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ABSTRACT 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar utagerande 

beteende hos ett barn och hur de bemöter detta beteende samt vilka strategier som 

används för att stötta de utagerande barnen. Något som även undersöktes var 

förskollärares tankar om könsskillnader när det gäller utagerande beteende. För att ta 

reda på dessa frågor användes intervju som metod. Sammanlagt intervjuades 8 stycken 

förskollärare. Resultatet visade att förskollärarna anser att det utagerande beteendet är 

svårdefinierat då det kan uttrycka sig väldigt olika beroende på individ. Dock uppgav de 

flesta att det utagerande beteendet förknippas med impulsivitet, växlande humör, 

svårigheter att kommunicera och att det innebär aggressiva känslor som ofta riktar sig 

mot andra genom exempelvis slag och bitande. I bemötandet av detta beteende beskrev 

förskollärarna att det är viktigt att vara lugn, närvarande, att acceptera barnet men inte 

beteendet, undvika att skuldbelägga och fokusera på allt positivt kring barnen. Det 

framkom att det är viktigt att individanpassa de strategier som används för att stötta de 

utagerande barnen. Strategier som uppgavs vara användbara var att arbeta mycket med 

förutsägbarhet, att anpassa miljön runt barnet, att som förskollärare stötta i leken och 

samtala med barnet. Samarbete i arbetslaget, med föräldrar och andra yrkesgrupper är 

också något som lyfts vara betydelsefullt i arbetet med att stötta de utagerande barnen. 

Resultatet visade också att förskollärarna hade skilda uppfattningar kring könsskillnader 

när det gäller utagerande beteende, men majoriteten upplevde att beteendet var mer 

förekommande hos pojkar.  

 

Nyckelord: Förskola, utagerande beteende, utagerande barn, bemötande av utagerande 
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1 INTRODUKTION 
 

Under vår utbildning valde vi att läsa en termin specialpedagogik. Det var under 

denna termin som vi fick möta begreppet utagerande barn för första gången och det 

var just precis där som vårt intresse och vår nyfikenhet växte fram för dessa barn. 

Det som också bidragit till vårt intresse kring området är att vi under utbildningens 

verksamhetsförlaga utbildning också har mött barn som utmanar förskollärare genom 

att uppvisa ett utagerande beteende. Genom dessa möten har vi fått insikt om hur 

viktigt det är att reflektera kring hur man som förskollärare kan bemöta dessa barn 

och hur förskollärare på bästa sätt kan stödja barnen.  

 

Våra erfarenheter är att förskollärare ofta kan vara osäkra på hur de ska bemöta dessa 

barn, att de känner sig frustrerade, otillräckliga och ibland till och med arga på de 

barn som utmanar dem. Vi har även upplevt att förskollärare ibland väntar på en 

diagnostisering av barnen för att veta hur de ska arbeta och bemöta dessa barn och att 

de ibland inte agerar förrän diagnos eller förklaring till barnets beteende finns. Som 

förskollärare ingår det i uppdraget att kunna bemöta det utagerande beteendet oavsett 

vad det beror på. Hur kan förskollärare stödja dessa barn i förskolan? Hur beskriver 

förskollärare ett utagerande beteende? I Läroplanen står det att: 

 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(Skolverket, 2010, s.5). 

 

Yrket som förskollärare innebär att möta alla barn och deras behov och ge dem det 

stöd som de behöver i förskolan. Detta ställer krav på att de som arbetar i förskolan 

skapar en förståelse även för de barn som är utagerande för att kunna bemöta barnen 

på det sätt som passar det enskilda barnet och dess behov. Eresund och Wrangsjö 

(2008) betonar att alla barn – även de besvärliga – har samma grundläggande behov 

och att alla barn behöver någon som bryr sig, skyddar, vägleder, tröstar och som kan 

hjälpa barnen att tyda och förstå tillvaron (a.a.).  
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2 BAKGRUND 
 

I följande kapitel beskrivs definitioner av det utagerande beteendet. Därefter 

framställs tidigare forskning inom området. Framförallt är det internationella 

forskningsresultat som synliggörs, då det varit svårt att finna svensk forskning inom 

området. En aspekt som även Lutz (2006) lyfter i sin avhandling. Under tidigare 

forskning redovisas tidigare forskningsresultat kring utagerande barn utifrån 

rubrikerna Förskollärares uppfattningar, Bemötande och strategier och 

Könsskillnader.  

 

2.1 Utagerande beteende  

 

I Nationalencyklopedin definieras utagerande;  

”utagerande, utåtagerande, eng. acting out, aggressivt beteende, inom 

psykiatrin betecknat som social beteendestörning. Utagerande kan ta sig 

olika uttryck, alltifrån verbal aggressivitet och destruktivitet mot föremål 

till aggressionshandlingar mot djur och människor. Antisocialt och 

kriminellt beteende kan vara utagerande och ta sig uttryck i 

våldshandlingar. Tendensen till utagerande brukar avta med stigande 

ålder.” (Nationalencyklopedin, 2013)  

 

I en empirisk studie har Kakavoulis (1998) undersökt 28 förskolebarns aggressiva 

beteende genom observationer i barnens fria lek. I resultatet framkom att barnen 

uttryckte 32 olika former av aggressivitet i samspel med andra barn. 17 av dessa 

aggressiva beteenden beskrevs som mer förekommande. Några av dessa var att slåss, 

slitas, retas, knuffas och sparkas (a.a).  

 

Lutz (2006) definierar i sin avhandling begreppet utagerande beteende. Begreppet 

beskrivs innefatta de barn som visar mycket aggressivitet, är livliga, impulsiva och 

som upplevs svårstyrda. Aggressivt beteende grundar sig oftast i en svårighet för 

barnet att anpassa sig till miljön. I avhandlingen framkommer att förskollärare i 

problembeskrivningar av barns utagerande beteende oftast har problem med språk 

och kommunikation. Det fanns också en koppling mellan aggressivt beteende och 

koncentrationssvårigheter. Utifrån de olika problembeskrivningarna kategoriserades 

6 olika aspekter när det gäller utagerande beteende hos barn. Dessa olika aspekter 

var; 

Samspelsaspekter som innebär att utagerande barn ofta har en stor svårighet att 

samspela med andra barn. Förskollärarna beskriver en känsla av otillräcklighet i 

arbetet med dessa barn då de gäller att hinna fånga upp barnen innan konflikter 

uppstår och därför anser förskollärarna att det är viktigt att vara nära dessa barn. 

Barnen beskrivs ofta ha snabba humörsvängningar, vilket påverkar samspelet med 

både vuxna och barn (Lutz, 2006).  
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Känslomässiga aspekter innebär att ett utagerande beteende kan vara något som barn 

har med sig hemifrån, då det exempelvis kan bero på bristande gränssättning i 

hemmiljön. Barns utagerande beteende kan vara en strategi för att vinna 

uppmärksamhet från förskollärarna. Ofta beskrivs aggressivitet som en egenskap hos 

barnen, men ibland beskrivs aggressiviteten uppkomma i samband med vissa 

situationer och moment i verksamheten (Lutz, 2006).  

 

Fysiska aspekter innebär att det utagerande beteendet kan uttrycka sig fysiskt, men 

att det sällan beskrivs bero på fysiska orsaker. Det kan exempelvis uttryckas genom 

att barnet ständigt kissar på sig för att barnet varit med om traumatiska händelser 

eller att barnet matvägrar både på förskolan och hemma (Lutz, 2006).  

 

Verksamhetsrelaterade aspekter innebär att barnen beskrivs skapa många problem i 

den verksamhet de befinner sig i. I genomförandet av olika moment beskrivs vidare 

dessa barn som ett hinder som kan bidra till att det då blir stökigt och krävande för 

förskollärarna. Barnen beskrivs också vara rymningsbenägna, vilket ställer större 

krav på organiseringen av det dagliga arbetet. Det är sällan det framhävs att det är 

verksamheten som ska anpassas utifrån barnens behov, istället ligger fokus på att 

barnen ska anpassas till verksamheten (Lutz, 2006).  

 

Generella bedömningar innebär att förskollärare sällan gör bedömningar av vilka 

orsaker som kan ligga bakom barnens utagerande beteende. Dock kan det ibland ges 

en ingående beskrivning av enskilda barns sociala situation. Om barnen sedan 

tidigare är diagnostiserade av läkare eller psykolog beskrivs inte barnets 

hemförhållanden av förskollärarna (Lutz, 2006).  

 

Svårtolkade aspekter innebär att barnens beteende är svårttolkade. Förskollärare 

nämner högt tempo, skrikattacker, återkommande gråt och stereotypa beteenden som 

beteenden som oroar dem när det gäller de utagerande barnen. Oftast nämns känslor 

av otillräcklighet och trötthet hos förskollärarna i bemötandet av dessa barn (Lutz, 

2006).  

 

Beteendeproblem används som ett samlingsbegrepp för olika typer av utagerande, 

normbrytande och hyperaktivitetsbeteenden. Inom forskning beskrivs 

beteendeproblem innebära att barn stör och förstör för sig själva och andra. 

Begreppet beteendeproblem innefattar exempelvis socioemotionella svårigheter, 

aggressivt-utagerande beteende och explosivt beteende (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.2 Teoretiska perspektiv 

 

I det här kapitlet beskrivs specialpedagogiska perspektiv. Först beskrivs det 

relationella perspektivet, sedan beskrivs också det kategoriska/punktuella 

perspektivet. Dessa teoretiska perspektiv kommer sedan att användas i 

Diskussionsavsnittet för att analysera de resultat som framkommit.  
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2.2.1 Relationellt perspektiv 
 

I det relationella perspektivet är interaktionen i fokus när det gäller den pedagogiska 

verksamheten. Det centrala i detta perspektiv är det som sker i mötet och samspelet 

mellan olika aktörer i verksamheten. Förståelsegrunden för handlandet tillskrivs inte 

den enskilda individens beteende, utan det tas även hänsyn till barnens 

förutsättningar i olika situationer. Detta innebär att omgivningen kan påverka 

möjligheterna att uppfylla vissa krav eller mål. Här beskrivs barnen vara i svårigheter 

och inte som barn med svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Problem som uppstår hanteras som fenomen istället för att ses som enskilda 

händelser, beteenden eller egenskaper som är knutet till den enskilda individen. I ett 

relationellt perspektiv är inte personen i sig ett problem/beteende, utan har något 

som framträder tydligare i vissa situationer än andra. Om vi ska förstå oss på någon 

annan människa kan vi inte behandla denna som en sluten varelse utan försöka förstå 

dennes handlingar i relation till sammanhanget (Wright, 2002). Utifrån ett relationellt 

perspektiv betonas också vikten av att anpassa undervisning och innehåll efter 

barnens olika förutsättningar. Det beskrivs vidare att om åtgärder behövs fokuserar 

det relationella perspektivet både kring barnet, lärandemiljön och vad läraren kan 

göra, istället för att enskilt fokusera på att åtgärda problem hos det enskilda barnet 

(Persson, 2007).  

 

2.2.2 Kategoriskt och punktuellt perspektiv 
 

Som motsats till det relationella perspektivet beskrivs det kategoriska perspektivet 

vilket innebär att svårigheter tillskrivs individen och att det beror på exempelvis låg 

begåvning eller svåra hemförhållanden. Här beskrivs inte barn vara i svårigheter, 

utan här talas om barn med svårigheter. Svårigheter framhävs i det kategoriska 

perspektivet uppkomma p.g.a. avvikelser från det ”normala” och oftast tillskrivs 

barnet en diagnos (Emanuelsson et. al, 2001). Även Persson (2007) beskriver att 

svårigheter inom det kategoriska perspektivet är bundna till den enskilda individen 

och att det kan bero på att svårigheterna är medfödda. De åtgärder som eventuellt 

behövs sättas in fokuserar enbart på individen och tar inte någon hänsyn till 

individens omgivning (a.a.).  

I likhet med det kategoriska perspektivet beskriver von Wright (2002) det punktuella 

perspektivet som motsats till det relationella perspektivet. Det punktuella 

perspektivet ser individen som en fristående varelse, dess personlighet och anlag 

uppfattas som förankrade i individens inre och problem som uppkommer kan förstås 

utan att ta till hänsyn till de sociala sammanhang denne lever i. Om ett barn är i 

behov av särskilt stöd skulle detta perspektiv innebära att man i sitt försök att hjälpa 

barnet börjar med att fastställa problemet och dess orsak med fokus på det enskilda 

barnet för att kunna åtgärda problemet. Här handlar det om att finna bakomliggande 

orsaker och förklaringar till barnets beteende (a.a.).  
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2.3 Tidigare forskning 

 

Här redovisas tidigare forskning inom området under rubrikerna Förskollärares 

uppfattningar, Bemötande och strategier och Könsskillnader. Under rubriken 

Lärares uppfattningar beskrivs forskning som visar vilka uppfattningar lärare har om 

barns utagerande beteende. Under rubriken Bemötande och strategier beskrivs hur 

lärare arbetar för att stötta utagerande barn samt vad som är viktigt att tänka på i 

bemötandet av utagerande barn. Utifrån forskning har det även visat sig att det finns 

en skillnad mellan pojkar och flickor inom denna problematik, vilket presenteras 

vidare under rubriken Könsskillnader.  

2.3.1 Förskollärares uppfattningar 
 

Hammarberg (2003) presenterar i sin avhandling fyra studier som gjorts, där det 

övergripande syftet var att undersöka hur förskollärare uppfattar deras grad av 

kontroll över barngruppen, och dess betydelse för att kunna bemöta barn med 

beteendeproblem. De förskollärare som upplevde att de har en låg kontroll över sin 

barngrupp hade också svårigheter i att bemöta och hantera utagerande beteende. 

Samband som framkom var också att förskollärare som upplevde att de hade låg 

kontroll också hade fler barn med hög grad av utagerande beteende i sin grupp. 

Förskollärare som istället beskrevs ha hög kontroll upplevde att de var förberedda 

och villiga att hantera de beteendeproblem som fanns eller uppstod i barngruppen. 

Aspekter som bidrog till upplevd hög kontroll hos förskollärare var om de hade 

utbildning och om de kände sig tillfredsställda med de arbetsförhållandena som 

fanns. Förskollärare med utbildning hade högre intentioner att agera om 

beteendeproblem synliggjordes hos barn. Aspekter som däremot inte bidrog till ökad 

kontroll var hur lång yrkeserfarenhet förskollärarna hade och något som heller inte 

bidrog till ökad kontroll var klassrummets miljö. En annan viktig aspekt som 

beskrevs var att förskollärare kunde ta stöd från kollegor när det gällde den egna 

känslan av trygghet och kontroll (a.a.).  

 

I en studie gjord av Arbeau och Coplan (2007) undersöktes förskollärares 

uppfattningar och föreställningar gentemot barn som uppvisade olika former av 

beteendeproblem. Förskollärare beskrevs ha uppfattningen av att barn med 

aggressiva beteenden var svåra att tolerera, att de aggressiva barnen förlorade 

möjligheter till kunskap och att de förlorade möjligheter till sociala relationer. 

Förskollärarna framhöll också att de skulle ingripa om ett barn var aggressivt samt 

att de skulle arbeta med att främja det utagerande barnets sociala kompetens (a.a). I 

andra studier framhävdes att aggression och utagerande beteenden enligt 

förskollärares uppfattningar var svåra att hantera (Foot, Woolfson, Terras, Norfolk, 

2004; Male, 2003). Vägran, svårigheter att samarbeta och oförmågan att dela med sig 

till andra kamrater beskrevs också vara svårhanterliga beteenden. Förskollärare i 

studien hade en uppfattning om att aggression kunde innebära att barn slår andra, är 

störande och kastar saker mot andra barn och vuxna. De hade också en oro över de 

svårhanterliga beteendena, särskilt var förskollärare oroliga över barnens 

aggressivitet, vägran och sociala svårigheter (Foot, et.al, 2004). I en annan 

undersökning gjord av Chong och Ng (2011) framkom förskollärares uppfattningar 

om vilka utmanande beteenden som de kunde möta i sitt arbete med barn. 
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Förskollärarna lyfte exempelvis att barnens utmanande beteenden kunde visa sig i 

aggression (att barnen slåss), störande beteende (att barnen skrek) och sociala 

svårigheter (att de hade svårt med kamratskap). I Markströms (2005) avhandling 

beskrevs att förskollärare kunde uttala sig om barns egenskaper negativt, och att 

förskollärare talade om barnen i termer av att de var stökiga, utagerande, överaktiva, 

högljudda, hade svårt att sitta still i samlingar och att de slog andra barn. Barnens 

problem hänfördes i första hand till det individuella barnet, och orsaker till att barnen 

har eller får problem beskrevs av förskollärarna främst bero på skilda brister hos 

barnet (a.a.).  

 

2.3.2 Bemötande och strategier 
 

I Chong och Ngs (2011) studie framkom olika strategier och bemötande som 

förskollärare använde sig av i arbetet med barn och dess olika beteendeproblem. 

Några av strategierna som beskrevs som användbara av förskollärare byggde på idén 

att barnens beteenden går att förändra, genom att t.ex. förstärka positiva beteenden 

och låta barnen visa vad de är duktiga på. Barnen beskrevs också behöva fasta, 

tydliga regler och rutiner. Förskollärare noterade också vikten av att skapa ett 

positivt klimat där alla barn skulle vara inkluderade (a.a.). Något som även nämns 

som centralt är att förskollärare har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och 

andra yrkesgrupper. Samarbetet har visat sig bidra till en större framgång i arbetet 

med att hantera barn och elever med beteendeproblem. Genom att förskollärarna 

kommunicerar med föräldrarna kan förskolläraren få reda på bakomliggande orsaker 

till barnets eller elevens problembeteende. Det kan t.ex. handla om att det finns 

problem i familjen, och att det kan vara detta som ligger till grund för barnets 

beteendeproblem. När det gäller samarbetet med kollegor är det enligt förskollärarna 

en stor fördel om det finns en slags laganda när det gäller hanteringen av 

beteendeproblem hos barn. Det kan vara så att en förskollärare känner sig osäker på 

hur denne ska hantera eller förhålla sig till ett barn, och att en annan kollega då finns 

där för att stötta förskolläraren i att klara av situationen eller att förskolläraren tar 

över situationen. Alla förskollärare har lika mycket ansvar för barnen, och därför 

måste samarbetet fungera kollegor emellan (Chong & Ng, 2011). Det är viktigt att 

lärare diskuterar tillsammans och stöttar varandra i vem som bäst kan möta det 

enskilda barnets behov (Lara, McCabe & Brooks-Gunn, 2000).  

 

I Lara, McCabe och Brooks-Gunns (2000) studie undersöktes förskollärares och 

lärares uppfattningar och strategier för att bemöta barns utagerande beteende. 

Metoden för studien var olika fokusgrupper där lärare, lärarassistenter, 

socialsekreterare och huvudmän var deltagande. Utifrån de diskussioner som fördes 

om vilka strategier som kunde användas i arbetet med barnen kunde forskarna skapa 

två kategorier, en samarbetskategori (horisontell) och en hierarkisk (vertikal) 

kategori. Den horisontella kategorin kännetecknades av ett gott samarbete mellan 

lärare, huvudmän, socialsekreterare och föräldrar. Samarbetet med föräldrar innebar 

att lärare och föräldrar förde kontinuerliga samtal kring barnets beteende. Lärare 

uppgav att de fann ett stort engagemang i att dela med sig och ta del av varandras 

idéer kring hur de bemöter barns beteendeproblem (a.a.).  

 



9 

 

Lara, McCabe och Brooks-Gunn (2000) beskriver vidare att det i den horisontella 

kategorin användes olika strategier för att kunna bemöta barnen i deras 

beteendeproblem. Förskollärare beskrev att en nära relation till barnen var viktig. 

Om ett barn hade gjort något olämpligt såsom att kasta saker omkring sig eller slå 

andra barn samtalade läraren med barnet, i förhoppning om att få barnet att reflektera 

över sitt agerande. I leken uppmanade förskollärare barnet att välja en lugnare 

aktivitet om leken började bli alltför våldsam. Den här strategin beskrevs kunna 

hjälpa barnet att i senare liknande situationer självmant kunna styra sina känslor och 

rikta sin uppmärksamhet på något annat innan problem uppstår. Om barnet inte här 

kunde lugna ner sig och fortsatte vara aggressivt kunde lärare vara tvungna att ta ut 

barnet från rummet/situationen eller att hålla fast barnet för att få barnet att lugna ner 

sig. Efteråt samtalade läraren tillsammans med barnet om det som hade hänt och hur 

barnet hade kunnat agera annorlunda (a.a.).  Även Chong och Ng (2011) beskriver 

vikten av att som förskollärare bygga en god relation till barnen för att kunna bemöta 

det enskilda barnets grundläggande behov såsom trygghet, tillhörighet och 

självkänsla. När ett barn uppvisade ett aggressivt beteende försökte förskollärare 

stötta barnet genom att ge tid och utrymme för den enskilda individen att lugna ner 

sig (a.a.).  

 

Till skillnad från den horisontella kategorin kännetecknades den vertikala kategorin 

av ett sämre samarbete lärare, huvudmän och föräldrar emellan. Det förekom en 

slags hierarkisk ordning mellan huvudmän och lärare, vilket innebar att lärarna helst 

skulle kontakta huvudmannen för att diskutera enskilda barns beteendeproblem. 

Dock beskrevs det att lärare gärna ville hjälpa barnet på egen hand utan att kontakta 

huvudmannen (Lara, McCabe & Brooks-Gunn, 2000).  

 

2.3.3 Könsskillnader  
 

I forskning presteras att pojkar är överrepresenterade när det gäller utagerande- och 

beteendeproblem (Hammarberg, 2003; Kakavoulis, 1998; Kim & Stormont, 2012; 

Lutz, 2006; Phillipsen, Bridges, McLemore & Saponaro, 1999; Winsler & Wallace, 

2002). Pojkars utagerande beteende beskrevs också vara svårare att hantera än 

flickors utagerande beteenden (Hammarberg, 2003). Forskning har också visat att 

både förskollärare och föräldrar uttalade sig likvärdigt om pojkars utagerande 

beteende, de var överens om att pojkar var mer utagerande än flickor. Dock var inte 

förskollärare och föräldrar överens när det gällde graden av utagerande, då föräldrar 

upplevde att barnen hade högre grad av utagerande beteenden än vad barnens 

förskollärare gjorde (Winsler & Wallace, 2002).  

 

I sin avhandling redovisar Eidevald (2009) skillnader i bemötande mellan pojkar och 

flickor, samt vad som av förskollärare uppfattas som ett korrekt beteende hos barnen. 

Detta studerades genom observationer av olika vardagliga situationer i förskolan 

såsom samlingar, hallsituationer och matsituationer. Analys fördes för att kunna 

redogöra och finna mönster kring hur ofta pojkar respektive flickor fick tillsägelser i 

olika situationer. Sammanlagt var det 68 situationer som analyserades och resultatet 

visade att flickor fick 257 tillsägelser, till skillnad mot pojkarna som fick 1231 

tillsägelser. Tre av fyra tillsägelser beskrevs alltså gå till en pojke. De tillsägelser 
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som barnen fick kunde innefatta hot, om de inte lyssnade på det förskolläraren sa 

eller gav uppmaning till. Hoten kunde innebära att barnen skulle behöva lämna 

rummet eller situationen om de inte lyssnade, vilket också genomfördes om barnen 

inte lyssnade. Förskolläraren kunde då lyfta bort barnen ur situationen (a.a.). Även 

Hammarberg (2003) framhäver att pojkar med utagerande beteende oftast blev 

bemötta med tillsägelser, speciellt från förskollärare som upplevde att de hade lägre 

kontroll. Markström (2005) presenterar i sin avhandling uttalanden från föräldrar och 

förskollärare, där de beskrev deras uppfattning av hur flickor och pojkar är. Flickor 

beskrevs vara mjuka och pyssliga medan pojkar beskrevs vara mer utagerande, 

bråkiga och att de ofta slogs. De barn som inte följde de regler och rutiner som fanns 

kunde beskrivas i termer om att de var besvärliga eller att dem blev till problem 

(a.a.).  

 

2.4 Sammanfattning 

 

De förskollärare som upplevde att de har låg kontroll över barngruppen visade sig 

också ha svårigheter i att bemöta och hantera barns utagerande beteenden. Samband 

som kunde hittas i studien var att förskollärarna med en låg upplevd kontroll också 

upplevde sig ha fler barn med utagerande beteende. De förskollärare som upplevde 

högre kontroll kände att de var villiga och förberedda på att hantera de 

beteendeproblemen som kunde finnas eller uppstå i barngruppen (Hammarberg, 

2003). I förskollärares beskrivningar av barn med utagerande och aggressiva 

beteenden uppfattades de som svåra att tolerera och hantera, och att dessa barn oftast 

hamnade i sociala svårigheter (Arbeau & Coplan, 2007; Chong & Ng, 2011; Foot, et. 

al, 2004; Male, 2003). I Markström (2005) framkom att barnets problem och dess 

orsaker i första hand beskrevs bero på brister hos det individuella barnet (a.a.).  

Strategier som är användbara när det gäller bemötandet av barn med 

beteendeproblem är att förstärka positiva beteenden, låta barnen visa vad de är 

duktiga på, ha tydliga regler och rutiner och att skapa en inkluderande verksamhet 

för alla barn (Chong & Ng, 2011). En annan strategi som framkommit som viktig i 

de olika studierna var att ha ett gott samarbete med sina kollegor och föräldrarna, för 

att kunna ta del av varandras idéer och stötta varandra i bemötandet av barn med ett 

utagerande beteende. Det framkom även att det enligt förskollärare och lärare är 

viktigt att bygga en nära och god relation till barnen. (Chong & Ng, 2011; Lara, 

McCabe & Brooks-Gunn, 2000). Forskningen visade även att det finns en skillnad 

mellan könen inom området, då flera studier framhäver att pojkar är 

överrepresenterade i förekomsten av utagerande beteenden (Hammarberg, 2003; 

Kakavoulis, 1998; Kim & Stormont, 2012; Lutz 2006; Phillipsen, Bridges, 

McLemore & Saponaro, 1999; Winsler & Wallace, 2002).  
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3 SYFTE 
 

I sökandet efter tidigare forskning inom området utagerande barn har det varit svårt 

att finna svensk forskning och det har även varit svårt att finna internationell 

forskning som berör begreppet utagerande barn. Utifrån detta är vårt syfte att 

undersöka hur svenska förskollärare uppfattar utagerande beteende, hur de bemöter 

de barn som uppvisar ett utagerande beteende och vilka eventuella strategier som 

används i arbetet för att stödja dessa barn. Forskning har visat att pojkar är 

överrepresenterade inom området utagerande barn (Hammarberg, 2003; Kakavoulis, 

1998; Kim & Stormont, 2012; Lutz 2006; Phillipsen, Bridges, McLemore & 

Saponaro, 1999; Winsler & Wallace, 2002). Därför är det också intressant att 

undersöka förskollärares tankar kring könsskillnader inom utagerande beteende, om 

en skillnad finns eller ej. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats;  

 

- Hur uppfattar förskollärare utagerande beteende? 

- Hur bemöter förskollärare ett utagerande beteende? 

- Vilka strategier används i arbetet för att stödja utagerande barn? 

- Vad har förskollärare för tankar kring könsskillnader när det gäller 

utagerande beteende? 
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4 METOD 
 

I det här kapitlet beskrivs den metod som använts för att samla in data till vår 

undersökning. Här presenteras undersökningsgruppen, hur vi gått tillväga för att 

samla in data och hur denna har bearbetats och analyserats. Här lyfts även de 

forskningsetiska principer som tagits hänsyn till och metoddiskussion.  

 

4.1 Datainsamling 

 

För all datainsamling är utgångspunkten att det finns en fråga som den som 

undersöker vill ha besvarad (Lantz, 2013). Den metod vi har valt att använda oss av 

för att få svar på våra frågeställningar är intervjuer. För att få reda på hur en person 

uppfattar eller känner inför en företeelse är det enklast att ställa frågor för att samla 

in information (Lantz, 2013). Vi valde att intervjua förskollärare för att de skulle 

kunna beskriva sina uppfattningar kring vårt ämne. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att beroende på hur man valt att generera, bearbeta och analysera den 

information som samlats in kan forskningen vara kvantitativt eller kvalitativt 

inriktad. Kvalitativt inriktad forskning innebär att datainsamlingen sker i form av 

exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Kvalitativa intervjuer 

innebär att ta reda på vad individen har för uppfattningar om ett visst fenomen. En 

kvalitativ intervju har nästan alltid en låg grad av strukturering, dvs. att frågorna som 

ställs av intervjuaren ger möjlighet till den intervjuade att svara med egna ord (a.a.). 

Eftersom intervju använts som metod i denna studie för att undersöka förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter kring utagerande barn, har vi genomfört intervjuer 

som kan liknas vid en kvalitativ intervju. Intervjufrågorna har dessutom ställts så att 

den intervjuade har fått möjlighet att svara öppet på frågan och med egna ord.  

 

Lantz (2013) beskriver att det inte är ovanligt att studenter vid uppsatsskrivningar 

redan i början bestämmer sig för vilken metod de ska använda för att svara upp mot 

sina frågeställningar. Uppsatsen görs i omvänd ordning, alltså att metoden bestäms 

före frågeställningarna, vilket kan bli problematiskt då detta inte är någon bra grund 

för metodval (a.a.). Stukát (2011) framhäver att det är forskningsproblemet som ska 

styra valet av metod. Vi har i vår studie varit noga med att utforma tidigare 

forskning, syfte och frågeställningar innan metoden bestämdes för att kunna bedöma 

vilken metod som lämpade sig bäst för just vår undersökning.  

 

Intervjun genomfördes med hjälp av 10 bearbetade intervjufrågor (se Bilaga) som 

ställdes till varje enskild förskollärare. Frågorna bearbetades ytterligare efter att vi 

genomfört en provintervju innan resterande intervjuer genomfördes. Innan 

provintervjun hade vi 12 intervjufrågor. Efter provintervjun togs 2 av dessa frågor 

bort eftersom de inte gav relevanta svar till vårt undersökningsområde. De två 

inledande frågorna vi valt att ställa till de intervjuade är frågor som berör uppgifter 

om dennes person, dvs. deras ålder och hur länge de har arbetat i förskolläraryrket. 

Lantz (2013) beskriver att faktafrågor såsom ”Hur gammal är du?” är frågor som kan 

ställas i intervjuns inledning för att de är enkla att svara på vilket i sin tur kan leda till 
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att båda parter blir mer avspända (a.a.). Förhoppningen med dessa inledande frågor 

var att både den som blev intervjuad och vi som intervjuade skulle uppleva en mer 

avslappnad stämning. Vi upplevde att dessa frågor var gynnsamma att ställa eftersom 

det kändes mer avslappnat efter att frågorna ställts vid samtliga intervjuer.  

 

Vid intervjuerna blev de intervjuade informerade om att samtalet skulle spelas in. Vi 

valde att spela in intervjuerna då vi hade förhoppningen om att detta skulle underlätta 

databearbetningen, på så vis att det alltid går att gå tillbaka för att lyssna på 

intervjuerna igen. Att bearbetningen av data underlättas med hjälp av 

ljudupptagningar är något som Stukát (2011) framhäver. Samtalet spelades in i form 

av ljudupptagning med mobiltelefon och de deltagande gav godkännanden till detta. 

Patel och Davidson (2011) framhäver att det krävs att intervjupersonens tillstånd ges 

innan intervjun spelas in. Innan intervjun genomfördes presenterades syftet med 

studien och det gavs även information om att deltagandet var helt anonymt, och att 

deltagarna hade rätt att avbryta intervjun. Intervjuerna fördes på respektive 

deltagandes arbetsplats och i avskilda rum, som exempelvis i ett mötesrum eller 

personalrum. Stukát (2011) betonar att vid en intervjus genomförande ska miljön 

vara så ostörd som möjligt och att det är den intervjuade som bör få välja plats där 

intervjun ska genomföras. Den vanligaste intervjun är att den intervjuade blir 

uppsökt på dennes ”hemmaplan”, exempelvis bostaden eller arbetsplatsen (a.a.). Vid 

genomförandet av intervjuerna var vi måna om att den intervjuade fick välja plats att 

genomföra intervjun på. Två intervjuer blev under tiden de genomfördes avbrutna en 

kort stund, då annan personal eller något barn sökte dem som intervjuades. Detta 

upplevde vi gav upphov till stress hos den intervjuade och att den intervjuade glömde 

vad som precis sagts innan avbrottet skedde, vilket gjorde att det tog lite extra tid att 

fokusera helt och hållet på själva intervjun igen.  

 

Under intervjutillfällena valde vi att medverka vid och genomföra intervjuerna 

tillsammans. Vår tanke med det var att vi med hjälp av varandra lättare kunde se till 

att intervjun blev genomförd på ”rätt” sätt, dvs. att all information kring intervjun 

och medverkandet gavs innan frågorna ställdes. Dessutom kände vi att det var en 

fördel att vara två personer för att kunna komma på samt ställa följdfrågor när detta 

behövdes, t.ex. ”Kan du beskriva mer ingående vad du menar med…?” På grund av 

att vi båda kunde ställa följdfrågor känner vi att detta gav oss ett djupare innehåll. 

Stukát (2011) beskriver att det kan finnas skäl till att vara två personer som intervjuar 

en person, bl.a. för att kunna få ut mer av intervjun då två personer kan upptäcka mer 

än vad en person gör (a.a.).  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Då vi i vår studie efterfrågar förskollärares erfarenheter och uppfattningar har vår 

undersökningsgrupp bestått utav förskollärare. Inför intervjun tog vi kontakt med 

förskollärare via telefon där de fick avgöra om de ville medverka eller ej. Urvalet av 

deltagande var till största delen slumpmässigt, då vi valde att ringa många förskolor 

runt om i kommunen. Vi har även tagit kontakt med tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningsområden. Vårt urval av undersökningsgrupp kan kopplas samman med 

det som Stukát (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval då vi valde att tillfråga 
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de förskollärare som var lättast att få kontakt med. Alla som blev tillfrågade tackade 

inte ja, då tre förskolor vi kontaktade tackade nej p.g.a. tidsbrist. Urvalskriterierna 

för denna studie var att alla skulle vara utbildade förskollärare. Sammanlagt 

intervjuades 8 förskollärare som arbetar inom samma kommun. Av de intervjuade 

arbetar sju förskollärare i en kommunal förskoleverksamhet och en förskollärare 

arbetar i en privat förskoleverksamhet utan någon specifik pedagogisk inriktning. Vi 

har intervjuat förskollärare i sex olika förskolor, varav 4 intervjuer har genomförts på 

två förskolor inom samma avdelning. Vi har alltså vid två tillfällen genomfört 2 

intervjuer inom samma arbetslag, framförallt för att dessa förskolor erbjöd sig att 

ställa upp flera stycken men även p.g.a. tidsbrist och att många förskolor vi kontaktat 

inte svarat när vi ringt. Samtliga intervjuade personer var kvinnor. De har arbetat 

som förskollärare mellan 13-34 år. Alla uppfyllde våra urvalskriterier eftersom alla 

arbetade som förskollärare och hade genomfört förskollärarutbildningen.  

 

4.3 Databearbetning och analys 

 

Vid kvalitativ bearbetning beskriver Patel och Davidson (2011) att ljudupptagningen 

som gjorts vid intervjun skrivs ner till text efter intervjun genom att skriva ner det 

som sagts (a.a.). Efter genomförda intervjuer började vi arbetet med att skriva ner 

intervjuerna för att sedan kunna finna likheter och skillnader i det som sagts och 

utifrån detta skapa kategorier som sedan presenteras i resultatet. Patel och Davidson 

(2011) skriver att i transkriberingen sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan 

av det underlag som samlats in då talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Ofta 

blir det så att t.ex. mimik, gester, betoningar, kroppsspråk och ironier försvinner när 

samtalet skrivs ner till en text (a.a.). Vi har dock valt att ändå ta tillvara på vissa delar 

av talspråket såsom betoningar i form av antingen utropstecken eller versaler samt att 

tvekanden har skrivits ner i form av tre punkter.  

 

Att transkribera intervjuer kan ta väldigt lång tid och det kan dessutom bli väldigt 

många sidor. Att skriva ut en intervju som har genomförts på en timme kan ta upp till 

tre-fem timmar att skriva ut. Ibland skrivs endast de intressanta delarna av 

inspelningarna ner, och mycket tid sparas då man väljer att bortse från mindre 

relevanta delar av intervjun (Stukát, 2011). Vi har under transkriptionsprocessen valt 

bort de delar som vi ansåg vara mindre relevanta, exempelvis när man kommit in på 

andra samtalsämnen som inte berört studiens syfte.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

Vi har i undersökningen tagit hänsyn till de etiska principerna utifrån de fyra 

huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de personer som berörs av forskningen ska informeras 

om forskningens syfte och att data som insamlas inte kommer att användas för något 

annat syfte än till studien (a.a.). Innan genomförandet av intervjuerna har deltagarna 

fått muntlig information om vår studies syfte. Informationen om att den insamlade 

informationen inte ska användas till något annat än studien har även uppgetts i 
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samband med intervjuerna. Vi har även tagit hänsyn till samtyckeskravet, som 

innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan, och vid undersökningar 

som innebär en aktiv medverkan av deltagarna ska alltid samtycke inhämtas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltaganden i undersökningen har själva fått avgöra om de 

vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet är också en princip vi har tagit 

hänsyn till som innebär att deltagarna ska få uppgifter om att deras medverkan och 

utgivande av information inte ska kunna gå att identifiera till en enskild person av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att inte nämna några av deltagarnas 

namn i studien har vi sett till att deltagarnas medverkan är anonym och inte går att 

identifiera till en enskild individ i presentationen av resultatet. För att undvika att en 

enskild individ kan identifieras av utomstående har vi i resultatdelen valt att 

presentera samtliga deltagare med benämningen respondenter. Den sista principen är 

nyttjandekravet, denna princip innebär att uppgifter som samlats in inte får användas 

eller utlånas till andra syften än den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.5 Metoddiskussion 

 

I undersökningen har vi använt oss av mobiltelefon för att kunna spela in alla 

intervjuer som genomfördes, för att sedan kunna transkribera dessa. När man 

använder sig av teknik av något slag finns det alltid en risk att det kan krångla, vilket 

vi fick uppleva då en av våra intervjuer efter inspelningstillfället inte gick att spela 

upp på mobiltelefonen. Filen laddades över på dator, och efter mycket krångel fick vi 

ändå tag på denna fil så att vi kunde använda oss av den, men det tog väldigt lång tid. 

Om man ser till detta så är ljudinspelning av intervjuer rätt riskfyllt, då tekniken kan 

krångla och göra så att resultatet blir drabbat om någon inspelning försvinner eller på 

annat sätt skadas. Här hade vi kunnat använda oss av två stycken 

inspelningsinstrument för att minska risken att materialet på något vis skadas eller 

försvinner.  

 

Stukát (2011) framhäver att det finns en risk att den som intervjuas och utfrågas av 

två personer kan uppleva en form av underläge som dessutom kan påverka eller 

förändra svaret (a.a.). Vi valde att närvara båda två under alla intervjuer som 

genomfördes och dessutom har vi under intervjuernas gång alltid intervjuat en person 

åt gången. Detta kan ha haft en inverkan på den intervjuade, då denna kan känna sig 

som att denne befinner sig i ett slags underläge. Vi har dock inte upplevt detta under 

någon intervju. Något vi dock lade märke till under vissa intervjuer var att den 

intervjuade ibland inte visste riktigt vem denne skulle rikta sin uppmärksamhet mot.  

 

I vår undersökning av detta ämne valde vi att endast intervjua förskollärarna, men i 

efterhand kan vi känna att vi kanske hade kunnat få en mer vidgad uppfattning om vi 

dessutom använt oss av observation som komplement till intervjuerna. Patel och 

Davidson (2011) beskriver att man kan använda sig av triangulering i sin insamling 

av data, vilket betyder att man använder olika datainsamlingsinstrument för att sedan 

väga samman dessa i analysen för att få en så fyllig bild som möjligt. Exempelvis 

kan det vara så att det i intervjuerna framkommer en sak men att man i en 

observation kan upptäcka saker som motsäger det som sagts vilket kan bli underlag 

för en rikare tolkning (a.a.). Det kan möjligtvis vara så att den intervjuade ger en 
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beskrivning eller en förklaring i intervjun som inte riktigt överensstämmer med hur 

denne kanske handlar i verkligheten. Detta är något som lyfts av Lantz (2013) då hon 

framhäver att det kan finnas en skillnad i hur en person presenterar sig och vad som 

framkommer i det observerbara beteendet. Intervjuerna kan på grund av detta ses 

som mindre tillförlitliga då intervjun kan betraktas som bristfällig eftersom den 

endast speglar vad personen uttrycker och inte hur denne handlar (a.a.).  

 

Åtta förskollärare intervjuades och efter ett tag upplevde vi att det möjligtvis kunde 

ha räckt med att intervjua 6 stycken istället. Detta eftersom det efter den sjätte 

intervjun inte framkom några nya svar utan liknande och ämnet kändes då ”mättat”. 
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5 RESULTAT 
 

Under detta kapitel redovisas resultat som har framkommit utifrån data som samlats 

in. Kategorier har skapats utifrån de svar respondenterna har gett under intervjuerna. 

Detta har gjorts genom att skapa underrubriker för att kunna tematisera svaren. De 

övergripande kategorierna har formulerats utifrån de frågeställningar vi skapat 

utifrån vårt syfte. Dessa kategorier är Förskollärares uppfattningar av utagerande 

beteende, Förskollärares bemötande av utagerande beteende, Förskollärares 

strategier för att stötta utagerande barn och Förskollärares tankar om 

könsskillnader i det utagerande beteendet.  

 

5.1 Förskollärares uppfattningar av utagerande 
beteende 

 

Under detta avsnitt kommer respondenternas uppfattning av det utagerande beteendet 

att presenteras, hur beteendet ter sig och vad det kan innebära. Beskrivningarna har 

kategoriserats genom följande rubriker; Impulsivt och växlande humör, Fysiska 

handlingar, Verbala uttryck, Svårigheter i det sociala samspelet, Svårigheter i att 

kommunicera och Ett normbrytande beteende.  

 

Vissa respondenter framhäver att det är svårt att beskriva vad ett utagerande beteende 

hos ett barn innebär. Detta på grund av att det betonas vara ett vitt begrepp då det kan 

visa sig på många olika sätt och att det kan finnas väldigt många orsaker till att 

barnet uppvisar detta utagerande beteendet.  

 

 ”Det finns precis lika många utåtagerande beteenden som det finns barn… Och 

lika många betydelser i varför det är som det är, känner jag. Jag känner det nu 

när jag pratar om det att det är väldigt komplext.” 

 

5.1.1 Impulsivt och växlande humör 
 

Något respondenterna nämner är att det utagerande beteendet är väldigt impulsivt 

och att barnets känslor och humör snabbt kan förändras, att mycket kan hända på 

väldigt kort tid. Att ett barn är utagerande kan enligt respondenter innebära att de 

reagerar negativt på saker eller situationer som personalen inte alls är beredda på att 

de ska reagera på. Det beskrivs att det kan vara att klä på sig kläder i, enligt barnet, 

fel ordning eller att personal svarar ”felaktigt” på något som barnet berättar. Som 

personal är man inte riktigt beredd på att barnets humör eller känslor kan förändras 

så pass snabbt som det beskrivs att det gör. Det beskrivs också att barnets utagerande 

beteende inte är ständigt, utan att beteendet är växlande. Barnet kan under en period 

uppvisa ett utagerande beteende, men beteendet kan sedan avta under en tid för att 

sedan återkomma eller inte återkomma alls.  
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”Ett utåtagerande barn går väldigt snabbt från 0 till 100… De reagerar kanske 

på saker som vi vuxna inte är beredda på att de ska reagera på och det krävs ofta 

väldigt lite. Det kan vara att man råkar ta fram fel sak, som inte barnet hade 

tänkt. Det kan vara att man råkar ta en annan ordning på kläderna när man ska 

klä på sig och då kan de bli alldeles vansinniga! Och stå och stampa.” 

 

”Ett barn berättar någonting och sedan så svarar man kanske enligt barnet på ett 

felaktigt sätt och då kan barnet bli väldigt argt och kasta saker. Det kan hända 

väldigt mycket på kort stund!” 

 

Barnets känslor kan förändras på väldigt kort tid, och oftast handlar det om att 

utagerandet visar sig i aggressivitet. De aggressiva känslorna uppkommer ofta 

väldigt plötsligt i samband med att barnet agerar ut. Respondenter beskriver att de 

utagerande barnen är ”mycket” och att de är ”överallt”. De här barnen tar mycket 

plats och beskrivs vara väldigt rörliga genom att de ofta har svårt att sitta still. Dessa 

barn kräver mycket uppmärksamhet från sin omgivning då det ofta händer väldigt 

mycket runtomkring dem eftersom de är impulsiva och snabbt kan förändras i sitt 

humör.  

 

”Det är ju det att dem här barnen är… Ja, överallt! Det händer mycket kring de 

här barnen hela tiden.” 

 

”Ja då vill jag beskriva att det är ett barn som rör sig väldigt mycket… Att 

barnet är MYCKET så att säga.” 

 

5.1.2 Fysiska handlingar  
 

De flesta respondenter beskriver att ett utagerande beteende är ett beteende som till 

största del uttrycker sig genom fysiska handlingar, till exempel genom att barnet 

slåss, är våldsamt eller bits. De här barnen använder oftast någon fysisk handling för 

att få uppmärksamhet och det beskrivs vidare vara ett sätt för de här barnen att få 

kontakt med sin omgivning. Något många av respondenterna nämnde i samband med 

denna beskrivning var att dessa fysiska handlingar ofta kunde rikta sig mot andra 

barn i barngruppen och de vuxna som arbetar på förskolan. De uttrycker också att det 

inte alltid behöver vara riktat mot andra människor i omgivningen, utan att det även 

kan rikta sig mot material eller inredning som finns i miljön på förskolan. En 

respondent betonar också att beteendet kan rikta sig mot barnets föräldrar och att 

detta oftast synliggörs vid hämtningar och lämningar på förskolan.  

 

”När ni säger utåtagerande barn då tänker jag på dem här som… Skriker och 

slår, som alltså är obehärskade om man säger så. Kanske ger sig på andra barn 

eller ger sig på inredning och sådant.” 

 

”Sen kan man vara utåtagerande mot oss också! Det är ju inte bara mot de andra 

i barngruppen utan det kan även vara mot oss i personalen såklart. Men då är de 
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ju inte bara det mot oss utan då är det ju även det mot andra barn. Och kanske 

ofta mot sina föräldrar… Vid hämtning och lämning i alla fall, alltså att dem 

kan stå och sparka och slå.” 

 

5.1.3 Verbala uttryck 
 

Något respondenterna också beskriver är att de här barnen utmärker sig tydligt i 

barngruppen genom att göra sig hörda på så vis att dem exempelvis skriker eller att 

de bara är högljudda för att kunna utmärka sig.  

 

”Kanske slåss, skriker, är väldigt högljudd…” 

 

”Dels kan det vara sådana saker att man knuffar omkull kompisen eller att man 

bits, skriker jättehögt och slår i bordet bara för att få uppmärksamhet… Jag vill 

synas, jag vill höras!” 

 

5.1.4 Svårigheter i det sociala samspelet 
 

Vidare benämner några respondenter att barn som uppvisar ett utagerande beteende 

har svårigheter i det sociala samspelet med andra människor i omgivningen. 

Framförallt beskrivs det att barnet har svårigheter i att ta sig in i leken och förstå 

lekkoderna, vilket då kan leda till ett utanförskap i barngruppen. Det utagerande 

beteendet kan alltså leda till konsekvenser för barnen i kontakten med andra barn.  

 

 ”När man kommer till förskolan så kan man mycket väl bara gå in och bara 

liksom (smack!) därför att de här barnen inte vet hur man tar sig in i leken.” 

 

 ”De kanske till exempel inte får vara med och leka. Ett barn som har ett 

utåtagerande beteende, det barnet klarar ju inte av en lek som blir för stimmig. 

Där måste du bryta innan… För jag vet av erfarenhet att om jag skulle låta det 

gå lite längre så kommer den där armen eller benet farande.” 

 

5.1.5 Svårigheter i att kommunicera 
 

Vissa respondenter beskriver under intervjuerna att de här barnen kan ha svårt för att 

göra sig förstådda i samspelet med både barn och vuxna. Detta kan bero på att barnen 

kan ha svårigheter i att uttrycka sig verbalt och att de då tar till slag eller skrik istället 

när orden inte räcker till.  

 

”Ofta handlar det ju om en svårighet i kommunikation… Att man har svårt att 

kommunicera med både kamrater eller vuxna kring att göra sig förstådd. Och att 
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man då tar till andra saker… Ett utåtagerande kan ju vara dels att man skriker 

eller att man blir ledsen för att man inte blir förstådd.” 

 

5.1.6 Ett normbrytande beteende  
 

Några respondenter resonerar kring att det utagerande beteendet är ett beteende som 

faller utanför det som anses som ”normalt”. I respondenternas resonemang framgår 

att beteendet inte tillhör det ”normala” för att det inte anses vara fullt acceptabelt av 

omgivningen. Att beteendet inte är accepterat är också något som påverkar att 

beteendet ses som negativt.  

 

”Ett beteende som faller utanför normen… Ett beteende som får negativa 

konsekvenser för barnet själv.” 

 

”Det här är ett beteende som inte är accepterat…” 

 

5.1.7 Sammanfattning 
 

Vid intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att begreppet utagerande 

beteende är ett vitt begrepp som upplevs svårdefinierat eftersom det finns så många 

orsaker till varför det kan uppkomma. Enligt respondenternas uppfattningar är ett 

barn som uppvisar utagerande beteende ett barn som uttrycker sig i fysiska 

handlingar som kan leda till negativa konsekvenser. Ofta handlar det om att barnet 

upplevs som aggressivt och att barnet slår eller biter andra barn eller vuxna. Att 

barnet utför dessa handlingar mot andra barn i barngruppen framhävs också kunna 

leda till negativa konsekvenser i det sociala samspelet, såsom att barnet inte får vara 

med och leka. Utagerande barn kan ha svårigheter i att förstå hur man kommunicerar 

med andra, och därför har de här barnen oftast svårt för att ta sig in i leken eller bli 

förstådda vilket gör att de istället tar till fysiska handlingar som exempelvis slag. De 

här barnen beskrivs också vara högljudda genom att skrika och att det ofta handlar 

om att barnet tar mycket plats i barngruppen. Beteendet framhävs av respondenterna 

vara impulsivt och att mycket kan hända på väldigt kort tid. Det är inte alltid 

personalen är beredda på barnets plötsliga humörförändringar eller handlingar. Några 

respondenter uppgav även att utagerande beteende är ett beteende som faller utanför 

det som anses vara normalt och att det ses som ett oacceptabelt beteende.  

 

5.2 Förskollärares bemötande av utagerande 
beteende 

 

Under detta avsnitt presenteras vad respondenterna har beskrivit som viktigt att tänka 

på i deras bemötande av det utagerande beteendet. Bemötandet har kategoriserats i 

följande underrubriker; Acceptera barnet som person, Att vara lugn och närvarande, 

Undvika att skuldbelägga, Positiv förstärkning och Ett beteende som väcker känslor.  
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5.2.1 Acceptera barnet som person 
 

Respondenter betonar även att det är av central betydelse att acceptera barnet som 

person och att det är barnets aggressiva beteende eller handlingar som inte är 

accepterat. Det är alltså viktigt att trots barnets negativa beteende visa för barnet att 

det är omtyckt som person så att barnet inte känner sig misslyckat. De betonar också 

att barnen inte agerar ut för att barnen vill det, utan att det beror på att de inte vet hur 

de ska hantera sina känslor eller hur de ska agera i vissa situationer på förskolan.  

 

”Att visa barnet att man står ut med ett negativt beteende och att det är 

beteendet man inte tycker om, men att man fortfarande tycker om barnet! Visa 

jättemycket kärlek, så mycket du kan! De vill ju inte bete sig såhär. Vem tusan 

tycker att det är kul? Det är inget barn som gör det för att de vill.” 

 

 ”Alltså barnet i sig är ju inte ont, utan det är det barnet gör som man ska 

fördöma. Dem måste ju känna sig älskade! Det är ju beteendet vi inte 

accepterar… Men vi accepterar ju givetvis barnet. Och det är viktigt, för de kan 

känna sig misslyckade.” 

 

5.2.2 Att vara lugn och finnas nära  
 

Respondenterna beskriver ett flertal aspekter som är viktiga att tänka på i bemötandet 

av barn som agerar ut. Framförallt beskriver de flesta respondenter att de i sitt 

bemötande av barn som har ett utagerande beteende måste tänka på att försöka att 

inte reagera negativt på utagerandet genom att stressa upp sig och blir arga, utan att 

det är väldigt viktigt att utstråla ett lugn. Om du som personal blir arg beskrivs det av 

respondenter vara viktigt att inte belasta barnet med dessa känslor då detta kan bidra 

till att utagerandet trappas upp. Närhet beskrivs också vara en viktig aspekt i 

bemötandet, att ha kroppskontakt genom att exempelvis lägga en arm runt barnet 

eller att som vuxen bara finnas nära barnet för att stötta när och om det behövs.  

 

”Det är viktigt att finnas nära och att utstråla ett lugn… Att visa dem att de 

faktiskt är omtyckta. Få barnen att känna sig betydelsefulla, att finnas vid sidan 

om som ett hjälpjag. Jag försöker ofta ha dem här utåtagerande barnen väldigt 

nära, de kan ju ha väldigt svårt med kroppskontakt så vi jobbar väldigt mycket 

på det. Ta minsta lilla chans att lägga en liten hand på dem.” 

 

”Det viktigaste är att man är lugn. Att man tänker på att inte rusa på det barnet 

och göra det väldigt starkt och skrika, utan att man försöker ta det lite lugnare. 

Det gäller att man är lugn, väldigt lugn. Att man inte stressar upp sig. Man 

måste finnas där i bakgrunden eller stötta… Och en del barn kan man direkt gå 

fram till, det kanske räcker med att lägga en arm runt dem och lugna ner barnet. 

Att alltid vara närvarande, att man finns där!” 
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5.2.3 Undvika att skuldbelägga 
 

En annan aspekt som tas upp som viktig är att som personal i bemötandet av de 

utagerande barnen undvika tjat i form av tillsägelser när barnet haft ett utbrott eller 

när barnet utfört någon negativ handling och att upprepande benämna barnet vid 

namn. Att upprepande säga barnets namn när någonting händer anses vara en 

bidragande orsak till att barnet får en stämpel eller ses som syndabock i barngruppen. 

Risken finns att barnet då ofta skuldbeläggs av personalen även om barnet inte gjort 

något. Att som personal ha en negativ inställning till barnet och dess handlingar, kan 

vara något som ”smittar” av sig till de andra barnen i barngruppen. Även detta kan 

leda till att de andra barnen också skuldbelägger barnet för saker de inte gjort, till och 

med när barnet inte varit närvarande på förskolan. Därför anses det viktigt att som 

personal vara uppmärksam och efterfråga vad som egentligen har hänt i situationer 

där konflikter uppstår och inte förutbestämt dra slutsatsen att det som hänt beror på 

det utagerande barnet.  

 

”Det finns en fara i hur vi bemöter barnet. Genom att hela tiden säga barnets 

namn… Det är också en sådan där sak man måste passa sig för att göra. För det 

blir ju lätt att dem blir lite syndabockar. Till slut är det ju så att barnet har slagit 

ett annat barn fast barnet inte har varit här på en vecka. Det är viktigt att man 

ger dem hög status, att man hjälper dem i det som pedagog.”  

 

 ”Att exempelvis verkligen ta reda på… Vad är det som har hänt? För ett barn 

kan få väldigt mycket skuld från andra även om de inte är närvarande… Det är 

också jätteviktigt att ta reda på. Har det verkligen hänt, vem var det och vad 

hände? Det är jätteviktigt. Det är så lätt att få skulden för mycket som man inte 

har gjort… Så det gäller att vara uppmärksam.”  

 

”Sen ska man inte peka ut och fördöma så man får ju vara väldigt försiktig i det 

där när man lyfter ut barn i samlingar… För att vi vuxna hjälper ju också till att 

stämpla barnet. Då har jag visat att det barnet är lite annorlunda. Eller om man 

säger barnets namn hela tiden, det hör ju de andra barnen och det snappar de 

också på så då hjälper man också till att förstärka det negativa beteendet hos det 

här barnet.”  

 

5.2.4 Positiv förstärkning 
 

De utagerande barnen får ofta negativ respons och skuldbeläggs för mycket som 

händer i barngruppen. Respondenter beskriver därför att det är otroligt viktigt att 

bekräfta de här barnen och lyfta allt positivt, så mycket som möjligt, både genom att 

bekräfta barnet som person men även genom att bekräfta och berömma positiva 

handlingar barnet utför eller har utfört. Det är viktigt att visa att man som personal 

tror på att de här barnen kan lyckas. En respondent beskiver att det inte spelar någon 

roll om barnen har misslyckats väldigt mycket. Det är alltid viktigt att lyfta och 

berömma barnen för det dem lyckats med, även om det är väldigt lite. Några 

respondenter poängterar att personalens inställning är betydelsefull, att de måste tro 

på att barnen alltid gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Det är personalens 
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ansvar att de här barnen får möjlighet till att lyckas i alla situationer, till exempel när 

en aktivitet ska genomföras.  

 

”Att man försöker lyfta de här barnen i allt positivt de gör. Sedan är det ju 

lättare sagt än gjort för har man barn som är inne i en negativ spiral så… Då får 

de ju tillsägelser. Det är viktigt för de här barnen att få höra det positiva de gör, 

så att det är det som får övertaget om deras vardag och person… Att de får 

känna att de lyckas! Om det är så är väldigt mycket man har misslyckats med 

och väldigt lite som man har lyckats med, så är det det som man har lyckats 

med man ska tala om för barnet. För då kanske det nästa dag är lite till… Och 

sedan försöker man vända så att det blir en positiv spiral. Man måste tro på att 

de lyckas!”  

 

”Bemötande är A och O, det är det absolut viktigaste. Vad har jag för 

inställning? Jag måste ha ett bemötande där jag tror att barnet gör så gott det 

kan… Utifrån sina förutsättningar, sina upplevelser och erfarenheter så gör det 

här barnet så gott det kan. Det ligger hos mig att få det här barnet att klara av 

sin dag, att klara av en aktivitet. Det ligger inte hos barnet utan det ligger hos 

mig som pedagog.”  

 

Flertalet respondenter lyfter också att personalen bör ta tillvara på barnets starka och 

positiva egenskaper. Om barnet är extra duktig på något kan personalen lyfta detta 

inför de andra barnen, genom att låta barnet få leda eller hjälpa de andra barnen i de 

aktiviteter som barnet är duktig på. Barnet ska få känna att de är experter på något.  

 

”Var finns det här barnets styrkor? Och försöka och bygga på dem! Ofta har de 

ju någon styrka… Låt dem blomstra i det och få med de andra barnen på det 

dem är bra på, så att man stärker det positiva!” 

 

5.2.5 Ett beteende som väcker känslor 
 

Ett fåtal respondenter berättar att det utagerande beteendet kan väcka svåra känslor i 

dem och att dessa känslor inte alltid är lätta att hantera, att det stundtals eller 

periodvis upplevs jobbigt att bemöta de här barnen.  

 

 ”Dem har ett beteende som väcker någonting hos en och det är jobbigt! Det kan 

man inte komma ifrån.” 

 

 ”Sedan blir jag också vansinnigt sur och förbannad ibland… Det är jätte 

jobbigt i perioder.” 
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5.2.6 Sammanfattning 
 

Ett flertal aspekter lyfts som viktiga att tänka på i bemötandet av barn som uppvisar 

ett utagerande beteende. Först och främst framhävs att det är viktigt att som personal 

visa att barnet är accepterat som person och att det är beteendet som inte är 

accepterat, vilket annars kan leda till att barnet känner sig misslyckad som person. 

En aspekt som betonas vara central i mötet med dessa barn är att som personal vara 

lugn och att finnas nära barnet för att kunna stötta när och om detta behövs. Något 

som också lyfts är att som personal undvika att säga barnets namn, då detta kan bidra 

till att barnet skuldbeläggs eller ses som syndabock i barngruppen av både personal 

och andra barn. Om barnet ofta skuldbeläggs kan det leda till att barnet blir 

skuldbelagt även om barnet inte ens varit närvarande på förskolan. Det är viktigt att 

ha i åtanke att alltid efterfråga vad som hänt om konflikter uppstår i barngruppen så 

att det utagerande barnet inte får skulden för något det inte har gjort. En annan aspekt 

som beskrivs betydelsefull är att som personal förstärka det positiva barnet gör eller 

gjort genom att lyfta fram det positiva istället för att hela tiden nämna det negativa 

barnet gör eller har gjort. Positiv förstärkning innebär även att personalen försöker ta 

tillvara på barnets starka sidor, genom att lyfta det barnet är bra på i barngruppen. 

Slutligen tas det upp att det utagerande beteendet är ett beteende som kan väcka 

svårhanterliga känslor hos personalen, att det periodvis upplevs jobbigt att bemöta 

detta.  

 

5.3 Förskollärares strategier för att stötta 
utagerande barn  

 

Under denna rubrik redovisas respondenternas beskrivning av strategier de anser är 

stöttande för ett utagerande barn. Strategierna har kategoriserats i följande 

underrubriker; Individanpassa strategierna, Struktur och förutsägbarhet, Anpassa 

miljön, Stöttning vid lek, Samtala med barnet och Samarbete.  

 

5.3.1 Individanpassa strategierna 
 

När respondenterna fick frågan om vad dem anser är stöttande för ett utagerande 

barn var det många som nämnde att det är svårt att ha generella strategier som 

fungerar för alla barn som uppvisar detta beteende. Detta beroende på att det upplevs 

vara svårt att veta vad som fungerar eller vad som är stöttande för det enskilda 

barnet, att strategierna personalen använder sig av därför varierar från individ till 

individ.  

 

”Det finns ingen färdig mall att gå efter, utan det gäller att hitta hur du når just 

det barnet. Hur gör jag för att komma in?” 

 

”Det är jätteviktigt att man ser individen, för man kan inte alltid tänka att alla 

barn behöver just det här. För det är ju så olika. För det här barnet funkar det 

här, men för ett annat barn i en annan barngrupp fungerar något annat.” 
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Respondenterna betonar att alla barn är olika individer med olika behov och att det 

därför inte kan finnas någon färdig mall att utgå ifrån. Strategier beskrivs därför 

användas olika beroende på vilken individ personalen möter. Det som fungerar för 

ett barn behöver inte fungera för ett annat barn. Att se individen och lära känna 

barnet beskrivs vara viktigt för att veta vilka strategier som kan tänkas vara stöttande 

för just det här barnet.  

 

”Det finns många strategier, det är ju från barn till barn. Det är jättesvårt för 

man får försöka lära känna barnet först.”  

 

5.3.2 Struktur och förutsägbarhet 
 

Respondenterna beskrev vissa strategier som de av erfarenhet ändå har upplevt varit 

stöttande för utagerande barn. En strategi som de flesta respondenter av erfarenhet 

har funnit stöttande för många barn som uppvisat ett utagerande beteende har varit 

att arbeta mycket med förutsägbarhet. Detta genom att en stund innan en ny aktivitet 

påbörjas tala om vad som kommer att hända. Personalen använder även bilder ibland 

som en komplettering till det verbala för att förbereda barnen på kommande 

händelser eller för att visa barnen hur dagen på förskolan kommer att se ut när de går 

igenom dagsschemat. I arbetet med att ge de här barnen en förutsägbar tillvaro 

betonas det även vara viktigt att ”ligga steget före” som personal genom att följa 

rutiner och att ha en tydlig struktur. Att vara tydlig och att skapa struktur är ett sätt 

att försöka göra barnen trygga, de ska veta vad som ska hända. Detta eftersom barnen 

annars beskrivs bli oroliga, framförallt vid övergången mellan aktiviteter.  

 

”Att jobba mycket med struktur och förutsägbarhet. Att ligga steget före. Vi 

använder schema här där vi går igenom precis vad som ska hända under dagen. 

Barnet ska vara tryggt med att de vet vad som kommer hända.” 

 

”En del av våra barn behöver ha bilder för att veta vad vi ska göra och får dem 

inte det så blir dem jätteoroliga. Man måste alltid ha de här bilderna, att komma 

ihåg det. Att man måste tala om att ”Nu gör vi det här” Att man försöker ligga 

steget före. Man måste lära känna det barnet innan man kan ligga steget före. 

Om man vet att det är ett barn som alltid måste ha samma stol, så är det klart att 

han ska ha samma stol. Genom rutiner och struktur så ligger du steget före, du 

måste hela tiden planera.” 

 

”Strukturen på dagen är viktig. Att barnen känner en trygghet när de kommer 

till förskolan, att de vet ungefär hur dagen kommer att se ut. Det gäller att man 

har framförhållning, inte säger ”Nu ska vi” utan ”Om en stund ska vi, när 

klockan ringer…” exempelvis. Att man har lite symboltänk. Ibland kanske man 

jobbar med bilder, om det passar barnet. Eller att man hittar olika saker som 

identifierar de brytande punkterna mellan aktiviteter. Det gäller att hitta en väg 

att nå just det barnet utifrån vad de tar till sig.”  
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5.3.3 Anpassa miljön 
 

Respondenter beskriver vidare en strategi som oftast används för att stötta de 

utagerande barnen i olika situationer som förekommer i förskolans vardag. 

Övergripande handlar den här strategin om att förändra miljön på något vis för att 

underlätta vissa situationer för de här barnen, exempelvis vid samlingen. 

Respondenter framhäver att personalen försöker se vart barnet fungerar bäst och 

anpassa miljön efter detta. Att anpassa miljön på olika sätt görs för att barnet lättare 

ska kunna delta och för att undvika att det utagerande beteendet uppkommer eller 

förvärras.  

 

”Först och främst tycker jag att det är viktigt att tänka på vart barnet fungerar 

bäst. Det kan vara så att de här barnen i en situation inne kan ha det väldigt 

jobbigt, men däremot kan de fungera väldigt bra ute. Så att man erbjuder dem 

de miljöerna där de fungerar bäst. Är det utagerande beteendet ofta 

förekommande i samlingen kan man ju förebygga genom att kanske sätta det 

här barnet en bit ifrån… Kanske inte sitta så nära de andra. Som pedagog kan 

jag be barnet om hjälp i samlingen, ge dem ett uppdrag. Barn blir väldigt stolta 

när de får ett uppdrag och får hjälpa till.” 

 

”Organisationen runt barnen är jätteviktig, är den rörig så blir det rörigt! Då far 

ju de här barnen illa! Så det är viktigt att man tittar på sitt arbetssätt. Hur arbetar 

vi? För i vilka situationer är det barnet hamnar i de här konflikterna? Vad kan vi 

göra för att stötta barnet? 

 
När det gäller att stötta de här barnen genom att förändra miljön påpekar 

respondenter att de här barnen missgynnas av att vara i en stor barngrupp. Därför 

försöker personalen eftersträva att så långt det är möjligt dela barngruppen i mindre 

grupper.  

 

”Med dem antalen barn vi har i barngrupperna i dag så är det viktigt att tänka på 

att man faktiskt kan dela barnen i mindre grupper och arbeta på så vis. Att man 

undviker stora gruppsammanhang för de här barnen, det är något jag tror på.” 

 

”Ett utåtagerande barn är någon som behöver stöd i olika situationer. Att vara i 

en stor barngrupp är egentligen inte så naturligt, så mycket handlar om att vi 

vuxna organiserar miljö och grupper för att få barnet att lyckas!” 

 

5.3.4 Stöttning vid lek 
 

Som tidigare nämnts kan de utagerande barnen få svårigheter i samspel med andra 

barn i och med att de ofta riktar sin aggressivitet mot de andra barnen i barngruppen. 

De beskrivs också ha svårigheter i att förstå lekkoder och de flesta respondenter 

beskriver därför att det är deras ansvar att hjälpa och stötta barnen in i samspel och 

framförallt in i leken med andra barn.  
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”Att man hittar någon väg in i leken, att man går in själv. Att man gör någon lek 

så att man är med och stöttar som vuxen… Så att det här barnet kommer in på 

den vägen.” 

 

”Hela tiden på ett positivt sätt vara steget före. Man kanske ser att ett barn har 

svårt för att komma in i leken och innan de andra barnen upptäcker det så 

kanske man är med där och talar om att vi nu går in i det här rummet och så kan 

vi fråga de andra barnen vad de gör för någonting. Man får helt enkelt hjälpa 

dem att hitta lekkoderna.” 

 

5.3.5 Samtala med barnet 
 

Vissa respondenter betonar vikten av att ha en dialog med barnet. Att prata med 

barnet om dennes känslor, att prata om andra barns känslor och vad det var som gick 

fel i en situation beskrivs som viktigt. Innan den vuxne för en dialog med barnet om 

vad som har hänt eller om barnets känslor, är det bra om barnet har fått lugna ner sig 

först. Detta för att en dialog ens ska kunna föras eftersom barnet inte är särskilt 

mottagligt då de är arga eller upprörda.  

 

”Vi jobbar mycket med att sätta ord på känslor. Vi försöker ofta att konkretisera 

ansiktsuttryck. Att jag ber dem titta på de andra barnen. ”Titta när du gör såhär, 

ser du att hon blir jätteledsen? Ser du till och med att det kommer en tår?” Jag 

försöker lära barnen att känna igen tecken på att det kanske inte är riktigt bra. 

Fråga jättemycket… ”Hur känns det i dig? Du ser jättearg ut, är du arg? Eller är 

det så att du är ledsen?”  

 

”När de väl har lugnat sig, så kan man prata med dem efteråt när något har hänt. 

För det är absolut ingen idé och prata med dem när de är upprörda och arga. Det 

vet man ju själv om det är någon som försöker få ur en något när man är 

vansinnig, alltså det funkar ju inte, utan de måste få lugna sig.” 

 

5.3.6 Samarbete 
 

Under intervjuerna framkom att samarbete mellan kollegor, föräldrar och andra 

yrkesgrupper är viktigt för att kunna stötta ett utagerande barn. Utifrån de svar 

respondenterna uppgett har olika samarbetsformer nämnts och därför redovisas dessa 

i underkategorierna I arbetslaget, Med andra yrkesgrupper och Med föräldrar.  

 

5.3.6.1 I arbetslaget 
 

Samtliga respondenter framhäver att samarbetet i arbetslaget är viktigt i arbetet med 

de utagerande barnen, framförallt för att kunna föra diskussioner kring barnets 
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beteende och hur detta ska bemötas med sina kollegor, både kontinuerligt och under 

den pedagogiska planeringen.  

 

”Vi samarbetar och diskuterar det här för att få en bra arbetsmiljö för det här 

barnet och för de andra barnen som också möts utav det här. Att man har en god 

planering och att vi vet vad vi tycker och tänker och att vi har diskuterat 

pedagogiska tankar tillsammans. Sen är det inte alltid vi vuxna är överens, men 

att man hittar den där medelvägen ändå. Det är också viktigt att jag gör likadant 

som min kollega gör, ungefär. Sen kan vi inte till 100 procent men i alla fall i 

basen arbeta mot samma mål.” 

 

”Vi pratar på vår planering och bestämmer en strategi för hur vi gemensamt ska 

förhålla oss. Och då är det viktigt att alla göra likadant! Är det en som ser 

mellan fingrarna så fungerar det inte… Sen kan man tycka olika saker men det 

är vårt arbete att bestämma någonting och följa det oavsett vad man tycker, för 

barnets skull. Är man tre stycken som gör på ett sätt och den fjärde inte tycker 

likadant och struntar i det, då fungerar det ju inte.” 

 

Förutom att föra kontinuerliga diskussioner med varandra i arbetslaget betonas att 

det även är betydelsefullt att alla i arbetslaget har en samsyn kring arbetet och vilka 

strategier som ska användas, då det läggs vikt vid att alla bemöter barnet likvärdigt. 

Alla måste arbeta mot samma mål och bemöta barnet på ungefär samma sätt. Vidare 

nämns att det är viktigt att man hjälps åt kollegor emellan och att arbetslaget kan ta 

tillvara på varandras erfarenheter. Vissa respondenter betonar vikten av att vara 

ärliga med sina egna känslor när det gäller bemötandet av de här barnen, eftersom 

det ibland kan bli så att man känner sig mindre lämpad att bemöta det här beteendet 

hos barnet. Detta kan bero på att det under en tid har varit mycket konflikter mellan 

barnet och en personal, och att arbetslaget då har förståelse för detta och hjälps åt 

genom att stötta varandra. En annan personal kan då gå in och ta mer ansvar för just 

det här barnet och att den andra avstår under en tid.  

 

”I samarbetet med kollegor tänka på vem som är bäst lämpad att ta hand om just 

det beteendet. Det kan vara så att man är jättetrött en viss dag eller att man har 

haft otroligt mycket konflikter med just det barnet. Då kan det kanske vara bra 

att man avstår en tid från att gå in och ta allt det här negativa… För att kunna 

bygga upp relationen igen.”  

 

5.3.6.2 Med andra yrkesgrupper 
 

Utöver att samarbetet måste fungera i arbetslaget beskrivs det också av 

respondenterna att ett samarbete kan upprättas med andra yrkesgrupper såsom 

specialpedagog eller barnpsykolog när arbetslaget anser att detta behövs. Att 

samarbeta med specialpedagogen är något som upplevs som positivt eftersom 

personalen känner att specialpedagogen har större kompetens kring utagerande 

beteende och att hon/han även kan se det med ”andra ögon” och ge råd kring olika 

aspekter som personalen kanske inte har tänkt på. Respondenterna beskriver vidare 

att specialpedagogens uppdrag inte endast är att observera barnen. Specialpedagogen 
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fokuserar framförallt på att observera personalens arbetssätt för att kunna ge tips och 

råd på hur personalen kan förändra sitt arbetssätt eller miljön runt barnet.  

 

”Vi har en specialpedagog i huset… Vi har inte haft henne så länge men hon är 

jättebra, hon är verkligen kanon att ha! Vi kan ta kontakt med henne eller hämta 

henne här då och så kan vi be henne observera och berätta vad hon tror och så. 

Vi vill ju aldrig sätta en stämpel utan att vi vill hjälpa barnet att ta steget 

vidare.” 

  

”När specialpedagogen kommer är hon med och tittar och ger råd som att, prova 

det här! Det är ju det vi måste ha för vi är inga experter utan vi måste ha någon 

som ser det här… För det första, de som kommer utifrån ser det här med andra 

ögon, för man bli ju hemmablind och ser inte. För det kan ju handla om vårt 

arbetssätt. ”  

 

En respondent nämner att det utöver samarbetet med kollegor och specialpedagoger 

också finns ett samarbete med förskolechefen. Det beskrivs att personalen tar kontakt 

med chefen för att sedan kunna ta vidare hjälp av specialpedagog eller psykolog.  

 
”Vi pratar även med våra chefer. Om det är så att man känner att det här är 

någonting som man behöver ha hjälp med… Då pratar vi med chefen. Och 

sedan kan vi skicka en remiss till våra resurspersoner som vi har i vårt 

skolområde. Det finns psykolog och specialpedagoger som kan komma hit och 

som vi får hjälp av. De är inte och tittar på barnen utan det är vi som tar hjälp av 

dem.” 

 

5.3.6.3 Med föräldrar 
 

Att samarbeta med barnens föräldrar nämns som viktigt av flertalet respondenter. De 

beskriver att ett bra samarbete med föräldrarna är en positiv fördel i arbetet med barn 

som uppvisar ett utagerande beteende. Föräldrarna och personalen behöver arbeta 

tillsammans för att hjälpa och stötta barnen framåt. Respondenterna betonar att det i 

samarbetet med föräldrar inte är deras avsikt att bedöma barnet eller att diagnostisera 

barnet. Istället ska föräldrarna ses som en samarbetspartner som kan bidra med viktig 

information som är bra att veta för att på bästa möjliga sätt stötta barnet på förskolan. 

Respondenterna framhäver att samverkan mellan personal och föräldrar är viktigt för 

att få föräldrarna delaktiga i hur barnet bör bemötas eller vilka strategier som kan 

användas för att stötta barnet.  

 

”Något som också är viktigt är att få föräldrarna med på resan, att få dem 

delaktiga, att ha den här öppna dialogen… Som pedagog får man inte puffa in 

för mycket bedömningar av barnet, vi diagnostiserar inte, utan bara berättar 

fakta. ”Det här ser vi”… Men som sagt en ödmjukhet för att jag är pedagog och 

dem är föräldrar.” 
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 ”Ibland ber man kanske att få ett extra samtal med föräldrarna. Då försöker 

man ta… Inte att man säger, det är något fel på ditt barn, utan att man försöker 

gå in och fråga ”Hur är det hemma?”, eller att man börjar i tamburen först och 

frågar hur det är hemma just nu. Vi väljer att ha en bra kontakt med föräldrarna, 

för har man inte föräldrarna med sig så kan man inte göra någonting!” 

 

5.3.7 Sammanfattning 
 

Respondenterna uppgav att det inte finns några generella strategier, utan att de måste 

se till varje individ för att kunna finna vilka strategier som fungerar för det enskilda 

barnet. Dock beskrevs vissa strategier som personal har erfarit varit stöttande för ett 

utagerande barn. En av dessa strategier är att arbeta med förutsägbarhet genom att 

vara tydlig med struktur och rutiner. Barnet ska få information om vad som kommer 

hända härnäst, antingen bara verbalt eller i kombination med bildstöd, för att undvika 

plötsliga händelser som kan utlösa eller förvärra ett utagerande. En annan strategi 

som benämns är att personal kan se till att anpassa miljön på något vis för att 

underlätta för barnet. Personalen kan underlätta för barnet genom att undvika att 

arbeta i stora grupper på förskolan och att stötta barnet i leken. Om ett utagerande 

eller en konflikt har uppstått, är det även viktigt att som personal samtala med barnet 

om situationen, om barnets egna känslor och andras känslor. Slutligen nämns också 

att samarbetet med föräldrar, kollegor och andra yrkesgrupper är något som är viktigt 

i arbetet med att stötta de utagerande barnen.  

 

5.4 Förskollärares tankar om könsskillnader i det 
utagerandet beteendet 

 

Under detta avsnitt kommer respondenters tankar kring könsskillnader i det 

utagerande beteendet att presenteras.  

 

När de intervjuade fick frågan om de upplever att det finns en könsskillnad i det 

utagerande beteendet var det bara en respondent som uppgav att det inte finns någon 

skillnad mellan könen.  

 

”Nej jag upplever inte det. Jag har träffat både flickor och pojkar som agerar ut 

så det står härliga till. Jag tycker inte att beteendet är kopplat till kön… Nej, jag 

tycker faktiskt inte det.” 

 

5.4.1 Beteendet mer förekommande hos pojkar 
 

Några respondenter svarade till en början att de inte upplever någon skillnad mellan 

könen i det utagerande beteendet. Dock framkom det senare under deras beskrivning 

att det ändå finns någon skillnad mellan könen då de i sin beskrivning lyfter att det är 

mer förekommande hos pojkar.  
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”Nej, jag tycker inte det. Jag gör inte det faktiskt. För jag har varit med om 

båda… Och det har varit ganska jämnt genom åren. Möjligtvis kan det vara 

någon över på den manliga sidan men nej, det är nog faktiskt ganska jämnt.” 

 

Flertalet respondenter uppgav att det oftast är pojkar som har ett utagerande 

beteende, men att det även förekommer hos flickor. Skillnaden som beskrivs är att 

flickor oftare är mer inåtvända i sin problematik genom att vara passiva och tysta. 

Dock nämns det även att fler flickor allt mer uppvisar ett utagerande beteende än vad 

respondenterna tidigare upplevt att flickor gjort.  

 

”Ja, det gör jag nog… Det är nog flest pojkar. Så oftast tycker jag att det är 

pojkar, men jag har mött en del flickor också.” 

 

”Det känns som att… Att det kanske oftast är pojkar som är utåtagerande, men 

det har faktiskt ändrat sig lite. Det känns som om flickor tar för sig mer och mer 

och att de också blivit mer utåt. Annars kan flickor bli lite tysta och passiva 

istället.” 

 

”Alltså det är ju farligt att könsrelatera det här men… Jag kan nog ändå känna 

att man ser pojkarna mer i alla fall. Sen är det svårt att säga om de är… Alltså 

tjejer drar det mer inåt sig. Jag får nog ändå säga att det finns mer pojkar som 

jag har arbetat med under mina år. Sen har vi flickor också, så det är inte noll 

och att det sen bara är pojkar.” 

 

5.4.2 Sammanfattning 
 

Endast en respondent uppgav i sin beskrivning att det inte förekommer någon 

könsskillnad mellan pojkar och flickors utagerande beteende. Denna respondent 

menade att beteendet inte är kopplat till kön. Vissa respondenter uppgav till en 

början att de inte upplever någon skillnad mellan könen och hur beteendet uppvisar 

sig, men att det sedan framkom att det ändå är mer förekommande hos pojkar. 

Flertalet respondenter uppgav utan någon större tvekan att beteendet är mer 

förekommande hos pojkar och att flickor ofta är mer passiva eller tysta. Även om 

uppfattningen finns kring att utagerande är mer förekommande hos pojkar, nämns 

även att det har ökat hos flickorna.  
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6 DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer resultaten som framkommit att diskuteras med koppling till 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv som beskrivs i bakgrundskapitlet. Vi har 

valt att föra vår diskussion under rubriken Resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med 

egna funderingar och tankar kring vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

En av våra frågeställningar var att undersöka förskollärares uppfattningar av ett 

utagerande beteende hos ett barn i förskolan. Likt Lutz (2006) beskrev förskollärarna 

att ett utagerande barns humör är snabbt växlande och impulsivt, och att det oftast 

visar sig i aggressivitet, något som även nämns i Nationalencyklopedins (2013) 

definition. Lutz (2006) beskriver även att de utagerande barnen oftast har 

koncentrationssvårigheter, vilket inte tydligt har nämnts av någon förskollärare i 

studien. Dock framgår det i resultatet att det här är ett begrepp som är svårdefinierat 

eftersom det finns så många olika sätt detta beteende kan visa sig på, men även att 

det kan finnas väldigt många orsaker till barnets beteende. I likhet med dessa 

beskrivningar betonar Nationalencyklopedin (2013) att det här är ett beteende som 

kan uttrycka sig olika. Att beteendet kan uttrycka sig på så olika sätt kan vara en 

bidragande orsak till att vissa förskollärare ansåg detta beteende som svårdefinierat.  

 

I resultatet framkom att förskollärare anser att de utagerande barnen har svårigheter i 

det sociala samspelet. Det utagerande barnet beskrivs ha svårigheter i att förstå 

lekkoderna, framförallt har de här barnen svårigheter i att ta sig in i leken. De 

beskrivs ha svårt för att veta hur de ska agera och kommunicera med de andra barnen 

i barngruppen, vilket därför leder till att barnet istället agerar ut när orden inte räcker 

till och de inte kan göra sig förstådda. Att de här barnen har svårt för att 

kommunicera är något som även Lutz (2006) lyfter. Dessa svårigheter kan leda till 

att barnen skadar andra barn i omgivningen, genom slag, bitande eller sparkar. 

Tidigare forskning (Chong & Ng, 2011; Foot et.al, 2003; Arbeau & Coplan, 2007) 

visar att förskollärare har uppfattningen av att de här barnen oftast har sociala 

svårigheter, då de kan ha svårt för att skapa relationer till andra barn. Ofta riktas de 

utagerande barnens aggressivitet mot andra barn (a.a.). Eftersom de utagerande 

barnen beskrivs i både forskning och av förskollärarna i studien ha svårigheter i det 

sociala samspelet med andra, är det alltså viktigt att stötta dessa barn i samspelet med 

andra och att det är förskollärarnas ansvar att vägleda barnen i de sociala 

sammanhang som förekommer på förskolan.  

 

Lutz (2006) skriver i sin avhandling att det beskrivs av förskollärare att det sällan är 

verksamheten som anpassas utifrån barnens behov, utan att det istället beskrivs vara 

barnen som ska anpassas till den verksamhet de befinner sig i. I resultatet 

framkommer motsatsen, då förskollärarna i sina beskrivningar av olika strategier 

framhäver att det är personalen som ska anpassa verksamheten efter barnens behov. 

Resultatet visar att förskollärarna arbetar med att anpassa miljön utifrån det enskilda 
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barnet, genom att exempelvis observera och se vart barnet ”fungerar bäst”, för att 

sedan skapa miljöer där de vet att barnet får möjlighet till att lyckas. Skolverket 

(2010) skriver att det är verksamheten som ska anpassas till barnen som finns på 

förskolan samt att stöd ska ges till de barn som behöver det. Slutsatsen som kan dras 

utifrån förskollärarnas beskrivningar är att de förhåller sig till läroplanen och utgår 

från det enskilda barnets behov för att skapa en verksamhet där barnet ska få 

möjlighet att delta, utvecklas och lyckas.  

 

De flesta förskollärarnas beskrivningar visar också att de inte utgår eller ser det 

enskilda barnet utifrån ett kategoriskt och punktuellt perspektiv. Det kategoriska och 

det punktuella perspektivet fokuserar endast på individen vid åtgärder av olika 

problem och ingen hänsyn tas till det sociala sammanhang individen befinner sig i 

(Persson, 2007; von Wright, 2002). Då resultatet visar att förskollärarna både i sitt 

bemötande och i sina strategier främst fokuserar på att förändra sitt arbetssätt eller att 

förändra miljön på något vis kan slutsatsen dras att förskollärarna till största del inte 

utgår från ett kategoriskt och punktuellt perspektiv. Det bemötandet och de strategier 

som framkommer i resultatet kan därmed kopplas samman med det relationella 

perspektivet. Detta eftersom de åtgärder som upprättas inte enbart fokuserar på det 

enskilda barnets beteende utan även på lärandemiljön och vad läraren kan göra. 

Fokus ligger på hur undervisning och innehåll kan anpassas efter barnets 

förutsättningar (Persson, 2007). Vid de tillfällen då förskollärare tagit hjälp av 

specialpedagog beskrivs att specialpedagogens uppgift inte är att bedöma barnet utan 

att fokus ligger på att ge tips och råd kring sätt att som personal kunna bemöta och 

stötta barnet. Tolkningen som kan göras är att förskollärarna har ett förhållningssätt 

som bygger på likvärdiga tankar som lyfts av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001), nämligen att barn är i svårigheter och inte ses som barn med svårigheter. Inga 

generella strategier beskrivs finnas i arbetet med utagerande barn. Förskollärarna 

betonar vikten av att se till det enskilda barnets behov och därefter upprätta och 

anpassa strategier.  

 

En strategi som av förskollärarna beskrivs vara användbar i arbetet med de 

utagerande barnen är att samtala med barnet vid en situation där det utagerande 

beteendet uppvisat sig. Forskning har visat att lärare i samtal med barnet har som mål 

att få barnet att reflektera kring sitt agerande (Lara, McCabe & Brooks-Gunn, 2000). 

I likhet med tidigare forskning har detta även nämnts av förskollärarna i resultatet 

men också att de har för avsikt att få barnen att tala om sina egna och andras känslor 

samt om vad som gick fel i situationen som uppstått. Det intressanta här är att 

förskollärarna i resultatet inte endast riktar sin uppmärksamhet mot det barnet gjort, 

utan även mot att ta reda på hur barnet faktiskt mår och att de samtalar med barnet 

om hur andra barn kan känna exempelvis när en konflikt uppstått. Slutsatsen som kan 

dras är att förskollärarna vill lägga vikt vid att öka barnets förståelse för andras 

perspektiv samt ta reda på vad som utlöser barnets utagerande.  

 

En central del som uppkommit i hur dessa barn ska bemötas är att lyfta allt positivt 

barnen gör, att bekräfta och berömma barnen. Personalens inställning till de 

utagerande barnen är betydelsefull och att som personal visa att man tror på att de 

här barnen kan lyckas. Det benämns av förskollärarna att det är viktigt att ta tillvara 

på barnens positiva och starka egenskaper genom att de exempelvis får göra saker de 
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är bra på, något som även Chong och Ng (2011) lyfter. I resultatet framkommer att 

en förskollärare betonade att oavsett om det är väldigt lite barnen har lyckats med så 

är det viktigt att lyfta detta, även om barnen misslyckats med mycket.  

 

Arbeau och Coplan (2007) beskriver att barn med ett aggressivt beteende upplevdes 

av förskollärare vara svåra att tolerera. Det framkommer även av Lutz (2006) att 

förskollärare i bemötandet av utagerande barn ofta nämner en känsla av 

otillräcklighet och att de ibland känner sig trötta (a.a.). Att svårhanterliga känslor 

väcks hos förskollärarna i undersökningen beror på att de här barnen periodvis 

upplevs som svåra att hantera och detta kan då möjligtvis leda till att toleransnivån 

sänks hos förskollärarna för att de här känslorna uppkommer. Som resultatet visat är 

det också därför av största vikt att samarbeta i arbetslaget kring de här barnen. Att 

kollegor emellan hjälps åt när någon i arbetslaget känner att de under en längre tid 

haft många konflikter med just det här barnet är viktigt. En annan kollega kan när en 

personal haft många konflikter med ett barn ta över ansvaret för att den andra ska 

kunna avstå en tid. Detta eftersom de jobbiga känslorna som väcks hos förskolläraren 

annars kan överföras på barnet och bidra till att det blir svårt att hantera barnets 

utagerande beteende. Förskollärarna diskuterar sig alltså fram till vem i arbetslaget 

som är mest lämpad att bemöta barnet. Lara, McCabe och Brooks-Gunn (2000) 

beskriver också att det har visat sig att det är viktigt att personalen tillsammans 

diskuterar och stöttar varandra i vem som för tillfället är bäst lämpad att bemöta 

barnet och dess behov. Intressant är att dock att det var väldigt få av de förskollärare 

vi intervjuade som framhävde att det kan upplevas svårt och jobbigt att bemöta ett 

utagerande hos ett barn.  

 

Resultatet visar att det av förskollärarna beskrivs vara otroligt viktigt att ha ett 

fungerande arbetslag där man tillsammans hjälps åt med att hantera och bemöta de 

utagerande barnen. Framförallt benämns att det är betydelsefullt att alla i arbetslaget 

arbetar mot samma mål samt bemöter barnet likvärdigt. Om någon i arbetslaget gör 

tvärtemot vad de andra kollegorna gör anses det vara en bidragande orsak till att 

arbetet med att stötta de utagerande barnen inte fungerar. Tidigare forskning har visat 

att det i samarbetet med kollegor ses som en fördel om det finns en laganda i 

hanteringen av barns utagerande beteende. Förskollärare beskrivs också kunna känna 

sig osäkra i hur de ska hantera ett visst barn och att det då är viktigt att en kollega 

finns där för att stötta upp och hjälpa (Chong och Ng, 2011). En slutsats som kan 

dras är alltså att det i förskolläraryrket ställs stora krav på att arbetslaget är 

”sammansvetsat” och präglas av en öppenhet gentemot varandra. Detta eftersom det 

annars kan leda till negativa konsekvenser i bemötandet av barn som varaktigt eller 

tillfälligt behöver stöd. Samtliga i arbetslaget måste vara eniga och se till att inte 

motarbeta varandra.  

 

Likt tidigare forskning (Hammarberg, 2003; Kakavoulis, 1998; Kim & Stormont, 

2012; Lutz, 2006; Phillipsen, Bridges, McLemore & Saponaro, 1999; Winsler & 

Wallace, 2002) uppgav även förskollärarna vi intervjuat att det utagerande beteendet 

är mer förekommande hos pojkar än hos flickor. Det var endast en förskollärare som 

beskrev att beteendet inte går att relatera till kön utan att beteendet uppvisas hos båda 

könen, alltså att det inte upplevs finnas någon skillnad mellan könen. Förskollärare 

framhävde att de också mött flickor som uppvisar ett utagerande beteende. Det 



35 

 

upplevs av förskollärare att det utagerande beteendet hos flickor har ökat, men att 

flickor oftare beskrivs ha en inåtvänd problematik som uttrycker sig i tystnad och 

passivitet.  

 

6.2 Vidare forskning 

 

Under vårt arbete med denna studie har det väckts tankar och funderingar som vore 

intressant att forska vidare kring. Framförallt hade det varit intressant att, som även 

beskrivs i Metoddiskussionen, både observera hur förskollärare bemöter ett 

utagerande beteende hos ett barn och genomföra intervjuer med förskollärarna kring 

ämnet. Detta för att sedan kunna jämföra och dra slutsatser kring om det 

förskollärarna beskriver stämmer överens med hur de faktiskt handlar i samspelet 

med de utagerande barnen. Något som också hade varit intressant att forska vidare 

kring är det här med könsskillnader kopplat till utagerande beteende. Är det så att det 

oftare förekommer hos pojkar? Eller kan det vara så att det beror på att förskollärare 

har olika syn på hur pojkar och flickor är? Markström (2005) beskriver att 

förskollärare har uppfattningar om att flickor är mjuka och pyssliga, medan pojkar är 

bråkiga och utagerande. Det hade varit intressant att genom observationer ta reda på 

om det verkligen är så att pojkar framträder som mer utagerande än flickor.  
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Bilaga – Intervjufrågor 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

3. Hur skulle du beskriva ett utagerande beteende hos ett barn? 

 

4. I vilka situationer skulle du beskriva att det utagerande beteendet 

förekommer? 

 

5. Vilka svårigheter kan ett utagerande barn möta i förskolan? 

 

6. Upplever du att det finns en könsskillnad när det gäller utagerande beteende? 

Och i så fall hur visar sig denna?  

 

7. Vad anser du är viktigt att tänka på i bemötandet av barn som uppvisar ett 

utagerande beteende? 

 

8. Vilka strategier eller arbetssätt tror du är eller har erfarit varit stöttande för ett 

utagerande barn? 

  

9. Ett barn i din barngrupp uppvisar ett utagerande beteende, hur samarbetar ni i 

arbetslaget kring detta barn? 

 

10. Fallbeskrivning: Under samlingen uppstår en situation där ett barn i din 

barngrupp tappar koncentrationen, har svårt att sitta still och börjar sedan 

knuffa barnet som sitter bredvid. Hur hade du agerat i den här situationen?  

 

 

 

 

 

 

 


