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ABSTRAKT 

Finns det bråkiga barn i förskolan? Eller är det kontexten som avgör om bråk uppstår? 
Eller både och? Hur kan lärare och barnskötare arbeta aktivt och förebyggande med barn 
som har svårigheter för sociala sammanhang och ofta hamnar i konfliktsituationer?  

Genom en kvalitativ enkätundersökning försöker detta examensarbete undersöka vad ett 
antal lärare och barnskötare på några förskolor har för åsikter i dessa frågor. Det 
framkommer i resultaten att det, precis som frågeställningarna antyder, finns åtminstone 
två sätt att se på barn som bråkar. Antingen bär barn med sig individuella brister in i en 
konflikt och dessa brister orsakar konflikten, eller är det människorna, relationerna eller 
miljön runt individen som är medskapare till konflikten. De viktigaste strategierna för 
förebyggande av konflikter och arbete med bråkiga barn som framkommer i 
undersökningen är relations- och miljörelaterade, men även ett utökat samarbete med 
specialpedagogen och ett ökat självkritiskt seende hos de vuxna på förskolan lyfts fram. 
Det framkommer i studiens resultat inga nya strategier vad gäller arbetet med utagerande 
barn. Däremot synliggörs det att intresset för att arbeta både förebyggande och aktivt 
med barn som antingen har eller befinner sig i problem är stort hos lärare och 
barnskötare i de undersökta förskolorna. 
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Förord 
 

Vi vill kort börja detta examensarbete med att tacka dem som har hjälpt oss att 
slutligen prestera något slags resultat i denna studie trots relationell turbulens och 
meningsskiljaktigheter mellan författarna, långa dagar vid datorn, osäkerhet om 
innehåll i arbetet och allmänna svårigheter kring precisering av ämnesval för studien.  

Först och främst vill vi tacka de informanter som så välvilligt ställde upp och 
besvarade våra enkätfrågor. Vi är oerhört tacksamma att ni tog er tid mitt i december 
månads julstress. Fortsatt vill vi också skänka ett stort tack till personalen på 
Ronneby kunskapskälla som under hela vår studietid har hjälpt och tagit hand om oss 
på alla tänkbara sätt. Ni har fått oss att känna det som vi har ett extra hem att komma 
till när vi behöver, kanske även att vi haft några extra mammor att tala ut med när det 
behövts. Vidare vill vi tacka de studiekollegor vi har fått äran att möta och diskutera 
saker med under tre och ett halvt långa år. Utan all trevnad och alla dispyter oss 
emellan skulle vi inte vara de människor vi är idag. Tack också till alla de lärar- och 
lektorsbekantskaper som vi mött på vägen mot vårt mål. Om vi lyfter en trio 
speciella som har gjort extra avtryck hos oss är det Klas Åstrand, Ragnar Olsson, 
Karin Engström, men vi vill rikta vår tacksamhet till alla lärare, lektorer och 
föreläsare vi har träffat på vägen för att de har velat vårt bästa i alla lägen. Därefter 
vill vi också rikta ett stort tack till Catharina Löfgren på Sydöstran för hennes hjälp 
med korrekturläsning av det slutliga arbetet och tusen kramar till våra familjer för att 
de har stått ut med vårt ibland dåliga humör och tålamod under de veckor vi har hållit 
på med vårt skrivande. 

Slutligen vill vi också skänka ett stort tack till vår handledare Berit Willén- Lundgren 
för att hon har litat på vår förmåga att reda oss själva i vårt arbete och när det känts 
som tuffast kommit med lugnande kommentarer och råd som har fått oss att känna att 
vi kommit med på banan igen. 

 

Stefan Arnström, Annica Jönsson Karlskrona den 13 januari 2014 
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1.                 INTRODUKTION 
 

Som ett avstamp i detta arbete motiveras inledningsvis faktorer som ligger till grund 
för att ämnet till forskningsstudien har valts. Vi redovisar också våra förväntningar 
på undersökningen. Därefter följer en kort genomgång av arbetets disposition. 

 

1.1 Inledning 
 

Den auktoritära fostran har de senaste 50- 70 åren försvunnit mer och mer, vilket har 
fört med sig att många av dagens nyvuxna inte har lärt sig att använda sig av 
auktoritära medel i sitt yrke. Barnen har i samma takt också blivit mer utmanande 
gentemot vuxna. Därför har bland andra lärare fått svårare att hantera bråkiga 
situationer i skolan (Eresund & Wrangsjö, 2008). Lärare måste hitta nya, mer 
kreativa vägar vid konfliktlösning. Våra erfarenheter från verksamheten i förskolan 
har visat på skillnader just i hur olika lärare ser på och löser problematiken med 
bråkiga barn och vi har under vår studietid på olika vfu- platser samt vid tidigare 
erfarenheter då vi varit ute i verksamheten tagit del av hur lärare ser på, bemöter och 
jobbar med barn som ofta hamnar i konflikter. Med bråkiga barn i förskolan menar vi 
barn som av olika anledningar ofta kan befinna sig i konflikter med andra barn och 
personal på förskolan. Dessa barn kan vara utagerande, ha koncentrationssvårigheter 
eller ha svårt att samspela med de övriga barnen av olika anledningar. Vi fokuserar 
på barn som pratas om i termerna, och ses som, hen som inte lyssnade som vanligt, 
inte satt still som de andra barnen eller som bråkade nu igen. De barn som av olika 
anledningar ofta befinner sig i konflikt med lärarnas mål och arbete samt inte har ett 
fungerande samspel med övriga barn och som ofta utses som syndabockar vid olika 
situationer som uppstår. Dolk (2013) benämner dem som barn som gör revolt mot de 
dagliga bestyren och de vuxna. Utagerande beteende är barnens sätt att kräva 
uppmärksamhet och visa på att de vill ha större inflytande och delaktighet i 
konstrueringen av sin vardag. Paradoxalt nog är hon i sin avhandling inne på ett spår 
som handlar om att man faktiskt genom viss styrning och reglering av barnens 
vardag kan öppna nya dörrar för dem i påverkandets korridorer. Hon diskuterar bland 
annat valstunden, som egentligen kortfattat går ut på att barnen i motsats till den fria 
leken ges endast ett begränsat antal valmöjligheter vad gäller material att leka eller 
arbeta med. Lärarna styr medvetet de materiella förutsättningarna. Tanken med detta 
är att genom styrda begränsningar i första hand på olika sätt utöka idéskapandet hos 
barnen, men det har också visat sig skapa oväntade relationer så att barnen även i den 
fria leken får utökade valalternativ både vad gäller material och kamrater (a. a). Om 
relationerna mellan barn och vuxna blir stabila och maktförskjutningarna i dessa kan 
minimeras samt att relationen mellan barn i förskolan stärks kan kanske många 
konfliktsituationer som uppstår undvikas. Det behövs dock många bra strategier som 
Dolks (2013) att arbeta utifrån och lärare är i vardagsarbetet skyldiga till att se till 
och hantera alla barns behov på bästa möjliga sätt i uppkomna situationer. 

 

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).  
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Vi hoppas med vår studie få fram många fler riktigt bra strategier och goda exempel 
på hur lärare hanterar konflikter, löser problem, samt jobbar för att förebygga 
problemsituationer mellan individer i praktiken. Våra erfarenheter tillsammans med 
vårt val av specialpedagogik som fördjupningsämne i vår utbildning samt den 
komplexitet som verkar finnas kring det praktiska arbetet med och synsättet på 
bråkiga barn i förskolan har inspirerat oss till att välja inriktningen på detta 
examensarbete.  

 

1.2 Studiens uppbyggnad 

 

Då vi har upplevt svårigheter vad gäller benämningen av barnen som denna studie 
avhandlar kommer vi i arbetets första kapitel börja med att försöka definiera de 
begrepp som används i litteraturen kring dessa barn. I detta försök till definition 
kommer beskrivningar som bråkiga, utagerande, utmanande m.fl. användas om 
barnen. Dessa uttryck är egentligen olika benämningar på samma problematik och 
kommer i texten användas i alla former. Efter definitionen väljer vi att använda 
benämningen utagerande för enkelhetens skull såvida det inte är relevant för ett 
referats eller citats ursprung. 

Litteraturen uppvisar en variation av sätt man som lärare kan se på barn vilket vi 
också behandlar i följande stycken. Vidare tar vi upp vad litteraturen anger för 
orsaker till varför barn har ett utagerande beteende. Fokus i den deltexten ligger på 
relations- och miljöaspekter. Därefter följer en kort genomgång av vad lärare kan 
tänka på i sin praktik. Innan studiens empiriska del påbörjas kompletterar vi med ett 
förtydligande av dess syfte. Studiens avslutande del består av genomgång av 
undersökningsmetoder, resultat från studien samt en diskussion som avslutas med en 
kort studiekritisk reflektion och förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
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2 BAKGRUND 
 

I detta kapitel gör vi en genomgång av den litteratur som har använts till den 
teoretiska delen, samt lyfter fram tankar som utgör bakgrund till den kommande 
empiriska delen, av studien. 

 

2.1 Definition av bråkiga, utmanande och 
utagerande barn 

 

Ett barns agerande gör ofta att individer i dess omgivning tenderar att sätta både 
positiva och negativa egenskapsetiketter på barnet. Det som i folkmun kallas för 
bråkighet, utagerande, utmanande m.m. hos ett barn är dock ingen definierad 
egenskap utan en situerad, av omgivningen känslomässig, ögonblickstolkning av 
barnets agerande. Därför kan barnen bemötas av såväl förstående som besvikelse och 
aggressivitet då de beter sig på ett visst sätt (Eresund & Wrangsjö, 2008). Hägglöf 
(2006) anser inte att det finns någon heltäckande definition på bråkiga barn och han 
menar också att det inte är en enhetlig grupp barn utan snarare att det är problemen 
som kan vara av mycket skiftande karaktär (a. a).  Dolk (2013) intar även hon en 
relationell syn på problematiken då även hon ser bångstyrigheten hos barnen som 
kontextberoende och något som kan uppstå ”i motstånd mot de normer som råder i 
en viss situation”. Hon ger en positiv syn på de utagerande barnen och anser att det 
är viktigt att det finns pedagogiska ramar för att skapa dessa nytänkande barn som 
vågar utmana gällande biologiska köns- och åldersnormer samt gällande 
förskolepraxis. Hon påpekar dock att hon inte med detta menar att det skall vara 
svart eller vitt vad gäller regel- och normsättning, men att en vuxenstyrning i balans 
tillåter visst utvecklande gränsöverskridande. Hennes studier visar på att detta 
normbrytande beteende kan skapa större delaktighet för barnen (a. a). Ibland är det 
lärarna själva som ser olika särskilda behov hos barnen och det kan också vara så att 
särskilda behov skapas där lärarnas förmågor tar slut. På så sätt blir barnen 
definierade som barn med ett utagerande beteende eller i behov av särskilt stöd av 
viss personal men inte av annan (Sandberg & Norling, 2009). 

Wiking (1998) skriver också om utagerande barn, vilka enligt henne är barn som 
tenderar att uttrycka sig i första hand genom att höras och synas på ett överaktivt sätt 
snarare än att använda sig av talets gåva på ett lugnare plan när de vill något.  Dessa 
barn trotsar omgivningen och har svårt att anpassa sig efter dess regler. Andra 
utmärkande egenskaper hos dessa barn är att de har svårt att sitta stilla, och om de 
inte får som de vill är det inte ovanligt att de blir så arga att de springer sin väg och 
de skyller ofta ifrån sig på kamrater. Hon menar på att utagerandet är ett stort hinder 
för barnen som kan leda till stora konsekvenser under hela barnens liv (a. a). Olsson 
& Olsson (2013) är inne på samma spår. De anser att man kan uppfatta det som att de 
utagerande barnen ständigt befinner sig i ett tillstånd av överaktivitet. De är ofta 
uppskruvade, cirkulerar gärna runt i verksamhetens olika rum, springer oftare än de 
går. Små barn springer ofta planlöst omkring utan mål, vilket kan leda till svårigheter 
att inleda och socialt samspela med de andra barnen. Flera av barnen som här avses 
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är också överaktiva på andra sätt. De kan exempelvis prata oavbrutet, ha svårt att 
hitta motivation samt att koncentrera sig på uppgifter som de blir tilldelade. Barnen 
har även problem med att utveckla en realistisk och distanserad bild av sig själva och 
kan inte se sin egen roll i uppkomna problem och konflikter i den vardagliga 
verksamheten. Inte sällan upplever de att de får skulden för konflikter och att andra 
barn favoriseras på deras bekostnad (a. a). Bråkiga barn bär oftast med sig en dålig 
självbild. Deras önskan att bli respekterade kolliderar med hur barnen upplevs, 
nämligen som fruktade personer som alla måste visa respekt för. Ärekränkningar och 
svag självuppfattning leder till aggressionsskapande hos barnen. Det kan räcka med 
att någon säger något som uppfattas och tolkas helt fel för att barnen skall reagera 
genom att bli mer aggressiva. De utagerande barnen utvecklar ett självförakt utifrån 
sin dåliga självbild och alla tillsägelser från sin omgivning. De rättfärdigar sitt 
beteende med förklaringen att det är lika bra att fortsätta vara elak eftersom ändå 
ingen bryr sig eller tycker om dem ändå (Raundalen, 1997).  

 

2.2 Barn i eller med problem – olika synsätt 
 

För att det skall skapas handlingsalternativ krävs att det finns vuxna och lärare kring 
barnet som kan se olika problem och agera. I litteraturen finns dock flera sätt att se 
på barn vilket påverkar hur problemlösning och konflikthantering sker i praktiken.  

Ur denna uppsjö av synsätt eller benämningar på perspektiv har vi valt att lyfta fram 
vad studiens valda litteratur skriver om det relationella samt det punktuella 
perspektivet, då dessa perspektiv verkar ligga till grund för många forskares olika 
tolkningar och kritiker. Perspektiven representerar med högsta sannolikhet även den 
barnsyn lärare kan inta i praktiken. 

 

2.2.1 Barnsyn 
 

Den barnsyn som läraren har får stor betydelse för det förhållningssätt och det 
bemötande som barnen får. Lärarens förhållningssätt och bemötande handlar inte 
enbart om ordval och olika teorier, utan även av attityder, tonfall och blickar mm. 
Många gånger är det inte det som sägs utan sättet det sägs på som blir avgörande för 
om barnet tolkar läraren som bekräftande eller avvisande (Bergem, 2000). Enligt 
Johanssons (2011), professor i pedagogik vid universitetet i Stavanger, undersökning 
finns det tre rådande barnsyner: barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är 
irrationella. När barn ses som medmänniskor intar de vuxna barnens perspektiv och 
utgår från barnens erfarenheter och behov av eget inflytande över situationer. I 
barnsynen vuxna vet bättre, intar de i stället vuxenperspektivet som i korthet går ut 
på att de vuxna vet bäst vad som är rätt för barnen. De använder sin vuxenauktoritära 
makt för att styra barnet i den riktning som är bäst för de vuxnas egen målsträvan. 
Med andra ord påverkar man barnen på något sätt att göra saker de egentligen inte 
önskar göra. Det irrationella synsättet ser på barnen ur ett pejorativt bristperspektiv. 
De vuxna har här förutfattade meningar om barnen. Barnen har negativa, eller saknar 
positiva, egenskaper i de vuxnas ögon och de förväntas agera på ett visst sätt i en viss 
situation (a. a).  En del lärare väljer att se problemen som uppstår i praktiken ur ett 
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punktuellt perspektiv som i första hand lägger orsakerna till problemen på förmågor 
och egenskaper hos enskilda individer. Till följd av att problematiken enligt detta 
synsätt ligger hos barnen är det barnen som av olika anledningar ska anpassas till 
verksamheten. Andra lärare ser på konflikter runt barn ur ett relationellt perspektiv, 
vilket har sin utgångspunkt i att fenomen är minst två- sidiga. Då vi vill begripa oss 
på en annan människa kan vi inte behandla denna som en isolerad varelse utan bör 
förstå dess handlingar i relation till det aktuella sammanhanget (Von Wright, 2001). 

 

2.2.2 Olika perspektiv 
 

Nilholm (2005) beskriver vilka perspektiv den specialpedagogiska forskningen 
främst brukar behandla på följande sätt: 

 

Forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två grundläggande perspektiv. Å 
ena sidan ett mer traditionellt, individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och 
psykologi, å andra sidan, ett alternativt perspektiv med betoning på sociala faktorers 
betydelse för skolproblem. (Nilholm, 2005) 

 

Han namnger här inte perspektiven utan väljer istället att tillskriva dem vissa 
allmängiltiga kännetecken. En sammankoppling verkar finnas mellan de perspektiv 
Nilholm (2005) här nämner, Von Wrights (2001) punktuella perspektiv och det mer 
allmängiltiga relationella perspektivet. Von Wrights (2001) punktuella perspektiv 
inriktar sig i första hand på individuella förmågor och egenskaper, och i andra hand 
handlingarna som uppkommer utifrån dessa. Som hon beskriver det är det ett 
perspektiv som riktar in sig på detaljer snarare än helheter. Hon lyfter fram det lite 
som en stämpling av personer. Det punktuella perspektivet svarar på frågan vad en 
person är, inte vem? Svaret på frågan vem framkommer inte förrän det 
mellanmänskliga mötet äger rum. Hon skriver också om den intersubjektiva 
vändningen som innebär att man förstår sig på sig själv bäst genom delta i, eller 
bevittna, mellanmänskliga relationer. Beroende av den sociala sammansättningen 
agerar och upplevs samma individ olika. Det individuella (punktuella) blir 
föränderligt (relationellt). I det relationella perspektivet benämns utagerande som ett 
situationsbetingat tillstånd som är föränderligt, något man har- inte något man är. 
Eftersom behoven i ett relationellt perspektiv är kontextbundna och inget personer 
har med sig krävs det en uppoffring av alla inblandade i den sociala kontexten för att 
kunna tillfredställa dessa (a. a). Aspelin (2013) beskriver att i ett relationellt 
perspektiv ligger fokus på att intressera sig av det som händer i situationer mellan 
människor (lärare- barn, lärare- lärare, barn- barn). Strävan med perspektivet är att 
bygga en bro mellan det objektiva och det subjektiva. Som det hörs på namnet utgör 
relationer en viktig del av perspektivet och med det följer också begrepp som 
kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten. Perspektivet har sitt 
ursprung inom det specialpedagogiska området, men har på senare år också 
implementerats mer i den allmänna pedagogiken. En av kritikerna mot det 
relationella perspektivet är att undervisningen har svårt inkludera och nå fram till alla 
elever (a. a).  
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2.3 Möjliga orsaker till barns utagerande 
 

Detta delkapitel berör olika potentiella orsaker till att barn kan ha ett utagerande 
beteende samt varför det kan vara viktigt för lärare att arbeta aktivt med dessa 
orsaker i åtanke. 

 

2.3.1 Relationer 
 

Förskolan som institution måste jobba med att sätta relationskvalitet mellan vuxna 
och barn i fokus. Forskning visar att barns negativa beteende upphör när relationerna 
med de vuxna blir bättre och genom att främja positiva beteenden (Drugli 2003). 
Pramling- Samuelsson (2009) anser också att relationen mellan vuxna och barn är 
grundläggande för den pedagogiska verksamheten. Hon menar att läraren måste 
anpassa verksamheten och att barngruppen måste anpassas till alla barnen för att 
risken för konflikter skall minimeras och förutsättningarna för lärande maximeras (a. 
a). De första minuterna är de allra viktigaste i mötet med barnen enligt Steinberg 
(2005). Han syftar på att det är de vuxna som bär ansvaret för att alla situationer blir 
så som man önskar. Lärarna måste inse att ett otydligt ledarskap från deras sida 
missgynnar situationen runt barnen. Dålig motivation och brist på entusiasm hos 
barnen kan ha sina rötter i lärarens ledarskap (a. a). Ibland är det också lärarna själva 
som skapar olika särskilda behov hos barnen och vidare kan det vara så att särskilda 
behov skapas där lärarens förmågor tar slut. På så sätt blir barnen definierade som 
barn med utagerande beteende eller behov av särskilt stöd av viss personal men inte 
av annan (Norling & Sandberg, 2009). Relationen till lärare i barnens liv är en viktig 
förutsättning för det sociala samspelet enligt Eresund & Wrangsjö (2008). 
Anknytningsproblem ser de som en förklaring på bråkiga barn. De menar att 
anknytningen är samspelsberoende av såväl en trygg bas med föräldrar som med 
andra vuxna. Upplever barnen ett otryggt anknytningsmönster redan i tidig ålder 
leder detta till ökad brist på social kompetens hos barnen i ett senare livsskede (a. a, 
2008). Det är en utmaning att investera i nära relationer till barn som har ett 
beteendeproblem. Det är viktigt att lärare accepterar att samspelet ser olika ut 
beroende på vilket barn de möter i verksamheten. Vissa barn kan sätta igång lärarnas 
känslor och förändra deras hantering av de begränsningar, problemlösningar och 
andra reaktionssätt som de har till sitt förfogande. Detta kan leda till att de försöker 
fostra barnet med olika regler och restriktioner snarare än att försöka skapa en god 
och nära relation till barnet (Drugli 2003). 

Vedeler (2009) skiljer på relationer mellan barn- barn och barn- vuxen och anser att 
dessa relationer har helt olika förutsättningar eftersom de vuxna till skillnad från 
kamrater är auktoriteter som bestämmer i barnens vardag. Barn som inte har en fullt 
utvecklad social förmåga och har problem att uttrycka sig i leken med andra 
kamrater av språkbegränsande skäl blir ofta lidande vad gäller delaktighet (a. a). 
Barnens utveckling och lärande hänger också ihop med deras förmåga att samspela 
med varandra. De behöver förutsättningar för att samspela och samarbeta med 
varandra och att lära sig att ta kontakt och utbyta idéer med sina jämnåriga kamrater. 
Barnens personliga självbild utvecklas av ett ömsesidigt växelspel i barngruppen. 
Positiva attityder är en av förutsättningarna för att kunna utveckla sin personliga 
självbild (Pramling- Samuelsson, 2009). Lindahl (1998) hävdar att samspel och 
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kommunikation är av stor vikt för barns utveckling. Barn som intresserar sig för vad 
andra tycker om dem och kan avläsa attityder, påverkar sitt eget beteende utifrån nya 
referensramar. När barn samspelar med andra skapar de innebörd i sin omgivning. 
Genom att kunna förstå och inta någon annans perspektiv utvecklas barnens 
empatiska medvetenhet, samt det egna jaget (a. a). 

Wiking (1998) lyfter föräldraperspektivet och hur viktigt det faktiskt är med en 
fungerande kontakt mellan barnet och dess föräldrar när det gäller utagerande barn. 
När konflikter och bråk uppstår är det centralt att barnen förstås av föräldrarna 
utifrån den bakgrund som föreligger situationen. Ofta när konflikten uppstår känner 
sig många föräldrar missförstådda, och att de har misslyckats i sin barnuppfostran 
vilket gör att de reagerar med frustration och uppgivenhet istället för att lyssna på 
barnet och se bakomliggande orsaker. Detta leder till att kontakten med barnen 
långsamt och på sikt försämras (a. a).  

En ostrukturerad barnuppfostran och dåliga uppväxtvillkor är faktorer som kan 
påverka och förvärra tillståndet för barn med olika beteendesvårigheter enligt 
Havensköld & Risholm Mothander (2002) ,som vidare menar att föräldrarnas 
oförmåga och brist på att finna en bala ns i deras egna beteenden påverkar barnen 
negativt och är något som fångas upp och efterlevs av barnen. Föräldrarnas 
misslyckande med att knyta an, stöta bort och avsäga sig ansvaret leder till att barnen 
hindras i sin sociala utveckling och lämnas att fostra sig själva. Detta leder i sin tur 
till att barnen saknar vuxna att se upp till och skapa en tilltro till (a. a, 2002). Barn 
som är utagerande eller barn med olika beteendeproblem behöver, liksom alla andra 
barn, föräldrar som kan ge trygghet, kärlek och som de kan ha en accepterande 
relation med. Föräldrar som kan lära dem vilka regler som gäller och sätta gränser 
när det behövs. De behöver föräldrar som reagerar konsekvent på oönskade 
beteenden och som inte accepterar asociala handlingar. Lika viktigt är det att 
föräldrarna uppmärksammar barnens fina sidor och deras positiva beteenden 
(Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.3.2 Miljö 
 

Pramling- Samuelsson (2006) menar att barns lärande sker i samspel med sin 
omgivning. Därför spelar den pedagogiska miljön en stor roll i barns lärande. För att 
barn ska kunna utvecklas och lära på ett positivt sätt måste miljön vara utformad så 
att den inbjuder till lärande. Miljön ska stimulera och utmana barnen och sända ett 
budskap till barnen om vad som förväntas ske (a. a). Även Nordin-Hultman (2004) 
pekar på miljöns betydelse för lärande och säger att miljön kan vara avgörande för 
hur barn uppfattar sig själva och andra. I hennes studie, som hade syftet att ta reda på 
hur barn upplevde sig själva och andra beroende på miljön och sammanhang, 
framkom det att när ett barn får tillgång till ett visst material i en viss miljö framstår 
de som oerhört kompetenta jämfört med att i en annan miljö framstå som det 
motsatta (a. a). Genom observationer av barns lek upptäckte även Lenz- Taguchi & 
Åberg (2005) att barnen beter sig olika i skiftande miljöer. Det som framkom i 
observationerna var också att inga barn är statiska. Det handlar också om 
människorna runt dem, och det sammanhang som barnen befinner sig i, hur de agerar 
(a. a).  
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En lärmiljö som inte fungerar för alla barn ger inte en homogen grupp. Nyttiga 
kunskaper barn lär i en positiv lärmiljö är att kunna möta motgångar och att ha 
förmågan att sätta andras behov framför sina egna. Positiva erfarenheter uppstår inte 
av sig själva, det krävs lärare som målinriktat arbetar för att få en positiv lärmiljö och 
en barngrupp där alla barn har möjlighet att fungera. (Pramling- Samuelsson, 2009).  

Miljön påverkar också skillnaden i utagerande mellan könen. Till stor del är det i 
form av fördomar och traditionella könsmönster samt konflikter mellan det gamla 
och det nya sättet att se på könsroller. Även kulturella betingelser såsom en generellt 
lägre acceptans mot aggressivt beteende hos flickor påverkar troligen att förekomsten 
av ett sådant beteende hos flickor är mycket lägre än hos pojkar. Bevisligen är det så 
att förekomsten av koncentrationsproblem, aggressivitet, diagnoser som involverar 
utagerande uppförande och trots är större hos pojkar än hos flickor. De senaste 
årtiondenas ökande stressiga miljö både i hemmen och i samhället i stort tros också 
kunna ha en negativ inverkan på barnens beteende (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

 

2.4 Arbete med utagerande barn 
 

I detta delkapitel tar vi upp några saker som studiens litteratur lyfter fram, vilka kan 
vara viktiga att tänka på som lärare i det praktiska arbetet med utagerande barn. 

 

2.4.1 Bemötande av barn 
 

Barn som präglas av rastlöshet, motorisk klumpighet, koncentrationssvårigheter eller 
okontrollerade utbrott upplever det egna beteendet som en svårighet, men 
omgivningens bemötande är ofta ett större problem för dem. De blir behandlade som 
störande, påfrestande och inte önskvärda bråkstakar. Detta skapar känslor hos barnen 
som att inte känna sig förstådda, bekräftade, omtyckta, respekterade osv. Ju tidigare 
insatser görs, desto större är möjligheterna för att barnen skall kunna utnyttja hjälpen. 
Detta är inte bara för att om möjligt lindra smärtan hos barnen, utan även för att 
kunna skapa dem en bättre egen utgångspunkt för senare utveckling (Wiking, 1998). 
Ibland läggs skulden för olika beteenden och konflikter som uppstår på barnen. Det 
är därför viktigt att som lärare se sin egen roll och att sträva efter förändringar i sitt 
eget förhållningssätt (Duvner, 1998). Ett viktigt mål för förskollärare är enligt Corso 
m.fl.  (2012) just att försöka ha ett positivt, uppmuntrande bemötande mot varje barn 
i verksamheten (a. a). Birnik (1998) är inne på samma spår i sin avhandling och 
beskriver att barns beteenden i klassrummet är produkten av hur läraren använder sin 
lärarroll och lägger upp undervisningen i verksamheten. Vidare menar han att 
barnens beteende är mer beroende av lärarens beteende än tvärtom. Därför bör fokus 
som lärare ligga på det egna uppförandet i en konflikt (a. a). 

Att som lärare vara öppen, visa respekt för, tillit till samt empati för barnen leder till 
att de så småningom bygger upp ett förtroende för lärare. Genom att försöka att 
verkligen lyssna på vad barnen säger, vara förutsägbar, trovärdig, ge positiva 
kommentarer, ställa frågor avseende barnens intresse och även ge fysisk kontakt som 
kramar eller en klapp på axeln, kan pedagogen skapa en varm och trygg relation till 
barnet (Hammarberg och Hagekull, 2006). 
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2.4.2 Hantering av barn 
 

Att ha tillgång till många strategier för hantering av barn som bråkar i 
förskoleverksamheten är nödvändigt. Corso m.fl. (2012) tar upp lärandepyramiden 
som ett exempel på hur man kan hantera utagerande beteende hos barn. 

 

(Corso m. fl, 2012, s.34) 

 

Lärandepyramiden förser i den uppmuntrande fasen i första hand lärarna med 
universella strategier för att kunna följa barnens socio- emotionella utveckling och 
bemöta utagerande beteende hos barn, men sedan också i den förebyggande fasen 
sekundära strategier för att lära ut social och känslomässig kompetens till de barn 
som är i riskzonen för att komma i behov av extra stöd. Om barnen trots de tidiga 
insatserna i pyramiden fortfarande har sitt beteende kvar når man då enligt 
pyramiden det stadium då lärarna får strategier för att gå emellan de faktiska bråken 
(a. a).  

Carlsson (2005) ser arbetet med utagerande barn som en process i fyra steg mot 
större självständighet för barnen.  De vuxna innehar en huvudroll i samtliga steg i 
processen. Först skall de hålla sig nära barnen, skapa en trygg relation till dem och 
vara den styrande i relationen tills barnen blir samarbetsvilliga. Nästa steg i 
processen är att få barnen att ha tålamod i aktiviteter som är vuxenkontrollerade men 
utan styrning, de vuxna håller sig bredvid. När barnen i detta läge gör framsteg stärks 
deras tro på sig själva. Därefter håller sig de vuxna på distans genom att begränsa sitt 
kontrollerande av aktiviteter. Barnen utökar då sin förmåga att känna av sina egna 
och andras känslor och märker att de själva hanterar den sociala situationen genom 
sitt eget gränssättande.  I den sista fasen ges barnet fullständig autonomi. De vuxna 
har här helt lämnat över ansvaret för aktiviteten till barnen som i sin tur då får ta fullt 
eget ansvar över svårare sociala situationer och de känslokaruseller som följer med 
dem. Barnet ges totalt inflytande över sin egen situation (a. a). Kamratskap och 
social kompetens går ofta hand i hand och är starkt bidragande faktorer till att barn 
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själva kan lösa konflikter och återgå till den lustfyllda leken. Strategier som barn 
själva använder sig av för att lösa konflikter kan vara att medvetet ge varandra 
fördelar, skoja till det för varandra för att lätta på stämningen, säga förlåt eller på 
något sätt visa genom vänlig kroppskontakt att meningsskiljaktigheten är passé 
(Eresund & Wrangsjö, 2008; Pape, 2001). 

Vedeler, 2009 skriver också om att det är viktigt att fokusera på barns val av sociala 
mål som exempelvis att komma med i leken eller kamratgrupper och som vuxen vara 
behjälplig med att fylla i bakgrunder till relationella dispyter mellan barn. Hon tycker 
också att man inte skall glömma att vuxna agerar förebilder för barnen även i sitt 
vardagliga beteende mot kolleger och barn vilket kan vara viktigt att tänka på som 
lärare (a. a). 

Att på ett tidigt stadium identifiera både emotionella och sociala beteendestörningar 
hos barn öppnar möjligheten för vuxna att ge barnen fler handlingsalternativ i 
konfliktfyllda situationer. Observation kan då vara en lösning för att upptäcka 
eventuella motsättningar mellan barn eller barn och vuxna samt individuella 
beteenden. Till en början kan observationerna vara i skriven form för att senare 
övergå till videoobservation. Videoobservation är i längden att föredra eftersom den 
visar en otolkad bild av verkligheten (Johannessen, 1995). 

 

2.4.3 Föräldrarelationen 
 

Lärare bör försöka skapa en förtroendefull relation till barnens föräldrar och dela 
med sig av framför allt positiv information om barnen men också vara lyhörd inför 
föräldrarnas tankar om barnens förskolevistelse både vad gäller målsättning för eller 
orosmoment över det egna barnet. Det kan finnas skillnader i barnens beteende 
mellan hemmet och skolan, där föräldrarna kanske är enda informationsportalen för 
läraren (Corso m.fl, 2012). Skolpersonal ska inte ta något ansvar för föräldrarnas 
relation till sina barn, men vissa föräldrar känner sig osäkra och kan behöva stöd och 
hjälp i sin föräldraroll. De kan behöva få veta exempelvis vad som är viktigt att tänka 
på i vissa situationer.  Lärare kan tala om för föräldrarna och peka på vikten av att 
uppmuntra barnets strävan att fungera i sociala sammanhang samt även att se barnets 
positiva sidor. De kan även ge föräldrarna lättillgänglig information som främjar 
barnets utveckling och inlärning. Viktigast är att föräldrarna upplever att skolan kan 
föreslå olika åtgärder som är relevanta för deras livssituation. Vissa föräldrar kan 
även behöva hjälp med var i samhället de kan få vidare stöd och hjälp när situationen 
tycks dem övermäktig (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.4.4 Miljön på förskolan 
 

Intresse och delaktighet i moment är fundamentala faktorer i motarbetandet av 
utmanande beteenden hos barn. Det är därför viktigt att vara kreativ och varierande i 
skapandet av sysselsättningar för barnen. Det finns många olika sätt att jobba med 
miljön på förskolan för att minimera att problem uppstår i de återkommande sociala 
mötena. Att som lärare skapa fasta, lättföljda dagsscheman, minimera väntetid 
mellan olika moment, låt matstunder vara flexibla istället för i samlingsform så 
barnen istället kan äta när de faktiskt är hungriga är exempel på strategier som kan 
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vara framgångsrika. Genom att det finns något att göra när barn väntar in sina 
kamrater, exempelvis sjunga en sång, läsa en bok etc. bidrar det också till en lugnare 
stämning. När miljön på förskolan konstrueras så att barnen känner sig som hemma, 
vet vad som skall göras, när det skall göras och vad som förväntas av dem, minskas 
risken att bråkiga situationer uppstår (Corso m. fl, 2012).  Miljön är en betydelsefull 
faktor i arbetet med barn som anses bråkiga menar även Steinberg (2004). Hur 
lokalerna är utformade samt faktorer som ljud och ljus har direkt påverkan på 
barnens beteende. Att planera barnens placering samt skärma av för avskildhet är 
strategier som kan främja miljön för barnen. (a. a). Att utforma miljön så att barnen 
känner sig kompetenta och lyckade är en viktig pusselbit för lärare. Utagerande barn 
behöver känna sig kompetenta eftersom de ofta har en låg självbild. Genom att 
anpassa miljön så att alla barn får möjlighet att lyckas stärker man självförtroendet 
hos dessa barn och slutligen detta till en bättre självbild (Lenz- Taguchi & Åberg, 
2005)  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Nedan följer en förtydligad genomgång av studiens fullständiga syfte där även 
studiens frågeställningar framförs. 

 

3.1 Syfte 
 
Referenslitteraturen anger att det finns flera sätt att se på och hantera utagerande barn 
i den pedagogiska praktiken. Syftet med vårt arbete är att undersöka om pedagogisk 
personal i förskolan verkligen har olika synsätt på barnen och på vilka sätt dessa 
synsätt i sådana fall eventuellt skiljer sig åt. Vi vill också belysa hur hanteringen av 
utagerande barn sköts av personalen. Om möjligt hoppas vi också att det 
framkommer nya alternativa sätt att arbeta med utagerande barn.  
 

3.2 Frågeställningar 
 
Frågeställningar vi vill ha svar på i arbetet är: 
 

 Hur ser lärare och barnskötare på utagerande barn i förskolan, och vad lägger 
de in i detta begrepp? 

 På vilka olika sätt arbetar lärare och barnskötare med utagerande barn i 
praktiken? 

 Hur kan alternativa arbetssätt med utagerande barn se ut i praktiken? 
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4 METOD 
 

I detta kapitel beskrivs hur vi mejslade fram vilken metod vi använde oss av för att 
genomföra vår forskning. Med metod syftar vi här på tillvägagångsätt att samla in 
relevanta data utifrån våra frågeställningar samt etiska utgångspunkter i arbetet. 
Vidare avhandlas också strukturen på den enkät som kom att bli det verktyg vi valde 
att arbeta med i vårt forskningsarbete. Slutligen beskrivs även 
databearbetningsprocessen som ledde fram till resultatet av enkätundersökningen 
samt vad som beaktades vid valideringen av denna.  

 

4.1 Enkätens konstruktion 
 

I vår diskussion som ledde fram till metoden för datainsamlingen till vårt arbete tog 
vi hjälp av Brymans (2002), Trosts (2007) samt Patel & Davidssons (2011) 
metodbeskrivningar. Efter vår diskussion såg vi en enkät som det mest fördelaktiga 
valet för vår studie.  

En enkät är ett formulär som består av ett litet antal lättförståeliga, engagerande 
frågor som helst bör vara relativt kortfattat och riktat till ett förutbestämt antal 
informanter (Bryman, 2002). Att använda enkäter som forskningsmetod har som allt 
annat för- och nackdelar. Det vi tänkte på som fördelar med en enkät tar även 
Bryman (2002) upp, nämligen att vi som forskare inte på samma sätt påverkar 
informantens svar när vi inte ställer frågorna mellan fyra ögon samt att informanten 
själv kan styra över när hen har tid att fylla i enkäten. Enkäter är också lätta att 
hantera och distribuera för forskaren. Nackdelarna finns främst på det språkliga 
planet. Informanterna har helt naturligt varierande nivå på sina språkkunskaper av 
olika skäl och vi som forskare finns inte till hands för att förklara eller utveckla 
frågorna tydligare för de informanter som har svårare att tyda dem vid enkätifyllnad. 
En annan nackdel kan vara att informanterna inte svarar på vissa frågor eftersom de 
med enkäter ges stor frihet att vara selektiv (a. a). 

Vi valde att sätta ihop en enkät som bestod av tre stycken öppna frågor utan 
svarsalternativ (se bilaga 2), vilken informanterna gavs fem dagar på sig att besvara 
om och när tid för dem fanns över i verksamheten eller på fritiden. Eftersom enkäten 
innehöll öppna frågor får den anses kvalitativ då svaren på frågorna i den, trots den 
höga graden av standardisering och strukturering i en enkät, speglade ett högst 
personligt perspektiv och informanten gavs i princip fritt utrymme för egna tankar 
och idéer i sin skrift.  Enkäten var helt anonym och behandlades strikt konfidentiellt 
under hela den delen av forskningsprocessen som vi hanterade. 

Valet av frågorna till enkäten gjordes efter ett av examensarbetets handledares 
granskande av ett av författarna frammejslat urval av potentiella frågor. Författarnas 
urval gick till så att de på två skilda håll skapade sex till tio egna öppna frågor på ett 
A4- papper. Det var här viktigt att frågorna ställdes på ett sådant sätt att ja eller nej 
inte kunde fungera som ensamt svar på frågan. Därefter sammanfördes och 
diskuterades frågorna mellan författarna som in sin tur gemensamt kom fram till ett 
visst antal som skulle skickas vidare till handledare. Efter vissa omformuleringar 
kändes de kvarstående tre frågorna relevanta och heltäckande för det ändamål de 
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syftade till att utreda. Dessvärre gjordes ingen pilotstudie och frågorna förblev därför 
obeprövade innan den rättmätiga studien. 

 

4.2 Urval och genomförande 
 

Till en början var det tänkt att enbart utbildade förskollärare skulle besvara 
enkäterna, men för att få en större variation i svaren samt en högre 
inlämningsfrekvens av data till studien valde vi slutligen att rikta oss även mot 
barnskötare i enkäten. Vi valde också att inte styra urvalet på grund av ålder, 
utbildning, titel, kön eller något annat då vi inte tyckte det var relevant för vårt syfte 
med studien. Sammanlagt 55 enkäter delades via fysisk kontakt ut på fem 
slumpmässigt utvalda förskolor i södra Sverige. Anledningen att vi valde 
slumpmässigt var att vi tänkte att vi på så sätt skulle få ett så representativt urval som 
möjligt.  Enligt Stukát (2011)  kan man jämställa ett slumpmässigt urval med ett 
stickprov av populationen (a. a). Vår ansats och förhoppning var att kunna få minst 
20 enkäter tillbaka för bearbetning. Kontakten på samtliga avdelningar vi besökte var 
personlig. I vissa fall distribuerades enkäterna dock efter första mötet vidare till 
övriga potentiella informanter av personalen vi varit i kontakt med på respektive 
avdelning. Om de informanter som fick tillgång till enkäten i andraled inte muntligen 
meddelades om dess syfte, anonymitet samt vikten av deras medverkan i studien av 
sina kollegor, fanns dessa fakta med för enskild läsning i det med enkäten 
medföljande missivbrevet (se bilaga 1). 

Insamling av enkätmaterial gjordes även den genom personlig, fysisk kontakt på 
samtliga berörda förskoleavdelningar fem dagar efter utlämnandet. Vid detta tillfälle 
samlades endast tio enkäter in då vissa avdelningar hade haft stängt för studiedag, 
dåligt med personal på grund av sjukdom eller allmän tidsbrist. Vi gav därför 
personalen på samtliga förskolor tid veckan ut att fylla i enkäten. Efter ett sista 
insamlingstillfälle mot slutet av samma vecka fick vi sammanlagt ihop 19 enkäter 
vilket kändes godtagbart då 20 var vår målsättning . 

 

4.3 Bearbetning av enkätmaterial 
 

Efter insamlingen vidtog ett massivt arbete med att transkribera de inkomna 
enkätsvaren från handskrivna till datorskrivna. Detta för att få en bättre 
materialöverblick inför fortsatt analys. 
Analysförfarandet gick sedan till så att vi försökte jämföra likheter och skillnader 
mellan informanternas svar och tematisera likheter så långt som möjligt för att 
slutligen kunna redovisa dessa i kommande resultatkapitel i form av citat varvat med 
kommentarer. Vi redovisar såklart även de individuella skillnaderna i svaren. Detta i 
enlighet med Patel & Davidssons (2011) beskrivning av slutprodukten av en 
kvalitativ bearbetning. Vi har i resultatredovisningen försökt hitta en bra balans 
mellan just text och citat, och rubriksättningen i resultatet korrelerar med 
frågeställningarna i studiens syfte.  
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4.4 Forskningsetiska principer 
  

Syftet med enkäten, dess anonymitet samt vikten av informanternas medverkan i vår 
forskning förklarades muntligen för de personer vi kom i kontakt med, men även via 
missivbrevet som medföljde varje enkät, helt i enlighet med Patel & Davidssons 
(2011) råd samt Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav. De sistnämnda 
består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Dessa 
krav innebär i korthet att undersökningen är frivillig, kan avbrytas närsomhelst, 
syftet med undersökningen har meddelats, det insamlade materialet får endast 
användas för forskningsändamål, inte spridas vidare samt skall förstöras efter 
analysering. Detta samt att informanten är oidentifierbar i resultatanalysen då inga 
namn anges under hela forskningsproceduren (a. a). 
 
 

4.5 Enkätstudiens tillförlitlighet 
 

Trost (2007) skriver om trovärdighet för kvalitativa studier där man i kvantitativa 
sammanhang talar om validitet och reliabilitet. Han rör sig här med liknande åsikter 
som Bryman (2002) när han påpekar vikten av att använda sig av ett så enkelt språk 
som möjligt i frågeformuleringarna för att undvika språkliga missförstånd hos 
informanterna och bibehålla så hög trovärdighet som möjligt i svaren. Vidare 
beskriver han att man bör göra en bortfallsanalys som visar hur pass generellt 
gällande studiens resultat är. Detta görs på bästa sätt genom att sätta antalet 
insamlade enkäter mot den ursprungliga mängden enkäter som distribuerats (Trost, 
2007). Även Stukát (2011) betonar att man i en studie måste redovisa dess 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Det sistnämnda begreppet beskriver om 
resultatet endast tros gälla för den svarande gruppen informanter eller om det tros 
kunna appliceras på en större grupp. Saker som kan påverka detta kan vara just stort 
bortfall eller ett irrepresentativt urval. Vill man mäta reliabilitet på ett bra sätt kan det 
vara bra att blanda in flera utomstående bedömare som får granska studiens 
empiriska material (a. a). 

Vår enkätstudie har flera felkällor. Till att börja med så gjordes som tidigare nämnt 
ingen pilotstudie. Nackdelen med detta var att vi inte innan den skarpa studien fick 
veta om våra frågor var relevanta och gav för studien intressanta svar, eller med 
andra ord missade en chans att påverka studiens validitet. Anledningen till varför inte 
detta gjordes är egentligen för att vi grundat på det stora antalet enkäter som 
distribuerades ansåg oss vara så pass säkra på att få ett tillräckligt underlag tillbaka 
för att ett studieresultat av denna studies proportioner skulle kunna redovisas. Detta 
faktum samt att vi på grund av tidsåtgången inte kände att det kanske skulle hinnas 
med. Eftersom vi inte heller kunde övervaka våra informanter under deras 
enkätsvarande vet vi inte heller om deras svar är personliga och ärliga, metodens 
reliabilitet, och inte uppbackade av litteratur under svarsmomentet.  
Generaliserbarheten i studien tror vi är ganska hög då personalsammansättningen är 
väldigt liknande på flertalet förskolor. Även om vårt bortfall får ses som ganska högt 
anser vi oss ha fått en representativ urvalsgrupp både ålders-, utbildnings- 
erfarenhets- och könsmässigt. 
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5 RESULTAT 
 

I detta kapitel redogörs för de resultat som framkommit genom den enkät (se bilaga 
2) som använts i denna studie.  Rubrikerna i resultatet följer samma ordning som 
frågorna i enkäten och svaren behandlas som det beskrivs i metodkapitlet i viss mån 
tematiserat, men även fullständigt utskrivna i form av citat eller referat varvat med 
kommentarer från författarna. 

 

5.1 Synsätt på barn och orsaker till utagerande  

 

Bråkiga barn finns inte enligt de flesta svaren i vår undersökning. De informanter 
som har denna barnsyn gillar inte definitionen bråkiga utan beskriver bråkigheten 
som något fysiskt och socialt kontextberoende.  

 

Begreppet ”bråkig” har en negativ klang i mina öron. Jag skulle beskriva det som ett 
barn som har det jobbigt/ svårt i olika situationer.  

Det finns barn som kräver mer stöd och mer trygghet runtomkring men kallas ändå 
inte ”bråkiga” i min värld. 

 

Däremot används frikostigt andra begrepp som exempelvis oroliga, stökiga, aktiva 
och missförstådda om barnen. Bråkigheten definieras ibland ur ett bristperspektiv där 
barnen ses som som att de har särskilda behov, saknar vissa kompetenser och kan 
behöva stöd och hjälp för att klara vardagens sociala relationer. Barnen anses kunna 
ha bristande impulskontroll, svårt att varva ner, sakna empatisk förmåga och vara 
hårdhänta. Vissa bits, knuffas och förstår inte lekkod. Någon uttrycker det: 

 

Vissa barn är helt enkelt inte rustade i att kompromissa, de har svårt att fokusera på 
andra barn än ”jaget”. Vissa barn blir i samspel med andra barn som det ”förväntas” 
att de är.  

 

Genom att tematisera enkätsvaren kan man urskilja några områden som lyfts fram 
som mer kritiska för att barn skall utveckla ett utagerande beteende. Ett av dessa 
områden är miljön, både den fysiska och den sociala. De fysiska miljöerna på 
förskolan och barnens handlingsalternativ i dem är enligt enkätsvaren ibland otydliga 
och inte tillräckligt inspirerande och stimulerande: 

 

….en del barn kräver en tydlig struktur på verksamheten. Annars upplever vi att de 
blir osäkra på vad som förväntas av dem. 

 

Grundat på att barngrupperna ofta är för stora skapas ibland inte heller tillräckligt 
med pedagogiskt utrymme för att hjälpa barnen med deras individuella sociala 
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utveckling. Även barngruppernas sammansättning anges som en orsak till utagerande 
beteende. Som följande informant ser det kan de två sistnämnda faktorerna leda till 
problem: 

 

Stora barngrupper gör att barnen lättare hamnar i konflikter, det är många olika och 
starka viljor som ska komma överrens.  

 

Ett annat område som lyfts fram handlar om engagemang hos och bemötande från 
vuxna i barnens omgivning.  De vuxna bör försöka skapa en känsla av tillhörighet i 
sociala sammanhang hos barnen och vara närvarande i leksituationer. Får inte barn 
tillräcklig uppmärksamhet kan de ibland välja ett utagerande beteende som en 
strategi för att för att få det. Bemötandet från de vuxna skall vara positivt och det är 
viktigt att också tänka på att vara goda förebilder för barnen. Så här skriver tre olika 
informanter: 

 

För mig finns inga ”bråkiga barn”- om det finns betyder det ointresserade vuxna. 

 

Att barn bemöts positivt av oss pedagoger på ett sätt att vi visar ett genuint intresse av 
varje barn är av stor vikt för att barnen skall kunna utveckla sin identitet och med det 
självkänsla/ självförtroende.  

 

….närvarande vuxna kan hjälpa dem i mötet med sin omgivning. 

 

Enstaka enkätsvar lyfter också många andra viktiga orsaker till utagerande, såsom 
stökiga hemförhållanden, understimulans och traumatiserande händelser. Även att 
det kan vara anknytningsrelaterat, biologiskt betingat, en periodisk utvecklingsfas 
eller ett kommunikationsproblem på grund av hörsel eller låg språkförmåga. Dessa 
svar är dock av såpass individuell karaktär så de inte kan ses representativa för en 
större del av gruppen och därför tematiseras. 

   

5.2 Beprövade arbetssätt  

 

I tio av enkäterna svarade informanterna hur viktig miljön runt omkring barnen var 
och menade att förskolan/pedagoger bör se till att skapa stimulerande miljö för att 
kunna möta barnens behov.  

Andra synsätt som skildrades var att informanterna ofta tänkte i förebyggande syfte 
genom att gå igenom miljön för att undersöka om det fanns något i den fysiska 
miljön och materialet som skapar onödiga konflikter. Andra synpunkter som kom 
fram var vikten av att ta vara på barnens intressen i t. ex projektmaterial och miljöer 
samt att det fanns tydliga miljöer som tydligt visar vad gör vi här, så att barnen 
lättare skulle kunna utnyttja de olika miljöerna som fanns ute i verksamheterna. 
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Miljön är också en viktig pusselbit i en fungerande verksamhet. Miljön skall anpassas 
efter barnens intresse och behov. Den ska vara utmanande och bidra till nyfikenhet 
och lust att leka och lära. Barns delaktighet och inflytande är ett måste för att få till en 
inspirerande miljö som lockar just denna barngrupp vi har nu. Har vi ingen miljö som 
är genomtänkt och fångar barnen har vi inte heller lärt känna barnen eller visat intresse 
för dem!! 

 

Vikten av att prata om känslor med barnen och att lyssna på barnens olika känslor 
när det uppstod konflikter samt bemötandet vid olika konfliktsituationer fanns med i 
tio av enkäterna. Vid olika konflikter som uppstod i exempelvis leksituationer 
framgick det av enkäterna hur viktigt det är att lyssna på alla inblandade i 
situationen, fråga barnen hur tänkte du? Skulle du kunna göra något annorlunda? 
Föra en diskussion kring händelsen. På detta sätt försöka ge barnen insikten i att de 
tänkte olika och tydliggöra för barnet hur kompisen kände sig, att det kanske var 
därför det blev en konflikt samt ge dem chansen att hitta svaren själva, använda sig 
av deras kompetens och ge barnen verktyg att lösa konfliktsituationer. En informant 
uttalade hur viktigt det är att ”klargöra för barnet att handlingen inte var bra, men du 
är alltid bra”. En annan berättar:  

  

Om ett barn förstör en lek så hämtar jag barnet, tar det i handen utan att säga något. Vi 
sätter oss någonstans utanför leken utan att säga så mycket. Barnet skriker säkert och 
jag meddelar att vi pratar när du skrikit färdigt. Oftast går det rätt fort. När barnet 
lugnat sig frågar jag varför barnet tror vi sitter här och vad som hände i leken. Är det 
ett stort barn berättar de oftast sin version. Jag berättar hur jag såg det och vad jag 
tycker är okej och inte okej. Dialogen fortsätter en stund för att sedan prova leken 
igen. Det viktiga här är att inte höja min röst, vänta in tills barnet lugnat sig. Prata om 
händelsen och barnet får berätta sina känslor och upplevelser.  Viktigt att vara 
konsekvent. Av erfarenhet krävs inte så många gånger för att lära sig lek- koderna. 

 

Att arbeta med olika känslor för att barnen skulle bli medvetna om sina egna och 
andras känslor var ett återkommande svar hos informanterna. Tre av informanterna 
använde sig av ”känslogubbar” som visar olika ansiktsuttryck och barnen fick 
möjlighet att reflektera över de olika känslor som spelades upp. Fyra av 
informanterna använde sig av en liknande metod som kallades kungaskogen där man 
får följa de olika djuren som bor i skogen och höra hur de beter sig mot varandra för 
att samtala och reflektera tillsammans med barnen om olika känslor och beteenden. 
En informant menar att samtal i mindre grupper är en bra strategi. Slutligen menade 
en av informanterna att man skall vara rak och tydlig i kommunikationen med barnet, 
”inte klä in det vi vill ha sagt i en massa ord utan bara säga det vi vill som 
exempelvis sitt still, klä på dig!” 

 

Att vara närvarande som lärare och att ha samma barnsyn i arbetslaget samt vikten av 
hur man bemöter barnen tog tio av våra informanter upp i sina enkätsvar. 

 

Först ber vi någon annan att titta på hur vi bemöter barnet som ofta hamnar i konflikt. 
Behöver vi pedagoger ändra på vårt förhållningssätt? 
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Är jag tydlig? Finns det andra sätt att pröva? 

 

Vidare ses vara empatisk, ta sig tid och vara en bra lyssnare samt att bygga upp en 
bra kontakt med barnen som viktiga strategier vid bemötandet av barnen. 

En informant menar att det ska finnas en vuxen vid barnets sida hela tiden som 
vägleder i leken och i vardagliga situationer. Att lärare har samma barnsyn är viktigt. 
Flera av informanterna ansåg att det var viktigt att delta i leken tillsammans med 
barnen. Arbetslagets förhållningssätt och tydlighet samt barnsyn och budskap tog 
samtliga upp som en viktig strategi i arbetet med bråkiga barn. 

I nio av våra enkäter svarade informanterna om hur viktigt det var att ge positiv 
förstärkning till barnen exempelvis uppmuntra barnen och ge mycket beröm, positiv 
feedback för att stärka självkänslan hos barnen.  Att fokusera på det positiva hos 
barnet och att undvika negativ feedback som onödigt tjat och tillsägelser. 

 

Viktigt att ge dessa barn extra mycket uppmärksamhet och beröm vid alla positiva 
ageranden. 

Förstärk det som går bra för barnet ofta. 

Uppmärksamma barnens starka sidor. 

 

Vidare i vår undersökning var det sex informanter som besvarade fråga två med att 
en strategi var att dela upp barnen i mindre grupper både vid lek och andra 
aktiviteter. Gärna en indelning på två till tre barn. Dela in grupperna efter hur bra de 
olika barnen samspelade med varandra var andra aspekter som kom fram i vår 
undersökning. 

 

Dela in barnet i små grupper vid en aktivitet, barnet plus ett barn till, någon som jag 
vet fungerar någorlunda tillsammans med. 

 

Andra strategier som togs upp i enkäterna var exempelvis att struktur, regler och 
tydliga ramar för barnen ansågs som en viktig del av verksamheten. Vidare att som 
lärare våga ta hjälp av och samarbeta med specialpedagog för att få hjälp med 
exempelvis deras eget förhållningssätt samt olika lösningar och vägledning vad 
gäller verksamheten i övrigt. 

 

Be specialpedagogen observera oss vuxna. Ge tips och handledning till oss, kan vi 
agera annorlunda? 

 

Att jobba förebyggande med konflikthantering i verksamheten och skapa goda 
föräldrakontakter nämndes också i enkäterna. Tre informanter tog upp ”att kunna 
avleda barnet- erbjuda en annan aktivitet, föremål så att barnet kan sysselsätta sig 
med något annat.” vid exempelvis bråk och konflikt. Andra konkreta arbetsmetoder 
som kom fram var att använda sig av aktivitetskort, rollspel, djuren i kungaskogen 
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samt ”känslogubbar” som visar olika ansiktsuttryck, som används för att diskutera 
olika känslor som barnen upplever, 

 

5.3 Nya arbetssätt  

 

Frågan som behandlade alternativa arbetssätt besvarades mycket utifrån fråga två där 
de berättade om befintliga strategier som de arbetade med i verksamheten. Tre av 
informanterna svarade att de tog hjälp av specialpedagoger för att hitta olika metoder 
och strategier för att jobba förebyggande men även strategier för enskilda barn för att 
hjälpa dessa i verksamheten. 

 

Vi har fått ett bra råd från vår specialpedagog. I stället för att hela tiden säga till barnet 
i fråga, vilket man ofta gör med namnet. Risken är ju att alla barnen blir 
uppmärksammade på vederbörande. Det har hänt vid flera tillfällen att barn som inte 
är närvarande får skulden för att de brukar vara inblandade. Tipset vi fått är att ta 
barnet bort från situationen i stället för att hela tiden säga till, för att i lugn och ro bara 
prata med barnet utan att de andra barnen är med. Sedan går vi tillsammans tillbaka in 
i leken. Detta har fungerat mycket bra!! 

 

En annan informant skriver att hen vill prova att samla barnen cirka tio minuter innan 
maten för att varva ner lite. ”I den situationen skulle jag vilja planera innehållet med 
några barn så de fick inflytande över vad vi gjorde. Jag tror det skulle bli lugnare 
då.” 

Att använda sig av videoobservationer där det egna beteendet observeras och 
reflekteras över tillsammans med övriga personalen uppmärksammades i ett 
enkätsvar. Informanten ville undersöka hur hen pratade med barnen, var hen befann 
sig i barngruppen, hur hen bemötte en konflikt samt om hen var en uppmuntrande 
lärare. 

Någon tyckte att ”personalen borde utökas med resurs, det är mycket svårt att arbeta 
med dessa barn”. Hen skriver vidare att ”personalen borde få tid till pedagogisk 
planering för att förbereda aktiviteter, inköp, förberedelser till dessa barngrupper. 
(barnet behöver någon som kan följa dem och hjälpa till i lek och aktiviteter, att 
stanna kvar, fullfölja o.s.v.).”  

Ett annat förslag var att använda sig av mer forskning i verksamheten när det gäller 
bemötande och metoder om bråkiga barn. Informanten skriver: 

 

Det finns i övrigt mycket att önska exempelvis mycket bra forskning och 
litteratur att fördjupa sig i. Jag är mycket intresserad av detta och när tid finns 
så letar jag nytt material. Alla vuxna i samhället måste våga vara vuxna.  Vi 
kan inte klaga på barn och ungdomars beteenden eftersom det är vi som skapar 
deras förutsättningar. 

  

Slutligen så är det en av våra informanter som tar upp lekterapi som en strategi: 
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 Jag skulle gärna vilja använda mig av är lekterapi, där den vuxne leker utefter barnets 
önskemål och helt enligt barnets vilja för att barnet ska kunna bearbeta saker och 
frustrationer. Genom leken blottar barnet sitt inre och är det då kämpigheter som 
barnet behöver bearbeta så kan vi som pedagoger hjälpa till för att försöka förstå. 
Detta är med våra stora barngruppar tyvärr väldigt svårt att få till då det krävs att en 
pedagog vigs till ett barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

6 DISKUSSION 
 

Informanterna i vår studie lyfter många viktiga sätt att arbeta med utagerande barn i 
förskoleverksamheten. Trots en varierande barnsyn, olika erfarenheter och utbildning 
verkar det önskvärda sättet att arbeta med utagerande barn och konflikter inte skilja 
sig väsentligt för personerna i enkätstudiens representerande urval. Nedan diskuterar 
vi några de viktigaste aspekterna som framkom i vår studie och vi avslutar sedan 
med en liten kritisk genomgång av studien samt förslag på vidare forskning utifrån 
den. 

 

6.1 Bråkiga barn eller bråkiga situationer 

 

Begreppet bråkiga barn var något som flerparten av våra informanter reagerade 
negativt på. De flesta tillfrågade hade en uppfattning av att det snarare var 
situationen kring barnen som gav upphov till olika konflikter.  Eresund & Wrangsjö 
(2008) har som vi antyder i bakgrundskapitlet samma inställning till begreppet som 
våra informanter. De anser vidare att alla barn, även utagerande barn, har samma 
grundläggande behov, nämligen trygga relationer till vuxna och kamrater i olika 
situationer (a. a). De intar med andra ord ett relationellt perspektiv där kontexten och 
det mellanmänskliga mötet spelar huvudrollerna vid konfliktsituationer (Aspelin, 
2013; Von Wright, 2001). Av resultatet framkommer det att informanterna tycker det 
är viktigt att barnen känner sig sedda på förskolan, att de blir en viktig pusselbit i 
sociala relationer. De ser det som en möjlig anledning till att barnen annars blir 
utagerande för att de kräver uppmärksamhet. Här lyfts lärarrollen fram som oerhört 
central och att man med ett positivt bemötande och ett genuint intresse för varje 
individ från de vuxna ökar chanserna att barnen känner att de är en viktig del av 
vardagen på förskolan (jfr Birnik, 1998; Corso, 2012; Hammarberg och Hagekull, 
2006).  Avsaknad av vuxna i leken ser informanterna som en annan orsak till att barn 
utagerar. De vuxna kan hjälpa till och förklara vid oegentligheter som uppstår (jfr 
Vedeler, 2009). 

Även om många av informanterna var ovilliga att använda just ordet bråkiga barn så 
var det inte främmande för dem att skriva om ordet till andra beskrivningar av att 
vissa barn skulle kunna ha någon slags individrelaterad problematik eller bära med 
sig olika brister in i en situation som t. ex:  

 

Barn som inte kan varva ner till ett lugnt tempo, barn som går på högvarv hela 
tiden. Barn som fladdrar runt och är en kort stund på varje lek/aktivitet/ställe.   

 

Olsson & Olsson (2013) menar att ett beteende med överaktivitet skapar svårigheter 
för barnen att samspela med och bygga sunda relationer till sina kamrater på 
förskolan (a. a). Två informanter tillskriver barnen negativa egenskaper såsom 
avsaknad av empati, hårdhänthet, bristande impulskontroll m. m och verkar inta en 
barnsyn som skulle kunna jämföras med ett ur specialpedagogisk synvinkel 
kategoriskt eller, som Von Wright (2001) benämner det, punktuellt perspektiv. Ur ett 
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sådant perspektiv ses barnet som att det har med sig brister in i en situation och att 
det i sig kan skapa en relationell konflikt. Perspektivet bidrar till att det blir viktigare 
att ställa diagnoser på barnen för att få det stöd som krävs för att hantera situationer 
runt dessa barn (a. a). Barns eventuella diagnoshavande är något som tas upp endast 
av de informanterna med ovan nämnda barnsyn.  

I studiens resultat kan man förutom sociala relationer tyda att miljöerna barnen vistas 
i är en av de andra viktigaste orsakerna informanterna tar upp vad gäller påverkande 
av barns utagerande. Den fysiska miljön ser de som en viktig komponent för att 
förebygga konflikter. Genom att det ses till att det finns tillräckligt med, för den 
avsedda barngruppen, relevant och utmanande material, tillräckliga utrymmen och 
närvarande vuxna i barnens omgivande miljö på förskolan ges barnen bättre 
förutsättningar att skapa bra relationer och undvika konflikter.  Nordin- Hultmans 
(2004) studie visar på att barnen känner sig och framstår som mer kompetenta i en 
miljö de känner igen och förstår sig på (a. a). Just tydligheten i barnens miljö är 
något som också kommer upp som en orsak till utagerande i studiens resultat. Med 
tydlighet avser informanterna här att barnen lätt skall förstå vilka ändamål en viss 
miljö är avsedd för . Hur gör vi då detta bäst? Här verkar det enligt informanterna 
viktigt att inta barnens perspektiv och några av dem påpekar att det är nödvändigt att 
låta barnen vara delaktiga och ha inflytande över sin miljö för att den skall bli 
lustfylld och lärorik (jfr Corso m.fl., 2012; Johansson, 2005).  Dolk (2013) är inne på 
att barnens inflytande på förskolan dessvärre till viss del är inskränkt. Detta på grund 
av pedagogiska ramar, och dessa ramar kan vara svåra att tänja på för att det nästan 
ses som ett regelbrott för barnen att gå utanför dem. Samtidigt uppmuntras dock 
barnens inflytande innanför dem (a. a). 

 

6.2 Lärare- multikonstnärer i barnens tjänst 

 

Att skapa en inspirerande, genomtänkt och strukturerad miljö var flerparten av våra 
informanter överens om att det är en viktig strategi i arbetet kring och med 
utagerande barn i det dagliga arbetet, men även i förebyggande syfte. Viktiga 
aspekter ansågs vara att miljön skulle vara inbjudande och ge upphov till lust att leka 
och lära men även kännas utmanande och bidra till nyfikenhet.  

Barnens intresse och erfarenheter bör tas tillvara på när man planerar och utformar 
miljön, samt införskaffar olika material till, förskolan . När du som lärare planerar 
och utformar olika miljöer på en förskola är det enligt (Lenz- Taguchi & Åberg, 
2005) viktigt att barn behärskar och förstår de olika lekmiljöerna som finns runt dem, 
för att kunna känna sig lyckade och kompetenta. När miljön runt barnen planeras så 
att barnen känner sig som hemma och barnen vet vad som förväntas av dem i, samt 
känner sig trygga i hur de ska använda, de olika miljöerna leder detta till färre 
konflikter och bråkiga situationer (a. a). Informanterna ansåg också att tydliga 
miljöer som visade vad man skulle göra och vad som förväntades var en viktig 
pusselbit i att förebygga onödiga konflikter (jfr Corso m. fl, 2012). Steinberg menar 
på att lokalernas utformning och faktorer som ljud och ljus har en direkt påverkan 
barnens beteenden i de olika miljöerna och att utagerande barn behöver olika 
storlekar på rummen de vistas i. I de stora rummen kan barnen få utlopp för sin 
överaktivitet och rastlöshet, men kan också ibland uppleva att det som ostrukturerat 
och har svårigheter att sortera alla intryck och här är ljudnivån ofta hög. I små rum 
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kan barnen känna trygghet och vet oftast vad som förväntas av dem (a. a). En 
informant lyfter att genom att ta till vara på en barngrupps intressen kan man skapa 
inspirerande miljöer. Har man ingen genomtänkt miljö som fångar upp barnens 
intresse så har man inte försökt lära känna, eller visat intresse för vad som är 
inspirerande för dem. 

I flera av informanternas svar nämndes också barnens känslor och arbetet kring 
dessa. I arbetet kring barnens känslor användes av informanterna två olika strategier, 
känslogubbar och djuren i kungaskogen, vilka båda handlar om hur olika känslor 
uppkommer och hur man bemöter dessa samt hur man ska bete sig mot sina 
kompisar. Vi har dessvärre i denna studies faktadel inte tagit upp hur man bearbetar 
känslor och hur man samtalar med barnen i olika konfliktsituationer.  Vi får därför 
här vara ödmjuka och självkritiska mot vårt bakgrundsarbete och erkänna att 
informanterna tänkte på något vi förträngt i vårt förarbete. Vi inser givetvis 
egentligen hur viktigt samtalet är för konflikthantering och känslobearbetning.   

Strategier som hur man bemöter barnen i en konflikt kom upp i informanternas svar.  
De menar att det är viktigt att lyssna på alla inblandade i en rådande konflikt och att 
alla inblandade får berätta hur de upplevde situationen. Därefter försöka få barnen att 
se den andres perspektiv och skapa förståelse för hur den andre parten kände sig och 
upplevde samma situation. Olsson & Olsson (2013) menar att det kan vara en 
svårighet för barnen att just sätta sig in i hur andra barn tänker. Utagerande barn 
tycker ofta att de får skulden för något de inte anser sig gjort, känner sig ofta 
utpekade som syndabockar och att de andra barnen blir favoriserade på deras 
bekostnad (a. a). 

En annan synpunkt som togs upp i undersökningen var att alla i arbetslaget skulle 
inta samma barnsyn och vikten av att jobba med sitt eget förhållningssätt gentemot 
barnen. Både Birnik (1998) och Duvner (1998) menar att man bör fokusera på vad 
det är för beteende hos sig själv snarare än vad det är för problem hos ett visst barn 
när de utagerande barnen skapar olika konflikter (a. a). En del informanter använde 
sig av specialpedagogens kunskap när det gäller hur de bemötte de olika barnen. 
Genom att be specialpedagogen observera deras tillvägagångssätt och bemötande 
fick de sedan tips och råd på hur de själva kunde agera och bemöta olika situationer 
som uppstod med de utagerande barnen. Även i förebyggande syfte vad gäller 
miljöer och relationer som var användbara för att undvika konflikter och bråkiga 
situationer på förskolan. 

Många utagerande barn dras med en dålig självbild och en känsla av att ingen förstår 
dem eller att de inte är omtyckta av de övriga barnen och lärarna (Wiking, 1998). Det 
är därför ytterst viktigt, anser Duvner (1998), att som lärare se sin egen roll och 
sträva efter att anpassa sitt eget förhållningssätt utefter varje individ och situation (a. 
a). 

Ett sätt att bemöta utagerande barn är att ge dem mycket positiv förstärkning anser 
många informanter genom att förstärka det positiva i barnens beteenden ger man 
barnen en chans att få känna sig omtyckta och accepterade. Fokus ska således ligga 
på det som barnen gör bra och inte på onödigt tjat och negativa tillsägelser. Genom 
beröm och positiv feedback stärks självkänslan hos de utagerande barnen. Eresund & 
Wrangsjö (2008) hävdar att det är viktigt att ge barnen bekräftelse genom beröm vid 
gott uppförande eller när barnet utfört en prestation, men också att vid ett negativt 
uppförande välja att ignorera händelsen och därmed se till att bekräftelsen uteblir. 
Detta kan ses som en positiv konsekvens. På så sätt lär sig barnen vilka beteenden 
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som de får uppmärksamhet från och att det är det beteendet som kommer att 
förstärkas hos barnen (a. a). 

 

Dela in barnen i smågrupper ansågs som underlättande för utagerande barn enligt 
våra informanter, 

Gärna i smågrupper med två till tre barn och företrädesvis då med barn som man vet 
brukar kunna samspela och fungera bra tillsammans. Denna arbetsform ansåg 
informanterna skapade en trygghet och säkerhet hos de utagerande barnen (jfr 
Pramling- Samuelsson, 2009). 

Andra synpunkter som ansågs viktiga i undersökningen var tydliga regler och 
struktur. Att planera och skapa lättfölja rutiner som barnen känner sig trygga med 
samt försöka undvika onödig väntetid för barnen är bra sätt att undvika bråkiga 
situationer (jfr Corso m.fl, 2012). Barn med beteendeproblem kan ha svårigheter att 
strukturera sin vardag och kan lätt bli stressade av omställningar (Eresund & 
Wrangsjö, 2008).  

Vidare nämndes att avledning av, och försök att ge alternativa sysselsättningar och 
alternativ till barnet när konflikter och bråk uppstår i verksamheten kan vara en bra 
strategi enligt några informanter. 

Ett annat konkret arbetssätt som togs upp var aktivitetskort som ofta användes när 
barnen var rastlösa och sprang omkring utan mål för att hjälpa barnen att hitta en 
aktivitet som de kunde fokusera på. På korten visades olika bilder på aktiviteter så 
som rita, bygga i byggrummet och sätta sig och pärla på en pärlplatta. Vidare 
använde de sig av känslogubbar och djuren i kungaskogen som nämnts tidigare om 
behandlar känslor och bemötande och olika rollspel som användes för att barnen 
skulle kunna leva sig in i kamraternas känslor och beteenden. 

 

6.3 Våga prova, hälften vunnet 
 

Utifrån enkätsvaren verkar det som att personalen på förskolorna i vår studie har 
goda kunskaper i hantering av utagerande barn och bråkiga situationer. De flesta 
verkar också brinna för att hjälpa barn som kanske har det lite svårare än andra i 
sociala situationer och kommer med förslag på hur de skulle kunna utveckla sitt 
arbete. Då handlar det lite om, som rubriken ovan är inne på, att ge sig ut på lite 
okända vatten vad det gäller pedagogiska strategier och om inte testa något tidigare 
helt obeprövat så i alla fall något som man själv eller den avdelning man arbetar på 
inte testat tidigare. Det framkommer i studien att sådana strategier för de informanter 
vi tillfrågat skulle kunna vara videodokumentation, lekterapi, utökat samarbete med 
specialpedagog, bättre tillgång till aktuell forskning samt nya metoder för att utöka 
barnens inflytande. Vissa har redan ett ganska tätt samarbete med specialpedagogen 
och delger oss bra exempel på att specialpedagogen faktiskt ofta sitter inne på viktig 
kunskap som lärare och barnskötare i verksamheten saknar eller inte hinner tillskansa 
sig i vardagsarbetet.  

Genom att använda sig av något slags tekniskt material för filmning vid 
observationstillfällen vill en av informanterna få reda på hur hen och kollegerna beter 
sig mot barnen och hanterar konflikter i olika situationer. Johannessen (1995) anser 
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att man i första hand skall observera barnen och på så sätt ta reda på om man som 
observatör känner några speciella olustkänslor eller för den delen positiva känslor då 
man observerar vissa barn men inte andra. Därefter utökas observationen till att även 
se på hur den vuxna beter sig i, och hanterar olika situationer. Hon tycker i detta läge 
det kan vara lämpligt att använda sig av videoobservationer då de återger 
verkligheten som den är. Det blir då lättare att i arbetsgruppen sitta och gå igenom 
materialet tillsammans, hitta lösningar och bolla tankar (a. a). 

Lekterapi som är ett annat av informanternas förslag till utveckling av det egna 
arbetet med utagerande barn har egentligen sin grund i sjukhusmiljön. Tanken med 
lekterapi var från början att sjuka barn och ungdomar inte skulle känna sig 
främmande i miljön under en längre sjukhusvistelse. Målen med lekterapi är: 

 Att utgå från, och stimulera, det friska hos barn och ungdomar genom att 
erbjuda anpassad lek, sysselsättning och aktivitet som motsvarar ålder och 
utvecklingsnivå. 

 Att värna om lekterapin som frizon från medicinska procedurer. 
 Att under sjukhusvistelsen erbjuda möjlighet till återhämtning i en trygg, 

igenkännande och pedagogisk miljö. 
 Att erbjuda pedagogisk konsultation i frågor som rör patienter 0-18 år och 

deras sjukhusmiljö. 
 Att i samarbete med vårdpersonal stödja syskon och föräldrar. 

(http://sverigeslekterapeuter.se/?page_id=186) 

Med dessa mål i åtanke låter det inte som ett helt främmande arbetssätt att kunna 
applicera på förskoleverksamheten. Lekterapeutens, eller i informantens fall lärarens, 
uppgift är att göra leken till något som är gemensamt och lustfyllt samt skapar en 
förtroendefull relation. Hen står för den trygga miljön i, och materialet till, leken och 
vägleder barnen in i den värld där fantasin tillåts flöda (Föreningen Sveriges 
Lekterapeuter).  

 

6.4 Slutord med metoddiskussion 

 

Vi valde i vår studie att dela ut frågor i enkätform eftersom vi hoppades på att lärarna 
då skulle känna att de i lugn och ro, när det passade dem, kunde sitta och svara ärligt 
på frågorna utan insyn från andra. Detta för att vi skulle få ett så relevant resultat 
som möjligt. Det hade dock varit intressant att se om resultatet hade blivit 
annorlunda om vi hade intervjuat personalen eller valt att observera olika situationer 
ute i verksamheten. Vid en intervju kanske informanterna hade känt sig mer pressade 
att besvara frågorna politiskt korrekt så slutresultatet hade påverkats negativt. Men 
det skulle också kunnat utveckla undersökningen genom att man hade kunnat ställa 
olika följdfrågor, vilket det ges utrymme för vid en personlig intervju. Ett annat 
förslag är att man hade gjort en större intervjuundersökning med fler pedagoger för 
att se om resultatet hade kvarstått. Alternativt få med arbetsledare, rektorer, 
områdesansvariga i undersökningen, för att höra deras syn på hur de tror att 
pedagogerna klarar av att bemöta barn i behov av stöd samt synliggöra samarbetet i 
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organisationen. Även politikers tankar skulle varit spännande och intressanta att få ta 
del av. Ser man till utveckling av syftet för denna studies frågeställningar skulle man 
kunna vinkla det så man i stället tittar på skillnader mellan hur lärare och barnskötare 
hanterar utagerande beteende hos flickor i relation till pojkar. 

Kvalitativ enkätundersökning som metod att fungerade annars bra. Vi anser att vi i 
resultaten fick fram pedagogernas syn på de utagerande barnen och att pedagogerna 
också gavs möjlighet att själva utveckla sina tankar runt ämnet ”barn i behov av 
stöd” genom denna undersökningsmetod. 

Avslutningsvis handlar det nog som flera informanter påpekar mer om tillgång till 
kvalitetstid vad det gäller att hålla sig ajour med nya forskningsrön på olika områden 
såsom exempelvis barns inflytande och delaktighet. För brist på aktuellt material är 
det inte (jfr hela referenslistan m.fl.). Däremot är lärarnas viktigaste arbete troligen 
däremot prioriterat, att finnas till för, vägleda och hjälpa barnen på förskolan i 
vardagen. Se varje individ, visa intresse och våga gå emellan och förklara för barnen 
när situationer uppstår. Ha tålamod med de barn som av olika skäl kanske har det 
svårare i sociala kontexter. Att vara lärare är ibland synonymt med att vara allvetande 
och allkunnig. Vi tycker att informanterna i vår studie har visat på en stor vilja att 
sträva efter denna omfattande kunskap även om de inte är där ännu och kanske aldrig 
når dit.  
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Bilagor 

1. Missivbrev 

2. Enkät 
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Bilaga 1:  

Missivbrev 
 

Hej, vi är två studenter som tar examen i januari månad på förskollärarprogrammet 
vid Linnéuniversitetet, och har nu vårt avslutande examensarbete framför oss.  

 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur lärare i praktiken löser uppkomna bråkiga 
situationer, samt vilka likheter/olikheter som finns mellan lärare i deras sätt att se på 
och hantera bråkiga barn.  

 

Tanken med vårt arbete är att genomföra en kvalitativ enkätstudie i pappersform med 
ett fåtal öppna frågor. Enkätstudien beräknas ta 10- 30 minuters tid att genomföra 
och kommer lämnas ut personligen till de tilltänkta informanterna. Ert bidrag till vår 
undersökning är viktigt och kommer att hjälpa såväl er som andra lärare att få 
djupare insikter om alternativa sätt att arbeta med bråkiga barn. Vi skulle uppskatta 
om du/ni tog er tid att hjälpa oss med detta. 

 

Allt deltagande i studien är helt frivilligt och informanten får när som helst under 
processen avbryta sin medverkan. Vill informanten endast svara på vissa frågor ur 
enkätmaterialet går även detta bra. Det viktigaste är att de frågor som besvaras görs 
så ärligt, personligt och ingående som möjligt för att studiens empiri skall bli så rik 
som möjligt. 

 

Allt material i vår enkät kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 
enkätdata kommer att förvaras utom räckhåll för obehöriga, inte lämnas vidare till 
tredje part, avidentifieras från känsligt och privat innehåll (namn etc.) samt förstöras 
efter examensarbetets slut. Det som slutgiltigt kan komma finnas med i 
examensarbetet är information om arbetslivserfarenhet och utbildning på 
informanten. Dock utan specificering vad gäller namn på arbetsplats, skola etc. 

 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

 

Stefan Arnström 

Annica Jönsson 

 

Handledare 

Berit Willén Lundgren 
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Bilaga 2: 

Enkätfrågor  
 

Besvara nedanstående enkätfrågor på medföljande lösblad, skriv numret på frågan i 
vänsterkanten och numrera sidorna. Det går bra att skriva på både fram och baksida 
av lösbladen. Börja med att skriva yrkeslivserfarenhet och utbildning samt år för 
utbildningsexamen på det första lösbladet. Om de medföljande bladen inte räcker till 
går det bra att lägga till egna. 

Vi är tacksamma om ni kan svara på enkäten senast tisdagen den 10 december då vi 
har för avsikt att komma tillbaka och hämta enkäterna. 

 
1. Beskriv hur du ser på och tänker kring begreppet bråkiga barn i 

förskolans verksamhet. Vad kan det finnas för olika orsaker till att vissa 
barn lättare hamnar i bråkiga situationer? 

 

 

2. Vad är det för olika strategier/bemötande/handlingar som du oftast 
använder dig av för att kunna hantera problematiken med bråkiga barn 
i verksamheten? (Beskriv minst tre) 

 

 

3. Finns det någon pedagogisk strategi/metod/arbete som du ännu inte har 
provat men som du gärna skulle vilja prova för att kunna stödja barn 
som lätt hamnar i bråk? Beskriv fritt dina tankar vare sig det kommer 
från befintliga teorier eller bara utifrån dig själv. 

 


