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1. Inledning 

Förskolans innehåll styrs utav dess läroplan Läroplan för förskolan, Lpfö 18 och 

skollagen. Enligt 1kap. 4§ av Skollagen (SFS 2010:800) syftar skolväsendets utbildningar 

till att alla barn ska ta till sig och utveckla lärande. I ovan nämnda paragraf står det även 

att alla barn inom skolväsendet har rätt till det stöd och stimulans som behövs för 

individens utveckling (SFS 2010:800). Skollagen är gällande för hela skolväsendet och 

omfattar samtliga skolformer från förskola till kommunal vuxenutbildning. I enlighet med 

Lpfö 18 ska utbildningen i förskolan planeras och utföras så att den är anpassad för varje 

individs behov (Skolverket 2018). Vilket tolkas som att verksamma i förskolan ska se till 

olikheterna och att alla barn får uppleva sig vara en tillgång i barngruppen, samt att 

förskolans verksamhet ska vara likvärdig och anpassad efter alla barn. Palla (2009) 

diskuterar förskolan som en lärandemiljö som är till för alla barn. Hon menar att 

lärandemiljön blir tillgänglig för alla barn genom att lärandemiljön är i ständig rörelse 

och dynamisk med de barn som vistas i verksamheten, där lärare behöver bred och 

varierad kompetens som ständigt förändras efter barngruppens behov, utmaning och 

utveckling. Lutz (2013) för diskussioner kring specialanpassad utbildning och påpekar att 

det finns en risk att det enskilda barnet blir utpekat som annorlunda när olika former av 

stödåtgärder sätts in.  

I Socialstyrelsens rapport Barn som utmanar: Barn med ADHD och andra 

beteendeproblem beskriver Kadesjö (2010) hur utagerande barn kan upplevas som 

störande och förstörande för sin omvärld och därmed skapa irritation och ilska. Han 

hävdar att utagerande beteenden inte bara skapar problem för omgivningen utan kan även 

vara problemskapande för individen själv. Samtidigt som beteendet utmanar 

vuxenvärlden behöver dessa barn mer förståelse än andra barn (Kadesjö 2010). I sin 

magisteruppsats lyfter Petersson (2015) att lärare behöver förståelse för 

funktionsnedsättningens påverkan för individen. När funktionsnedsättningen gör att 

barnet exempelvis inte kan sitta still, eller att barnet saknar förmåga att förändra sitt 

beteende blir det orimligt att ställa dessa krav på barnet. Petersson (2015) menar att krav 

ska ställas men de ska ställas utifrån relationellt förhållningssätt, eftersom 

funktionsnedsättningens konsekvenser ser olika ut hos olika barn. Relationellt 

förhållningssätt förtydligas i teoridelen under punkt 3.1. i den här studien. 
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Petersson (2015) förespråkar relationellt perspektiv och menar att genom detta perspektiv 

flyttas ansvaret från eleven till skolan. Skolans ansvar läggs på att skapa lärandemiljöer 

som hjälper barnet med sina svårigheter. Samtidigt lyfter Petersson (2015) att 

miljöanpassningarna ska vara aktuella, varierande och individanpassade utifrån barnets 

förutsättningar och det pedagogiska arbetet ska vara forskningsförankrat och 

vetenskapligt beprövat.  

1.1. Bakgrund 

Det är tisdag förmiddag på Solstrålens förskola. Leken är i full gång i de olika rummen 

på avdelningen. I ett av rummen sitter Maja fyra år på golvet och leker tillsammans med 

Hampus och Nova. Maja börjar med att köra på Nova och Hampus bilar, Maja vill att 

bilarna ska krocka. Det vill inte Hampus och Nova. – Sluta Maja, säger Nova först en 

gång och sedan en gång till. - SLUTA MAJA, skriker Hampus, vi vill inte krocka. Nu 

blir Maja arg, hon tar bilen som hon har i sin hand och kastar i väg den genom rummet så 

den studsar i väggen. Hon reser sig häftigt från sittande ställning på golvet och välter ner 

alla bilarna på golvet som var uppställda på bordet. Därefter springer hon fram till Nova 

och biter henne i armen. En lärare som var i rummet intill kommer inrusande och skriker 

- SLUTA MAJA och tar henne i armen. 

Ovan beskrivna situation är verklighetsbaserad och självupplevd under en vfu-period. 

Barnens namn och leksituationen har dock ändrats för att göras oidentifierbar. Denna och 

liknande situationer inträffar ibland på svenska förskolor. Barn som gör som Maja blir 

ofta titulerade som barn som visar utagerande beteenden. 

Under hela förskollärarutbildningen har jag fascinerats över förskollärares bemötande 

gentemot barn i förskolan. Under min verksamhetsförlagda utbildning och arbete som 

obehörig lärare i förskolan har jag upplevt förskollärares varierande arbetssätt att bemöta 

barn i olika sammanhang. Dessa varierande arbetssätt tycks framför allt särskiljas i de 

oplanerade och ibland stressade situationer som kan uppstå i förskolan, samt att 

pedagoger verkar bemöta barn som visar utagerande beteende annorlunda jämfört med 

övriga barn i gruppen.  

I sin artikel Professional development for enhancing autism spectrum disorder awareness 

in preschool professionals skriver Petersson Bloom (2021) att barn som visar utagerande 

beteende oftast beskrivs med problemskapande beteende. Hon menar att begreppet 
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problemskapande situationer hellre bör användas, för att på så sätt flyttas fokus och ansvar 

från barn till lärmiljö. Det är alltså lärmiljön som ska förändras, inte barnet. Genom 

förebyggande arbete kan förändringar i lärmiljön skapas.  

Mycket av den forskning som redan finns kring utagerande barn utgår från det enskilda 

barnets symptom och stödbehov, vilket kan bidra till att skapa ett utpekande av det 

utagerande barnet. I förskolan har lärare en hel barngrupp med individer att förhålla sig 

till, därför ska denna studie fokuseras till förskolans förebyggande arbete och 

förskollärares bemötande av barn som visar utagerande beteende.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att belysa och analysera vad förskollärare berättar gällande sina 

arbeten med barn som visar utagerande beteende i förskolan. Studien utgår ifrån följande 

frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare det förebyggande arbetet för barn som visar 

utagerande beteende i förskolan? 

• Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av när barn visar 

utagerande beteende i förskolan? 

• Hur får förskollärare kunskaper om att arbeta med barn som visar utagerande 

beteende i förskolan? 

För att svara mot detta syfte baseras denna studie på datainsamling som genomförts via 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. 

1.3. Begreppsdefinition barn med utagerande beteende 

För att definiera begreppet barn som visar utagerande beteende tar jag hjälp av Kadesjö 

(2010). I Kadesjö (2010) förklaras det att barn med utagerande beteende är de barn som 

många gånger förstör för sig själv och andra barn, som har svårigheter med sociala 

relationer, att styra sina känslor och som har koncentrationssvårigheter. Det utagerande 

beteendet har ofta aggressiva inslag med såväl fysiska som verbala uttryck i form av 

exempelvis slag, sparkar och skrik. Barn med utagerande beteende benämns med många 

olika benämningar så som exempelvis extroverta-, utmanande-, normbrytande-, 

utåtagerande-, problem-, explosiva- och utagerande barn/beteenden. De här 
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benämningarna beskriver samma sak, ett utagerande (Kadesjö 2010). I den här studien 

har jag valt att använda begreppet barn som visar utagerande beteende.  

2. Litteraturgenomgång 

Baker (2006) påtalar att barn med utagerande beteende som får uppleva en nära relation 

med sin lärare visade bättre skolresultat än de utagerande barn som hade en dålig relation 

med sin lärare. Vidare visar hennes resultat att utagerande barn behöver lärare som är 

positivt inställda till förebyggande arbete med anpassning av lärmiljön, samt goda 

relationer för att stärka deras skolgång. Baker (2006) menar även att barn med betydande 

akademiska problem behöver skolanpassning i form av bland annat målinriktad 

undervisning och direkta instruktioner. Genom målinriktad undervisning och direkta 

instruktioner kan barn lättare ta till sig och utveckla lärandet.  

Crocket, Wasserman, Rudasill, Hoffman och Kalutskaya (2018) ser en koppling mellan 

barns utagerande beteende i förskolan och den fortsatta skolgången. De hävdar att de barn 

som får hjälp och stöd i sitt utagerande beteende och möts med respekt och omtanke av 

lärare i förskolan får en bättre fortsatt skolutbildning. De barn som inte får samma 

stöttning kommer fortsätta visa utagerande beteende och i vissa fall eskalerar det 

utagerande beteendet till antal och/eller grad (Crocket et al. 2018).  

Kadesjö (2010) hävdar att lärare behöver kunna ingripa innan barnet når ett utagerande 

beteende och förklarar att ingripa kan exempelvis innebära att avleda genom att erbjuda 

barnet en annan aktivitet. Han påpekar dock att det finns vissa aspekter som läraren måste 

vara medveten om och ta hänsyn till för att kunna använda sig av avledning. Kadesjö 

(2010) menar, för att kunna avleda måste läraren skapat en god relation med barnet och 

veta hur barnet fungerar, samt vara nära då situationer uppstår som kan leda till att barnet 

visar utagerande beteende. Samtidigt lyfter Kadesjö (2010) att det finns en risk att 

utagerande barn utpekas. Han beskriver hur lärare omedvetet genom sitt bemötande 

exkludera utagerande barn. Vidare ger Kadesjö (2010) exempel på vissa handlingar som 

kan ses som exkluderande så som att plocka bort det barn som bråkar från leken, eller 

lyfta ut ett barn från samlingen för att skydda andra barn från faror. Det medför en risk 

att dessa typer av bemötande får resterande barn att se det utagerande barnet som någon 

som man inte vill leka tillsammans med enligt Kadesjö (2010).  
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Enligt Palla (2011) är det även viktigt att lärare fokuserar på barnets möjligheter och 

styrkor som exempelvis vilket intresse barnet har, vad barnet kan, vad barnet tycker om 

att göra, för att lärare inte ska fastna i barnets svårigheter.  

I Cavalli-Björkmans och Janssons (2020) magisteruppsats pekar resultatet på att 

relationen mellan lärare och barn med utagerande beteende är av stor vikt för barnets 

utveckling och lärande. Stora krav ställs på förskolans verksamhet i form av att alla barn 

ska inkluderas i undervisningen utifrån individens förutsättningar. 

I proposition 2004/05:11 framhålls det att lärares kompetens har en central betydelse för 

barns välbefinnande, utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet 2004). Palla 

(2011) diskuterar begreppet en förskola för alla och lyfter att förskolan ska vara en plats 

där alla barn kan mötas på olika sätt, där barns olikheter bör ses som något som är 

produktivt och att alla barn blir inkluderade.  

Palla (2018) belyser vikten av att lärare uppmärksammar barnets individuella behov och 

möjligheter. För att på så sätt tidigt kunna fånga upp barnet på rätt nivå och skapa en trygg 

och stabil utbildningsmiljö som är anpassad efter barnets individuella behov. Även 

Petersson Bloom (2021) förespråkar anpassningar av förskolans lärmiljö. Hon hävdar att 

läraren ska arbeta för att förebygga situationer som kan upplevas utmanade för barnet. 

Petersson Bloom (2021) diskuterar vidare kring lärmiljöns tillgänglighet. Hon menar att 

förskolan ska anpassas efter aktuell barngrupp och undervisningen bör bedrivas på sådant 

vis att alla barn kan medverka. Lärmiljön ska tydliggöras och utgå från didaktiska 

frågeställningar, så att alla barn vet: Var? Vad? När? Hur länge? Hur mycket? Med vem? 

Hur? och Varför? för att skapa goda förutsättningar för alla barn. Vidare menar Petersson 

Bloom (2021) att fokusering ska ligga på lärandemiljön i stället för på barns svårigheter. 

Genom att göra förändringar i förskolemiljön, flyttas fokuseringen från det individuella 

barnets svårigheter över till lärmiljön, dessa förändringar leder till att en god lärmiljö och 

ett tydligare sammanhang skapas. En god förskolemiljö som innehåller ett tydligt 

sammanhang, skapar en mer förutsägbar lärmiljö än en miljö utan ett tydligt 

sammanhang. Med en förutsägbar lärmiljö kan trygghetskänslan öka hos barn som visar 

utagerande beteende (Petersson Bloom 2021).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har begreppet relationskompetens använts för att analysera 

och tolka studiens resultat. 

3.1 Relationskompetens 

Aspelin (2018) förklarar att relationskompetens kan ses som ett verktyg som används vid 

oväntade situationer. Läraren förutsätter att barngruppen är på ett visst sätt, efter gruppens 

tidigare rådande klimat. Vid avvikelse från det klimatet har läraren inställningen att det 

är förändringsbart (Aspelin 2018). Vidare förklaras att förskollärare behöver besitta en 

gedigen och varierande kompetens för att göra ett bra arbete i förskolan. Det krävs att 

förskollärare kan lära ut ämneskunskaper, gynna barns utveckling och lärande, samt 

konstruera goda lärmiljöer. Förskollärare ska även kunna planera, strukturera, genomföra 

och leda arbetet i barngruppen. Dessutom behöver förskollärare besitta 

relationskompetens (Aspelin 2018). Därpå menar Aspelin (2018) att relationskompetens 

handlar om lärares förmåga att skapa goda relationer med andra människor utifrån såväl 

sin profession som sitt personliga synsätt. Det innebär förmågan att kunna knyta an, starta, 

bevara och stärka relationer till andra människor.  

Inom relationskompetensen ryms enligt Aspelin (2018) de två termerna socialt 

tillvägagångssätt och relationellt förhållningssätt.   

Socialt tillvägagångssätt förklarar Aspelin (2018) är på det sätt lärare arbetar med 

relationer. Det vill säga att läraren har ett syfte eller ett mål med sin relationsbyggnad 

med den andre. Läraren fördjupar relationen med elev och vårdnadshavare för att ta reda 

på vad som intresserar barnet och på så vis utveckla olika metoder som är till gagn för att 

utveckla barnets kunskaper. I en förtroendefull relation är lärarens roll att möta barnet där 

det befinner sig men även visa vem barnet kan eller bör bli. Genom att arbeta utifrån ett 

socialt tillvägagångssätt kan läraren på sikt få motiverade elever som vill lyckas i sitt 

skolarbete och i sin personliga utveckling.  

Relationellt förhållningssätt menar Aspelin (2018) innebär att läraren är medansvarig i 

relationen mellan lärare – barn, utan att ha ett mål med relationen. En lärare med stor 

pålitlighet kan bygga upp, reparera och bibehålla relationer för att kunna möta och inge 

förtroende hos barnet genom att vara närvarande och äkta i mötet. När lärare visar tilltro 

till barns förmågor, uppmuntrar dem, är lyhörda och visar tålamod kan ett öppet klimat 
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skapas. Ett öppet klimat där det tillåts att vara den man är med olika egenskaper och 

känslor.  

Genom att utföra, analysera och tolka respondenternas berättelser så skapar jag en 

uppfattning om vilken roll relationskompetens spelar i lärarnas tankesätt. Empirin 

kommer att tolkas utifrån Aspelins (2018) två relationsformer socialt tillvägagångssätt 

och relationellt förhållningssätt som ryms inom relationskompetensen. 

4. Metod 

Denna studie syftar till att belysa och analysera vad förskollärare berättar gällande sina 

arbeten med barn som visar utagerande beteende i förskolan. För att svara mot detta syfte 

baseras denna studie på datainsamling som genomförts via semistrukturerade intervjuer 

med fyra förskollärare. I kommande del redogörs de metodval som föreligger studien. 

4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen har skett utifrån en kvalitativ metod och med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer anses som en lämplig metod för att synliggöra 

informanters uppfattningar, åsikter och erfarenheter. När intervju används som 

datainsamlingsmetod får forskaren reda på vad respondenterna anser att de gör 

Denscombe (2016). Det medför att forskaren behöver ha förståelse för att det 

nödvändigtvis inte är så verkligheten ser ut. Vidare förklarar Denscombe (2016) att 

intervjuer är att föredra när forskarens avsikt är att på djupet förstå och presentera 

respondenters erfarenhet och uppfattning. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har förutbestämt ämne och frågor som diskuteras och besvaras av respondenter. 

Det finns en flexibilitet i vilken ordning ämnen behandlas och hur djupgående 

respondenterna ges talutrymme genom exempelvis följdfrågor. Genom att använda 

specificerade och öppna intervjufrågor samlar forskaren innehållsrika och begränsade 

svar, samtidigt som risken minimeras av att oviktigt material samlas in. Eliasson (2019) 

påtalar att öppna frågor kan ge mer sanningsenliga svar än förutbestämda svarsalternativ 

samtidigt som specificerade frågor ökar chansen för att besvara syftet, då forskaren styr 

innehållet. Vid intervjuerna i den här studien användes frågor av tematisk karaktär som 

exempelvis kan du berätta om dina erfarenheter av, vill du ge exempel på hur du arbetar 

med för att på så sätt öka möjligheten till att få omfattande information. Intervjuerna i 
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denna studie har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning. Denscombe (2016) lyfter 

ljudinspelning som fördelaktig då den ger forskaren möjlighet att återgå till materialet. 

Sett till denna studie anses ljudinspelning som fördelaktigt för det påföljande 

analysarbetet, eftersom det gett intervjuaren möjlighet att återgå till materialet. Att återgå 

till materialet ökade möjligheten till att uppfatta respondenternas berättelse på ett korrekt 

sätt.  

4.2. Urval 

Denscombe (2016) framställer olika former av urval där subjektivt urval karakteriseras 

av att deltagarna väljs utifrån deras antagna kunskap, erfarenhet och intervjumöjlighet i 

förhållande till aktuell studie. Då studien handlar om förskollärares arbete med barn som 

visar utagerande beteende var det av stor vikt att respondenterna hade tidigare erfarenhet 

av att arbeta med barn som visat utagerande beteende. Jag har sedan tidigare fått till mig 

av andra studenter att de upplevt svårigheter kring intervjuer. Dessa svårigheter har främst 

bestått av att få respons från rektorer. Från rektorernas sida har jag tagit till mig att de 

periodvis får många mejl angående studenters förfrågan om att utföra intervjuer. Alla 

förfrågningar om intervjutillåtelse från studenter kan rektorerna inte tillgodogöra på 

grund av förskollärares tidsbrist. Av den anledningen valde jag att kontakta förskolors 

rektorer som var bekanta för mig sedan tidigare, samt vid ett första telefonsamtal med 

rektorerna tydligt beskriva studiens syfte och kriterier för studien. Ett informationsbrev 

(se bilaga 1) skickades därefter till berörda rektorer via mejl. Till denna studie valdes fyra 

förskollärare ut för deltagande i enskilda intervjuer. Förskollärarna valdes ut utifrån ett 

subjektivt urval där samtliga hade erfarenhet sedan tidigare av att arbeta med barn som 

visat utagerande beteende 

4.3. Genomförande 

Denscombe (2016) påpekar att vissa frågor kan få respondenter att känna sig obekväma, 

vilket i sin tur kan leda till att respondenten svara det som hen tror att intervjuaren 

förväntar sig. Därför skickades intervjufrågorna ut elektroniskt till respondenterna i 

förväg, för att öka deras trygghetskänsla och därmed generera djupare svar. 

Informationsbrev har skickats till berörda förskollärare, med förklaring av syfte och 

innebörden av respondenternas förväntade deltagande. Dessa informationsbrev samlades 

sedan in med respondenternas underskrift, innan intervjun påbörjades.  
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Intervjuer har skett med fyra verksamma förskollärare från olika förskolor inom samma 

skolområde i en kommun, med erfarenhet av arbete med barn som visat utagerande 

beteende. Intervjuerna ägde rum på respektive förskola. Valet att utföra enskilda 

intervjuer togs för att varje individs åsikter och erfarenheter ska framgå och ej vara 

påverkade av andra respondenter. Under intervjun samlades materialet in via 

stödanteckningar och mobiltelefon, som sedan överfördes till ett minneskort. Jag valde 

att i största mån låta respondenterna tala fritt om de olika ämnena för att minimera 

påverkan på respondenterna. Därav skedde bekräftelse via nickningar, hummande och 

dylikt, följdfrågor användes endast för att eventuellt förtydliga eller utvidga svaren. 

Inspelat intervjumaterial har transkriberats och legat till grund för tolkning och analys. 

4.4. Bearbetning och analys av empiri 

Inspelat intervjumaterial har transkriberats ordagrant till utskrifter via datorn. Dessa 

utskrifter har legat till grund för tolkning och analys. Löfgren (2014) påpekar att analysen 

påbörjas när det inspelade materialet skrivs ut och studiens syfte finns med i åtanke, 

samtidigt som anteckningar över det som anses viktigt förs i marginalen. Efter slutförda 

transkriberingar har både helheten och fragment granskats, för att finna kategorier samt 

olika sätt att diskutera kring kategorierna. I ett första steg kategoriserades 

transkriberingarna efter relationskompetensens termer relationellt förhållningssätt och 

socialt tillvägagångssätt. Därefter delades transkriberingarna in i de tre kategorierna 

förskolans förebyggande arbete, förskollärares strategier när barn visar utagerande 

beteende och förskollärares kunskapsinhämtning. Efter kategoriseringen var det sex 

aspekter som tydligt framträdde. Dessa aspekter utgjorde grunden till rubriceringarna 

positiva relationer, kommunikativa metoder, närvarande pedagoger, strategier för att 

stärka barns inkludering, strategier för att minska barns utagerande beteende och 

förskollärares kunskapsinhämtning. Ur kategorierna lyftes delar och citat ut för att 

presentera resultat, sammanfattande analys, samt diskussion som knutits an till tidigare 

forskning. Eftersom det skulle vara svårt att läsa och därmed svårt för studiens läsare att 

skapa förståelse för transkriberingarna i sin ursprungliga form, då dessa är reproducerade 

av inspelningarna, gjordes viss korrigering av citat för anpassning av talspråk till 

skriftspråk.  
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4.5. Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer är forskning viktig och behövs 

för att utveckla individer och samhällen. Forskningen ska bedrivas på sådant vis att 

människor inte utsätts för förödmjukelse, kränkning, fysisk eller psykisk skada, vilket 

framkommer i individskyddskravets fyra indelningar; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

• Informationskravet – innebär att informera deltagarna om forskningens syfte och 

vad det medför för individen att medverka i undersökningen. 

• Samtyckeskravet – behandlar individernas frivilliga deltagande, deltagarna har 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet – innefattar deltagarnas integritet. Deltagarnas personliga 

uppgifter ska behandlas med sekretess. 

• Nyttjandekravet – beskriver att insamlade enskilda uppgifter används på korrekt 

sätt och endast till den avsedda forskningen. 

Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades till berörda förskollärare för att få samtycke till att 

utföra studien på förskolan. I brevet framgick även samtliga individskyddskrav. Samtliga 

deltagare informerades kring examensarbetets publicering i databasen DiVA, all 

insamling och hantering av personuppgifter följer GDPR, samt att ljudinspelning kommer 

ske vid intervjutillfället. Att deltagandet är frivilligt och kan när som helst innan 

publicering avbrytas av deltagaren. Materialet kommer att avidentifieras och behandlas 

med sekretess för att garantera anonymitet för deltagare och intervjuplats. Det insamlade 

materialet kommer endast användas i syfte för denna studie. De ljudupptagningar som 

kommer att göras ska sparas på ett minneskort och samtidigt raderas från ljudinspelaren. 

Minneskortet tillsammans med underskrivna samtyckesbrev kommer sedan att förvaras i 

en låsbar låda. För att säkerställa deltagarnas och förskolornas anonymitet kommer 

förskollärarnas namn bytas ut mot Lärare A, B, C och D vid resultatgenomgång. Insamlad 

data kommer endast användas till denna studie. Efter uppsatsens godkännande kommer 

allt material förstöras. 

4.6. Metodkritik 

Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna tillgång till intervjuguiden (se bilaga 

3). Det gjordes för att respondenterna skulle ges möjlighet till att förbereda sig inför 
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intervjun. Att respondenterna såg frågorna i förväg kan ha gjort att de kände sig trygga 

vid intervjutillfället. Rektorerna kontaktade jag i ett första skede via telefonsamtal. 

Samtliga rektorer visste vem jag var sedan tidigare, vilket kan ha varit positivt för att få 

utföra intervjuerna. Däremot är det inget som påverkat studiens resultat då rektorerna 

endast rekommenderat respondenterna. Rektorerna kom därefter med förslag på vilka 

lärare som de ansåg vara lämpliga för deltagande i studien. Dessa förslag grundades i 

lärarnas tidigare erfarenhet av att arbeta med barn som visat utagerande beteende. Fyra 

lärare valdes ut för att medverka i denna studie. Tre av respondenterna var för mig okända 

sedan tidigare. Den fjärde respondenten var för mig välkänd i form av att vi tidigare varit 

kollegor. Att vi haft en arbetsrelation tidigare skulle kunnat enligt Denscombe (2016) 

resulterat i att respondenten svarat det hon trott att jag som intervjuare förväntat mig. 

Efter att ha lyssnat till- och transkriberat samtliga intervjuer är det inget som tyder på att 

resultatet har påverkats av vår tidigare arbetsrelation, då hennes berättelse om sitt arbete 

stämmer överens med resterande respondenters berättelser. 

I min intervjuguide (bilaga 3) finns de bakgrundsfrågor som ställdes till samtliga 

respondenter vid intervjutillfället. Dessa bakgrundsfrågor ställdes för att eventuellt kunna 

påvisa större skillnader mellan respondenternas svar kopplat till deras 

förskollärarutbildning eller verksamma år i förskolan. I respondenternas berättelser finns 

det inga större avvikande svar som kan härledas till deras utbildning eller antal 

verksamma år. I intervjuguiden (bilaga 3) finns även en avslutningsfråga om 

respondenterna vill göra ett tillägg till det som framkom under intervjun. Under denna 

fråga framkom inget som är relevant för studien. Därför lyfts inte bakgrundsfrågorna och 

avslutningsfrågan vidare i studien.  

I denna studie har fyra förskollärare intervjuats som är verksamma inom samma 

skolområde i en kommun. Att dessa förskollärare arbetar inom samma skolområde kan 

haft påverkan på resultatet i form av att deras berättelser kring sitt arbete med utagerande 

barn är snarlikt. I respondenternas berättelser framkommer det att förskolorna i det 

aktuella skolområdet arbetar med lågaffektivt bemötande och avledning. Om studien 

gjorts i fler skolområden eller i andra kommuner finns möjligheten att resultatet sett 

annorlunda ut. Att förskolorna arbetar med lågaffektivt bemötande framkom under första 

intervjun men på grund av tidsbrist fanns inte möjligheten till att leta nya respondenter.  
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5. Resultatanalys och teoretisk tolkning 

I följande del av arbetet kommer resultatet att redovisas under följande underrubriker: 

positiva relationer, kommunikativa metoder, närvarande pedagoger, strategier för att 

stärka barns inkludering, strategier för att minska barns utagerande beteende och 

förskollärares kunskapsinhämtning. Resultatet kopplas samman med syfte och de 

frågeställningar som legat till grund för studien. Under varje rubrik presenteras det 

analyserade resultatet och skrivs fram tillsammans med en teoretisk tolkning. Den 

teoretiska tolkningen kommer i huvudsak att kopplas till relationskompetensens termer 

relationellt förhållningssätt och socialt tillvägagångssätt. Respondenterna i studien 

benämns som lärare A, B, C och D för att bibehålla respondenternas anonymitet. 

Utifrån respondenternas svar angående förskolans förebyggande arbete är det särskilt tre 

aspekter som framträder, positiva relationer, kommunikativa metoder och närvarande 

pedagoger. Dessa aspekter utgör därför egna rubriker. I denna text används begreppen 

förebyggande arbete och strategier. Med förebyggande arbete menas i denna text det 

som förskollärarna berättar att de gör för samtliga barn i barngruppen, i syfta att förhindra 

ett utagerande beteende, som exempelvis bygga relationer, använda bildstöd och vara 

närvarande i leken. Strategier är de metoder och eller förhållningssätt som förskollärarna 

beskriver att de använder, mer riktat till ett specifikt barn, i syfte att hindra ett utagerande 

beteende, eller när barnet visar utagerande beteende. 

5.1. Positiva relationer 

Samtliga lärare har via intervjuerna framhävt vikten utav en positiv relation till alla barn 

som vistas på förskolans avdelning som en förebyggande åtgärd. Det verkar viktigt för 

lärarna att de tar sig tid till att lära känna alla barnen i barngruppen utifrån sin 

yrkesprofession. De menar på att goda relationer skapar trygghet och tillit mellan lärare 

och barn. En lärare förtydligar detta genom att säga:  

Det är viktigt att lärare och barn känner trygghet och tillit till varandra, att vi 

litar på varandra och att barnet vet att jag finns där. (Lärare D) 

Läraren talar om att sätta barnet i centrum, att finnas för och lyssna till barnet, oavsett vad 

barnet gör så är det barnets upplevelser och känslor som är viktiga att lyssna in enligt 

läraren. Utifrån lärarens berättelse är min tolkning att läraren visar på ett relationellt 

förhållningssätt när denne uppger att barnets tankar och känslor är viktiga. När läraren 
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sätter barnet i centrum och är närvarande och äkta i mötet stärks relationen dem i mellan, 

vilket Aspelin (2018) menar inger förtroende hos barnet. Läraren uppger även att hen 

tycker att en tillitsfull relation i sig är viktig och anses sig vara medansvarig för 

relationsbyggnaden. Även dessa uttryckta tankar härleds till relationellt förhållningssätt 

utifrån Aspelin (2018) som förklarar att relationellt förhållningsätt är när läraren är 

delaktig i relationen mellan barn och lärare, utan att ha ett mål med relationen.  

Av respondenternas svar framgår det att utöver att bygga relationer mellan lärare och barn 

tycks relationsbyggnaden till barnens vårdnadshavare vara en väsentlig del för att ta reda 

på vad barnet behöver stöttning med. Lärare B påtalar att de försöker skapa goda 

kontakter med barnens vårdnadshavare för att vårdnadshavarna ska kunna känna sig 

involverade och delaktiga i förskolans arbete. Läraren menar även att en god kontakt kan 

underlätta för ett samarbete mellan förskolan och hemmet vilket i sin tur gagnar barnet. 

De flesta barn upplevs som trygga och tillitsfulla när det finns ett fungerande samarbete 

mellan förskola och hem uppger lärare A. Utöver en relation mellan lärare och barn 

behövs även en god relation med vårdnadshavarna påpekar Lärare D och berättar att 

vårdnadshavarna ska känna att de kan lita på pedagogerna i förskolan, att de är ett team 

tillsammans.  

Vad behöver barnet stöttning i. Vi försöker se att barnet behöver stöttning inte 

att det är fel på barnet utan det behöver vägledning och stöttning. Vi behöver 

en god föräldrakontakt från början och då gör vi en kartläggning tillsammans 

med specialpedagogen och involverar föräldrarna så att det är en vägledning 

där. Det är det som är att förebygga tycker jag. Vi vet hur vi ska agera om vi 

märker att ett barn behöver stöd och hjälp, det är där vi kan vara snabba och 

hjälpa till. Vilka strategier har vi hur använder vi dom nu. (Lärare D) 

I ovan beskrivna situation är min tolkning att läraren påvisa ett socialt tillvägagångssätt 

eftersom lärarens relationsbyggnad med barnet och dess vårdnadshavare ses som 

målstyrd, där huvudsyftet är att hitta strategier för att stötta barnet. Aspelin (2018) 

förklarar socialt tillvägagångssätt som det sätt lärare arbetar med relationer. I socialt 

tillvägagångssätt finns det ett mål eller ett syfte med relationsbyggnaden. Läraren 

använder sig av relationen till barnet eller vårdnadshavaren, för att upptäcka barnets 

intresse. Ur detta intresse utvecklas därefter olika metoder som gagnar barnets 

kunskapsutveckling. 

En annan sak som lärare C påtalar är att vara konsekvent med det som blivit sagt och 

uttrycker ”Oavsett vad barnet tycker eller reagerar ändrar jag mig inte”. Läraren berättar 
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exempelvis att om hen har sagt att ett barn ska ha på sig regnkläder när barnet ska gå ut, 

ger hen inte med sig för att barnet inte vill ha sina regnkläder. Lärare C förklarar vidare, 

när hen står fast vid det sagda är hens upplevelse att barnen på sikt upplevs trygga. Här 

visar lärare C på ett förhållningssätt som förespråkas av Aspelin (2015) nämligen 

relationskompetens, då läraren förutsätter att barnet är på ett visst sätt, efter hur barnet 

uppträtt tidigare. Relationskompetens kan ses som ett redskap som används vid oväntade 

situationer enligt Aspelin (2015). Han förklarar vidare att läraren förväntar sig att barnet 

är på ett visst sätt, utifrån barnets tidigare agerande. Om barnet avviker från sitt agerande 

har läraren inställningen att agerandet är förändringsbart.  

5.2. Kommunikativa metoder 

Lärarna berättar att de använder sig av olika metoder för att tydliggöra den 

kommunikation som förekommer i förskolan, i huvudsak som ett förebyggande arbete. I 

lärarnas berättelser innefattar kommunikation det som uttrycks på förskolan mellan vuxen 

och barn eller mellan barn och barn, samt omfattar verbalt språk, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Samtliga lärare uppger att de använder någon form av bildstöd som 

exempelvis widget och rit-prata. De använder sig även av TAKK (Tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation). Bildstöd och TAKK används i förskolans dagliga 

arbete för att exempelvis tydliggöra och konkretisera dagsschemat, samt att förmedla och 

förstå instruktioner och språkligt innehåll enligt lärarna. En lärare berättar att hen 

använder sig av strategin rit-prata för att förbereda barnen på att en förändring ska ske.  

Vi ritpratar förbereder barnen på att nån förändring ska ske inte bara gå in och 

säger att nu ska vi städa för nu ska vi göra detta utan att man om strax ska vi 

vi använder ju en liten whiteboardtavla och samlar då de barn som vill berätta 

någonting för och ritar upp till exempel att man ska gå ut ritar upp en dörr och 

att det innan dess ska man kissa då ritar man en toalett så man tar steg för steg 

vad som ska hända innan man kommer ut. (Lärare C) 

Lärare C förklarar att hen använder kommunikativa metoder för att vissa barn behöver 

det extra stödet för att exempelvis klara situationsbyte bättre. Läraren väljer dock att 

använda exempelvis widgetbilder för samtliga barn i barngruppen för att undvika 

utpekande av enskilda barn. Samtliga lärare vittnar om att de använder sig av dessa olika 

kommunikativa metoder för att gagna alla barns utveckling och lärande. Inom 

relationskompetensen menar Aspelin (2018) att lärare ska kunna lära ut ämneskunskaper, 

gynna barns utveckling och lärande, konstruera goda lärmiljöer samt besitta 
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relationskompetens. Ur ovan nämnda citat tolkar jag det som att läraren behärskar 

relationskompetens i situationen eftersom hen anpassar sig efter de barn som finns i 

gruppen och konstruerar en god lärmiljö där hen på ett konkret och tydligt sätt redogör 

för barnen om kommande aktivitet. 

5.3. Närvarande pedagoger 

Som ett förebyggande arbete uppger samtliga lärare att det är viktigt med närvarande 

pedagoger. Närvarande pedagoger som är nära till hands i barnens lek och i förskolans 

vardagliga situationer för att kunna stötta barnen i konflikthantering, samt avbryta 

konflikter.  

Vi fokuserar väldigt mycket på ”va” med barnen där barnen är, att man hinner 

se situationer som uppstår innan de uppstår. Ibland får man liksom backa ett 

steg och titta, funkar detta ja det funkar då låter vi det vara, sen nästa gång nej 

det där funkar inte. Ibland behöver man låta dem komma i konflikt med 

varandra, ibland vet man att den där konflikten ska vi nog bryta snarast för 

annars så blir detta inte bra. (Lärare B). 

I denna situation talar lärare B om att det kan vara lärande för barn att hamna i små 

konflikter. Hen menar att barn behöver hamna i konflikter för att lära sig 

konflikthantering. Vidare berättar läraren att när denne är närvarande i barnens lek hinner 

de bilda sig en uppfattning om vad som sker mellan barnen och kan eventuellt avbryta 

innan ett utagerande beteende sker, förutsatt att det finns förtroendefulla relationer. 

Förtroendefulla relationer är något som ryms i socialt tillvägagångssätt och diskuteras av 

Aspelin (2018). Han menar att i en förtroendefull relation är lärarens roll att möta barnet 

där det befinner sig men även visa vem barnet kan bli.  

Det läraren berättar om att backa undan och avvakta för att se hur situationen utvecklas, 

tolkas som relationellt förhållningssätt på så vis att läraren är lyhörd och visar tilltro för 

barnens förmåga genom att ta ett steg tillbaka och avvakta för att se om och hur barnen 

kan lösa situationen. Vilket styrks av Aspelin (2018) som påtalar att när lärare visar tilltro 

till barns förmågor, uppmuntra dem, är lyhörda och visar tålamod kan ett öppet klimat 

skapas. I ett öppet klimat är det tillåtet att vara den man är med olika känslor och 

egenskaper (Aspelin 2018).  
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5.4. Strategier för att stärka barns inkludering 

Lärare C anser att det är viktigt att lyfta barnets styrkor, berömma och berätta kring det 

som varit bra för att få barnen att förstå att de och deras vilja är viktiga. Här lyfts 

samlingen som ett exempel och uttrycks ”Ett barn som inte klarar att sitta i samlingen ska 

inte bli tvingat till det.” Läraren diskuterar sitt arbetssätt för att inkludera alla barn i 

barngruppen. Alla barn anses vara lika mycket värda och ska behandlas lika efter 

individens förutsättningar enligt lärare C, som menar att ett barn som inte klarar att sitta 

i samlingen blir mindre utpekat om lärare inte ger beteendet någon uppmärksamhet. Hen 

förklarar  

Ett barn som inte kan eller vill sitta i en samling ställer till det mer om jag 

tvingar barnet det blir ju mycket rörigare om jag hela tiden ska tala om för 

barnet att jo du ska sitta still eller du måste vara med om jag i stället låter barnet 

göra vad det känner för stör det mindre det är mitt jobb att se till så de andra 

barnen vill vara med i samlingen. (Lärare C) 

Även lärare B lyfter inkludering och menar att en bra strategi är att dela in barnen i mindre 

grupper. Indelningen görs för att alla barn inte ska vara på samma ställe, eftersom det kan 

upplevas jobbigt av vissa barn. Ibland styrs gruppindelningen av läraren för att förhindra 

konflikter. Även lärare D diskuterar barns inkludering och säger att det är viktigt att lyfta 

barnen genom att berömma det barnet gör bra. Hen tycker det är viktigt att försöka 

undvika att barnet utmålas som ett besvärligt barn inför de andra barnen, ett exempel kan 

vara att undvika att säga barnets namn för ofta. Lärare D för även diskussion om på vilket 

sätt information överlämnas till vårdnadshavare. Det anses vara viktigt att fokusera på det 

som barnet gjort bra under dagen. En strategi lärare D använder är att bjuda in barnet 

genom att fråga vad barnet kan göra för att vara med i leken. Hen anser att barn oftast har 

egna svar eller funderingar på tillvägagångssätt. Trots att lärarna uttrycker sig på olika 

sätt har de samma synsätt kring att stärka barns inkludering vilket kan sammanfattas med 

att lärarna arbetar för att alla barn ska känna sig värdefulla, respekterade och tillhörande 

i gruppen. Lärarnas beskrivna synsätt stämmer överens med det Aspelin (2018) lyfter om 

socialt tillvägagångssätt. En lärare som arbetar utifrån socialt tillvägagångssätt, 

använder den fördjupade relationen till att möta barnet där det befinner sig för att visa 

vem barnet kan bli. På sikt kan det arbetssättet leda till motiverade barn som känner sig 

lyckade som därmed gör en personlig utveckling enligt Aspelin (2018). 
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5.5. Strategier för att minska barns utagerande beteende 

Samtliga lärare menar att den viktigaste strategin för att försöka minska barns utagerande 

beteende är att lära känna barnet, hitta barnets intresse och erfarenheter. Den information 

som framkommer genom relationen använder lärarna sig av för att avleda barnet, innan 

barnet hamnar i ett utagerande beteende. Lärare D stärker detta med att säga ”Vi måste 

först och främst lära känna barnet.” Lärare D menar att oavsett vad barnet behöver hjälp 

med eller stöttning i måste det finnas en god relation mellan läraren och barnet.  Även 

lärare A lyfter att det är viktigt att känna barnet och att hitta barnets intresse för att kunna 

avleda barnet. Läraren fortsätter berätta att hen försöker se de kritiska situationerna och 

analysera dem för att förebygga till nästa gång.  Lärare A, B och C berättar att de försöker 

se situationerna innan barnet hamnar i kaos och försöker då avleda eller på andra sätt 

förhindra barnets utagerande beteende. 

Men förebyggande arbete mycket liksom se mönster, va närvarande i 

barngruppen och sen när man har gjort detta då vet man hur man kan jobba, 

[…] vad jag kan avleda med för jag känner barnet, vet barnets intresse, kanske 

ser de här situationerna som är kritiska och då tänker jag hur kan jag göra 

detta bättre, hur kan jag förebygga detta till nästa gång och diskutera med 

kollegor också. (Lärare A). 

Den relation som finns mellan läraren och det individuella barnet anses bli styrande för 

att hitta olika strategier som kan minska barns utagerande beteende. Det tyder på att lärare 

i förskolan använder sig av ett socialt tillvägagångssätt för att hitta de strategier som kan 

vara behjälpliga för att försöka minska barns utagerande beteende. Detta finner jag stöd 

för i Aspelin (2018) som menar att ett socialt tillvägagångssätt används när läraren har 

ett syfte med relationsbyggnaden. Lärare A, B och C är överens om att en av de bättre 

strategierna är att försöka avleda på något vis innan barnet hamnar i utagerande beteende. 

Här har lärarna olika strategier för hur de kan avleda. Lärare A berättar att det har fungerat 

att använda sig av en timer i vissa situationer. 

Det försöker vi alla att ha med oss, försöka att tänka ut hur kan vi hjälpa barnet 

att undvika att hamna i utagerande beteende exempelvis så var det ett barn som 

ofta hamnade i utagerande beteende för det blev bråk om ett par ficklampor 

som fanns på avdelningen. För att det inte skulle bli det här starka utagerandet 

när det blev dags att lämna över ficklampan till ett annat barn, så använde vi 

timern på I-paden och var tydliga och rit-pratade om det och sa att när klockan 

ringer så är det den andres tur och vi var väldigt tydliga med det. så jag tycker 

att det går att förbereda rätt mycket men det gäller att man känner barnet och 

är analyserande själv och tänker att liksom vilka situationer utlöser det här 
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beteendet, försöker se mönster. Ja man behöver vara nära barnen för att 

förebygga. (Lärare A) 

 

Lärare B berättar att i vissa situationer när barnet visar utagerande beteende har hen tagit 

barnet i handen och gått och satt sig med det barnet på en lugn plats, eller gjort en ny 

aktivitet beroende på barn och situation. När läraren i det direkta mötet möter barnet med 

respekt genom att ta barnet i handen och sätta sig på en lugn plats där barnet tillåts vara 

den barnet är tyder på att läraren använder relationellt förhållningssätt. Aspelin (2018) 

påpekar att en lärare med stor pålitlighet kan bygga upp, reparera och bibehålla relationen 

för att möta och inge förtroende genom att vara närvarande och äkta i mötet.  

Det framgår även att lärarna tycker att det är viktigt att barnen får en positiv start och får 

hjälp och stöd för att de ska tycka att det är roligt i förskolan. Lärare C förklarar att en 

strategi kan vara att undvika att ställa för många frågor eller erbjuda många alternativ. 

Om barnet i stället erbjuds få alternativ är det lättare för barnet att välja. Hen tycker även 

att vuxna behöver sänka kraven på barnet i vissa situationer. Som exempel uttrycks det 

att till ett barn som visar utagerande beteende, väljer läraren i vissa situationer att hänga 

upp barnets jacka, för att på så vis undvika kaos.  

Lärare D uttrycker att de har olika strategier men anser även att det handlar om lärarens 

grundtanke och vem läraren är som person och att det är barnet som är i centrum.  I detta 

påstående kan relationskompetens anas utifrån Aspelins (2018) beskrivning av vad 

relationskompetens innebär. Han förklarar att relationskompetens handlar inte bara om 

lärares förmåga att skapa goda relationer med andra människor utifrån sin yrkesroll, utan 

förmågan ligger även på ett personligt plan.  

Man har fått höra genom yrkesåren att det bara är att ha lite mer disciplin och 

så, alltså det här disciplinära och det att sätta tydliga gränser. Det kan ju absolut 

också hjälpa men jag har ändå känt, att jag inte har känt mig bekväm med det 

arbetssättet. För jag är inte sådan som person heller, utan jag vill hitta andra 

vägar där jag liksom får barnet med mig i stället för att jobba emot. För det 

nästan trigga ju ännu mer att liksom jag bara ska hålla på mina regler, utan då 

är det bättre att hitta andra vägar. För jag upplever att de här barnen som är 

utagerande, får man kanske titta lite mellan fingrarna på vissa grejer för att 

hjälpa barnet att undvika hamna i kaos. (Lärare A) 

Lärare A berättar att hen inte har någon färdig metod att använda, utan varje barn är en 

individ som behöver individuella strategier. Även lärare B och D uttalar sig om 

individuella strategier men de lyfter att strategierna ofta är situationsbundna. Lärare B 
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förtydligar detta genom att berätta att strategier väljs efter situation och det sätt som oftast 

fungera för ett barn ena gången, kanske inte fungera för samma barn nästa gång.  

5.6. Förskollärares kunskapsinhämtning 

Samtliga lärare berättar att de har tillgång till och samarbetar med specialpedagog och 

rektor. Lärare B uttrycker att arbetslaget även har tillgång till logoped som kan stötta dem 

vid behov. Lärare B och C berättar att de gått på föreläsning om lågaffektivt bemötande 

med David Edfelt som är psykolog och författare som förespråkar avledning enligt Lärare 

B och C. Lärare A berättar att hens kollegor har deltagit vid samma föreläsning men detta 

var innan hens anställning börjat på denna förskola. Lärare A har fått till sig information 

om lågaffektivt bemötande i andra hand via specialpedagoger i förskolans tillhörande 

skolområde. Lärare B berättar att hens kunskaper kring arbete med barn som visar 

utagerande beteende kommer från böcker som lästs, gruppdiskussioner på APT- möte, 

diskussioner, analyser och reflektioner i arbetslaget, samt kontinuerlig uppdatering av 

ämnet via litteratur. Specialpedagog, logoped och rektor tilläggs vara ytterligare en 

kunskapskälla.  

Lärare C berättar att kunskaperna kommer av erfarenheter via egna barn med ADHD och 

från tv-program om barn med särskilda behov. 

Lärare D ser barnet och dess hem som kunskapskällor och menar att det är viktigt att 

samarbeta med vårdnadshavare som ett team tillsammans, vilket hen styrker genom att 

säga ”Det är ju föräldrarna som är föräldrar till sina barn eller sitt barn de besitter ju bäst 

kunskap om sitt barn.”  Vidare berättas att lärare D gått utbildning Våld i nära relationer 

och därigenom fått kontakt med familjeservice som hjälper och stöttar familjer. Läraren 

talar även om att arbetslaget kan kontakta BVC (Barnavårdscentral) och få stöd den 

vägen. Dessutom berättar hen att arbetslaget tillsammans med specialpedagog och rektor 

är ett team som stöttar och hjälper varandra. Resultatet visar att samtliga lärare har fått 

fortbildning via föreläsningar. De flesta av lärarna nämner att de tagit del av en 

föreläsning som de uppgav arrangerades av skolområdets rektorer, som hölls av 

psykologen och författaren David Edfelt (2017). Kanske är det därför som dessa lärare 

uttrycker att de använder sig av avledning i arbetet med barn som visar utagerande 

beteende. Resultatet pekar även på att det är lärarens egna erfarenheter och kunskaper 

som ligger till grund för hur lärare bemöter barn som visar utagerande beteende i 
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förskolan. En möjlighet kan vara så som lärare D ger uttryck för att lärare har olika 

strategier men att det även handlar om lärarens grundtanke och vem läraren är som person 

vilket kan knytas an till Aspelins (2018) beskrivning av relationskompetens. Aspelin 

(2018) förklarar att lärares relationskompetens utgörs inte bara genom professionaliteten, 

utan det kommer även från lärarens personliga förhållningssätt.  

 

7. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie var att belysa och analysera vad förskollärare berättar gällande 

sina arbeten med barn som visar utagerande beteende i förskolan. Ur studiens resultat och 

analys av resultaten, framkommer några intressanta slutsatser, framför allt ur ett teoretiskt 

perspektiv baserat på relationskompetens. 

Det som samtliga lärare lyfter gällande sina arbeten med barn som visar utagerande 

beteende är att bygga positiva relationer. Framför allt så talar de om att goda relationer 

skapar trygghet och tillit mellan lärare och barn. 

En slutsats i denna studie är att lärare i förskolan använder sig av relationskompetens, 

socialt tillvägagångssätt och relationellt förhållningssätt i arbetet med alla barn som 

vistas i förskolan men i synnerhet när det gäller barn som visar utagerande beteende. 

Detta arbete utgår från att lärare i förskolan har ett ansvar för alla barn som vistas i 

förskolan. Det är ett komplext ansvar. Det komplexa ansvaret består dels av att  stötta och 

hjälpa det barn som visar utagerande beteende, dels av att se till att inga andra barn 

kommer till skada såväl fysiskt som psykiskt. Resultatet i denna studie visar att det är 

vanligt att lärare anser att en av de bättre strategierna är att försöka avleda på något vis 

innan barnet hamnar i utagerande beteende. Vilket även Kadesjö (2010) beskriver, lärare 

behöver kunna ingripa innan barnet når ett utagerande beteende. Utifrån det Kadesjö 

skriver om att ingripa och denna studies resultat dras en annan slutsats, att om läraren ska 

kunna använda exempelvis avleda måste läraren skapat en god relation med barnet, för 

att veta hur barnet fungerar. Dessutom behöver läraren även vara nära när situationer 

uppstår som kan leda till att barnet visar utagerande beteende.  

I resultatet framgår det att lärare använder olika målinriktade strategier som exempelvis 

rit-prata, ställa timer eller avleda för att undvika att barnet hamnar i utagerande beteende. 
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Att ge tydliga instruktioner stöds av Baker (2006) som menar att genom målinriktad 

undervisning och direkta instruktioner kan barn lättare ta till sig och utveckla lärandet. 

Resultatet visar att lärare anser att det är viktigt att lyfta barnets styrkor, berömma och få 

barnen att förstå att de och deras vilja är viktig. Även Crocket et al. (2018) lyfter att barn 

som möts av respekterande och omtänksamma lärare i förskolan lyckas bättre i den 

fortsatta skolutbildningen.  

Ytterligare en slutsats som dras utifrån studiens resultat är att det finns många olika 

förebyggande faktorer som lärare kan använda, som exempelvis bekräfta känslor och hur 

man ska vara en bra kompis. I resultatet framkommer det att det är viktigt att lyfta barnen 

genom att berömma det barnen gör bra. En annan sak som anses viktig är att försöka 

undvika att barnet utmålas som ett besvärligt barn inför de andra barnen, ett exempel kan 

vara att undvika att säga barnets namn för ofta. Vilket stämmer överens med Kadesjö 

(2010) och Lutz (2013) som menar att det finns en risk att utagerande barn utpekas. 

Kadesjö (2010) beskriver hur lärare omedvetet genom sitt bemötande exkluderar 

utagerande barn. Han ger exempel på vissa handlingar som kan ses som exkluderande så 

som att plocka bort det barn som bråkar från leken, eller lyfta ut ett barn från samlingen 

för att skydda andra barn från faror. Det finns en risk att dessa typer av bemötande får 

resterande barn att se det utagerande barnet som någon som man inte vill leka tillsammans 

med. Lutz (2013) menar att barn kan känna sig utpekade genom de stödinsatser som sätts 

in. I denna studie framkommer inget resultat som tyder på att de barn som visar 

utagerande beteende känner sig utpekade på de berörda förskolorna. Det framgår inte 

heller av lärarnas berättelser.  

En tydlig samverkan med rektor och specialpedagog behövs på förskolan för att stödja 

arbetslaget i deras arbete (Petersson 2015). Respondenterna i studien berättar att de 

känner att de får stöttning av specialpedagog och rektorn i arbetet med barnen. Petersson 

Bloom (2021) förespråkar relationellt perspektiv och menar att genom detta perspektiv 

flyttas ansvaret från eleven till förskolan. Förskolans ansvar ska läggas på att skapa 

lärandemiljöer som hjälper barnet med sina svårigheter. I studiens resultat är det tydligt 

att lärarnas synsätt landar i relationellt perspektiv. Inte minst när lärarna berättar om alla 

strategier de använder och det förebyggande arbetet som bedrivs på respektive förskola. 

Utifrån denna studie pekar resultatet på att lärare använder ett relationellt förhållningssätt 

och sätter barnet i centrum, är närvarande och äkta i mötet och låter barnets tankar och 
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känslor styra för att stärka relationen dem i mellan, vilket Aspelin (2018) menar inger 

förtroende hos barnet. Genom att läraren visar tilltro till barns förmågor, uppmuntra dem, 

är lyhörda och visar tålamod kan ett öppet klimat skapas enligt Aspelin (2018). I ett öppet 

klimat är det tillåtet att vara den man är med olika känslor och egenskaper vilket jag anser 

stärker barnets tillit till läraren. Aspelin (2018) påpekar att en lärare med stor pålitlighet 

kan bygga upp, reparera och bibehålla relationen för att möta och inge förtroende genom 

att vara närvarande och äkta i mötet. Jag anser precis som respondenterna i studien att en 

tillitsfull relation i sig är viktig och att läraren är medansvarig för relationsbyggnaden. 

Vilket går ihop med Aspelins (2018) förklaring av att ett relationellt förhållningsätt är 

när läraren är delaktig i relationen mellan barn och lärare, utan att ha ett mål eller ett syfte 

med relationen.  

Jag manar att Relationskompetens är ett bra redskap att använda vid oväntade situationer. 

Aspelin (2018) förklarar att läraren förväntar sig att barnet är på ett visst sätt, utifrån 

barnets tidigare agerande. Om barnet avviker från sitt agerande har läraren inställningen 

att agerandet är förändringsbart. Inom relationskompetensen menar Aspelin (2018) att 

lärare ska kunna lära ut ämneskunskaper, gynna barns utveckling och lärande, konstruera 

goda lärmiljöer samt besitta relationskompetens. Respondenternas berättelser vittnar om 

att lärarna använder sig av relationskompetensen i olika lärsituationer eftersom de 

anpassar sig efter de barn de har i gruppen och konstruerar en god lärmiljö, där lärarna på 

ett konkret och tydligt sätt redogör för vad som ska ske för barnen.  

Förtroendefulla relationer är något som ryms i socialt tillvägagångssätt och diskuteras av 

Aspelin (2018). Han menar att i en förtroendefull relation är lärarens roll att möta barnet 

där det befinner sig men också visa vem barnet kan bli. Aspelin (2018) förklarar socialt 

tillvägagångssätt som det sätt lärare arbetar med relationer. I socialt tillvägagångssätt 

finns det ett mål eller ett syfte med relationsbyggnaden. Jag anser att socialt 

tillvägagångssätt är ett bra arbetssätt. Eftersom den förtroendefulla relationen kan ses 

som en tillgång för att upptäcka barnets förutsättningar, intresse och erfarenhet och vad 

barnet behöver stöttning med. Ur dessa aspekter utvecklas därefter olika metoder som 

gagnar barnets kunskapsutveckling. På sikt kan det arbetssättet leda till motiverade barn 

som känner sig lyckade som därmed gör en personlig utveckling. Dessutom anser jag att 

en fördjupad relation mellan läraren och det individuella barnet kan vara grunden till att 

kunna minska barns utagerande beteende. Vilket synliggörs i studiens resultat. 



 

28 

7.2. Vidare forskning 

I den här studien har intervjuer gjorts för att undersöka förskollärares arbete med barn 

som visar utagerande beteende. När intervjuer utförs är det respondenternas berättelser 

som ligger till grund för resultatet. För att säkerställa hur verkligheten ser ut kan det vara 

en god idé att utföra en studie med hjälp av observationer. I denna studie har 

relationskompetensens termer socialt tillvägagångssätt och relationellt förhållningssätt 

använts för att tolka resultatet. Respondenterna uppgav att de arbetar utifrån det 

psykologen och författaren David Edfelt förespråkar om lågaffektivt bemötande och 

avledning. I lärarnas berättelser framträdde detta arbetssätt på ett påtagligt vis, vilket 

resulterade att mycket av det insamlade materialet gick till spillo. Därför anser jag att i en 

fortsatt studie hade observationer varit att föredra eftersom jag är av den uppfattningen 

att socialt tillvägagångssätt och relationellt förhållningssätt lättare synliggörs i det 

direkta mötet mellan individer.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev rektorer 

Kristianstad 2020-08-28 

 

Informationsbrev rektorer 

 

Hej! 

Jag är en student som studerar sjunde terminen till förskollärare vid högskolan i 

Kristianstad. Jag har påbörjat mitt examensarbete som syftar till att undersöka vilken 

betydelse förskollärarens bemötande har för utagerande barn i förskolan. Som en del i 

mitt arbete har jag som avsikt att intervjua legitimerade förskollärare i förskolan, med 

erfarenhet av arbete med utagerande barn. Av denna orsak undrar jag om en förskollärare, 

verksam på er förskola/förskolor, har möjlighet att medverka vid en samtalsintervju, som 

beräknas ta 30–40 minuter. Intervjuerna behöver genomföras under vecka 39. På grund 

av stram tidsram önskas svar från er inom det snaraste. Svar önskas oavsett intresse att 

medverka eller ej. 

Vid intresse att delta kommer jag att översända ett missivbrev och önskar därför få adress 

till detta ändamål. 

Vänliga hälsningar 

Jenny Malmberg 

0735–120373 

jenny.malmberg0089@stud.hkr.se  
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Bilaga 2 – Missivbrev 

Kristianstad 2020-08-28 

Missivbrev 

Till förskollärare på förskolans namn. 

Jag är en student som studerar till förskollärare vid högskolan i Kristianstad. Jag har 

påbörjat mitt examensarbete som syftar till att belysa och analysera vad förskollärare 

berättar om arbetet med barn som visar utagerande beteende i förskolan. Som en del i mitt 

arbete har jag för avsikt att intervjua legitimerade förskollärare i förskolan, med 

erfarenhet av arbete med barn som visar utagerande beteenden. Av denna orsak undrar 

jag om Du har möjlighet att medverka vid en samtalsintervju, som beräknas ta 30–40 

minuter. Innan intervjun kommer jag att skicka ut intervjufrågorna, på så sätt ges du 

möjligheten att eventuellt förbereda svaren om så önskas. Under intervjun kommer jag 

att dokumentera det som sägs med hjälp av ljudupptagning. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta Din medverkan. All 

insamling och hantering av personuppgifter följer GDPR. Materialet kommer att 

avidentifieras och behandlas med sekretess för att säkerställa anonymitet för såväl dig 

som respondent, som din arbetsplats. Insamlad information kommer endast att användas 

i syfte för detta examensarbete, där opponering från andra studenter, granskning av 

handledare och bedömande lärare ingår samt presentation av resultat på en digital poster. 

Examensarbetet kommer publiceras i databasen DiVA, där Du ges möjlighet att läsa 

examensarbetet i dess helhet. Efter att examensarbetet bedömts godkänt av bedömande 

lärare kommer allt material att förstöras. 

Jag planerar att genomföra intervjuerna under vecka 40 och 41 och önskar därför svar 

gällande Din eventuella medverkan snarast via telefon eller mejl, se uppgifter nedan. 
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Vänlig hälsning 

Jenny Malmberg 

0735–120373 

jenny.malmberg0089@stud.hkr.se 

Handledare: Ingmarie Bengtsson  

ingmarie.bengtsson@hkr.se  

 

Vid ert samtycke önskar jag underskrift nedan: 

 

 

Underskrift & datum 

 

 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jenny.malmberg0089@stud.hkr.se
mailto:ingmarie.bengtsson@hkr.se
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

• Examensår? 

• Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

• Hur många år har du arbetat i förskolan? 

• Hur ser sammansättningen av ditt arbetslag ut? (Förskollärare, barnskötare, 

outbildad) 

• Har du och ditt arbetslag tillgång till någon extern resurs? (Exempelvis 

specialpedagog, logoped eller dylikt) och i så fall i vilken omfattning? 

 

Intervjufrågor 

• Kan du berätta om förskolans förebyggande arbete? 

 

• Vill du ge exempel på hur du arbetar förebyggande för barn som visar 

utagerande beteende? 

 

• Kan du berätta om varifrån dina kunskaper kring det förebyggande arbetet 

kommer ifrån? 

 

• Skulle du vilja arbeta med förebyggande arbete på ett annat sätt än vad du 

gör/kan göra idag? (I så fall på vilket sätt) 

 

 

Avslutningsfråga  

• Finns det något som du vill tillägga som jag inte tagit upp? 

 

 

 

 


