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Abstrakt 

Syftet med studien är att få en inblick i pedagogers uppfattningar kring de utagerande barnens 

agerande i förskolans miljö och vad som påverkar att barnen blir utagerande. I bakgrunden 

finns tidigare forskning som är gjord kring detta ämne. Vår kvalitativa studie gjordes med 

hjälp av fokusgruppsintervjuer i två arbetslag med tre pedagoger i varje arbetslag. 

Undersökningen gjordes i två olika kommuner. Vi intervjuade varje arbetslag en gång. Efter 

intervjuerna sammanställde vi resultaten för att se likheter- och skillnader. Resultatet visar att 

tankarna kring de utagerande barnen, vad som påverkar deras agerande och hur pedagogernas 

handlande påverkar barnen är ganska lika i de två grupper som vi intervjuat. Undersökningen 

visar även att det finns mycket som påverkar att barn blir utagerande och att miljön och 

pedagoger kan vara bidragande orsaker till utagerandet. Vi har även tagit med förslag på 

fortsatt forskning och vilka erfarenheter av undersökningen som vi tar med oss i vårt framtida 

yrke som förskollärare. 

Sökord: Utagerande barn, förskolan, förskolans miljö, pedagogers uppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka våra familjer och speciellt våra älskade små barn som har stått ut 

med att ha väldigt tråkiga mammor under en period. Ett stort tack till Henning Johansson vår 

handledare, utan honom skulle inte det här arbetet vara så bra som det är. Även 

intervjupersonerna som ställde upp, tack vare era diskussioner har vi fått utöka våra 

ryggsäckar med kunskap. Tack för allas stöd och uppmuntrande ord, det har gjort att vi har 

orkat kämpa vidare. Sist men inte minst Sandra och Calle som med alla sina kommentarer fått 

oss att skratta genom arbetet så att tårarna har sprutat. Calle vi glömmer aldrig din äppelpaj 

med sås. 

Arvidsjaur & Storsund Januari 2011 

Sofie Ögren & Anna Eriksson 
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Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som under vår utbildning på Luleå Tekniska Universitet och på 

vår verksamhets förlagda utbildning har kommit i kontakt med begreppet utagerande barn, 

och funderat mycket kring detta. Speciellt kring hur barnen blir utagerande. Finns det någon 

koppling, mellan barnens agerande och hur barnen bemöts? Hur fungerar det idag med en 

förskola för alla, får de utagerande barnen det som behövs? Vi har tidigare i utbildningen även 

läst olika litteraturer som omnämner detta ämne, men som oftast pratar om hur vi inte ska 

göra med utagerande barn, inte några bra och konkreta tips på hur vi som pedagoger kan 

underlätta för dessa barn och de andra barnen på förskolorna.  Läroplanen för förskolan säger 

att som pedagog ska vi se varje enskild individ och visa varandra respekt. Vi hoppas att den 

här uppsatsen kommer att ge oss nya ögon att se på de utagerande barnen och då påverka vårt 

framtida yrke, hur vi som pedagoger kommer att bemöta de här barnen. Då vårt intresse var 

väckt började vi leta forskningslitteratur som handlade om detta i förhoppning att få mer fakta 

och information. 
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Syfte 

Vårt syfte är att studera relationen mellan vad förskollärarna uppfattar om de utagerande 

barnens agerande i förskolan, och uppfattningarna kring förskollärarnas agerande i samma 

miljö. 

Forsknings frågorna  

Finns det någon kärna av samförstånd i förskollärarnas uppfattningar om anledningarna till 

barns utagerande i förskolemiljön? 

Finns det något samförstånd i förskollärarnas uppfattningar om deras eget agerande vid barns 

utagerande i förskolemiljön? 
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Bakgrund 

Begrepp 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med begreppet utagerande barn och inte riktigt 

funderat över innebörden, vi blev då intresserade av att se vad olika forskare har för syn på 

detta begrepp. Vi skriver om miljön och menar då inte bara materiella ting i förskolan utan 

hela verksamheten där pedagogernas påverkan är en del av den dagliga miljön i förskolan. 

 

Henricsson (2006a) kallar utagerande barn för barn med beteendestörning, och delar in dem i 

två kategorier: barn med inåtvänd och utåtvänd problematik. Inåtvända barn är ängsliga, går 

undan och tenderar att gå omkring och grubbla. De utåtvända barnen är stökiga, hamnar lätt i 

konflikter och är ofta väldigt aktiva. Det är de utåtvända barnen som kan kategoriseras som ett 

utagerande barn. Externaliserande problem (utåtvänd problematik) kan karaktäriseras av 

beteenden som är skadliga och störande för andra. Till de utagerande beteendena hör 

vredesutbrott, slag och sparkar, fientligt trots, impulsivt-, asocialt-, destruktivt-, överaktivt- 

och argumenterande beteende. 

Folkman (1998) tar upp det som Magne Raundalen skriver om utagerande beteende och i det 

ingår aggressivitet, i första hand är det en önskan att skada andra. Det kaos som barnet sprider 

till sin omgivning, att vad som helst kan hända och att minsta lilla knuff kan leda till 

sammandrabbning. Även gnäll och skrik uppstår som en symfoni. Vidare tar hon upp att 

barnen söker varje tillfälle för att se vem det är som bestämmer, vilket leder till att det blir en 

kamp mot vuxna. 

Folkman (1998) skriver också att de utagerande barnen sällan planerar det de gör. Reaktionen 

kan vara blixtsnabb. Det kan handla om att vägen mellan impuls och handling är kort. Enligt 

Hwang & Nilsson (2003) kallas de utagerande barnen för besvärliga barn, och att dessa barn 

inte reagerar på ett passande sätt i olika situationer. De har ofta intensiva reaktioner och har 

svårt för att anpassa sig. Barnen gråter ofta och är väldigt uppmärksamhetskrävande. Ett 

utagerande barn är således ett barn som ställer till med mycket ”bråk”, de hörs, syns och är de 

barnen som får ta emot mest tillsägelser och skäll.  

Kadesjö (1992) anser att det finns barn med varaktiga koncentrationssvårigheter som gör att 

det uppstår problem i de flesta situationer och att det vållar stora problem för både pedagoger 

och föräldrar. Vissa barn med koncentrationssvårigheter kan få ett utagerande sätt. Han 

beskriver dessa barn som impulsiva med svårigheter för att förstå regler och instruktioner. De 

uppfattas ofta som hyperaktiva. Utagerande barn är väldigt ojämna och växlar ofta i humör 

och sätt att reagera. 

”En skola för alla” är enligt Persson (2001) ett begrepp som kom till under 1980-talet, och 

betyder att skolan och personalen ska skapa förutsättningar så att alla barn får en meningsfull 

skolgång. ”Målsättningen med ”En skola för alla” är att alla skall få möjlighet att känna 

delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö” (Persson, 2001, s.20). Vidare skriver 

Persson (2001) om integration och menar då att alla barn, oavsett handikapp eller annan 

svårighet ska kunna ingå i gruppen. Ingen ska stängas utanför. Pedagogerna kan istället göra 
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om verksamheten för att underlätta för de barnen med svårigheter. Det är inte barnen som ska 

behöva kämpa och göras om för att kunna ingå i gruppen, utan det är verksamheten som ska 

göras om för barnens skull. 

Historia 

De utagerande barnen. 

Axberg (2007a) menar på att under 1920- och 1930-talet inleddes en rådgivningstjänst om 

uppfostran och psykiatrisk behandling av barn. Barnen som hamnade där var de som ansågs 

vara brottsliga. I början var det mest rådgivning och föräldrastöd som erbjöds. Barnen som 

visade ett störande beteende fick psykoterapi. Individuell behandling som var baserad på 

idéerna från Margaret Lowenfeld, Anna Freud och Melanie Klein blev mer vanliga under 

1940- och 1950-talet. Det upplevdes dock att flera av behandlingarna av barnen med störande 

beteendeproblem inte gav bra resultat. Bowlby tyckte att terapeuterna inte tittade på barnens 

miljö när de tillsatte åtgärder.  

Enligt Axberg (2007a) var det år 1947 som Skå öppnades. Det var ett hem för psykopatiska 

barn i Stockholm. Axberg (2007a) belyser att man ska komma ihåg att begreppet 

”psykopatisk” hade en annan betydelse under 1940-talet än det har nu, något man kan ha i 

åtanke är att begreppen har förändrats under tiden som gått. Det var tänkt att Skå skulle vara 

ett behandlingshem för barn som var svåra att hantera och behandla. Vidare skriver Axberg 

(2007a) om en Gustav Jonsson som ansåg att en bra behandling måste inkludera föräldrarna 

också. Föräldrarna kanske behövde behandling själva, och kanske fanns behovet för att gå i 

föräldrautbildning. Föräldrautbildningen var uppdelad i olika delar som en pedagogisk del där 

man fick lära sig hur man skulle hjälpa barnen med läxorna, hur man lekte med barnen och 

lämpliga leksaker att använda. Den praktiska delen handlade om hem-omtagande som 

matlagning, samt praktiska råd för hur man tar hand om barn. En annan del bestod i att 

komma närmare barnet, genom att föräldrarna skulle ha en större del i barnens hobbys. Det 

anordnades resor och kurser för att bryta familjers isolering. Problemlösning var också en del 

av utbildningen. Man skulle hjälpa föräldrarna att lösa problem och konflikter med grannar, 

släktingar och skolan. En princip som behandlingshemmet hade var att föräldrarna skulle ses 

som medarbetare istället för patienter. Personalen skulle då se efter resurserna som föräldrarna 

hade istället för fel och brister.  

Familjeintervjuer var något som Bowlby ansåg att man skulle göra för att familjen ska kunna 

diskutera problemen enligt Axberg (2007a). Vidare anser Axberg (2007a) att Bowlby 

publicerade detta redan 1949 men samhället var inte redo för sådana förändringar, det föll i 

glömska. Sverige var mest influerat av Anna Freuds tankar, och hon ansåg att man skulle 

involvera föräldrarna i behandlingen, men det blev på terapeutisk basis med en terapeut vid 

sidan om med barnterapin. På 1960- och 1970-talet blev interventioner med föräldrarna mer 

vanliga inom barn, social och ungdoms psykiatritjänster. Nu gjorde familjeterapin entré.  

Idag är familjeterapi en av de vanligaste behandlingsmetoderna i barn och ungdomspsykiatrin 

enligt Axberg (2007a). Han skriver också att den tidiga terapin var influerad av strukturerat 

och strategiskt tillvägagångssätt. De senaste två decennierna har metoderna baserats på andra 
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ordningens cybernetik som har sina rötter i social konstruktivism. Nu betonas berättelserna 

om individen, och förändringar sker genom terapeutiska samtal som breddar individens 

berättelser. Det gör att personen kan se förändringar och uppleva olika känslor, tankar och 

vinna ny kunskap. Axberg (2007a) menar att det i den första publikationen som gjordes kring 

barn och psykoterapi på 1950-talet visat att det inte var någon skillnad på barnen som fått 

terapi och de som inte fått det. Men fortsatta studier visade senare att det var bättre med terapi 

än ingen terapi alls. Däremot visade studier att behandlingarnas effekt var torftiga och 

resultatet var dåligt. Pessimism kring att kunna behandla barn med beteendestörningar var 

stor, men fram till för två decennier sedan har det vänt då det kommit studier som visat 

lovande resultat. Litteratur och metaanalyser har visat att föräldraträningsprogrammen är de 

mest effektiva sätten att behandla barn med beteendestörningar. Familjer med låg 

socioekonomisk ställning har visat bra resultat på föräldraträningsprogrammen. Axberg 

(2007a) anser också att på äldre barn och ungdomar fungerar familjeterapi och 

”Multidimensional Treatment Foster Care” (Axberg, 2007a, s.31) bra. Man är skeptisk till 

manualbaserade metoder. Senaste årtiondet har det introducerats många 

föräldraträningsprogram i Sverige.  

Miljön 

 

Nordin-Hultman (2008) menar på att det sedan 1930 har funnits anvisningar för hur miljön i 

förskolan ska se ut. Från början till slutet av 1900-talet var hemmet en förebild för förskolan. 

Hemlikheten finns med i flera rekommendationer och anvisningar. En hemlik miljö innefattar 

en bra omvårdnad, en trivsam lugn, och ombonad miljö.  

Barnstugeutredningen slog igenom år 1972, och Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2003) menar på att kommunikationen fick en större betydelse. De vuxnas roll blev lite av en 

dialogpartner när barnen själva tog initiativ till att delta i ett samtal. ”Barnstugeutredningen 

framhåller även att barnen inte i första hand skulle inhämta kunskaper utan lära sig att 

orientera sig i en omvärld och lära sig en metod att lära” (Munkhammar, 2001, s.89). 

”Det ideala för barnen är ju att bli omhändertagna i hemmet, av modern och 

ingen annan. Problemet är dock, påpekar de, att så få hem faktiskt är ideala, och 

eftersom barnträdgården skall vara just ett idealt hem, så finns det därför ingen 

anledning att tveka att ta barnen från hemmet” (Nordin-Hultman, 2008, s.117).  

Enligt Nordin-Hultman (2008) kom riktlinjer för hur miljö och lokaler skulle se ut 1975 och 

1989. Ordning och renlighet var en del av miljön. Varför skulle man ta barnen från modern 

och hemmet? hemlikheten förespråkades i många texter och anvisningar vilket gick som en 

röd tråd ända fram till 1960-talet. Förskolan var som en ersättning för hemmet. Vård och 

omsorg som är knutna till hemmets vardagsrutiner var det som präglade förskolans 

verksamhet.  

”Det första man möter är den ofta jämförelsevis rymliga tamburen med god plats 

och en genomtänkt ordning för av- och påklädning. Det rum man sedan kommer 

in i är i allmänhet ett rum med stort matbord för måltiderna. I lek/bygg-vilrummet 

eller, om det finns, i ett av avdelningens mindre rum, motiveras den fria golvytan 
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också av att den måste finnas plats för vilan och barnens madrasser. Vidare är 

barnens tillgång till vatten i allmänhet begränsad till toalett/tvättrummet och 

kopplas därmed inte i första hand till laborerande aktiviteter och lek, utan till den 

kroppsliga hygienen och omvårdnaden”(Nordin-Hultman, 2008, s.117).  

Nordin-Hultman (2008) menar på att det fanns inget nytt och spännande material som kunde 

ge upphov till aktiviteter, det som fanns var samma leksaker som i hemmet. Barnens tillgång 

till material var begränsad, för att de inte skulle skapa oordning. De fick inte smutsa ner sig 

själva eller lokalerna. Material som skapar oordning fanns högt upp, endast inom räckhåll för 

pedagogerna. Den obligatoriska soffan är kopplad till en lugn stund, med bokläsning och mys. 

Nordin-Hultman (2008) menar också att så sent som på 1980-talet fanns en studie där det 

framgår att pedagogerna önskade en hemlik miljö i förskolan. Det har funnits intryck från 

andra länder under åren, men den svenska modellen har hållit i sig. Det gjordes ett försök i en 

verksamhet med ett annat upplägg på miljön under 1970-talet.  

Persson (2003) tar även han upp om miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd. I 1969 

års läroplan för grundskolan skrevs det en förordning om att man skulle öka integrationen av 

elever med olika handikapp med den vanliga klassen. Man började titta på om det kunde vara 

skolans miljö som var en bidragande orsak till att eleverna inte uppnådde skolans krav. Idag 

menar Skolverket (2006) på att pedagogerna ska se till alla barn oavsett olikheter. 

 

Under barnstugeutredningen kom det öppna rummet. Man ville bryta mönster framför allt i 

organiseringen av miljön. Barnen skulle få möjlighet att undersöka, experimentera och även 

kunna röra sig fritt mellan ute- och innemiljön. Det kunde bli en orolig och väldigt 

svårmanövrerad miljö, med mycket skrik och buller, stora barngrupper som rörde sig över 

hela förskolans område. Man började då inrama rummen vilket innebär att rummen delades in 

i olika kategorier, och även barnen delades in i olika grupper. 1985 kom ett beslut om en 

förskola för alla barn. 1989 kom anvisningar om hur man skulle inreda rummen och hur de 

skulle förhålla sig till varandra. 

Nordin-Hultman (2008) anser att svenska pedagoger än idag är inriktade på rena rum och står 

med klockan i handen för att hinna med planerade aktiviteter. 

”Decennierna kring sekelskiftet diskuterades livligt huruvida de svaga och lågt begåvande 

barnens närvaro i folkskolan skadade dess rykte” (Persson, 2001, s.14-15). Enligt Persson 

(2001) kom det från lärarnas håll att dessa elever kunde utgöra en belastning för de andra 

barnen genom att de hämmade undervisningen. I en skoltidning från 1890 fanns åsikter om att 

det var bäst för alla om den ”efterblivne” separerades ur klassen. 

Teorier  

Hwang & Nilsson (2003) menar på att miljön och det genetiska arvet påverkar på människans 

sätt att vara. Idag ser vi att vissa beteenden kan komma från ärftliga och miljöbetingade 

orsaker som styr utvecklingen i någon riktning. Miljöpåverkan innefattar allt som en 

människa utsätts för av omgivningen. ”Varken barn eller vuxna tar passivt emot en påverkan 

utifrån. De gör en aktiv tolkning och förvandlar den sedan till något för dem speciellt, allt 
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utifrån läggning, temperament, egenskaper och erfarenheter” (Hwang & Nilsson, 2003, s.22). 

De påstår att barnen formar sin omgivning genom sitt sätt att reagera på det som finns runt 

omkring. 

”Teoretiker som Freud, Homburger-Erikson och Mahler beskriver utvecklingen 

hos barnet i ett antal olika faser eller stadier som avlöser varandra ungefär som 

trappstegen i en trappa. Till varje fas hör en speciell utvecklingsuppgift som 

barnet är upptaget av just då, tex en fas när tilliten är det centrala, och en när 

självständigheten är i fokus. När barnen går in i en ny fas, stängs dörren till den 

tidigare, Man tänker sig att resultatet av det som hände i den tidigare fasen och 

hur barnet lyckades lösa detta kommer att sätta spår i personligheten som 

personen sedan bär med sig genom livet” (Brodin & Hylander, 1998, s.24). 

Folkman (1998) skriver om Daniel Sterns teori kring små barn som annorlunda än Piaget, 

Eriksson och Mahler. ”Han ser varje ny utvecklingsperiod som en inledning till en utveckling 

som ständigt är på väg. Vi lägger inga utvecklingsfaser bakom oss utan tar dem med oss. 

Svårigheter som uppstått under resans gång är möjliga att påverka livet genom” (Folkman, 

1998, s.23). Han menar att barnet har en känslokarta, och att de barn som är utagerande har en 

karta som har brustit. Enligt Folkman (1998) skriver Stern om en självutveckling istället för 

en jagutveckling. Han har en teori om de fem själven. ”På vilket sätt förskolan bidrar till 

barnets självuppfattning beror på om vi kan avläsa var det befinner sig utvecklingsmässigt. 

Annars kanske det möts av förväntningar som undergräver en realistisk självuppfattning” 

(Folkman, 1998, s.47). Det gäller att vi som pedagoger är med och ser barnen, i deras 

utveckling och kan möta dem under deras resa genom livet. Vi ska ställa rimliga krav och 

locka barnen till olika aktiviteter i förskolan. Enligt Skolverket (2006) ska förskolan framför 

allt lägga grunden för det livslånga lärandet, det ska vara roligt, lärorikt och tryggt för alla 

barn som deltar i verksamheten. Det är viktigt att komma ihåg alla barn. Brodin & Hylander 

(1998) skrev om Daniel Sterns teori angående förskolans vardag, att pedagogerna idag ser de 

yngre barnen som mer kompetenta i sitt lärande, de är kunskapssökande och nyfikna istället 

för behövande, ”men ju mer kompetens och lärande betonas i förskolan, desto viktigare blir 

det att hitta varje barns lust” (Brodin & Hylander 1998, s.42). Alla barn lär olika, vissa 

behöver mer tid och andra vill testa direkt. En del barn vill titta en stund om det är något nytt 

och sen vågar de sig på att testa det nya. Vidare skriver de att vuxnas närvaro är viktigt, detta 

eftersom barnen kan behöva hjälp att rikta sin koncentration. 

Enligt Strandberg (2006) är Lev Vygotskijs nyckelbegrepp aktiviteter. Vad är det för 

aktiviteter som sker mellan huvuden - det som vi gör tillsammans. En yttre aktivitet ger inre 

processer. ”Det är således vad barn och ungdomar gör när de är i förskolor och skolor som 

faktiskt är avgörande för deras utveckling – inte vad de ”har i huvudet” (Strandberg, 2006, 

s.11). Enligt Hwang & Nilsson (2003) hävdar Vygotskij att samspel mellan alla individer är 

viktiga. Det är genom samspelen vi lär och kan ta oss vidare i utveckling och lärande. Han 

betonar även vikten på miljöns inverkan på lärandet. Hwang & Nilsson (2003) menar även att 

Vygotskij anser att kulturen har stor inverkan på barnets utveckling. Det finns några saker 

som ”leder till lärande och utveckling” (Strandberg, 2006, s.11), t.ex. det sociala samspelet 

med andra människor. Vi får en inre process när en yttre aktivitet tar hjälp av verktyg, som 
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t.ex. stödtecken och medierade hjälpmedel. Det är lättare att lära sig en aktivitet om 

människan befinner sig i rätt situation eller på rätt plats. Det är t.ex. lättare att lära sig finska i 

Finland. ”Utveckling och lärande är med andra ord inte bundna till givna tillstånd eller 

stadier” (Strandberg, 2006, s.12). Enligt Strandberg är Vygotskijs teori att ”samspel är 

lärande och utveckling” (Strandberg, 2006, s.47). 

Forskning. 

 

Henricsson (2006a) skriver att det finns fyra olika mönster kring de utagerande barnen: 

oppositionellt beteende, trots/aggressiva beteenden, hyperaktiva/ouppmärksamma beteende 

och en kombination av hyperaktiva/ouppmärksamma och oppositionell/aggressiva beteenden. 

Hon säger också att de flesta barn kan hämma fysisk aggressivitet under förskoleåldern men 

att de barn som utvecklar externaliserande (utåtriktade) problem tidigt har större risk att inte 

kunna hämma sitt aggressiva beteende. Enligt statisktik består 37 % av de externaliserande 

problemen av miljöpåverkan och olika miljöaspekter. Gener eller en kombination av gener 

och miljö har stor relevans för att utveckla beteendeproblem, men även nedsatt kognitiv 

funktion kan spela roll i ett våldsamt och aggressivt beteende. Henricsson (2006a) påstår att 

aggression kan vara ett inlärt fenomen som förstärks direkt eller indirekt av kompisar, 

föräldrar, media och andra i barnets sociala miljö.  

De utagerande barnen bearbetar inte social information på rätt sätt enligt Henricsson (2006a), 

och det uppmärksammas genom deras beteende. Anledningarna till barnens beteende kan 

komma genom föräldrapåverkan som inbegriper dåliga förhållanden hemma, så som 

misshandel och ett stressigt liv. Det som kan göra att barnen får beteende problem är att de 

kan ha svårt för att tolka vad som händer runt omkring. De tror att det händer av en slump och 

inte att det finns faktorer som påverkar. En annan förklaring kan vara avsaknaden av 

uppmuntran och för mycket negativitet kring barnet. Men Henricsson (2006a) anser också att 

även beröm kan ha en negativ effektiv, speciellt om den positiva utvärderingen inte passar 

barnets självbild. Man ska skilja mellan beröm och uppmuntran. Barnen kan uppfatta att 

pedagogens uppmuntran inte är ärlig.  

Henricsson (2006a) visar på att det finns forskning som tyder på att tvångsåtgärder är mindre 

effektiva. En humanistisk pedagog ökar motivationen hos barnet och även självuppfattningen, 

och det dåliga beteendet minskar. Barn som upplever känsliga och lyhörda pedagoger skulle 

kunna utveckla bättre relationer. En nära relation består av värme och en öppen 

kommunikation mellan pedagogen och barnet. Barn med beteendeproblem har en tendens att 

utveckla relationer till sina pedagoger där det är mycket konflikter. Barn med 

beteendeproblem tenderar att få mer negativ inverkan och mindre positiva reaktioner från 

pedagogen ”and antisocial or externalizing behavioral style in kindergarten children has been 

associalated with negative teacher relationschips” (Henricsson, 2006a, s.32). Forskning har 

visat att de riskfyllda utfallen minskat där det finns positiva och stödjande pedagoger. Det bör 

vara lättare för de socialt kompetenta barnen att utveckla en nära relation till pedagogen. 

”Aggression can also become self-perpetuating: the more the child behaves aggressively, the 

more aggressive scenarios there are to be encoded into memory” (Henricsson, 2006a, s.88). 



 

12 
 

Miljöns påverkan 

Enligt Kadesjö (1992) har miljön i skolan stor påverkan på barnets sätt att fungera. Barnet kan 

kräva så mycket uppmärksamhet från pedagogen att denne inte hinner med de andra barnen, 

och hamnar i en ond cirkel. Men för att istället se på det enskilda barnet borde pedagogerna 

rikta sig till miljön och se vad som finns att göra där. Henricsson (2006b) påpekar att det är 

dåligt med strategier i skolan för hur man kan lösa problemen som uppstår kring de 

utagerande barnen, och att pedagogerna saknar verktyg för hur de ska göra. Beröm verkar inte 

fungera. Det anser hon beror på att det negativa är så stort, och det behövs mycket för att 

överväga det. Bättre att ignorera dåligt beteende och bara koncentrera sig på det som är bra. 

Kadesjö (1992) menar också att utemiljön har en påverkan på det utagerande barnet. Hur den 

är uppbyggd, t.ex. kan stora ytor ge upphov till jagalekar eller springlekar av annan karaktär. 

Familjeförhållandena påverkar också, men där måste man redan i utbildningen bli bättre på att 

ge pedagogerna kunskaper kring detta och hur pedagogerna kan gå tillväga för att minska 

problemen poängterar Henricsson (2006b). Flera studier har visat att barn som bor i en familj 

med låg ekonomisk status kan ingå i riskfaktorerna till en högre grad. Skyddsfaktorer kan då 

vara att ge sammanhang, meningsfullhet och optimism till barnet. Det är viktigt att ”ge 

stimulans och stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (Skolverket, 

2006, s.10). Henricsson (2006a) menar också att miljö och individuella faktorer är 

samverkande. Har lokalerna en hälsosam miljö kan det förhindra en negativ utveckling trots 

att det finns individuella riskfaktorer. Vidare hävdar hon att det finns många faktorer som 

påverkar barnen som har anpassningsproblem. Har barnet social kompetens kan det vara en 

skyddande faktor. Även ett varmt och positivt förhållande till sin pedagog gynnar barnet och 

är ett skydd för framtida problem. Barnets utveckling beror mycket på vad som händer i 

relationen mellan barn och pedagog. Flexibla regler, diskussioner och personliga relationer 

har en positiv inverkan på barnet. ”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2006, s.8). 

Axberg (2007b) menar liksom Henricsson att man ska lyfta fram det som är positivt och 

ignorera det negativa. Han pratar om modeller för hur man kan arbeta med de utagerande 

barnen och ge pedagogerna verktyg. Han skriver även att det finns flera bakomliggande 

orsaker och att samarbete med hemmet är viktigt. Skolverket (2006) poängterar också hur 

viktigt det är med ett bra och fungerande samarbete mellan hem och förskola/skola. 

Vidare menar Henricsson (2006b) att det borde finnas strategier för att hantera svåra 

situationer då det är en del av lärarens roll. Den vanligaste strategin som pedagogerna 

använde var att diskutera med barnet och sen kontakta föräldrarna för att få hjälp. Strategierna 

har visat sig att inte vara så framgångsrika. En inverkan på de dåliga resultaten vid en 

diskussion med barnet kan vara sättet pedagogen diskuterade på. Vilken nivå lägger 

pedagogen sig på, en för barnet anpassad eller låter det helt enkelt inte begripligt för barnet. 

Att föräldrarna ska lösa problemen är inte ett bra tillvägagångssätt då de inte har varit med 

kring själva händelsen. Kadesjö (1992) belyser hur svårt det är för en pedagog att se sin roll i 

situationerna och även hur pedagogen själv påverkas av beteendet. De utagerande eller 

svårhanterliga barnen som Kadesjö (1992) väljer att kalla dem behöver en vuxen som kan ge 

struktur och trygghet. Samspelet med alla människor som finns i barnets närmiljö är viktigt. 
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Henricsson (2006a) menar på att om det fanns många barn med beteendeproblem i klassen 

kunde det leda till att pedagogen använder sig av auktoritära strategier. Hon poängterar att det 

är viktigt att barnen får utveckla sin sociala kompetens. Pedagogerna upplevde att det är svårt 

att hantera problemen ensam och att de behöver mer stöd. Axberg (2007a) påpekar också 

vikten av ett samarbete mellan hem och skola, då dåligt samarbete kan vara en riskfaktor för 

barnet. Det är viktigt att ha åtminstone en bra relation med någon, om det inte är med 

föräldrarna så syskon, mor- eller farföräldrar, en lärare eller någon annan nära. ”Other risk 

factors related to the school situation that have been identified are: low emphasis on 

promotion of childrens´social and emotion development, high pupil-teacher rate, teachers 

exhibiting ineffective classroom manging skills” (Axberg, 2007a, s.25).  

Enligt Kadesjö (1992) är det viktigt att bryta de onda cirklarna. Det är inte säkert att ett barn 

som är svårhanterligt i förskolan fortsätter att vara det i skolan. Det kan handla om perioder i 

barnets liv. Man bör tidigt försöka se ett mönster, och ta bort det negativa som finns i 

omgivningen. Barnet ska aldrig mötas som ett objekt. Det är ett subjekt med egna känslor, 

tankar och upplevelser. Frågan ”Hur uppfattar barnet detta?” ska reflekteras kring vid varje 

åtgärd. ”Att tänka igenom bemötande och pedagogiska förhållningssätt är i barnets totala 

förskole- eller skolsituation är angelägnare än enskilda träningsinsatser” (Kadesjö, 1992, 

s.95). Vuxenmedverkan är en stor del av hjälpen kring barnet, man ska t.ex. reflektera kring 

lekar och bemötandet av barnet. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2006, s.9).  

Folkman (1998) tar även upp vikten i att pedagogen uppmärksammar det som barnen gör bra 

eller andra positiva faktorer, så som ”idag har vi inte bråkat på hela dagen”. De utagerande 

barnen blir ofta tillrättavisade, och kan utveckla ett självförakt, som ”jag är alltid elak” eller 

”ingen tycker om mig”. Det kan leda till att de tänker att det är lika bra att vara så som 

pedagogerna förväntar sig att jag ska vara. Skolverket (2006) skriver att vi som vuxna är 

viktiga förebilder för barnen. Pedagogerna ska hjälpa barnen samarbeta, vara bra kompisar, 

samt lära dem att människor är olika. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

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

är vuxna viktiga som förebilder” (Skolverket, 2006, s.3) 

Axberg (2007a) anser att aggression och slagsmål är en del av det normala barnets utveckling 

och kan hjälpa barnet att hävda och försvara sig. Hwang & Nilsson (2003) menar på att barnet 

även lär sig socialt samspel då de får reaktioner från kompisarna. Barnen som är mycket 

aggressiva kan man ha lite koll på, då det kan tyda på att något är fel. Vidare menar Axberg 

(2007a) att det är vanligt med aggressivt beteende i tidig barndom och att fysisk aggression 

når toppen vid två års ålder. De flesta barnen har vid 17 månaders ålder visat aggressivt 

beteende mot sina nära. ”One explanation of the relatively high level of physical aggression 

in children at this age may be the combination of the childs increased expression of autonomy 

and enhanced mobility on the one hand , and parents becoming less accepting and more limit 

setting on the onther” (Axberg, 2007a, s.17). Axberg (2007a) hävdar att det kan vara både 

gener och miljön som gör att man får ett utagerande beteende.  
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Enligt Strandberg (2006) påverkar rummen i förskolan lärandet i allra högsta grad. ”Rummen 

bär på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar” (Strandberg, 2006, 

s.22). Strandberg (2006) förespråkar samarbete kring utformandet av lärmiljöerna. Det ska 

vara mycket aktivitet. Viktigt när man bygger nya läromiljöer är att se på interaktionerna. 

Vilka möjligheter finns för samspel i rummet? Både mellan barnen, men även mellan barn 

och vuxna. Vilka aktiviteter kan barnen göra i rummet, vilka verktyg kan de använda sig av 

och vad kan det finnas för möjlighet till utveckling. Kan barnen vara kreativa och förändra 

rummet? Strandberg (2006) påpekar vikten av att barnen är med och gör rummen, det är för 

deras skull förändringen sker. Om inte de är delaktiga kan det bli främmande för barnen. 

Lärande 

Brodin & Hylander (1998) tar upp det bästa sättet för lärande och vad forskare och teoretiker 

har för tankar kring den bästa förutsättningen för lärande. Det är en situation där barnen och 

pedagogerna tillsammans utforskar saker för att få nya kunskaper, samt tillsammans lösa 

problem. Pedagogerna tar barnens perspektiv och tar tillvara på deras intressen. Tillsammans 

görs nya upptäckter, och som pedagog kan man hjälpa barnen att vidga deras upptäckter 

genom att visa nya möjligheter. Säljö (2000) skriver om Piagets syn. Han menar på att barnen 

själva måste få vara aktiva och tillåtas erhålla fysiska och intellektuella erfarenheter på egen 

hand för att utvecklas. ”Det är när barnet är aktivt, fysiskt och intellektuellt engagerat i sin 

omgivning, och när det manipulerar och undersöker den, som det utvecklar sin förmåga” 

(Säljö, 2000, s.61). 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) tar upp om lärarens roll i förskolan. Deras 

funktion är att rikta barns uppmärksamhet mot ett innehåll, och inte bara se lärandet som 

inbäddad i vardagen, fast än det är en viktig del i lärandet också. ”I alla teorier om barns 

lärande har erfarenheter en central plats” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, 

s.71). De hävdar också att det inte bara är barnens tidigare upplevelser som omfattar deras 

erfarenheter. Det handlar mer om deras erfarande som kan beskrivas genom att se, uppfatta 

urskilja eller förstå något. Människan erfar med hela kroppen.  Vidare tar de upp att det är 

viktigt som pedagog att ta tillvara på barnens lärande genom att tala om och reflektera över 

innehåll i aktiviteter. Då spelar det ingen roll om det är en planerad aktivitet eller om den sker 

spontant. Det krävs att pedagogerna är lyhörda för saker som händer, lyssnar på vad barnen 

talar om och deras funderaringar. Pedagogerna kan medvetet skapa lärandetillfällen för 

barnen, genom att vidare utveckla saker som intresserar barnen.   

 

”Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet”( Säljö, 2000, s.13). Säljö (2000) menar på 

att det finns lärande i det vardagliga livet i samtal, handlingar och allt man tar med sig och har 

användning av i en framtida situation. Människan har olika erfarenheter som de kan använda i 

framtida sammanhang. Lärandet kan vara individuellt eller ske på en kollektiv nivå. Individer 

lär, men även föreningar, företag och andra kollektiva nivåer gör det.  

”En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

mänskligt tänkande/ handlande är således att man intresserar sig för hur 

individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. 
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Och just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv” 

(Säljö, 2000, s. 13).  

 

Säljö (2000) skriver att grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att det genom 

kommunikation skapas sociokulturella resurser, och genom kommunikation förs dessa vidare. 

Han anser vidare att människan har genom sitt språk en förmåga att kunna dela erfarenheter 

med varandra. Vi pratar med andra människor och utbyter ständigt information, kunskaper 

och färdigheter med våra medmänniskor. Vi tar tillvara på andras kunskaper och ”lånar” dem 

som om de vore våra egna.   

 

Metod 

 

Efter att vi har tittat på lite olika metoder. Valde vi att använda oss av fokusgruppsintervjuer 

som Munkhammar (2001) skriver om för att komma åt det som vi vill veta på bästa sätt. Vi 

vill ta reda på hur pedagoger i förskolan uppfattar relationen mellan förskolans verksamhet 

och de utagerande barnen. Vi har innan intervjuerna ägt rum läst forskningslitteratur och blivit 

insatta i ämnet, det tar Patel & Davidsson (2003) upp som en viktig fördel inför den 

kommande intervjun. 

Kvalitativ studie 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie som enligt Trost (2007) är en kvalitativ studie om man 

vill försöka förstå hur människor tänker. Kvale (1997) menar på att en kvalitativ forsknings 

intervju är en metod som man använder för att få reda på vad den intervjuade personen 

upplever och hur denne agerar. ”Söker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur 

den intervjuades värld” (Kvale, 1997, s. 37). Kvale (1997) anser att man ska utbyta 

synpunkter, och att intervjun ska vara ett samspel mellan människor. Den som intervjuar ska 

vara väldigt medveten om sina egna tankar och inte överföra dem på intervjupersonen. Vi 

valde att rikta in oss på det fenomenologiska perspektivet som enligt Kvale (2007) används 

när man försöker förstå den intervjuades livsvärld och ur dennes perspektiv. ”Fenomenologin 

har relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa 

forskningsintervjun, som ju fokuserar den mening som den intervjuade upplever i sin 

livsvärld” (Kvale, 197,s. 54). Vidare menar Kvale (1997) på att man försöker ta reda på vad 

som händer och hur något framträder. Han anser också att den fenomenologiska förståelsen 

och kvalitativa forskningsintervjuer hör ihop. 

Fokusgrupps intervju 

Kvale (1997) skriver att fokusgruppsintervjuer är en sorts gruppintervju där man sitter i grupp 

och diskuterar olika frågor som moderatorn (ledaren) ställer. ”Moderatorn introducerar 

diskussions ämnen och ser till att det blir ett meningsutbyte” (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.166) Vidare tar de upp att det viktiga är att man får fram många åsikter om det som ligger i 

fokus för gruppen. Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupper bra att använda när man vill gå 

djupare in i människors upplevelser kring ett problemområde. 
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”Målet för fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras eller finna 

lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.166). 

”I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal” 

(Patel & Davidsson, 2003, s.78). De skriver vidare att som intervjuare ska man hjälpa den 

intervjuade att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang.  

”Själva intervjuformuläret som används i en kvalitativ intervju kan utformas med öppna 

frågor eller teman” (Patel & Davidsson, 2003, s.80) vi har tänkt använda oss av öppna frågor, 

men även av följdfrågor för att på bästa sätt få ut det mesta av intervjun. 

Urval 

Urvalet på våra undersökningsgrupper är sex pedagoger verksamma i förskolan delade på två 

grupper, både förskollärare och barnskötare. Alla pedagogerna har flera års erfarenhet av 

arbete inom förskolan. Vi har gjort undersökningen i två olika kommuner. Vi är kända för de 

som vi har intervjuat. Trost (2007) menar på att vi ska välja personer som finns i den 

omgivningen som vi vill undersöka samt att de ska vara positivt inställda. Vi valde att 

intervjua pedagoger på förskolan för det är inom det område som vår studie är riktad till. 

Vi tog kontakt med pedagogerna genom att besöka verksamheten. När de tackat ja bokade vi 

in ett datum som skulle passa och skickade ut ett missivbrev (bilaga 1). Trost (2007) 

poängterar hur viktigt det är att man har skrivit ut sitt syfte, samt att brevet inte är för långt för 

att det ska fånga personernas intresse och att de ska bli positivt inställda till undersökningen. I 

brevet skrev vi om vårt syfte och hur intervjun skulle behandlas efter åt, och att vi inte 

använder oss av namn för att skydda deras identiteter. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det 

viktigt att vi som ska intervjua skyddar de intervjuades identitet och även att man tänker på att 

skriva brevet med vanliga ord så alla förstår vad man är ute efter. 

Genomförande 

Vi började vårt arbete med att formulera vårt syfte och forskningsfrågor, sedan skrev vi en 

bakgrund med aktuell forskning och teorier kring de utagerande barnen. Vi skrev vår 

intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor utifrån vårt syfte. Vi tog kontakt med pedagogerna 

på de förskolor vi tänkte intervjua på. De fick lite tid att fundera på om de kunde tänkas ställa 

upp, under tiden gjorde vi klart för intervjun. När vi fått deras svar och bokat in tider var vi 

redo. Pedagogerna som skulle intervjuas fick ganska mycket spelutrymme för att välja tid för 

intervjun för att passa dem så mycket som möjligt, och för att skapa en lugnare intervjumiljö. 

Då vi intervjuade i grupp ville vi att de skulle vara så positivt inställda som möjligt för att ge 

bästa resultat. Det krävdes även en lite uppoffring för pedagogerna och verksamheten eller en 

omstrukturering av deras verksamhet för den tiden som vi behövde. Vi beslutade att båda 

skulle närvara under intervjutillfällena för att få med så mycket som möjligt av det som 

samtalades om. För att underlätta arbetet ytterligare spelade vi in samtalen med våra 

mobiltelefoner. Vi hade innan intervjuerna tillfrågat pedagogerna som vi skulle intervjua om 

det gick bra för dem att vi spelade in samtalet, och vi var tydliga med att påpeka att det som vi 
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spelade in skulle förstöras då vårt arbete var klart. ”För att få göra ljudinspelningar under en 

intervju krävs intervjupersonernas tillstånd” (Patel & Davidsson, 2003, s.83).  

Vi hade beslutat oss för att göra en fokusgruppsintervju efter trattmodellen där intervjun delas 

in i sex steg enligt Kvale & Brinkmann (2009). Det första steget består av presentation av 

uppsatsen och vad en fokusgruppsintervju är. Wibeck (2010) anser att det är viktigt med en 

bra inledning speciellt för att få deltagarna att förstå att det är de som ska prata och diskutera 

med varandra och inte vänta sig en massa frågor. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att i steg 

två ska man använda sig av öppna frågor och försöka få deltagarna att prata så mycket som 

möjligt och själv lyssna aktivt. Under steg tre fördjupar man sig mer, ber om exempel och 

observationer. I steg fyra kontrollerar man att man uppfattat intervju personerna korrekt, och 

hör om de vill tillägga något. En sammanfattning är på sin plats i steg fem och man kan även 

fråga om de har några frågor och berätta vad som kommer att hända med uppsatsen. I steg sex 

avslutar man och tackar för hjälpen. Efter intervjun gjorde vi en transkription som låg mellan 

nivå II och III som Wibeck (2010) beskriver, det innebär att man inte transkriberar ordagrant 

utan får med det som är viktigt. Det viktigaste för oss var att få fatt i innehållet som sades. Vi 

valde att transkribera så fort som möjligt efter intervjun för att inte glömma något. Wibeck 

(2010) poängterar att det inte finns någon perfekt transkription. Det är jätte svårt att få ner allt 

muntligt i skrift och man missar alltid något, det är ett tolkningsarbete där vissa saker väljs in 

och andra sållas bort.  

Analys 

Efter transkriberingen gjordes en analys efter Wibecks (2010) analys metod för 

fokusgruppsintervjuer. Vi bearbetade och analyserade materialet i direkt anslutning till 

fokusgruppsintervjuerna och transkriberingen för att på bästa sätt få fram det som kunde 

kopplas till syftet. Efter att alla intervjuer var gjorda, sammanställdes intervjuerna för att se 

likheter och skillnader mellan grupperna. Wibeck (2010) anser att man kan använda sig av en 

innehållsanalys där man tittar på innehållet och går till syftet för att se vad man fått veta. Med 

hjälp av Wibeck (2010) kunde vi urskilja mönster och komma fram till ett resultat. Wibeck 

(2010) belyser också att man kan kategorisera olika delar för att sen sammanställa teman av 

intervjuerna. 

”Fördelen med att göra en löpande analys t.ex. direkt efter en intervju eller ett 

observationspass, är att det kan ge idéer om hur vi ska gå vidare” (Patel & Davidsson, 2003, 

s.119) vidare tar författarna upp att man under intervjun kan ha missat något, eller att 

intervjuarens frågor uppfattades på ett annat sätt av den som blir intervjuad. Att påbörja 

analysen medan intervjun är färsk är till stor fördel. Detta använde vi oss av under vår 

intervju, direkt efter intervjun satte vi oss ner när vi hade det färskt i minnet och analyserade 

intervjun, sedan lyssnade vi igenom det flera gånger för att bland annat höra hur våra frågor 

hade tolkats, och att de var tydliga.  
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Resultat 

I vår resultat del har vi valt att benämna grupperna med de deltagande pedagogerna som vi 

intervjuat som arbetslag 1 och 2. ”Intervjuer kan behandla känsliga ämnen där det är viktigt 

att värna konfidentialiteten för intervjupersonen och de människor och institutioner som 

nämns i intervjun” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203). Vi valde som Wibeck (2010) anser att 

dela in resultatet i olika kategorier utifrån våra intervjufrågor och forskningsfrågor. Enligt 

Patel & Davidssson (2003) kan man vid en kvalitativ undersökning presentera resultatet och 

illustrera med ett citat av intervjupersonen vilket vi valt att göra. 

Anledningarna till att barnen blir utagerande  

Pedagogerna uttryckte sig som att det finns miljontals anledningar till ett barns utagerande 

beteende. Arbetslag 1 pratade om missnöje, ”se mig här är jag” och arbetslag 2 nämnde 

frustration, missnöje och kommunikation. Båda pratade mycket om närhet och 

uppmärksamhet vilket är något som de anser att utagerande barn söker. ”men det är ju 

missnöje, frustration i viss mån ilska men ilskan är oftast ur frustrationen” (arbetslag 2, 

personlig kommunikation, 2010-12-14). De utagerande barnen är oftast de lite äldre barnen på 

en småbarnsavdelning, enligt de intervjuade pedagogerna. På en småbarnsavdelning går barn 

från ålder 1 till och med 3 år och på syskonavdelningen finns barn mellan åldrarna 3-5 år. När 

utmaningarna tar slut och speciellt kring övergången från småbarns- till syskonavdelning 

upplever både arbetslag 1 & 2 att det var lättare att något barn upplevdes som utagerande. De 

behövde få komma vidare i sin utveckling och få nya utmaningar. ”De börjar bli lite 

utagerande är när de ska flytta till syskon och behöver ha mer utmaningar och börjar ha mer 

tråkigt” (arbetslag 1, personlig kommunikation, 2010-12-08). Arbetslag 1 pratade om 

skillnaden mellan förr (15år sen) och nu, samhället är mer stressat, barnen har långa dagar på 

förskolan och är mer trötta, vilket kan resultera i ett utagerande beteende. Resurser och 

organisationen togs upp under båda intervjuerna, och enligt pedagogerna är det en del av 

bristerna kring de utagerande barnen. Arbetslag 1 trodde att det är mer utagerande på en 

syskonavdelning där det är större barn medans arbetslag 2 inte trodde det var någon skillnad 

utan det berodde på individerna och sammansättningarna i gruppen.  

Pedagogernas påverkan 

Båda arbetslagen var övertygade om att pedagogernas sätt påverkar barnen. Arbetslag 1 

pratade mycket om dagsformen, hur mår jag idag, är jag stressad, har en dålig dag så 

självklart påverkar det barnen. Arbetslag 2 diskuterade kring sina personligheter och att vi är 

olika och passar ihop med olika människor. Att jag är alltid den samma oavsett om jag är 

hemma eller på jobbet, men att jag kan ändras och måste anpassa mig efter varje individ på 

förskolan. Båda arbetslagen pratar om vikten av att om man som pedagog känner att idag har 

jag en ”dålig” dag ska man säga det till sina arbetskamrater, så att de vet att just denna dag 

kanske det är lämpligast om jag inte tar alla konflikter med barnen. Med tanke på att det 

kanske inte blir bra.  Arbetslag 1 nämnde trygghet som en viktig del, och hur viktigt det är 

med personer som barnen känner, vikarier t.ex. Båda arbetslagen diskuterade hur viktigt det är 

med reflektion och att arbetslaget fungerar. Däremot upplever de att det finns för lite tid till 
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gemensam reflektion och planering. En i arbetslag 2 hade en utopi om att alla barnen börjar på 

småbarnsavdelningen och sen när de är redo och behöver mer utmaningar får de gå vidare till 

nästa avdelning. Det ska inte vara ålders bundet för alla är olika och mognar i olika takt. 

Pedagogerna är förebilder och det gäller att vårda sin maktposition, och inte fastna i det som 

är negativt, ha en positiv inställning till sitt arbete. 

Miljöns påverkan 

Arbetslag 2 uttryckte det som en nötning både för barnen och pedagogerna att man ser och 

använder samma saker år ut och år in. Vi ställde en fråga om det är så att materialet påverkar 

pedagogerna negativt och vilken påverkan det då får på barnen? De svarade att man får 

försöka tänka sig för och göra det man ska, vi är där för barnens skull och alla tycker inte om 

samma saker, det någon tycker är tråkigt tycker en annan är jätte roligt. Har man ett 

utagerande barn som kräver mycket fysik aktivitet då får man som pedagog se till att ge 

barnet det. Arbetslag 1 tänkte också i det banorna att utevistelsen och miljön är jätte viktig. 

Man kan förnya sig genom nytt material och ändra i verksamhetens lokaler, men det kräver 

resurser och det finns det inte gott om enligt båda arbetslagen. 

Hjälpa de utagerande barnen till en bra vistelse på förskolan 

Här var de båda arbetslagen överens om att man ska se det positiva och lyfta fram det. 

Behöver barnet vara i fred låt det vara det. Kanske behöver barnet ligga under soffan och 

skrika en stund, alla reagerar vi olika. ”Det är så lätt att man hamnar i det negativa. Så det 

gäller att hela tiden försöka, minsta lilla grej som är bra, säg det för guds skull, allt som är 

fastän det är men oj vad bra att du kastade papperet i sopkorgen.” (arbetslag 2, personlig 

kommunikation, 2010-12-14).  Arbetslag 1 pratade om att de fall när man inte kommer vidare 

och då kan man ta in en specialpedagog som med nya ögon kan ge tips och idéer. De nämner 

också vikten av att våga misslyckas, metoderna fungerar olika på barnen. Arbetslag 2 säger att 

det är vi som är verktygen för barnen. Det är viktigt att man visar barnen att det är acceptabelt 

att uttrycka sina känslor men man får inte skada andra. Flexibilitet och spontanitet är viktigt 

när man arbetar i förskolan. Man ska även tänka på resten av barngruppen vad de får för 

intryck på det utagerande barnet, och försöka stärka det barnet i den övriga barngruppens 

ögon. Vid frågan om en pedagog vågar säga åt en annan pedagog att denne gör fel, svarade 

arbetslag 2 att det är svårt men är det en pedagog som kränker ett barn måste man handla för 

det ingår i vårt uppdrag. Där handlade det också om hur väl arbetslaget fungerar och hur 

viktigt reflektionen är. Vi är en grupp och måste hjälpas åt. Arbetslag 1 poängterar hur viktigt 

det är med hjälp från de andra avdelningarna, om det finns flera avdelningar varför inte 

hjälpas åt sinsemellan. 

Diskussion 

Vi har valt att dela diskussionen i två delar en för metoden och den andra för resultatet, och 

under resultatet kommer man att se våra egna reflektioner kring undersökningen, vilket Patel 

& Davidsson (2003) tycker är viktigt att göra. 
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Metoddiskussion 

Studiens genomförande. 

Vi valde att göra intervjun på deras arbetsplatser och det kan ha varit en viss stress på 

pedagogerna som vi kanske inte märkte och det kan ha gjort att de inte gav sig tid att tänka 

genom svaren ordentligt och kan på så sätt ha påverkat resultatet. 

Studien är gjord på två ställen som är helt oberoende av varandra och då svaren är ganska lika 

känner vi att resultatet kan vara pålitligt men för att få fram ett mer trovärdigt resultat bör man 

göra fler intervjuer och kanske välja grupper där personerna inte känner varandra så väl. 

Wibeck (2010) anser att validiteten beror på miljön som man vistas på, är det en väldigt 

främmande miljö kanske intervju personerna blir skrämda, välj en lokal där de känner sig 

hemma, vilket vi har gjort. Pedagogerna som vi intervjuade fick själva bestämma vart 

intervjun skulle äga rum.  Hon säger också att pålitligheten av resultatet kan bero på om 

deltagarna vågar uttrycka sina tankar och funderingar, om de upplever hot eller faller för 

grupptryck, kanske pedagogerna handlar på grund av artighet och säger det som är 

acceptabelt. Vi tror på ett bra resultat då atmosfären kändes lugnt i rummet, pedagogerna var 

inte stressade och verkade inte har problem med att prata med oss. De hade heller inga 

problem med att diskutera med varandra i grupp, och de föll inte för grupptryck utan stod på 

sig med sina åsikter.  Wibeck (2010) påpekar att det är upp till forskaren om man litar på vad 

intervju personerna sagt, hon poängterar också vikten av hur atmosfären i rummet var. 

Valet av fokusgruppsintervjuer som metod är vi väldigt nöjda med. Det kändes som en metod 

som fungerar bra för att på bästa sätt få information kring vårt ämne. Nackdelarna är att vi 

kanske skulle ha försökt få tag på fler grupper att intervjua, men att få arbetslag att ställa upp 

var inte det enklaste på grund av att deras tid inte räckte till och även sjukdomar satte lite 

käppar i hjulen. Vi hade kanske kunnat få ut ännu mer kring ämnet om vi hade kompletterat 

med enskilda intervjuer som Munkhammar (2001) hade gjort eller observationer. Nackdelen 

med att välja intervjupersoner som man känner är att de kanske vill göra bra ifrån sig och 

försöka ge de rätta svaren samt att personerna ger en ”kommentar som Du vet va eller du 

förstår vad jag menar” (Munkhammar, 2001, s.66), vilket vi råkade utför och hade 

Munkhammars tips i huvudet för hur man får pedagogerna som man intervjuar att utveckla 

svaren mer, den som intervjuar ska försöka undvika välvillighet genom att bara godta 

kommentarerna enligt Munkhammar (2001). Vidare menar Munkhammar (2001) på att som 

intervjuare ska man vara lyhörd, alla ska få tala, följdfrågor är mycket bra att använda sig av 

samt att den som intervjuar ska tala så lite som möjligt och vara en aktiv lyssnare. Vi hade 

kunnat bredda urvalet och skickat ut fler mail till pedagoger som vi inte känner och hoppats 

på svar. Forskning kring utagerande barn i förskolan var inte så lätt att hitta men vi har ändå 

hittat en del intressanta avhandlingar.  

Enligt Wibeck (2010) bör man vara väl förberedd och tänka på val av miljö och även personer 

som man intervjuar. Det finns för- och nackdelar med allt. En grupp där personerna är kända 

för varandra kan vara bra då alla känner att de kan uttrycka sig. Nackdelen kan vara att de 

känner varandra för väl och tycker att alla vet det redan. Har man en helt okänd grupp kan det 

medföra att alla inte vågar prata och att en utses som ledare. Vi valde att personerna skulle 
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känna varandra just för att de skulle våga ställa upp och uttrycka sina tankar och känslor kring 

ämnet. Vi upplevde att vi fick till bra diskussioner, och att pedagogerna verkligen vågade 

diskutera med varandra och gjorde sitt bästa för att uttrycka vad de ville ha fram till oss, om 

det var något vi inte förstod förklarade pedagogerna så vi skulle förstå hur de menade. Trost 

(2007) anser inte att man ska använda sig av personer som man känner sen tidigare, men att 

det kan vara omöjligt att undvika sådana relationer beroende på undersökningen som ska 

göras, det viktigaste är att det är positiva relationer. 

Vi känner att intervjun var väl planerad kanske kunde vi ha gjort det mer strukturerat med 

stopp datum för at få lite bättre flyt i arbetets gång. Miljön var bra för pedagogerna då de tog 

tid från sitt arbete för att kunna sitta ner och diskutera och fick välja plats för intervjun. Det 

kändes väldigt lugnt, inte mycket stress. Under en intervju var det några barn som störde lite 

grann men pedagogerna kunde ändå sitta ner och lugnt fortsätta diskussionen. Vi hade valt att 

göra en kvalitativ intervju enlig Wibeck (2010) som menar att man får en kvalité genom att 

bearbeta materialet noga, som bl.a. att lyssna igenom bandinspelningen flera gånger, och valet 

av miljön för intervjun. Vi har arbetat efter dessa principer och tycker att kvalitén på 

undersökningen är bra. Det är även bra om man har någon som kan granska frågor och syfte 

innan undersökningen och det har vi haft hjälp med, även det höjer kvalitén på 

undersökningen. 

Etiken har funnits i åtanke då speciellt med tanke på personernas anonymitet och att 

ljudinspelningarna kommer att förstöras efteråt. Wibeck (2010) menar på att det är viktigt att 

deltagarna känner sig väl tillmods vid möte med de som ska utföra intervjun. Wibeck (2010) 

skriver också att en fokusgruppsintervju är mer etisk riktig än en individuell intervju då ”i en 

fokusgruppsdiskussion får människor komma till tals på villkor som i högre grad är deras 

egna, och eftersom det handlar om samtal i grupp kan deltagaren – även om det för forskaren 

inte är önskvärt – avstå från att uttala sig” (Wibeck, 2010, s.139). Vi upplevde att alla som vi 

intervjuade gjorde sitt bästa för att få en sådan bra diskussion som möjligt, och att alla 

pedagoger ingick flitigt i diskussionen kring våra frågor.  

Resultatdiskussion 

Uppfattningar om anledningar till barns utagerande i förskolemiljön. 

 

Vi ser likheter mellan arbetslagen i deras tankar kring uppmärksamheten, att de utagerande 

barnen kräver mer uppmärksamhet och att det kan vara därför de blir utagerande för att få 

pedagogerna att se dem. Brist på utmaningar kan vara en bidragande orsak att ett barn får ett 

utagerande beteende, barnet kräver utmaningar för att få utvecklas. Får barnet inte det som det 

kräver kan det upplevas som utagerande då aktiviteterna är för enkla och tråkiga. 

Resursproblem nämner alla pedagogerna och att det är en brist. Resurser räknas som pengar 

till material och extra pedagoger. Man känner att man inte räcker till åt alla som man skulle 

vilja. Vissa barn kan bli lidande. Kommunikationen kan vara en del av anledningarna till att 

barnen blir utagerande, bristande kommunikation kan ge upphov till ett utagerande beteende 

då barnet inte känner att det blir förstått och använder sig av fysiska handlingar för att göra sig 

förstådd. Man måste se till varje individ och se vad barnet behöver och vara beredd att göra 
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ändringar för att uppnå resultat och vidare utveckling hos barnet. Att försöka att frångå det 

negativa och uppmärksamma det positiva mycket mer. Vara närvarande och hinna ingripa 

innan det händer. Som pedagog ska man ge en positiv bild av det utagerande barnet till de 

andra barnen, det ska inte bli en negativ spiral. Det kan göra att barnet inte tar sig ur sitt 

utagerande beteende. De nämner att det finns miljontals anledningar och vi har tagit upp de 

som pedagogerna nämnde mest och som är mest framträdande enligt de intervjuade. 

Uppfattningar om förskollärarnas egna agerande vid barns utagerande i förskolemiljön. 

 

Båda arbetslagen tyckte att deras sätt att vara påverkar barnen i allra högsta grad. Något som 

pedagogerna upplevde som viktigt var att har man en dålig dag kan man tala om det för de 

andra och få stöd och hjälp och kanske inte behöva ta alla konflikter. Det gäller att man är 

positivt inställd och kan förstärka allt som är bra, det tillhör vårt uppdrag att ge barnen 

verktyg och anpassa sig efter varje individ.  Är det något som vi tycker är tråkigt måste man 

ändå göra det för att barnet behöver det. 

Reflektion är jätte viktigt anser båda arbetslagen, man måste kunna reflektera kring sitt eget 

agerande men även andras för att lära sig av fel men även ta åt sig av det som är bra. Man 

måste få misslyckas, det finns ingen som är perfekt. Däremot är tiden för gemensam 

reflektion liten tycker alla pedagogerna. Pedagogerna påpekar också vikten av att man har rätt 

till sina känslor, lära barnen känslorna och att man har rätt att vara arg. Låta barnen vara arg 

så länge de inte skadar andra. 

 

Det arbetslag som har ett barn som är utagerande på sin avdelning känner att med det barnet 

har de provat allt men sitter fast och känner att barnet behöver mer utmaningar men att 

resurserna brister. De villa kunna ge barnet mer utmaningar men klarar inte av det pga. brist 

på material, det är en småbarnsavdelning och barnet skulle få mer utbyte av större barn. Hur 

är det då om alla pedagoger vet hur man ska göra med de utagerande barnen men det finns 

fortfarande kvar utagerande barn i förskolorna, är det resurserna som brister? Det kan ha gjort 

en skillnad för hur pedagogerna upplever de utagerande barnen när ett arbetslag hade ett 

utagerande barn i barngruppen under tiden för intervjun men inte den andra. 

En fråga som dök upp i båda arbetslagen var det här med vikarierna som inte känner barnen. 

Hur ska vikarien veta och göra i en konflikt med ett utagerande barn? Båda arbetslagen 

förespråkade att man som vikarie skulle våga fråga pedagogerna, och våga ta en konflikt och 

inte bara se på. Arbetslag 2 tyckte att det är viktigt att pedagogerna på förskolan informerar 

men att man ska tänka på att inte ge barnet en elak stämpel. Som vikarie ska man alltid ha en 

viss beredskap på att det kanske inte bara är solsken alla dagar på förskolan. En pedagog i 

arbetslag uttryckte sig som att ”jag tror ju att nånstans i grund och botten att alla vill ju gott 

för varje barn, man gör sitt yttersta”(Arbetslag 2, personlig kommunikation, 2010-12-14).  

Pedagogernas uppfattningar kopplade till tidigare forskning. 

Patel & Davidsson (2003) anser att man ska koppla till tidigare undersökningar och 

avhandlingar som vi läst t.ex. av Henricsson (2006a) som visar på att lärarna i skolan har 

dåliga strategier när det gäller att ta hand om de utagerande barnen. De förskolor som vi 
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besökte verkar ha många strategier och tankar hur man kan göra för att göra det bättre på 

förskolan för de utagerande barnen. Kan det då vara så att man i förskolan är mer förberedd 

att ta emot barn med beteende störningar och kan anpassa verksamheten lättare än de kan på 

skolan? 

Pedagogerna i förskolan verkar vara väl medvetna om sitt egna förhållningssätt och miljöns 

påverkan på barnen, medans man får det intrycket av att det inte är riktigt samma på skolan av 

de avhandlingar som vi läst. Henricsson (2006a) menar på att det är miljöpåverkan som är en 

stor del av problemet vilket också vår undersökning visar, att det är pedagogernas agerande 

tillsammans med den övriga miljön som gör det lättare eller svårare för barn att vistas i 

förskolan. Många av forskarna menar också att det är mycket påverkan från hemmet, 

pedagogerna nämnde inget om problem i hemmet utan var mer inriktade på hur deras sätt kan 

påverka och verksamheten i sig, men precis som Axberg (2007a) tar upp att ett bra samarbete 

mellan hem och skola är viktigt, vilket pedagogerna samtyckte i. 

 Alla pedagoger pratar om hur viktigt det är med beröm och att man ska stärka barnet 

Henricsson (2006a) menar på att beröm kan ha en negativ effekt om den positiva meningen 

inte passar med barnens självbild eller om de upplever att pedagogen inte är ärlig. Det 

reflekterade inte pedagogerna så mycket kring däremot fick de ett citat från Henricsson 

(2006a) som de funderade kring om det är så att även den mest positiva pedagog som försöker 

att hjälpa barnet egentligen är den som stjälper och de trodde absolut att det kunde vara så, 

men att det här med att uppmärksamma allt positivt är hårt rotat. Både forskare och våra 

pedagoger förespråkar värme och närhet till barnen.  

Kadesjö (1992) skriver om utemiljön och att den är viktig vilket våra pedagoger i 

undersökningen håller med om. Det ger den möjligheten till barnen att få springa av sig, säger 

pedagogerna. Kadesjö (1992) anser även att man måste tänka ur alla aspekter när man 

utvecklar en miljö, då de stora ytorna kan ge negativa effekter. Båda arbetslagen pratar om 

hur svårt det är att hinna med. Barnet som är utagerande kan kräva mycket uppmärksamhet 

och pedagogerna kan då känna att de inte hinner med de andra barnen eller kanske barnet som 

är utagerande så mycket som de önskar. Det antyder Kadesjö (1992) också men att man då 

ska börja titta på miljön runt omkring för att se hur man kan få det bättre. Några av 

pedagogerna påpekar och hänvisar till läroplanen, vårt uppdrag som pedagoger att vi är där 

för barnen och ska se varje individ samt göra det bästa för deras skull, men man får 

misslyckas och kan dra lärdom av det och göra det bättre.  

Pedagogerna som vi intervjuade pratade inte om terapi som Axelsson (2007a) skriver kan vara 

en del av behandlingen för de svåra barnen. Anledningen kan vara att pedagogerna som vi 

pratade med inte hade någon erfarenhet av terapi utan brukar lösa problemen inom förskolans 

väggar så långt det är möjligt. Samt att man bör tänka på begreppens betydelse då och nu men 

även hur man behandlade barn som inte ansågs normala förr i tiden jämfört med idag. Det 

kanske är specialpedagogerna som håller i terapeutiska samtalen som Axelsson (2007a) menar 

på att är den vanligaste behandlingen idag. Samtal om känslor och tankar har man redan på 

förskolorna. Pedagogerna nämner att de kan kalla in en specialpedagog när deras egna idéer är 

slut. 
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Fortsatt forskning 

Patel & Davidsson (2003) skriver att man kan ta upp ämnen som man skulle kunna forska 

vidare om. Vi upplever att det kanske skulle finnas mer forskning kring skillnaden mellan 

förskola, skola och de utagerande barnen. Är det de bristande resurserna som gör att det finns 

utagerande barn kvar på förskolan. Eftersom pedagogerna som vi intervjuat verkar tycka att 

resurserna är en stor brist i arbetet med de utagerande barnen, vill vi att man ska forska vidare 

kring detta. Henricsson (2006b) har poängterat att det är för lite strategier i skolan för hur man 

kan hjälpa de utagerande barnen, vilket vi tycker att man kan undersöka vidare. Är det så att 

förskolan är mer förberedd och kan lättare anpassa sig efter individerna? Vad är det som gör 

skillnaden, finns det någon skillnad kanske kan skolan lära sig något av förskolan? Enligt 

Skolverket(2006) bör det finnas ett samarbete mellan förskolan och skolan, måste det 

utvecklas? Det finns många aspekter som man kan titta på för en fortsatt forskning inom detta 

område. ”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv” (skolverket, 2006, s.12). Pedagogerna pratar även om 

övergången från småbarns- till syskonavdelningen och tycker att det inte ska vara 

åldersbaserat då barnen utvecklas olika och inte har samma krav. Det är något att undersöka, 

kan man göra om systemet som är idag för att få det bättre? 

Erfarenheter för framtiden 

Vi kommer att ta med oss resultatet från den här studien i vårt framtida yrke som 

förskollärare. Vi kommer att ta med oss den genom att vi blivit mer uppmärksamma på de 

utagerande barnens behov och hur miljön är med och påverkar deras beteende och då speciellt 

pedagogernas förhållningssätt, men man ska inte bara ändra miljön efter de utagerande barnen 

det gäller att se alla barns olika behov och utforma verksamheten där efter. I många fall kan 

det vara så att det man gör för ett barn som behöver något speciellt som t.ex. någon som är 

döv så får det positiva effekter på hela barngruppen, alla barn kan på något sätt dra nytta av 

det som erbjuds. Det är viktigt att vi som pedagoger tänker på alla aspekter som kan spela in i 

ett barns beteende, och att vi tar till oss den informationen och skapar en trivsam miljö på 

förskolan för alla inblandade. Pedagogerna kommer i framtiden att vara vi, viktigt att vi har 

med sig styrdokumentet i allt vi gör. Resultatet har även gjort oss uppmärksamma på det både 

Henricsson (2006a) och Axelsson (2007a) skriver om att man ska vara positiv och se allt som 

är bra, vilket även våra intervjuade pedagoger tyckte är viktigt. Det är viktigt att vi tar med 

oss det som intervju personerna tyckte om att vi måste låta barnen veta att det är acceptabelt 

att uttrycka sina känslor så länge det inte skadar någon annan. Axelsson (2007a) visar på 

vikten av att ha god kontakt med familjen och det är något som vi pedagoger måste tänka på 

och försöka få tillstånd. En god kontakt gör det lättare att arbeta med familjerna när det 

uppstår problem eller svårhanterliga situationer, för vem känner sina barn bäst om inte 

föräldrarna. 

Vi avslutar med ett tänkvärt citat:”Could it be that even a very good teacher, who wishes to 

help a child with behavior problems, could actually become a part component of the 

problem?” (Henricsson,2006a, s.91). 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej alla pedagoger! 

Vi är jätte glada och tacksamma att ni har tackat ja att ställa upp på 

en fokusgruppsintervju och skickar detta brev med lite mer fakta om oss 

och vårt arbete. 

Vi är två tjejer som studerar till förskollärare vid Luleå tekniska 

universitet. Inom utbildningen ingår en avslutande del där man skriver 

en c-uppsats och det är det vi arbetar med nu. 

Syftet med uppsatsen är att studera relationen med vad förskollärarna 

uppfattar om de utagerande barnens agerande i förskolan och 

uppfattningarna kring deras agerande i samma miljö. 

Samtalet kommer att ta ca. 1 timme. Vi kommer att närvara båda två 

under samtalet. 

Intervjuerna kommer att spelas in och enbart avlyssnas av oss och sedan 

förstöras. Vi vill poängtera att inga namn kommer att nämnas i studien 

utan ni förblir helt anonyma. 

Är det något ni funderar på kring uppsatsen eller fokusgruppsintervjun 

så hör av er till oss. 

Anna Eriksson   Sofie Ögren 

070-396 51 89   070-67 555 37 

ananim-7@student.ltu.se  sofogr-7@student.ltu.se 

 

Tack för att ni ställer upp! 

 

Med vänlig hälsning // Sofie & Anna 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

1. Vad tror ni är anledningen till att barn blir utagerande i förskolan? 

 

2. Hur tror ni att era roller som pedagoger eventuellt påverkar barnen? 

 

3. Hur hanterar man som pedagog ett barn på förskolan som är utagerande? 

 

4. Vad kan man som pedagog göra för att ett utagerande barn ska få det så bra som 

möjligt på förskolan? 

 

5. Hur stor roll tror/upplever ni att miljön (materiella ting) på förskolan har för de 

utagerande barnen? 
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