förmedla det positiva hos barnet till resten av 
barngruppen. Citatet bekräftar det centrala i att se och bygga på det positiva: 
 

Det är viktigt att de (barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende) inte får 
den (negativa) rollen och att man lyfter positiva saker. Det är viktigt att se det positiva 
hos barnet och förmedla och visa det till andra barn i gruppen. Ja, man får lyfta fram 
oerhörda tillgångar. Oftast finns det ju bra sidor att ta. Det här är han eller hon helt 
outstanding på. 

(Specialpedagog) 
 
Pedagogerna upplever att arbetet och känslorna kring barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende kan uppfattas och tolkas på väldigt många sätt. Några 
förskollärare upplever att situationer och händelser bara sker till följd av att barnen ofta 
har svårt att kontrollera sitt agerande. Detta beskrivs genom följande citat: 
 

För dessa barn bara händer det. Det är reflexmässigt. De har svårt att 
kontrollera sitt agerande. Saker kring dessa barn bara händer. De sitter inte 
och tänker att de ska slå någon. Det bara sker. De kan inte styra sitt 
beteende.                                                                 
(Förskollärare) 

 
Andra förskollärare tycker det är väldigt jobbigt och frustrerande medan andra känner 
sig maktlösa och stressade när det inte finns de rätta förutsättningarna för att hjälpa och 
stötta. Citatet beskriver hur pedagoger kan uppleva det: 
 

Det finns också ibland en överskuggande kan jag tycka, att man känner så 
här, en maktlöshet. För att man tycker att man inte har förutsättningar eller 
tiden igen och man blir stressad av det och kan tycka att det är jobbigt. 
Men innerst inne vill man ju så klart göra.. Men just det där att det blir 
jobbigt nu och stör för hela det här jag har tänkt göra. Hela min 
verksamhet, det tar så mycket kraft och energi men jag måste se till att det 
funkar. Jag kan uppleva stress av de här barnen, att det är svårt att förutse 
vad som ska hända. Man är hispigt, nervös. Vi hade en incident igår… Då 
blir man fruktansvärt stressad som pedagog… Man är hela tiden på sin 
vakt. 

(Förskollärare) 
 
När det gäller samhällets syn och upplevelse av impulsivt utagerande beteende hos barn 
nämner två förskollärare och en specialpedagog att det finns skiftande åsikter från att 
förstå till uppfattningen att de är ligister. Citat visualiserar hur förskollärare kan uppleva 
situationen: 
 

Det är nog så i samhället i det stora hela att barnen är problemet. Jag tror 
inte man ser det som att det beror på hur själva samhället är. Jag tror att 
man lägger problemet på barnet eller ungdomen. Man ser dem ofta som 
ouppfostrade, att föräldrarna påverkar. Man tänker nog inte på att det kan 
vara andra saker runt omkring som påverkar. 

 (Förskollärare) 
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Detta citat gestaltar hur specialpedagoger kan uppleva situationen: 
 

Samhället dömer ofta ut barn som uppvisar impulsivt utagerande beteende 
ganska tidigt vilket gör att de lätt hamnar utanför samhällets sociala 
gemenskap. Forskning visar att många av dessa barn hamnar i fängelse. Vi 
vet ju, forskningen visar ju att vi har de barnen på våra fängelser… man 
hamnar snett, inte på grund av att man är ointelligent, men man har ett 
beteende som stört omgivningen och man har inte fått stöd i förändra sitt 
beteende  

(Specialpedagog) 
 
Analys 
Vår tolkning av resultatet är att barn kan upplevas uppvisa impulsivt utagerande 
beteende till följd av negativ påverkan och negativa förväntningar från omgivningen. 
Negativ påverkan från omgivningen kan vara att andra barn triggar igång ett impulsivt 
utagerande beteende hos något barn. Detta berörs av bland andra Ahlgren (1992) och 
Ogden (1991). Ahlgren menar att barnets utveckling påverkas av exempelvis 
omgivningens normer och värderingar. Ogden fokuserar både på brister i miljön och hos 
barnet genom till exempel otydlig vägledning och förutsättningar i omgivningen samt 
barnets svårigheter i socialt samspel och sen utveckling. Resultatet tyder också på att 
barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende riskerar att få en stämpel som 
avvikare och därmed lättare hamnar utanför gruppen eftersom barnet inte riktigt passar 
in. Om stämpling sker är det något som är svårt och tar tid att arbeta bort även om viljan 
och medvetenheten om detta verkar finnas hos pedagoger. När det gäller stämpling 
verkar resultat och forskning stämma överrens. Enligt Lutz (2006) och Ogden (1991) är 
det lätt att barnet får en negativ stämpel när det inte riktigt följer de normer och regler 
som finns i omgivningen. Enligt Goffman (2001) kan detta leda till stigmatisering och 
stimulera viljan att uppfylla rollen som avvikare. Ogden (1991) och Wrangsjö (1998) 
kallar detta den självuppfyllande profetian och innebär att barnet uppfattar sig själv 
utifrån hur det blir betraktat och mött av andra. Vår tolkning av resultaten innebär att 
barn känner av vilka förväntningar pedagoger och andra barn har på dem och gör vad de 
kan för att leva upp till detta.  
 
Genom resultatet tolkar vi att både förskollärare och barn på olika sätt kan uppleva 
rädsla eller obehag från barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. 
Pedagogerna uttrycker att barn ofta kan vara rädda för fysiska och psykiska 
kränkningar. Förskollärare är inte rädda för barnen som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende utan för de oförutsägbara situationer som de kan orsaka där andra 
barn kan komma till skada. Att känslor av rädsla kan uppstå hos både barn och 
pedagoger får stöd av bland annat Eresund & Wrangsjö (2008) och Folkman (1998). 
När det gäller arbetet med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
uttrycker förskollärare olika känslor som till exempel otillräcklighet, frustration och att 
det är jobbigt. Trots dessa känslor vill förskollärare göra vad de kan för att hjälpa de 
barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Ett sätt att arbeta är att 
försöka hitta något positivt hos barnet att utgå från och att tydligt visa det för de andra 
barnen i gruppen. Metoden att bygga på det positiva betonas av till exempel Ogden 
(2003) och Palla (2011). Ogden framhåller bland annat vikten av att som pedagog ha 
förståelse för och positiva förväntningar på barnet samt att ställa krav i rätt nivå med 
barnets utveckling. Palla poängterar betydelsen av att som pedagog uppmärksamma det 
positiva hos barnet och inte låta känslorna styra i allt för hög grad. 
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Resultatet visar på att samhällets syn och upplevelser av barn som uppvisar impulsivt 
utagerande beteende kan se väldigt olika ut. Enligt intervjuade pedagoger finns det en 
glidande skala från att förstå till att uppfatta dem som ligister. Vår tolkning är att kärnan 
av budskapet kan handla om att se barnets individuella svårigheter eller problem med att 
leva upp till samhällets förväntade normer och regler. Detta går helt i linje med 
Bronfenbrenners (1979) tankar om att barnets beteende skapas genom samspel mellan 
barnets förutsättningar och miljön. När det gäller barnets förutsättningar nämns bland 
annat betydelsen av exekutiva och kognitiva funktioner. Fleischer & Merland (2008) 
menar att exekutiva funktioner handlar om förmågan att förstå, planera och organisera 
medan de kognitiva förmågorna enligt Jakobsson & Nilsson (2011) handlar om minne 
och bearbetning av information. Angående samhällets förväntningar poängterar till 
exempel Ogden (2003) att barn beter sig enligt de förväntningar som finns i samhället. 
 

6.2 Förskollärares och specialpedagogers arbetssätt för att stödja och 
utveckla arbetet för barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende 

 

6.2.1 Specialpedagogiska arbetsmetoder  
Resultat 
Majoriteten av pedagogerna i vår studie menar att det finns många olika metoder för att 
bemöta barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende i förskolan. 
Respondenterna är eniga om att anpassningar i pedagogik och miljö med 
specialpedagogiska lösningar och professionellt förhållningsätt är positiva faktorer i 
bemötandet av barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. I detta arbete 
poängterar pedagogerna betydelsen av hjälp och stöd genom till exempel tydlig struktur 
och att hitta framgångsrika metoder som främjar utveckling av barnets kognitiva 
förmågor. Detta kan exempelvis ske genom förberedelse och vuxenstöd vid övergångar 
mellan olika aktiviteter, att dela in och arbeta med barnen i mindre grupper och ha färre 
men väl strukturerade aktiviteter under längre tid. Enligt intervjuade specialpedagoger 
kan barnet som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende erbjudas ett fåtal 
aktiviteter och upprepning av samma aktivitet under en lång period för att barnet ska 
kunna hålla fokus och förstå vad som förväntas av det.  Aktiv vila, minskning av hörsel- 
och sinnesintryck kan ha lugnande inverkan på det barnet. Följande citat visar på vikten 
av tydlig och förutsägbar verksamhet: 
 

Jag tycker att all tydliggörande pedagogik, tydlig struktur, gärna med 
visuell förstärkning, barnet ska veta vart det ska. Man gör samma aktivitet i 
över tid. Man håller inte på och byter. För barn i förskolan är ju i inlärning 
hela tiden, och de här barnen som kanske inte kan ta till sig det för det är så 
mycket andra störningsmoment i verksamheten. Att de (barnen) verkligen 
får förståelse för aktiviteten så de orkar hålla fokus. Vet jag att jag ska 
måla – att jag (barnet) alltid sitter på denna stol, och nu håller vi på och 
målar med pensel och färger. När jag (barnet) kommer hit så vet jag 
(barnet) det och då vet jag (barnet) vad jag (barnet) ska göra. Så att man 
fokuserar på delmoment och då kan barnet lägga energi och fokus på själva 
aktiviteten. 

                                                                                         (Specialpedagog) 
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Alla respondenter utom en förespråkar visuell kommunikation för att förbereda barnet 
för vad som ska ske i verksamheten, vilket visas genom följande citat: 
 

Jag skulle nästan säga att jag inte tror att det är något barn med de här 
svårigheterna (som upplevs impulsivt utagerande) som inte svarar på något 
bildschema, att få veta vad som ska hända. För det inte bara att få kontroll 
själv. Det är ju också att vi ska ju socialisera dem i det vad vi tycker de ska 
göra eller hur? Och då brukar det vara att nu har vi bestämt att du ska göra 
det här. Det är på ditt (barnets) schema. Aha, brukar de (barnen) ofta säga. 
Det är så här det står och det är det jag (barnet) ska göra. 

                                                                                          (Specialpedagog) 
 
Det är också angeläget att uppmärksamma det positiva samt det som de impulsiva 
utagerande barnen är bra på och att barnen känner sig sedda och omtyckta: 
 

… jag kan se att de här barnen (de som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende) behöver lugn miljö, att man som person är lugn, sen att man har tydliga 
strukturer och att man förbereder, att man delar upp i små grupper hela tiden, så. 
Det är sådana små saker som jag tror är viktiga med de här barnen. Och att man 
får bra kontakt med de här barnen att man inte visar att man är arg. Det är viktigt 
att ha positiva bilder av barnet för då får man mer förståelse för barnet. Man får se 
till att få positiva stunder med det barnet för att slippa allt tjatandet. Då bygger 
man en bra relation. Att man inte ältar och skriker utan kan ta barnet efteråt och 
prata med barnet om det som har hänt.  Att vad hände nu, hur ska vi göra? Man 
kan också rita och berätta om det som hände. Men det är inte alla barn som förstår 
det. Man vill ju att barnet ska förstå händelseförloppet. 

                                                                                                 (Förskollärare)   
 
Analys 
Resultatet av studien visar på att större delen av pedagogerna försöker underlätta för 
barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende genom att bland annat 
använda tecken, bilder och sociala berättelser (visuell kommunikation) för att förtydliga 
det som sägs, vad som ska ske och vad som har hänt. Carlsson (2007) understryker 
vikten av att utveckla olika förutsägbara förmedlingsmetoder för att arbeta med barnens 
känslomässiga och kognitiva förmågor vilket skapar tilltro hos barnet. Pedagogens 
uppgift är att utifrån barnets förutsättningar prova olika metoder som stimulerar barnets 
olika förmågor. Basen är att etablera en god relation till barnet för att få barnet att känna 
tillit och trygghet till en vuxen. Ett barn som upplevs uppvisa ett mindre acceptabelt 
socialt beteende kan tyda på att det är något i miljön som inte passar barnet. Barnets 
beteende kan vara beroende av situationer där barnet till exempel tvingas göra val. 
Enligt Stefan & Miclea (2013) kan detta framkalla stress hos barnet vilket kan resultera 
att barnet visar ett avvikande beteende. Våra respondenter är överens om att barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende bör möta en verksamhet i förskolan som 
har tydlig och förutsägbar struktur genom exempelvis förberedda övergångar samt dela 
barnen i mindre grupper.  Adolfsson & Elmfeldt (2008) och Folkman (1998)  betonar 
vikten av fasta rutiner och strukturer, förberedda övergångar mellan aktiviteter och lugn 
miljö för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av den kognitiva förmågan 
hos barn. Skolverket (2003) antyder att man kan uppnå högre pedagogisk kvalitet i 
förskolan genom att ha färre barn i barngrupperna. Även Wiking (1991) betonar att 
miljön måste anpassas till barnens behov och förutsättningar genom till exempel tydliga 
ramar och strukturer. Det är viktigt att arbeta fram strategier för barn som upplevs 
uppvisa impulsivt utagerande beteende så att de ges möjligheter och förutsättningar att 
utveckla det sociala samspelet med andra.  
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6.2.2  Pedagogisk samsyn 
Resultat 
Några pedagoger framhåller betydelsen av en gemensam pedagogisk samsyn och 
förhållningssätt i arbetslaget gällande arbete och bemötande av barn som upplevs 
uppvisa impulsivt utagerande beteende. Följande citat beskriver vikten av samsyn: 
 

Sen tror att det viktigt att alla (pedagoger) i arbetslaget gör likadant, att 
man kommer överrens om vilka riktlinjer vi ska ha, hur vi ska bemöta det 
barnet. För att man kan ha världens konflikt med det här barnet och så 
kommer det en annan personal och blir den ”goda”, alltså att man inte ska 
komma in och ta över. Men ibland kan det vara bra att det kommer någon 
och tar över för ibland kommer man inte någonstans. Men på något vis så 
ser man varandra, (pedagoger) kommer överens om nånting så att inte blir 
det goda och onda för då får man helskotta sen.  

                                                                                     (Förskollärare) 
 
Förskollärarna är väl medvetna om att det krävs en samsyn på hela förskolan i 
arbetslaget när det gäller barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende och 
arbetet med att skapa goda relationer och göra anpassningar i förskolans miljö och 
verksamhet. Betydelsen av diskussioner och samsyn framkommer i citatet: 
 

Att man har samsyn mot de här barnen (de som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende.) Det ska man ha i ett hus (hela förskolan) vuxna 
emellan. Detta diskuterar man nog inte på hela förskolan. Detta diskuterar 
man mer i arbetslaget.  

(Förskollärare) 
 
Förskollärarna förmedlar också att det är ett tidskrävande arbete som inte 
hinns med i den omfattning som vore önskvärt. Känslan av att inte hinna 
med att samtala i arbetslaget trots att det är viktigt och att viljan finns om 
det fanns tid framkommer i följande citat: 
 

Jag önskar att alla ser och tänker på samma sätt om detta. Tyvärr är det inte 
så. Vi tänker inte lika men det är viktiga saker att diskutera. Vi har en 
samsyn … men vi hinner inte prata med varandra i arbetslaget. Det borde 
prioriteras mer tid till det. Att man inte har tid till det här. Man har inte tid 
att ta det här på ett bra sätt. Att man tycker att man har för mycket omkring 
sig. Överlag har man inte tid… det är så mycket annat. 

(Förskollärare) 
 

Analys 
Samsyn hos de som arbetar i förskolan är en viktig del i arbetet med barn som upplevs 
vara impulsiva och utagerande. Det är tillåtet att tänka olika, men som kompetent 
pedagog i förskolan måste man tillsammans med sina kollegor se barnets behov och 
utifrån det skapa en miljö som gynnar barnet. Hela arbetslaget har ansvar för 
barngruppen. Enligt Eresund & Wrangsjö (2008) är det viktigt att den pedagogiska 
verksamheten är optimal för alla barn. Därför krävs det att alla som arbetar i förskolan 
har förståelse för barnets beteende och stöttar och hjälper barnet vidare i sin utveckling. 
Resultatet visar på betydelsen av att ha tid och ro för att kunna diskutera dessa frågor. 
Pedagogerna verkar väl medvetna om att det behövs möjligheter till gemensamma 
diskussioner där alla kan vädra sina tankar och åsikter för att kunna komma fram till ett 
gemensamt beslut i bemötandet av barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende. Barn på förskolan möter många pedagoger med olika pedagogiska synsätt 
gällande till exempel den pedagogiska verksamhetens utformning och bemötandet av 
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barnen. Enligt Johansson (1983) kan bristande samsyn bidra till ökad aggressivitet och 
konflikter mellan barn.  
 
6.2.3 Förskollärarnas förväntningar på specialpedagogen 
Resultat 
Enligt en av våra förskollärare är specialpedagogens stöd och handledning eftertraktad. 
Ofta tar det lång tid innan specialpedagogen kopplas in eftersom förskollärarna själva 
först måste söka efter en lösning. En del av de förskollärare vi intervjuat menar att 
specialpedagogens arbete kan skapa frustation. De tycker att specialpedagogerna bara 
fokuserar på barnet som är i behov av hjälp och glömmer de andra barnen som finns i 
barngruppen. Några förskollärare efterlyser mer regelbundna besök av en 
specialpedagog där det görs minst två heldagsobservationer för att se barnet i både 
positiva och negativa situationer. Följande citat visar på den frustration som 
specialpedagogen kan skapa: 
 

Sen blir man så frustrerad för specialpedagogen ser bara just till det barnet. 
Sen glömmer man bort att man har 16 andra barn. Hur ska vu göra med de 
16? Den frustationen känner vi ofta, jag och mina kollegor. Men vi kan 
inte ägna oss bara åt det barnet för vi har många andra också. Och vi har 
också att göra för att få de andra barnen som behöver hjälp och stöd med i 
verksamheten. Sen är det bra att specialpedagoger är i barngruppen under 
en längre period så att man ser barnet i A L L A situationer. Både de 
positiva och de negativa. För man får inte glömma de positiva och använda 
de i arbetet sen. 

                                                                                         (Förskollärare) 
 
Under handledning med specialpedagog får de som arbetar i förskolan möjlighet att 
bolla tankar och idéer samt att de får tips på olika tillvägagångssätt och arbetsmetoder 
som kan testas, vilket detta citat ger en bild av: 
 
 

Jag har arbetat tillsammans med specialpedagogen där specialpedagogen 
varit med i barngruppen, och man har helt enkelt fått handfasta metoder att 
arbeta efter för barnets utveckling, så det tycker jag har gått väldigt bra. 
Man kan sitta och ställa frågorna som man reflekterar omkring i 
arbetslaget, och går man runt i arbetslaget (under handledningen) så kan 
man se olika på olika situationer, i vilken situation var största svårigheten 
för barnet. Det är bra att ställa frågorna så man måste reflektera omkring 
och i lugn och ro, sitta och diskutera, hitta metoderna och sen att man 
använder sig utav de under en period och så kommer oftast 
specialpedagogen tillbaka hit och frågar om hur har det gått, hur har ni 
kommit vidare, ser ni någon utveckling? Var det rätt metod? Så det tycker 
jag har fungerat bra med den hjälpen och stödet. 

                                                                                      (Förskollärare) 
 
Enligt ett par förskollärare kan det bli problematiskt om specialpedagogerna gör samma 
antaganden kring likartad problematik för olika barn så att det mer blir ett schema som 
de följer. Risken med detta arbetssätt synliggörs på följande sätt: 
 

… Och när specialpedagoger spekulerar då kanske det blir samma 
spekulationer kring många barn så att det blir ett mönster i vad man säger 
också. Det blir som ett schema eller som ett recept för alla. Samma recept. 
Då där sa du förra gången och förrförra gången och gången innan dess. Så 
där upplevde jag ibland. Det blev som ett recept. Men det var mycket mer 
komplicerat än så och då har man fått rota själv. 

                                                                                          (Förskollärare) 
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Analys 
De som arbetar inom förskolan är ofta positiva till specialpedagogens insatser vilket 
enligt Nilholm (2007) och Persson (2007) kan vara ett arbetssätt som stimulerar dem i 
deras specialpedagogiska arbete. Detta sammanfaller med Bladinis (2004)  åsikt om 
handledningens syfte som ett verktyg för att förbättra barnets situation. Resultatet visar 
att specialpedagogens handledning skapar tillfälle för dem som arbetar inom förskolan 
att tänka efter hur det verkligen är och sätta ord på det samtidigt som det också väcker 
ytterligare tankar och funderingar. Vissa som arbetar inom förskolan upplever att det 
kan ta lång tid innan hjälp och handledning från specialpedagogen kommer igång. Innan 
specialpedagogen anlitas förväntas förskollärare själva använda olika beprövade 
arbetssätt och metoder. Detta går tvärt emot Perssons (2007) åsikt eftersom han anser att 
det är viktigt med ett nära och kontinuerligt samarbete med hela arbetslaget. 
Förskollärare i vår studie känner en frustation av att inte räcka till för de övriga barnen 
eftersom de kan komma i skymundan vid arbetet med det barn som behöver extra hjälp, 
vilket inte är meningen. Specialpedagogens kompetens kan vara till stor hjälp inom 
förskolans verksamhet men det kan också innebära en risk att olika beteenden placeras i 
olika fack och utifrån det görs anpassningar i miljön. Enligt Skolverket (2010a) skall 
barn betraktas som olika individer och stödinsatser ska styras av de individuella 
behoven.  
 
6.2.4 Specialpedagogens roll i specialpedagogiska insatser 
Resultat 
Specialpedagogerna i den kommun vi undersökt arbetar på uppdrag av förskolechef 
eller rektor och bistår med till exempel handledning och konsultation samt 
kompetensutveckling på organisations- grupp- och individnivå. Vid åtgärder börjar 
arbetet på organisationsnivå och är inte det tillräckligt fortsätter arbetet på gruppnivå 
respektive individnivå där barnet får individuell anpassad hjälp. Konsultation erbjuder 
olika lösningar medan handledning handlar mer om att tillsammans med de som arbetar 
i förskolan hitta olika lösningar som främjar barnets lärande och utveckling. Citatet 
nedan visar på hur specialpedagogerna arbetar: 
 

Vi jobbar bara på uppdrag och då är det utifrån specifik problemställning hos 
pedagoger, sen är det rektor eller förskolechef som skickar uppdrag. Det kan vara 
handledning, det kan vara i mitt fall att jag går in och gör en språklig utredning, 
jag kan vara behjälplig när det gäller läs- och skrivutredningar för att man behöver 
stöd i det. Och så kan det vara konsultation om det är ett specifikt barn. 
Handledning på gruppnivå, inte bara på individnivå, utan grupp- och organisations 
nivå också. När det gäller organisationsnivå så handleder jag rektorerna som till 
exempel vill bolla sin pedagogiska verksamhet eller kompetensutveckling. I 
verksamhetshandboken för kommunen finns funktionsbeskrivning över mitt 
arbete. Specialpedagogen arbetar på organisationsnivå, gruppnivå och mycket 
sällan på individnivå. Så det är ett rätt så brett uppdrag. 

                                                                                                    (Specialpedagog) 
 
Specialpedagogerna i kommunen samarbetar med arbetslag antingen terminsvis eller 
under flera år kring barn som väcker funderingar. I början av samarbetet undersöks vad 
arbetslaget vill ha hjälp och stöd med. Därefter genomförs pedagogisk handledning där 
arbetslaget börjar med att redogöra för sina erfarenheter och uppfattningar kring de barn 
som väcker frågor. Arbetslaget berättar hur deras situation och verksamhet ser ut och 
specialpedagogen ställer frågor kring det. Genom samtal och reflektion gäller det att 
tillsammans hitta hur arbetet fungerar och vad som kan ändras eller göras annorlunda 
Det viktiga är att det blir så bra som möjligt för barnet. Det handlar om pedagogik, 
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bemötande, förhållningssätt och organisation. Betydelsen av organisation och miljö ur 
ett specialpedagogiskt perspektiv tydliggörs med hjälp av detta citat: 
 

Det handlar om organisationen. Barnet har rätt att vara den det är. Det är ju 
hur miljön och organisationen som ska förändras. Hur man organiserar 
arbetet och hur ni på förskolan ska stödja barnet. Det är ju där det ligger. 
Det är aldrig barnet som måste ändra på sig. 

                                                                                        (Specialpedagog) 
 
Analys 
Det finns förskollärare som tror att specialpedagogen kan förändra ett barn som upplevs 
uppvisa impulsivt utagerande beteende genom att tillämpa olika metoder och strategier. 
Enligt Bladini (2004) finns det stora förväntningar på specialpedagogens kunskap och 
pedagoger förväntar sig att specialpedagogen är ett slags expert som ska kunna ta hand 
om barnet. Dessutom finns förhoppningen att specialpedagogen kan trolla fram olika 
lösningar och därmed hjälpa barnet. I resultatet framkommer att förskollärare vänder sig 
till specialpedagogen när de har provat alla möjliga insatser. Många pedagoger inom 
förskolan och skolan tror att specialpedagogen kan använda ”quick fix”-metoden, som 
bland annat kan innebära snabba och enkla åtgärder för att lösa olika 
specialpedagogiska problem. Detta låter enkelt i teorin men tyvärr fungerar det inte så 
bra i den pedagogiska verkligheten. Specialpedagogiska insatser kan pågå under en 
längre period med handledning och konsultation. Gruppsamtal med specialpedagogen 
har stor betydelse för hela arbetslaget. Att få dela med sig av sina egna tankar och 
funderingar, att få diskutera pedagogers förhållningssätt till barn som upplevs uppvisa 
impulsivt beteende kan mynna ut i gemensam pedagogisk samsyn i arbete med barn 
som är i behov av olika åtgärder. Vid närmare analys av specialpedagogens roll är det 
önskvärt att specialpedagogen är knuten till en eller flera förskolor och samarbetar mer 
kontinuerligt med förskollärarna. Persson (2007) är övertygad om att kvalitén i en 
pedagogisk verksamhet kan uppnås om specialpedagogen jobbar nära arbetslaget och är 
verksam som samtalspartner och handledare både för verksamhetens personal och 
barnets vårdnadshavare.  
 
6.2.5 Tidiga insatser – fördelar och nackdelar 

Resultat 
Nästan alla pedagoger uttrycker att det är viktigt med snabba och tidiga insatser för barn 
som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Detta citat belyser vikten av tidiga 
insatser: 
 

Jag ser bara fördelar med att man får tidig hjälp och tidiga insatser för att 
minimera alla svårigheter som kan uppstå under resans gång. Vi jobbar på 
uppdrag av rektor och tycker rektor att det inte finns behov av 
specialpedagogiska insatser så kommer specialpedagogen inte in. 

                                                                                    (Specialpedagog) 
 

 
Där har barnet rätt till stöd.  Ju tidigare stöd desto bättre. Jag ser det som en 
kompensation. Kan vi kompensera det här barnet? Jag tycker att barnet har 
rätt till anpassning. Att man inte utsätter barnet för vissa saker där man vet 
att barnet misslyckas. Antingen gör man inte alla aktiviteter eller gör man 
den aktiviteten på ett annorlunda sätt. 

                                                                                        (Specialpedagog) 
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Intervjuade pedagoger är eniga om att tidiga insatser bör omfatta hela barngruppen med 
inriktning på att skapa en bra gruppsammanhållning vilket bland annat bidrar till lugn 
och ro i gruppen. En orolig grupp kan trigga igång barnets impulsiva utagerande 
beteende. Följande citat visar på betydelsen av att arbeta med hela gruppen: 
 

Att man tidigt försöker få gruppen, för är det en stökig grupp så smittar det 
sig av. Så liksom försöker man få bra sammanhållning och bra grupp, 
alltså, så blir även de som impulsivt utagerande beteende lugnare också. 
Jag tror att grupp sammanhållning och gruppsammansättning är jätteviktig. 
Alltså att man gör det tidigt när man får en ny grupp. 

                                                                                                     (Förskollärare) 
          

Samhället har också ett ansvar att hjälpa barn som är i behov av specialpedagogiska 
insatser. De som arbetar i förskolan tycker det är viktigt att arbeta mer aktivt för att sätta 
in förebyggande insatser tidigt. Detta kan på lång sikt exempelvis hjälpa barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Vikten av att ha ett framtidsperspektiv 
och att arbeta långsiktigt framkommer genom detta citat: 
 

… vi vet ju att forskningen visar ju att vi har de barnen på våra fängelser, 
så hamnar man snett, för inte på grund av att man är ointelligent, men man 
har ett beteende som stört omgivningen och man har inte tidigt fått stöd i 
förändra sitt beteende, eller fått hjälp att utveckla sitt beteende, ska vi säga 
för det handlar om utveckling och stöd. 

                                                                      (Specialpedagog) 
  
Nästan hälften av pedagogerna i vår undersökning nämner att risken med tidiga insatser 
för barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende kan vara att de stämplas, 
uppmärksammas och skiljs ut så att de hamnar lite utanför det övriga sociala 
sammanhanget i barngruppen. Enligt detta citat gäller det att vara uppmärksam på detta 
och arbeta för att det inte ska ske:  
 

Att man särskiljer barnen. Att det inte kan vara med sina kompisar och i 
sociala sammanhang. Barnen behöver vila ibland, det är en annan sak. Men 
de ska få möjlighet att träna sitt sociala samspel med andra. Att kunna ingå 
i det sociala sammanhanget. Vissa barn kan vara i periferin och sedan sitta 
med mer och mer så småningom. Vi har haft barn som varit med vid sidan 
om under samlingen. Efter ett tag var han med mer och mer. Man ser till 
att man gör saker tillsammans så att man inte märker ut och vi arbetar för 
att alla ska ha en plats i gruppen och kan delta i det sociala sammanhanget. 

                                                                                           (Förskollärare) 
 
Analys 
Resultatet visar att diskussioner kring tidiga insatser är ett ämne som intresserar och 
engagerar både specialpedagoger och förskollärare genom att det nämns av nästan alla. 
Resultatet tydliggör vikten av tidiga insatser för barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende. Detta kan exempelvis ske genom insatser och arbete med hela 
barngruppen gemensamt eller på individuell nivå där det görs anpassningar till eller för 
ett visst barn.  Nordin-Hultman (2004) och Ogden (2003) betonar att olika former av 
stöd och hjälp till de barn som behöver är väldigt betydelsefullt och viktigt för att 
barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet och uppnå optimal utveckling. Vår 
tolkning av genomförda intervjuer med pedagoger visar att det är viktigt att det tidigt 
görs anpassningar i pedagogik och miljö vilket sammanfaller med Axberg (2007) och 
Lutz (2006) åsikter om att barn kan få hjälp att kontrollera sitt beteende genom tidiga 
insatser. Pedagogerna i vår studie anser att specialanpassad förskoleverksamhet med 
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förskollärarnas kompetens och specialpedagogens handledning och konsultation kan 
förebygga och minska impulsivt och utagerande beteende hos barn. Taggert & 
Sammons (2006) menar att förskolans pedagogiska kvalitet i kombination med tidiga 
insatser påverkar barnens möjligheter att i framtiden uppnå skolans olika kursmål. Ett 
antal pedagoger konstaterar att tidiga insatser kan peka ut vissa barn och att det är 
viktigt att hjälpen inte leder till isolering eller segregering från övriga gruppen. 
Nackdelen med tidiga insatser kan enligt Ogden (1991) vara att barnet stämplas eller 
stigmatiseras av omgivningen.  
 

6.3 Analys i relation till Bronfenbrenner och Von Wright 
Vi vill klarlägga att vi i analysen av studiens resultat har försökt specificera de olika 
systemen i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, trots att de i praktiken 
påverkar och går in i varandra.  Samspelet mellan de olika systemen har stor betydelse 
för barnets framtida utveckling. Omgivningens upplevelser av att barn uppvisar 
impulsivt utagerande beteende kan bland annat bero på otillfredsställande pedagogisk 
miljö, barnets utveckling eller familjens situation. Dessa orsaker kan kopplas till alla 
system i modellen.  
 
När vi använder Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell i analysen gör 
vi följande tolkning: 
 
Mikrosystemet berörs genom barnets utveckling av till exempel kognitiv och social 
förmåga i samspel med exempelvis familjen och förskolan. Bronfenbrenner anser att 
mikrosystemet bör bilda en grund för att bygga relationer och hitta den hjälp och det 
stöd som barnet har störst behov av för sin utveckling. Mikrosystemet kan bland annat 
handla om individuella justeringar av förskolans verksamhet för att stimulera lärande 
och utveckling både nu och i framtiden. Genom att rikta koncentrationen mot barnets 
svårigheter och brister och se barn med problem intas enligt Von Wright (2002) ett 
punktuellt perspektiv. Det kan innebära att insatserna görs snabbt och kortsiktigt och 
fokuserar på barnets fel och brister. Ur ett relationellt perspektiv sker arbetet ofta mer 
långsiktigt där hänsyn tas till barnets hela situation och där stöd ges genom till exempel 
anpassning av miljö och omgivning. Specialpedagogiska insatser kan både ske 
individuellt och omfatta arbete med hela barngruppen i syfte att skapa ett positivt 
samspel mellan barnen vilket berör både mikro och mesosystemet. 
 
Angående mesosystemet kan barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
påverkas av omgivningen genom exempelvis samspel och relationer. Detta lägger också 
grunden för barnets beteende inom både mikro- och mesosystemet. Barn som har 
bristande förmåga till samspel kan ha svårt att tolka och upprätthålla interaktion med 
andra. För att som pedagog bemöta barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende på bästa sätt krävs det att de som arbetar inom förskolan besitter kunskap, 
kompetens och har ett bra förhållningssätt. Det är också angeläget att uppmärksamma 
det positiva hos barnen och det som de impulsiva utagerande barnen är bra på så att de 
känner sig sedda och omtyckta. Detta tangerar Von Wrights (2002) relationella 
perspektiv genom att uppmärksamma barnets förmågor istället för brister. 
 
Exosystemet handlar enligt Bronfenbrenner (1979) om miljön runt barnet som det inte 
kan påverka själv men som ändå påverkar exempelvis barnets förutsättningar och 
utveckling. Studiens analys visar på att samverkan mellan barnet och miljön både kan 
minska eller öka barnets utagerande beteende. Miljön består av till exempel förskolan 
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med olika normer och regler. Några av de barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende kan ha stora svårigheter att leva upp till omgivningens krav och 
förväntningar. Detta kan leda till att omgivningen koncentrerar sig på barnets osociala 
beteende mot andra utan att reflektera över att orsaken kan ha sitt ursprung i 
omgivningens bristande samspel med barnet. I samband med detta poängterar Von 
Wright (2002) att barnet kan betraktas ur ett relationellt (barn i problem) eller punktuellt 
perspektiv (barn med problem). 
Det är viktigt att fokusera på barnet i ett helhetsperspektiv och inte bara på barnets 
oförmågor och svårigheter. Inom exosystemet kan Von Wrights relationella och 
punktuella perspektiv fungera som stöd vid diskussioner och samtal kring barn för att 
skapa samsyn i arbetslaget när det gäller exempelvis utformningen av miljön och 
användning specialpedagogiska arbetsmetoder genom arbete bland annat struktur och 
förutsägbar pedagogisk verksamhet.  
 
Även förskollärarnas stressade arbetssituation och de stora barngrupperna går in under 
ekosystemet eftersom detta kan påverka barnet och förskolans verksamhet på ett 
indirekt sätt genom att de som arbetar i förskolan tvingas dela sin uppmärksamhet 
mellan barnen och andra administrativa uppgifter. Detta kan även kopplas till 
exosystemet genom samhällets ökade krav på utvärdering och uppföljning av förskolans 
verksamhet. 
 
Makrosystemet utgörs bland annat av politiska beslut och styrdokument som till 
exempel Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (2010). Styrdokumentens 
intention är bland annat att utveckla barnets olika förmågor och stimulera 
kunskapsinhämtning. Barn som är i behov av särskilt stöd har laglig rätt till olika 
hjälpinsatser för att kunna få samma förutsättningar till utveckling som alla andra barn. 
Förskolans organisation är utformad så att de som arbetar i förskolan i första hand ska 
använda sig av den specialpedagogiska kunskap och kompetens som finns i arbetslaget. 
När detta inte är tillräckligt anlitas specialpedagogen. Det innebär nästan alltid lång 
väntan på till exempel specialpedagogens handledning därför att specialpedagogen inte 
anlitas förrän de som arbetar i förskolan testat de för dem sedan tidigare kända metoder 
och anpassningar. 
 

6.4 Sammanfattning 
Analys av studiens resultat visar att orsakerna till att barn upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende kan ha sin grund både i omgivningen och barnets egna 
förutsättningar och utveckling vilket i stora drag stämmer överrens med den forskning 
vi använt i vår studie. 
Om det sociala samspelet med andra är underutvecklat finns risk till stämpling och 
socialt utanförskap där både barnet själv och omgivningen ofta förväntar sig ett negativt 
beteende. För att hjälpa barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 
framhålls vikten av ett bra förhållningssätt, bemötande och goda relationer samt en 
tydlig och förutsägbar pedagogisk miljö. I arbetet med detta kan det behövas 
specialpedagogiska insatser med hjälp av specialpedagog genom till exempel 
handledning. I analysen av resultatet har vi använt oss av Bronfenbrenners (1979) 
utvecklingsekologiska modell som består av fyra olika system från individen till 
samhällets påverkan samt Von Wrights (2002) relationella och punktuella perspektiv.  
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7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med att vi för en diskussion kring metod och resultat. Därefter följer 
tankar om konsekvenser för vår yrkesprofession och förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion 
I början av arbetet var vår avsikt att bara intervjua förskollärare, men sedan valde vi att 
även intervjua två specialpedagoger för att förstärka det specialpedagogiska 
perspektivet. Angående metoden valde vi att genomföra kvalitativa besöksintervjuer. Vi 
diskuterade även att komplettera intervjuerna med observationer vilket vi senare valde 
att avstå från av främst två skäl. Första skälet var att fokusera på intervjuer eftersom det 
passade bättre med studiens syfte. Andra skälet var att inte äventyra barnens rättsäkerhet 
i enighet med de etiska forskningsregler som gäller kring barn. Alderson & Morrow 
(2011) poängterar att forskning kring barn innebär ett särskilt stort ansvar för bland 
annat barnet, sekretessen och vilka följder forskningen kan få. Enligt 
Etikprövningslagen (2003:460) kan forskning som berör barn under 18 år bedrivas om 
föräldrarna samtycker och godkänner det. Kravet om föräldrarnas godkännande var 
också ett skäl till att vi avstod från observationer. Detta ställningstagande grundade sig 
bland annat på att vi inte ville peka ut de föräldrar som har ett barn som av omgivningen 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Av erfarenhet vet vi att detta kan vara 
en källa till ständig oro och dåligt samvete hos föräldrar vilket vi inte ville förstärka 
ytterligare. 
 
Eftersom vi hade svårt att hitta både respondenter och tid för intervjuer beslutade vi att 
genomföra alla intervjuer utom pilotstudien individuellt med respondenterna 
tillsammans med en av oss. Om båda deltagit vid samtliga intervjuer hade vi kanske 
kunnat se om vi uppfattat intervjusvaren på olika sätt eller om vi varit eniga. Vi 
upplevde också att de sista intervjuerna gick lättare än de första och att det då var lättare 
att ställa följdfrågor och följa upp intressanta tankar och funderingar. Inspelningen av 
intervjuer på fickminne fungerade bra men nackdelen med ljudinspelning kan vara att 
kroppsspråket inte synliggörs på ett tydligt sätt. Videoinspelning skulle kunna varit ett 
alternativ men det skulle kunna minska respondenternas vilja att ställa upp. 
 
Vi har funderat på om resultatet av studien påverkats positivt eller negativt av att vi inte 
kände de respondenter vi intervjuat. Vår fundering grundar sig på att intervjuerna blev 
relativt långa, väldigt ingående och personliga. Frågan är om kvaliteten på svaren skilt 
sig åt om vi intervjuat pedagoger vi känner eller om vår obekantskap gjorde att 
respondenterna vågade öppna sig mer och säga vad de verkligen tyckte och kände. Våra 
intervjuer genomfördes i en kommun och frågan är hur resultatet sett ut om vi intervjuat 
förskollärare och specialpedagoger i olika kommuner.  
 
Att skriva tillsammans har haft sina fördelar och nackdelar. Det positiva var att vi kunde 
agera varandras bollplank och byta åsikter och erfarenheter med varandra vilket bidrog 
till mer förståelse för varandras olikheter. Vi har också kunnat hjälpa och stötta varandra 
under denna arbetsamma men också lärorika skrivprocess. Under arbetets gång har vi 
arbetat mycket tillsammans genom fysiska träffar cirka en gång i veckan kompletterat 
med samtal via skype och telefon vid behov. De delar vi arbetat med gemensamt är 
syfte, resultat och diskussion. Utöver detta har Anna haft huvudansvaret för kapitlen 
inledning och tidigare forskning medan Malin haft huvudansvaret för teori och metod. 
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Studiens material skapade många pedagogiska diskussionstillfällen med frågor rörande 
till exempel barn i behov av särskilt stöd och hur vårt samhälle ser på barn som inte 
passar in i normalitetsmallen. Det negativa var att det krävdes genomtänkt logistik 
under skrivprocessen för att hitta den tid som passade för båda att träffas.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
I förskolan möts dagligen barn och vuxna från olika miljöer med olika bakgrund, 
erfarenheter och kunskap. De flesta barn anpassar sig till förskolans verksamhet, men 
det finns barn som kan påverkas negativt av förskolans miljö och som följd av detta kan 
vissa barn av omgivningen upplevas uppvisa impulsivt utagerande beteende. Det som 
kom fram tydligt under intervjuerna var bland annat respondenternas medvetenhet om 
vikten av det sociala samspelet, betydelsen av en strukturerad verksamhet, 
förskollärarnas stressiga arbetssituation och de stora barngrupperna.  
 
Förmågan till socialt samspel är en av många grundförutsättningar för att kunna bli 
accepterad av omgivningen och kunna delta aktivt i olika sociala sammanhang. Det 
sociala samspelet utvecklas bland annat genom interaktion med andra individer och 
omgivningen vilket betonas av till exempel Folkman (1998) och Wiking (1991). 
Folkman poängterar vidare att barns svårigheter i socialt samspel kan leda till 
undvikande av social interaktion med andra. Här tycker vi det som pedagog är viktigt att 
vara observant eftersom det kan leda till en negativ utvecklingsspiral där barnet 
undviker social kontakt med andra för att det inte har förmåga till socialt samspel. Detta 
kan leda till färre tillfällen för övning och utveckling av sociala förmågor. Vi vill även 
betona att det i detta sammanhang finns en positiv utvecklingsspiral som innebär att 
stora sociala kunskaper gör att barnet gillar dessa situationer och därmed övar detta i 
mycket stor utsträckning.  
 
Förskolans miljö innefattar många olika moment med till exempel övergångar, många 
aktiviteter, stora barngrupper och stressade pedagoger, vilket kan försvåra skapandet av 
en strukturerande miljö. Trots dessa förutsättningar är förskolan enligt lag skyldig att 
erbjuda barn i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. De arbetsmetoder som 
används mest av respondenter verkar vara en strukturerad och förutsägbar miljö med 
hjälp av exempelvis bilder och tecken. Respondenterna framhåller också vikten av att 
skapa tydlighet och trygghet samt användning av klara regler, gränser och 
förväntningar, vilket får stöd av bland annat Folkman (1998) och Haug (2003). Här 
anser vi att det som pedagog är viktigt med positiva förväntningar på barnet. Om barnet 
vistas i en miljö som bemöter det positivt torde utvecklingen påverkas i samma riktning. 
Negativa förhållanden borde leda till en utveckling i motsatt riktning. 
 
Nästan alla förskollärare upplever att de känner sig stressade på grund av att de inte 
hinner med det pedagogiska uppdraget i kombination med administrativa uppgifter. 
Detta går helt i linje med det Ekholm & Hedin (1993) och Kelly & Berthelsen (1995) 
skriver i ämnet. Vi anser att stressade och pressade pedagoger som lever under tidsbrist 
minskar möjligheterna till ett fruktbart samarbete i arbetslaget vilket kan yttra sig 
genom minskad samsyn och ett kraftigt reducerat pedagogiskt arbete i barngrupp. Vi är 
väl medvetna om att Skolverket (2010a) tydliggör förskolans pedagogiska uppdrag som 
är att främja lärande och ge barnen förutsättningar att söka kunskap. Vi får känslan av 
att Läroplanen för förskolan fokuserar mer på undervisning och utveckling av de olika 
kunskapsområdena: språk, matematik, vetenskap och teknik än utveckling av de 
grundläggande sociala förmågorna. Vi funderar på om den upplevda tidsbristen alltid 
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har funnits eller om den ökat på senare tid på grund av till exempel införande av 
läroplan med ökat dokumentationskrav, utökat pedagogiskt ansvar för förskollärare 
samt förändrade förväntningar från samhället på förskolans uppdrag. Bidrar denna 
förändring till att pedagoger blir stressade för att det blir mindre tid för barnen och att 
barnen blir stressade för att det inte finns tillräckligt med pedagoger i förskolan?  
 
Mätningar från Statistiska Centralbyrån (2012) visar att antalet barn inom förskolans 
verksamhet ökar och att antalet pedagoger minskar. Skolverket (2004) upplyser att det 
saknas rekommendationer om max antal barn och pedagoger i förskolan samtidigt som 
Wiking (1991) betonar att barn i förskoleåldern högst klarar av socialt samspel i grupper 
med 6-8 individer. Vi upplever att dagens stora barngrupper med blandade åldrar 
missgynnar de barn som behöver lite lugnare miljöer med färre relationer och mer 
tydlighet. Eftersom det saknas ett maxtak för hur många barn det får finnas i förskolans 
barngrupper finns en tendens att göra grupperna så stora som möjligt för att uppnå 
största möjliga vinst till minsta möjliga kostnad. Vi anser också att rollen som pedagog i 
förskolan har förändrats från att vara omvårdande till att vara lärare som bedriver 
undervisning av barn i större grupper eller samlingar. Vi är positiva till utvecklingen, 
men frågan är om det blev som det var tänkt när detta kan skapa situationer där 4- och 
5-åringar förväntas sitta stilla, lyssna och gärna svara rätt på ställda frågor. Detta kräver 
bland annat att barnen har förmåga till koncentration, självständighet, samarbete och 
etablering av relationer mellan olika barn och pedagoger. Detta kan skapa besvärliga 
situationer för barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende och 
pedagogernas främsta uppgift är att försöka minimera dessa tillfällen vilket inte alltid är 
så lätt i situationer med många barn och få pedagoger. Vi tror också att införandet av 
allmän förskola för barn från tre år och uppåt samt lagkrav på att förskolan ska erbjuda 
plats inom fyra månader bidragit till större barngrupper. Skolverket förespråkar att det 
är bättre att arbeta i mindre grupper än i stora vilket medför att det behövs fler 
pedagoger. Skolverket nämner också att antalet pedagoger inte har lika stor betydelse 
som barngruppens storlek. Hur går detta ihop? 
 
Vi är väl medvetna om att studiens resultat kan ha påverkats av vår kunskap och 
erfarenhet från arbete i förskolan och få deltagande respondenter. När det gäller vår 
kunskap och erfarenhet har vi verkligen försökt hålla oss neutrala vid tolkning av 
resultat och analys men vi medger att detta är svårt och näst intill omöjligt. Vi anser att 
vår kunskap och erfarenhet underlättade när resultatet skulle analyseras utifrån de olika 
teorierna av Bronfenbrenner (1979) och Von Wright (2002). Respondenterna är få, men 
deras uppfattningar och upplevelser ger en relativt djup ögonblicksbild och 
fingervisning om hur omgivningen kan anpassa och bemöta barn som upplevs uppvisa 
impulsivt utagerande beteende. Studiens resultat visar att respondenterna är medvetna 
om betydelsen av specialpedagogiska insatser och har kunskap och förmåga att använda 
specialpedagogiska arbetsmetoder. Trots dessa förutsättningar är antalet barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende oförändrat med en svag tendens till 
ökning. Varför?   
 

7.3  Konsekvenser och följder för vår yrkesprofession 
Genom vår studie hoppas vi ge några exempel på orsaker till att barn upplevs uppvisa 
impulsivt beteende och föreslå olika arbetsmetoder för att hjälpa och stötta dessa barn 
på bästa sätt i förskolans verksamhet. Enligt Skolverket (2010b) har barn rätt till den 
hjälp och stöd de behöver för sin fortsatta utveckling. Vi anser att mötet med dessa barn 
påverkas av den förförståelse och de erfarenheter som individerna i omgivningen har. 
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Det innebär oftast att omgivningen är antingen positiv eller negativ till detta arbete. Ur 
specialpedagogisk synvinkel skriver Von Wright (2002) om det relationella och 
punktuella perspektivet. Det relationella perspektivet ser barn i problem, arbetar 
långsiktigt och betonar samspelet med omgivningen. Det punktuella perspektivet ser 
barn med problem och arbetar mer kortsiktigt för att åtgärda de problem eller brister 
som barnet har. Trots att det är två olika perspektiv medger Von Wright att de inte är 
helt renodlade eftersom de ofta går in i varandra. Vår framtida roll som 
specialpedagoger kan bli att medvetandegöra dessa perspektiv på olika sätt i skilda 
arbetslag. Detta kan bli en stor utmaning eftersom specialpedagogiska resurser sätts in 
först när problemet uppstått och pågått under en längre tid. Vi tror att detta kan bidra till 
att det är lättare att inta ett punktuellt perspektiv eftersom pedagogerna ofta snabbt vill 
finna en enkel lösning på problemet. Här blir vår uppgift att lyfta pedagogernas blick för 
att försöka hitta roten till att beteendet uppstår, det vill säga att se problematiken ur ett 
helhetsperspektiv. Vi är väl medvetna om att det finns situationer där ett mer punktuellt 
perspektiv passar bättre än ett relationellt och tvärtom. Det viktiga är att göra pedagoger 
medvetna om att de kan göra ett aktivt val utifrån barnets behov och att arbetet kan ske 
på både lång och kort sikt samtidigt. För att hjälpa pedagoger i processen att tänka mer 
långsiktigt vore det önskvärt med kontinuerlig kontakt med specialpedagog oavsett 
behovet av specialpedagogisk kompetens. Som det ser ut idag dröjer den 
specialpedagogiska kontakten ofta väldigt länge vilket vi anser kan bero på att 
specialpedagogiska insatser oftast medför ökade kostnader för förskolans redan 
ansträngda ekonomi. En annan anledning kan vara att ständigt användande av 
specialpedagogiska resurser under flera år kan tolkas som organisatoriska problem i 
verksamheten av personer högre upp i organisationen.  
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie har väckt nya tankar och funderingar som kan vara intressanta att undersöka 
genom fortsatt forskning. Något som speciellt fångat vår uppmärksamhet är till exempel 
Eresund & Wrangsjö (2008) ståndpunkt att barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende kan ha svårt att uppfatta, tolka och bearbeta signaler från 
omgivningen vilket bland annat försvårar möjligheterna till social interaktion med 
andra. Enligt Ogden (1991) kan barn läsa av och leva upp till omgivningens positiva 
eller negativa förväntningar. Vi anser att båda dessa ståndpunkter verkar rimliga. Det 
som gör oss konfunderade är hur barn som inte upplevs klara av att läsa av sin 
omgivning ändå lyckas leva upp till de negativa förväntningar som finns i omgivningen. 
Vad beror detta på? 
 
För övrigt visar undersökningen i detta arbete att pedagoger har kunskap och kompetens 
att arbeta och möta barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende och kan 
omsätta sin kunskap i praktiken. De flesta är medvetna om att det är viktigt med ett bra 
bemötande och samspel med barnet och att det kan behövas anpassningar av miljö och 
verksamhet. Trots all denna kunskap verkar det svårt att förverkliga. Varför har antalet 
barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende inte minskat? Förslag till 
fortsatt forskning kan vara att undersöka vad det är som gör att det är så svårt att 
förverkliga. Vad beror det på, vilka möjligheter och förutsättningar finns för detta arbete 
i förskolans verksamhet? Kan det vara så att antalet barn egentligen har ökat men att det 
inte syns tack vare de specialpedagogiska lösningar som används i förskolans 
verksamhet?  
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9 Bilagor 
Detta kapitel innehåller de bilagor vi refererar till i arbetet. 
 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide till förskollärare 
 

• Malins och Annas definition av barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende. 

 
• Hur ser du på? Hur uppfattar du? Hur förklarar du impulsivt utagerande beteende 

hos barn? 
 

• Varför upplever du att barn uppvisar impulsivt utagerande beteende? När? Hur? 
 

• Vad i förskolans verksamhet kan påverka att barn upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende? Vad kan vara positivt respektive negativt? 

 
• Hur upplever du att andra barn i förskolan ser på och påverkas av barn som 

upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende? 
 

• Hur upplever du att pedagoger i förskolan ser på och påverkas av barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende? 
 

• Hur upplever du att samhället ser på barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende?  

 
• Har antalet barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende förändrats? 

Vad beror förändringen på?  
 

• Vilken pedagogik använder du i arbetet med barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende? Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika 
pedagogiker? Har arbetslaget/förskolan en samsyn? Diskuteras detta? Hur 
diskuteras det? 

 
• Vilken hjälp och stöd har du eller arbetslaget fått från specialpedagoger i arbetet 

med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende? Hur ser hjälpen 
och stödet ut? Hur fungerar hjälpen och stödet? 

 
• Tidig hjälp och stöd till barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 

kan ha fördelar och nackdelar. Hur ser du på det? Hur pratar ni om det?  
 



  
 

II 

 

9.2  Bilaga 2 Intervjuguide till specialpedagoger 
 

• Malins och Annas definition av barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande 
beteende. 

 
• Hur ser du på? Hur uppfattar du? Hur förklarar du impulsivt utagerande beteende 

hos barn? 
 

• Varför upplever du att barn uppvisar impulsivt utagerande beteende? När? Hur? 
 

• Vad i förskolans verksamhet kan påverka att barn upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende? Vad kan vara positivt respektive negativt? 

 
• Hur upplever du att andra barn i förskolan ser på och påverkas av barn som 

upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende? 
 

• Hur upplever du att pedagoger i förskolan ser på och påverkas av barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende? 
 

• Hur upplever du att samhället ser på barn som upplevs uppvisa impulsivt 
utagerande beteende?  

 
• Har antalet barn som upplevs uppvisa impulsivt utåtagerande beteende 

förändrats? Vad beror förändringen på?  
 

• Vilken pedagogik rekommenderar du till förskolan för att arbeta med barn som 
upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende? Vilka fördelar och nackdelar 
finns det med olika pedagogiker? Har arbetslaget/förskolan en samsyn? 
Diskuteras detta? Hur diskuteras det? 

 
• Vilken hjälp och stöd erbjuder du arbetslag i förskolan som har barn som upplevs 

uppvisa impulsivt utagerande beteende? I vilka former ges hjälpen och stödet? 
Hur fungerar den hjälp och det stöd du erbjuder? 

 
• Tidig hjälp och stöd till barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende 

kan ha fördelar och nackdelar. Hur ser du på det? Hur pratar ni om det?  
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9.3 Bilaga 3 Informationsbrev  
 
Vi läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet 
i Växjö och avslutar utbildningen med ett examensarbete som handlar om 
barn som av omgivningen upplevs bete sig impulsivt utagerande i 
förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger och 
specialpedagoger inom förskolan tolkar och uppfattar sitt arbete med barn 
som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. 
 
Vi kommer att genomföra intervjuer som spelas in på ett fickminne och 
efter transkribering kommer de att raderas. Det transkriberade materialet 
kommer bara att användas i detta arbete i forskningssyfte och kommer 
därefter att förstöras. Intervjun beräknas ta cirka en timme och den kommer 
att avidentifieras så det inte går att se vem som har sagt vad.  Deltagandet 
är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Din 
medverkan är betydelsefull för vårt arbete och vi hoppas att du kan ställa 
upp. 
 
Om du vill ha mer information eller undrar över något är du välkommen att 
höra av dig till någon av oss. 
 
 
 
Malin Karlsson   Anna Taki 
malin.karlsson@kalmar.se  anna.taki@kalmar.se 
Mobil: XXXX-XXXXXX  Mobil: XXXX-XXXXXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


