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Sammanfattning 

Vi har genom denna studie undersökt hur förskollärare kan stödja barn med problemskapande 

beteende. Skolinspektionens kvalitetsrapport från november 2017 visar att förskolepersonal 

saknar ett gemensamt förhållningssätt och kunskaper gällande stödinsatser för barn i behov av 

särskilt stöd. Samtidigt lyfter läroplanen för förskolan fram att förskollärare ska möta varje 

barn utifrån deras individuella behov. Det är därför viktigt att förskollärare och annan 

personal i förskolans verksamhet har ett gemensamt förhållningssätt och kunskap om olika 

strategier som kan stödja barn med problemskapande beteende. För att besvara 

frågeställningen har kvalitativa intervjuer gjorts med sju förskollärare. I resultatet definieras 

problemskapande beteende, strategier som används redovisas samt vikten av förskollärares 

gemensamma förhållningssätt. Resultatet visar att förskollärare definierar problemskapande 

beteende på olika sätt och är situationsbundet. Det finns många olika strategier i 

verksamheten och dessa anpassas efter individens behov samt situationer. I arbetslaget är det 

viktigt att det finns en samsyn om hur stöd ska formas till de barn som har ett 

problemskapande beteende. I slutdiskussionen behandlades de tankar som uppkommit under 

studiens gång samt hur vi tror att den fortsatta forskningen inom området kan utvecklas.  
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1.Inledning  
I november 2017 kom skolinspektionen ut med en kvalitetsgranskande rapport med fokus på 

arbete med barn i behov av särskilt stöd. Rapporten visar att två tredjedelar av de granskade 

förskolornas personal saknar ett gemensamt förhållningssätt och kunskap om vad stödinsatser 

innebär (Skolinspektionen, 2017). I förskolans läroplan står det att varje barn ska mötas 

utifrån deras individuella behov och även att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt” (Skolverket, 2016, s. 5). Samtidigt som detta nämns i läroplanen visar 

skolinspektionens kvalitetsgranskning att det finns många barn i förskolan som inte får det 

stöd som de har rätt till (Skolinspektionen, 2017). Begreppet ’barn i behov av stöd’ kan ha 

olika innebörder och att definiera hela begreppet i en studie kan vara svårt. Vi är av 

uppfattningen att ’behov av stöd’ kan vara situationsbundet och att det krävs ett speciellt 

förhållningssätt av pedagoger för att möta dessa barn. Vi har därför valt att i denna studie 

fokusera på hur pedagoger möter de barn vars beteende kan skapa svårigheter i verksamheten. 

Vi har benämnt problemskapande beteende som ett samlingsbegrepp för olika typer att 

beteenden som kan skapa problem för omgivningen. Exempel på problemskapande beteende 

kan vara barn som är utåtagerande, explosiva, aggressiva mot andra barn, har svårt att hantera 

socialt samspel och svårigheter att hantera egna känslor. Men det kan också vara barn med ett 

introvert beteende som kan uppfattas ha ett problemskapande beteende då pedagoger kan ha 

svårt att möta dessa.  

För att kunna möta varje barns behov är förskollärares förhållningssätt avgörande. För att 

klara av detta behövs både kunskap inom specialpedagogik och ett gemensamt 

förhållningssätt i arbetslaget kring hur stöd ska ges. Förskollärare har olika strategier för att 

möta problemskapande beteende. Däremot finns det inte så mycket forskning kring 

förskollärares metoder för att hantera problemskapande beteende (Lutz, 2006; Sandberg & 

Norling, 2014). Det är betydelsefullt att kunna möta varje barns behov är att pedagoger får tid 

för reflektion, diskussion och dokumentation för att kunna arbeta mot att möta varje barns 

särskilda behov. Ett hinder som lyfts fram är avsaknad av handledning och 

kompetensutveckling kring särskilt stöd vilket kan leda till pedagoger i förskolan saknar ett 

gemensamt förhållningssätt för att möta dessa barn (Sandberg & Norling, 2014).  
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Bo Hejlskov Elvén (2009) lyfter fram skäll eller tillrättavisningar som en vanlig strategi för 

att avbryta ett oönskat beteende. Om det oönskade beteendet avbryts betyder det däremot inte 

att det inte kommer att upprepas igen, utan att det fungerat som en tillfällig avledning. De 

flesta människor har svårt att uppfatta vad en arg person säger och därför har skäll sällan 

positiva effekter. Barn vet därför ofta inte varför de fått skäll, vilket även kan förklara varför 

det oönskade beteendet upprepas (Hejlskov Elvén, 2009). Det har även visat sig att barn som 

ofta får skäll och tillrättavisningar riskerar att få en försvagad självkänsla och en sämre 

självbild (Olsson & Olsson, 2013). Vuxna har också en högre maktposition än barn och får 

därför ofta tolkningsföreträde i exempelvis konflikter. Ofta ser vuxna situationer ur sitt eget 

perspektiv och missar därför barns perspektiv som ibland kan vara motsatsen till deras eget. 

Att inte se barns perspektiv kan alltså även det skapa konflikter och problemskapande 

beteende. Men även en känsla av maktlöshet och orättvisa hos barn (Arnér & Tellgren, 2006).  

1.2 Syfte 
Skolinspektionens rapport (2017) visar att förskolor idag har svårt att tillgodose barns behov 

av stöd, speciellt vad gäller oönskat beteende, då arbetslaget saknar ett gemensamt 

förhållningssätt och strategier för detta. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

förskollärare genom sitt förhållningssätt kan stödja barn med problemskapande beteende.  

1.3 Frågeställningar 
• Vilka uppfattningar har förskollärare om problemskapande beteende?  

• Vilka strategier kan förskollärare använda sig av när de möter barn med 

problemskapande beteende? 
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2. Bakgrund  
I bakgrunden lyfter vi fram den del av förskolans läroplan som förklarar vilka krav som 

åligger förskolan att stödja barn i behov av särskilt stöd. Vi vill även framhäva den 

kvalitetsrapport som Skolinspektionen gjort som menar att förskolor har svårt att nå upp till 

dessa krav (Skolinspektionen, 2017). 

Mycket av den litteratur som handlar om barns beteende är skriven av psykologer och i vår 

bakgrund kommer vi därför förklara utvecklingspsykologi, då det ligger till grund för 

forskningen om barns utveckling och specialpedagogik.   

Det finns många olika benämningar på beteende som bryter från normen. Vi har valt att 

använda oss av samlingsbegreppet ’problemskapande beteende’ genomgående i vår studie. I 

bakgrunden är vår intention att förklara vad problemskapande beteende är och vad 

lågaffektivt bemötande är. Inom detta begrepp gör vi därför ett medvetet val att sammanställa 

begrepp som avvikande beteende, beteendeproblem, utåtagerande och andra beteenden som 

kräver särskilt stöd. Detta oavsett hur tidigare forskning valt att benämna detta. I vår studie 

har vi valt att använda oss av ordet pedagoger när vi skriver om det som rör samtliga i ett 

arbetslag i förskolans verksamhet, det vill säga förskollärare, barnskötare, vikarier och annan 

resurspersonal. I frågeställningarna och i metod har vi valt att rikta in oss på enbart 

förskollärare. Med anledning av att förskolans läroplan lyfter fram att förskollärare har ett 

ansvar för verksamheten som är utöver arbetslagets (Skolverket, 2016).			

2.1 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2017  
Verksamheten ska utformas utifrån alla barns behov, för att alla ska få chans att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. Stöd ska erbjudas till de barn som är i varaktigt behov av 

särskilt stöd men även de barn som har tillfälligt behov av särskilt stöd (Skolverket, 2016). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2017) redovisar att två tredjedelar av de granskade 

förskolorna har ett arbetssätt som inte erbjuder en verksamhet som stödjer barn i behov av 

särskilt stöd. Det lyfts fram att många av förskolorna anser sig arbeta med särskilt stöd i den 

ordinarie verksamheten utan att för den delen särskilja de barn som är i behov av särskilt stöd. 

Rapporten visar också en problematik över att pedagoger i verksamheten inte kan särskilja på 

särskilt stöd och det stöd som erbjuds alla barn i verksamheten. Detta innebär att förskolorna 

arbetar efter olika rutiner i arbetet att stödja barn i behov av särskilt stöd och granskningen 

förklarar att rutiner har betydelse för kvaliteten (Skolinspektionen, 2017). Det vill säga att det 

är viktigt att pedagogerna har en samsyn kring rutiner och vad särskilt stöd innebär samt vilka 

barn som har behov av stöd. I läroplanen för förskolan står det skrivet att: ”Skollagen 
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föreskriver att utbildning i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig” (Skolverket, 

2016, s.5). Förskolans verksamhet ska formas efter barns olika behov och granskningen visar 

att förskolor idag möter detta uppdrag på olika sätt vilket kan innebära problem då förskolans 

verksamhet ska bedrivas på ett likvärdigt sätt (Skolinspektionen, 2017). 

2.2 Förskolans läroplan  
I läroplanen för förskolan står det att: 

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att 
vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen” (Skolverket, 2016, s. 5). 

Läroplanen lyfter fram vikten av att förstå och samspela med varje barn. För att kunna 

samspela och förstå barn behöver förskollärare kunna inta ett barnperspektiv och på så sätt 

närma sig ett barns perspektiv. Barnperspektiv handlar om det som vuxna tolkar som barns 

bästa. I detta perspektiv behöver inte barn själva uttala sig, utan det handlar om hur vuxna 

tolkar barns perspektiv och utifrån detta tas beslut som rör barn. Barns perspektiv där emot 

kan endast nås via barn själva. Uttalanden behöver komma direkt från barn och inte tolkas via 

någon vuxen (Halldén, 2007). Om pedagoger i förskolan inte har förmågan att sätta sig in i 

barns perspektiv och förstå bakomliggande orsaker till problemskapande beteenden kan det 

problemskapande beteendet istället förstärkas (Olsson & Olsson, 2013). Definitionen av vad 

som är ’normalt’ och vad som är problemskapande beteende är föränderligt och 

utgångspunkten bör därför alltid vara att varje barn har rätt att mötas utifrån dennes behov 

(Hjörne & Säljö, 2013). Detta förtydligas i förskolans läroplan där det lyfts fram att 

pedagoger ska erbjuda särskilt stöd till de individer som har olika svårigheter vilket benämns 

såhär:  

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 
och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 
utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 2016, s 5).  

Det finns barn i verksamheten som har ett beteende som är svårare att definiera på grund av 

olika anledningar (Sandberg & Norling, 2014). Exempelvis kan det vara ett beteende där barn 

plötsligt vägrar äta eller inte längre klarar av att själv avgöra när hen behöver gå på toaletten 

trots att barnet kunnat det innan. Det är då viktigt att pedagoger kan utforma stöd som 

fungerar för just det barnet som behöver det oavsett om stödet ges tillfälligt eller under en 

längre tid. Ett sätt att klara av detta är att inta ett barnperspektiv och kunna se bakomliggande 

orsaker till svårigheter. 
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Läroplanen för förskolan lyfter även fram vikten av att alla barn utvecklar förståelse och 

respekt för alla människor. Det står bland annat att: ”Förskolan ska uppmuntra och stärka 

barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation” samt att ”Verksamheten ska 

syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet 

och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” (Skolverket, 2016, s. 

8).  

2.3 Empatiskt förhållningssätt 
Empati handlar om att förstå andra människors känslor och sedan kunna agera och möta andra 

utefter dessa (Kinge, 2000). Brist på empati och negativ känsloutveckling kan leda till att 

barnet har svårare för att anpassa sig och förstå socialt samspel. För att undvika detta är det 

pedagogernas empatiska förmåga som behöver lyftas fram (Willis, 2015). De pedagogiska val 

som görs i verksamheten bör ha en utgångspunkt i de positiva relationer som finns i 

verksamheten. Positivt bemötande och värderingar bör vara grundläggande i samspelet mellan 

alla olika individer som har en del i verksamheten. Empati har en avgörande roll i alla typer 

av relationer och i bra samspel mellan pedagoger och barn med svårigheter (Kinge, 2000; 

Farstad Peck, Maude & Brotherson, 2014). Pedagogers empatiska förmåga möjliggör 

igenkänning av barns behov och känslor. Med empatisk förståelse kan pedagoger ta del av 

känslouttryck utifrån egna erfarenheter och känslor. Empatisk identifikation handlar om att 

pedagogen och barnet tillsammans kan uppleva positiva och negativa känslor, vilket skapar 

medkänsla. Empatisk förmåga hos pedagoger är grundläggande för omsorg, lyhört samspel 

och pedagogik (Niss, Hindgren & Westin, 2007; Öhman, 2006). Margareta Öhman (2006) 

lyfter fram begreppet holding, ett begrepp som innebär att det finns en känsla mellan 

pedagogen och barnet där barnet kan känna sig sett och bekräftat. Inom begreppet belyses 

vikten av tyst kommunikation och ömsesidighet. Exempelvis kan barn och pedagog förstå 

varandra genom blickar och känslostämning. För att möta barn med problemskapande 

beteende kan det behövas att pedagoger har känslomässig läskunnighet, det vill säga förmåga 

att läsa av signaler, förstå känslor och stämningsläge och kan göras genom att ge verbal 

bekräftelse för en känsla. Detta blir ett sätt att samspela och visa förståelse för barn genom 

känslointoning, alltså att på olika sätt bekräfta barns känslor. Denna förmåga leder till att 

pedagoger kan stötta, trösta och hjälpa barnet att hantera och förstå sina egna känslor (Öhman, 

2006).  
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2.4 Utvecklingspsykologi 
Utvecklingspsykologi handlar om människans utveckling av beteende, känslor, tankar och 

social förmåga. Vi har valt att kort förklara denna psykologiska utgångspunkt i bakgrunden på 

grund av att den presenterade tidigare forskningen till stor del utgår från 

utvecklingspsykologi. Kristian Lutz (2006), lektor i specialpedagogik, skriver i sin avhandling 

att det finns brist på kunskap hos pedagoger gällande barn i behov av stöd och att 

utvecklingspsykologiska teorier kan bidra med viktiga kunskaper (Lutz, 2006). Även Kerstin 

Åsman (2006) skriver i sin avhandling att hennes undersökning visat att pedagoger tycker att 

utvecklingspsykologi är grundläggande för deras kompetens gällande barns utveckling.  

Philip Hwang, professor i psykologi, och Björn Nilsson, universitetslektor i socialpsykologi, 

förklarar att barns utveckling styrs av arv, inlärning och samspelet mellan arvet och miljön 

(Hwang & Nilsson, 2003). Det finns olika aspekter av människans utveckling bland annat den 

fysiska utvecklingen, den kognitiva och perceptuella utvecklingen och den socioemotionella 

utvecklingen. Den kognitiva och perceptuella utvecklingen innebär de mentala funktioner som 

används för att samla information om omgivningen. Socioemotionell utvecklingen handlar om 

utvecklingen av personligheten, där känslor och socialt samspel bidrar till att utveckla 

individens identitet. Hwang & Nilsson (2003) förklarar att det inom utvecklingspsykologin är 

viktigt att förstå att människans första del av livet är särskilt betydelsefull då det är i denna del 

av livet då utvecklingsfasen är stor. För att förstå ett barn behövs inblick i barnets tankevärld, 

dess språkliga färdigheter och dess intellektuella förmåga. Vuxna behöver även ta hänsyn till 

barnets omgivning och dess relationer.   

2.5 Definition av problemskapande beteende   
Hejlskov Elvén (2009), menar att problemskapande beteende ofta är beteenden som skapar 

problem för omgivningen och uppkommer då det ställs för höga krav på barn. Han menar 

även att det är viktigt att personal inser att ansvaret för problemet ligger hos dem och inte hos 

barnet i fråga. Barn som har problemskapande beteende har oftast inte själva motivationen till 

att ändra beteendet vilket innebär att motiverad personal måste ta ansvar och hjälpa barn med 

detta (Hejlskov Elvén, 2009). 

Aletha Solter (2000a) menar att barn upplever många olika händelser varje dag och många av 

dessa kan vara jobbiga att hantera. Det gäller exempelvis konflikter, att barn inte får sin vilja 

igenom eller att oförutsägbara saker händer som blir svåra för barn att hantera. Många små 

händelser kan sammankopplas till varandra och till slut klarar inte barn av att hålla alla 

känslor inom sig och brister därför ofta ut i gråt. De små händelserna som skett under dagen 
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kan då vara en bakomliggande orsak till beteenden som utlöses. Vuxna kan därmed ha svårt 

att förstå kopplingen på grund av att barnet samlat på sig händelser och känslor under dagen 

och en annars liten eller meningslös händelse kan då utlösa utbrott, eller känslor i form av 

gråt. Som vuxen är det viktigt att visa empati och bekräfta barns känslor, vilket även visar att 

det är okej att ha dessa känslor. Om barn däremot istället visar dessa känslor genom ett 

utåtagerande beteende kan det bero på att barnet inte känner sig tillräckligt tryggt att visa de 

andra känslorna. Vuxna behöver då samtidigt som de förhindrar skadliga beteenden även 

bekräfta känslorna, vilket kan leda till att utåtagerandet övergår till gråt (Solter, 2000a).		

2.6 Lågaffektivt förhållningssätt 
En följd av oönskade beteenden är ofta tillsägningar och försök till avledning av en vuxen. 

Om dessa strategier inte ger det resultat som önskats kan en följd istället bli ett explosivt barn 

som blir svårt att hantera och svårt att nå fram till. Vid dessa situationer menar Hejlskov 

Elvén (2009) att ett lågaffektivt bemötande kan vara lösningen. I detta förhållningssätt är det 

främsta målet att hjälpa det explosiva barnet att få kontroll över sig själv igen och förstå sina 

känslor. Känslor är olika affekter som har visats lätt kan överföras från person till person. 

Därför är det viktigt att den vuxne inte går in i barnets känslor under konflikter utan behåller 

ett lugn som sedan kan överföras till barnet. Dessutom har barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder ofta svårt att skilja på deras egna affekter och andras affekter, vilket kan 

resultera i att känslor överförs ännu lättare till dessa barn. Oftast utvecklar barn förmåga att 

skilja på sina egna och andras affekter mellan 1,5 och 4 års ålder. Men då detta blir försenat 

eller har svårt att utvecklas över huvud taget behöver människor runt omkring vara medvetna 

och ta hänsyn till detta, speciellt i konflikter och vid problemskapande beteenden. Svårigheter 

med att hantera sina affekter kan ofta utlösas i skratt. Skratt gör att den egentliga affekten man 

känner försvinner eller förträngs. Det kan även utlösas genom exempelvis utåtagerande, 

självskadebeteende eller explosivitet. I dessa lägen är det alltså avgörande hur pedagoger 

reagerar och agerar.  

Hejlskov Elvén (2009) tar även upp några konkreta strategier som kan användas vid ett 

lågaffektivt förhållningssätt. Att använda sig av beröring och ögonkontakt är något som kan 

bidra till affektsmitta mellan vuxen och barn och beröring samt ihållande ögonkontakt bör 

därför undvikas under konflikter. Istället kan beteenden eller låsningar hos barn avbrytas 

genom att en annan vuxen kommer in i rummet och tar över. Att respektera det personliga 

utrymmet är också en strategi som kan användas för att hjälpa barn att återfå kontrollen över 

sina känslor och över sig själva. Detta är något som de vuxna kan hjälpa barnet med även 
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genom ett lugnt kroppsspråk och genom att inte stå mitt emot barn utan stå mer från sidan. 

Uppvisar en vuxen ett spänt kroppsspråk kan barn läsa av detta och sedan uppvisa liknande 

kroppsspråk. Vilket kan bidra till att barns adrenalinnivå höjs och då skapar ett explosivt 

beteende. Vuxna bör istället sätta sig ner så de närmar sig barns nivå och prata med ett lugnt 

tonfall.  

När vuxna för en dialog med barn efter en konflikt är det viktigt att undertexta vilket innebär 

att bekräfta det som hänt och barnets känslor, samt att försöka hitta en lösning på problemet 

som uppstått. Om inte detta fungerar kan avledning istället vara en strategi. Genom att istället 

prata om vardagliga saker kan barnet avledas från konflikten eller problemet som uppstått 

samtidigt som den vuxne kan behålla kontakten med barnet och på så sätt hjälpa hen att återfå 

kontrollen. Ibland kan vuxna ställa krav som är för svåra för barn att uppnå. Då kan det 

behövas kravanpassning, vilket betyder att kraven anpassas genom kompromisser tillsammans 

med barn. Det är också viktigt att barn får tid på sig att bearbeta ett krav som ställts (Hejlskov 

Elvén, 2009).  

2.7 Kortsiktiga lösningar på problemskapande beteende 
Barn börjar i tidig ålder utveckla sin förståelse för orsak och verkan och att de kan påverka sin 

omgivning på olika sätt. Vissa barn utvecklar förståelsen för orsakssamband tidigt och brett, 

medan andra kan ha svårt att utveckla detta. Att lösa oönskade beteenden med konsekvenser 

eller straff kan ha en kortsiktig verkan men för att förhindra att dessa beteenden sker igen 

behövs en plan för framtiden. Genom att utvärdera situationer och ta reda på vad orsaken till 

det oönskade beteendet grundar sig i kan detta genom en handlingsplan förhindras till nästa 

gång (Hejlskov Elvén, 2009). Förskollärares förhållningssätt kring problemskapande beteende 

kan alltså skapa problem och förstärka oönskade beteenden. Men även förbättra situationen 

och underlätta för barnet med långsiktiga handlingsplaner.  

Solter (2000b) förklarar att time-out som strategi går ut på att sätta barnet som uppvisat ett 

oönskat beteende på exempelvis en stol under en viss tid. Syftet med detta är att barnet ska 

lugna sig och tänka över sitt beteende. När barnet lugnat sig eller när den uppsatta tiden suttits 

av får barnet lämna stolen. Om barnet går iväg från stolen sätts barnet tillbaka och tiden börjar 

om från början igen. Solter (2000b) förklarar vidare att denna strategi handlar om att vuxna 

använder sin maktposition. För att strategin ska fungera behöver barnet ha upplevt den vuxnes 

maktposition förr och bör även vara medveten om konsekvenser av beteenden. Då time-out 

används på detta sätt, alltså att barnet blir placerat på en stol och sedan ignorerad av de vuxna 

kan barnet tolka detta som att ingen vill vara i närheten då vissa typer av känslor infinner sig. 
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Vilket skulle kunna leda till att vissa typer av känslor stängs inne. Det kan även leda till att 

barnet känner ångest, låg självkänsla, osäkerhet och skam. Solter (2000b) menar att dessa 

typer av strategier som grundas på auktoritet och makt är kortsiktiga lösningar och något som 

bör undvikas, då de inte förebygger beteendet utan endast bryter mönstret för stunden. Inte 

bara på grund av alla negativa följder som nämnts ovan utan även då dessa strategier blir 

svårare att genomföra ju äldre barnet blir. Om den vuxne från början hittar en långsiktig 

lösning på problemskapande beteende genom att ta reda på orsaken till beteendet och sedan 

arbeta utifrån det kan det underlätta både på lång och kort sikt (Solter, 2000b).  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i vad problemskapande beteende kan vara och hur 

det kan förklaras utifrån tidigare forskning. Avhandlingar och vetenskapliga artiklar har sökts 

genom universitetsbibliotekets databaser inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Vi har 

gjort ett medvetet val att ha med avhandlingar och artiklar som skrivits av forskare både inom 

det psykologiska forskningsområdet och det pedagogiska området. Detta val har gjorts då 

forskningen från det psykologiska området ofta inspirerar hur dessa barn kan fungera och hur 

pedagoger i sin tur kan skapa olika förhållningssätt utifrån olika psykologiska förutsättningar. 

All tidigare forskning är inriktad mot och handlar om barn i förskoleåldern med fokus på barn 

med problemskapande beteende. Den tidigare forsningen som presenteras har genomförts 

genom både kvalitativa- och kvantitativa metoder. Databaser som använts är Libris, ERIC 

(EBSCO) och ERIC (ProQuest). Sökord som använts är: specialpedagogik, förskola, behov av 

stöd, early childhood education, empathy, special needs. 

3.1 Barn i behov av stöd 
Nedan kommer barn med problemskapande beteende diskuteras utifrån olika synsätt och olika 

definitioner. Vi har valt att använda begreppet ’problemskapande’ när vi redovisar tidigare 

forskning även då forskaren valt att använda ett annat begrepp. Vi vill i detta avsnitt lyfta 

innebörden av problemskapande beteende kan vara och vad som kan vara bakomliggande 

faktorer. Vilket den psykologiska forskningen bidrar med i vår studie. Den pedagogiska 

forskningen bidrar i sin tur till hur detta kan ta form i verksamheten och hur pedagoger kan 

bemöta detta med olika förhållningssätt. I tidigare forskning framgår det att problemskapande 

beteende kan ses olika av olika personer och ofta kan vara situationsbundet, vilket gör det 

svårt att generalisera begreppet och även att generalisera strategier och förhållningssätt.  

3.1.1 Utåtagerande beteende	

Begreppet utåtagerande barn förklaras genom att det finns tecken hos barn som visar 

aggressivitet, impulsivitet och de upplevs ofta av vuxna som svårstyrda. Det finns även 

problematik som koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter. Enligt Lutz (2006) är 

den grundläggande problematiken ofta psykosocial. Det vill säga hur miljön runtomkring 

påverkar individen, exempelvis en stressig och högljudd förskolemiljö. Det finns olika 

aspekter på hur utagerande kan ta form. Det finns samspelsaspekter där barnen upplevs vara 

ombytliga i humöret vilket påverkar samspelet med andra barn och även vuxna. 

Känslomässiga aspekter som handlar om att beteendemönster som formas hemifrån och 

utagerande beteende används som strategi för att få bekräftelse i förskolans miljö. 
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Utåtagerande beteende kan visas fysiologiskt även ifall att orsaken till beteendet är något 

annat. Det kategoriseras som fysisk aspekt när exempelvis barn matvägrar för att få sin vilja 

igenom. Verksamhetsrelaterade aspekter innefattar att det problemskapande beteendet skapar 

problematik i den dagliga verksamheten och där verksamheten bör anpassas efter de behov 

som finns. Detta kan innebära att verksamheten omorganiseras eller att det tillsätts extra 

resurser. Det finns även generella bedömningar och svårtolkade aspekter. Uttalade diagnoser 

som exempelvis autism innefattas i begreppet generella bedömningar. Svårtolkade aspekter 

som inte faller under några medicinska diagnoser mer förklaras som stereotypa 

beteendemönster eller återkommande skrikattacker som skapar oro hos personalen (Lutz, 

2006).  

Lutz (2006) förklarar i sin forskning att utagerande beteende är svårdefinierat men kan ändå 

kopplas till barnets förmåga att anpassa sig till miljön i förskolan. Orsaken till utagerande 

beteende varierar men har visat sig ofta handla om psykosocial problematik.  

3.1.2 Extrovert och introvert beteende 
Madeleine Sjöman (2018) skriver i sin avhandling att beteendeproblem ofta kategoriseras 

efter två olika kategorier. Där den ena kategorin är beteenden som är extroverta och den andra 

kategorin beteenden som är introverta. Vanligt i extrovert beteende är ofta utåtagerande, trots 

och samarbetssvårigheter. Det introverta beteendet i sin tur handlar om beteende där barn drar 

sig undan och helst leker själva, är tystlåtna eller har någon slags depression eller ångest. 

Problemskapande beteende förklaras vara ett beteende som upprepar sig och är störande i 

olika lärsituationer i verksamheten. Även beteende som visar social oförmåga och svårigheter 

att samspela med barn och vuxna innefattas av begreppet (Sjöman, 2018).   

Ulf Axberg (2007) förklarar i sin avhandling att problemskapande beteende även handlar om 

mönster i beteenden som är återkommande, exempelvis trotssyndrom, aggressivitet och 

beteenden som bryter mot sociala normer. Trots tydliga mönster förklarar Axberg (2007) att 

det finns risker med att bedöma dessa beteenden som en medicinsk diagnos. Definitionen av 

problemskapande beteende är föränderligt och kan leda till att barn blir inkluderade eller 

exkluderade i barngruppen. Detta innebär att beteenden kan dömas som olika diagnoser och 

behandlas efter det. Vilka barn som är i behov av särskilt stöd kan alltså förändras och ska ses 

individuellt och inte alltid kopplas till en diagnos då det finns en risk att stödinsatser uteblir 

eller att barn genomgående blir kategoriserade efter ett problemskapande beteende när 

stödinsatser endast behövs tillfälligt. Det finns även en problematik kring det faktum att barn 

med liknande beteende inte är i behov av samma form av stöd. Då det kan vara svårt att 
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strukturera beteendemönster utan att kategorisera beteendet efter samma mall. Uppkomsten av 

problemskapande beteende kan härledas till olika anledningar trots att beteendet kan 

struktureras efter liknande mönster (Axberg, 2007).  

Axberg (2007) menar att tidiga stödinsatser för barn med problemskapande beteende är 

avgörande för att dessa barn ska kunna skapa positiva relationer till kamrater och lärare. De 

lär sig att kontrollera aggressivt beteende och ges redskap till att främja socialt samspel och 

relationer. I ett tidigt skede bör därför föräldrar, lärare och eventuell habiliteringspersonal 

samlas och tillsammans hitta metoder som kan stödja barnet. Enligt Axberg (2007) spelar 

åldern en avgörande roll och möjligheten att påverka barns beteende minskar väsentligt efter 

barnen fyllt åtta år. Dessa insatser ska skapa positiv utveckling och fokus är att bryta 

destruktivt beteendemönster och där parterna tillsammans hittar fungerande strategier. I sin 

avhandling förklarar även Axberg (2007) att problemskapande beteende är kontextuellt och 

därför kan strategier fungera bra i en typ av miljö men inte alls fungera i en annan. Att tidigt 

kunna identifiera barns individuella behov och erbjuda rätt stödinsatser reducerar lidande och 

framtida problem.  

3.2 Förskollärares kompetens  
Under kommande rubrik kommer förskollärares kompetens att lyftas fram och hur arbetssätt 

kan utvecklas med stöd av en specialpedagog. Specialpedagogik kan bidra till att utveckla 

förhållningssätt och strategier.  

3.2.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Det finns olika perspektiv på specialpedagogik och beroende på vilket perspektiv som 

används kan synsätt och konsekvenser vara olika. Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson 

(2011) beskriver olika perspektiv på specialpedagogik. Det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet kan ses som utgångspunkter då de finns med i andra perspektiv 

också. Det kategoriska perspektivet fokuserar på individens svårigheter och vad just det 

barnet har problem med eller behöver stöd i. De förklarar detta som ett perspektiv som blir 

tydligt och där man kan sätta in stöd just där det behövs. Det relationella perspektivet beskrivs 

istället som ett perspektiv med en helhetssyn, där flera faktorer spelar roll. Här vägs flera 

olika faktorer in för att skapa en långsiktig lösning och ett förebyggande arbete (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Det sista perspektivet kallas dilemmaperspektivet. Detta perspektiv handlar 

om att olika åtgärder och lösningar har både för- och nackdelar och att pedagoger bör vara 

medvetna om detta. En lösning på ett problem skulle kunna skapa ett annat nytt problem. 

Exempelvis kan barngruppen delas in i mindre grupper för att en individ inte klarar stora 
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grupper. När gruppen är indelad kan det senare visas att individen inte klarar att vara i en 

grupp med äldre barn. Då behövs det en ny typ av lösning då ett nytt problem uppstått. Ibland 

kanske det krävs att problem ses ur flera olika perspektiv och att en sammansättning av dessa 

krävs för att finna en lösning (Jakobsson & Nilsson, 2011). Att inta olika perspektiv är viktigt 

för att kunna göra en rättvis bedömning av barn. Det kan ofta bli så att barn ses utifrån ett 

individcentrerat perspektiv och det kan då ses som ett ständigt problemskapande kring dessa 

barn då bidragande faktorer till beteendet inte tas hänsyn till. Genom att endast se individen 

ges inte en helhetsbild av situationer och andra påverkande faktorer förbises. Därför är det 

viktigt att även inta ett interaktionistiskt perspektiv då det tas mer hänsyn till omgivningen 

och även andra personer som finns närvarande kan påverka situationen (Tellgren, 2004). 

Det är viktigt att vara medveten om då det arbetas med stödinsatser är att det kan ses utifrån 

olika synsätt. En åtgärd kan exempelvis vara att ta in specialpedagoger eller att dela in barn i 

grupper efter utvecklingsnivå, det kan ses som kategorisering av barn, vilket kan kopplas till 

det kompensatoriska perspektivet. Inom detta perspektiv blir diagnostisering viktigt då barn 

med samma typ av svårigheter kan få samma typ av stöd och åtgärder. Det kritiska 

perspektivet lyfter däremot fram problematiken i att lägga över problemet hos barnet. Inom 

det kritiska perspektivet ses problemet utanför barnet i fråga. Istället tittar man på orsaker till 

problemet och försöker utifrån ändringar av miljö och arbetssätt stödja barn. Barn ska mötas 

utifrån sina behov och olikheter ska ses som en naturlig del av ett samhälle med mångfald 

(Nilholm, 2007).   

3.2.2 Förskollärares syn på sin egen kompetens  
Åsman (2006) skriver om hur pedagoger i förskolan uppfattar sin egen kompetens gällande 

arbetet med barn i behov av stöd. Även hur förskolepedagogik tillsammans med andra 

instanser blivit en del av barns habilitering. Åsman (2006) lyfter fram att pedagogers syn på 

sin egen kompetens framhävs i relation med kollegors som exempelvis samtal med andra 

yrkeskategorier vilket kan vara en specialpedagog. Fokus ligger då på att pedagogernas 

kompetens formas med hjälp av kollegor, specialpedagoger och andra yrkesverksamma inom 

habiliteringen. Mellan dessa är samverkan, relationer och gemensamt förhållningssätt viktigt.   

Grundläggande syn på vad kompetens är när det gäller att möta barn med problemskapande 

beteende är strävan efter att pedagoger ska stödja, ge trygghet, visa empati och vara 

förtroendegivande för barnen. Pedagogers kompetens innefattar även att ha en helhetssyn där 

de ser barnets mångsidighet. Åsman (2006) använder tre olika begrepp som är relevanta för 

att skapa sig en helhetssyn över eventuella stödinsatser. Inom helhetssynen belyses begreppen 
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diagnostisk, organisatorisk och utifrån individen. Det förklaras då att diagnostisk handlar om 

att ta hänsyn till symptom och barns utvecklingsaspekt. Organisatoriskt tittar pedagoger på 

behovet i miljön och vilka andra eventuella instanser som det finns behov av. Utifrån 

individen synliggörs vilka behov och stödinsatser som behövs utifrån individuella egenskaper. 

Det är avgörande helhetssynen är positiv genom att belysa vilka stödbehov som finns och inte 

belysa vilka eventuella hinder som finns i verksamheten (Åsman, 2006).  

Enligt Åsman (2006) framhäver pedagoger att det är genom observationer av barnet i 

verksamhetens miljö som bäst belyser vilka utvecklingsstödjande insatser som behövs i den 

dagliga verksamheten. Även här lyfts miljöperspektivet fram där stödbehov kan vara 

kontextuellt. Därför tas barnets livssituation, olika sammanhang och tidsperspektiv med i 

planeringen för stödinsatser. Pedagogers kompetens visas i planeringen av dessa stödinsatser 

och i själva genomförandet. Genom att belysa de möjligheter och förmågor som barnet har 

skapas en positiv självbild och självkänsla hos barnet. Det pedagogiska perspektivet i mötet 

med barn i behov av stöd handlar om att se styrkorna som finns och hitta strategier som kan 

hantera de svårigheter som barnet upplever (Åsman, 2006). 

3.3 Förskollärares strategier i mötet med problemskapande beteende  
I kommande stycke kommer förskollärares strategier och förhållningssätt vid 

problemskapande beteenden redogöras. Med strategier menar vi de metoder förskollärare 

använder vid problemskapande beteenden och hur de används. Vi värderar inte strategiernas 

funktion eller verkan utan påvisar att de finns och kan användas i förskolans verksamhet och 

utgår ifrån forskares syn på dessa.  

3.3.1 Empatiskt förhållningssätt som strategi  
Det är i den dagliga verksamheten och i förskolans miljö som barns förmågor och svårigheter 

tar uttryck. Att möta barn med ett empatiskt förhållningssätt handlar då om att ta barnets 

perspektiv där pedagoger får en större insyn och förståelse för barnets utveckling och sociala 

samspel (Lutz, 2013). Empati i förskolan handlar även om att ha en förståelse över vad empati 

innebär i mötet med barn som har svårt med det sociala samspelet (Hyson & Taylor, 2011). 

Att tvinga fram ett önskat beteende och ursäkter bidrar inte till att barn lär sig socialt sampel 

utan detta kan endast läras när handlingen är frivillig. Däremot kan pedagoger förmedla vilka 

förväntningar de har via tydliga och logiska regler som barn kan förhålla sig till. Detta kan 

vara mer effektivt än påtvingade handlingar och där barn istället förstår reglerna och därför 

motiveras till att vilja följa dem (Hyson & Taylor, 2011; Smith, 2013). Pedagogers handlingar 

och förmedlande av känslor blir ett viktigt verktyg i lärandet där pedagogen fungerar som 
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förebild (Smith, 2013). Marilou Hyson & Jackie L.Taylor (2011) förklarar vikten av att 

bemöta problemskapande problem redan i förskoleåldern då beteendet annars kan påverka den 

socioemotionella utvecklingen. Barn som möter en trygg miljö och där det finns trygga 

relationer har lättare att förstå och lära sig socialt samspel. En verksamhet där de får möta 

pedagoger som har ett empatiskt förhållningssätt influerar och påverkar barns egna utveckling 

(Hyson & Taylor, 2011).  

Vuxnas ansiktsuttryck reflekterar känslor som barn fångar upp och adapterar till sig själva. 

Det innebär att pedagoger har stort inflytande över hur barn uppfattar och hanterar situationer 

(Smith, 2013). Människor som arbetar inom yrken där det läggs stort fokus på emotionellt 

arbete, som barnomsorg, ofta innebär att känslor förtrycks och kan vara oäkta. Exempelvis 

kan pedagoger känna att de alltid behöver vara på gott humör och att de alltid förväntas ha 

tålamod i pressade situationer, vilket gör att deras känslor blir påtvingade och kan upplevas 

oäkta. Många pedagoger tvingas därför att dölja och förtränga negativa känslor för att kunna 

möta barn med entusiasm och empati. Däremot menar de att det finns en stolthet och vilja i att 

dölja frustration och ilska då detta kopplas till att kunna kontrollera sina känslor och där av 

vara en bättre förebild (Lee & Brotheridge, 2011).  

3.3.2 Tillrättavisningar och konsekvenser  
En strategi som används för att hantera oönskat beteende är skäll och tillrättavisningar. Detta 

är en strategi som har visat sig vara mindre effektiv av olika anledningar. Det har även visat 

sig ha negativa effekter på barn. I en undersökning som gjorts om negativ och positiv 

feedback framkommer det att när barn upp till 11 år får negativ feedback reagerar deras hjärna 

inte med ökad aktivitet. När de får positiv feedback däremot skapades mer hjärnaktivitet 

vilket leder till positiva förändringar. Enligt denna undersökning behöver alltså positiv 

feedback vara det som genomsyrar förskolans verksamhet för att skapa goda 

utvecklingsmöjligheter för barn (Van Duijvenvoorde et al, 2008). 

Ross Greene (2003) beskriver konsekvenser ur två olika synvinklar. Den första menar han 

används som inlärningsinstrument och det andra som motivationsinstrument. Han beskriver 

det första som ett sätt för vuxna att genom konsekvenser klargöra för barn vilka beteenden 

som är oönskade beteenden. Motivationsinstrumentet beskrivs som ett sätt att få barn till att 

bli motiverade till att uppföra sig på ’rätt sätt’ enligt de vuxna. Men Greene (2003) menar att 

barn redan är motiverade till att uppföra sig och att inte göra någon ledsen eller besviken. 

Barn vet oftast redan vad som är rätt och fel och behöver inte ges konsekvenser för att lära in 

detta. Båda dessa argument för konsekvenser kritiseras alltså, och anses meningslösa. Barn 
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kan ofta bli kognitivt försvagade i situationer där de blir explosiva och frustrerade, vilket kan 

göra att det blir svårt att minnas händelser under dessa situationer. Detta betyder då även att 

de kan ha svårt att minnas konsekvenserna av det oönskade beteende som skapade 

explosiviteten. Barn med problemskapande beteende behöver stödjas individuellt med positiv 

förstärkning där pedagoger arbetar aktivt med att stödja barnet i leksituationer och i samspelet 

med andra (Greene, 2003). Det krävs att barnet är mottagligt för stöd och ska inte används i 

de situationer där barnet är i affekt och dess beteende har negativ påverkan på andra i 

barngruppen (Sjöman, 2018). Det pedagoger i förskolan istället behöver göra i dessa 

situationer är att försöka lugna ner barnet och försöka hjälpa barnet att kontrollera sina 

känslor (Greene, 2003). 	

3.3.3 Skapa strategier genom att kategorisera beteenden  
Greene (2003) som är professor i klinisk psykologi beskriver en modell som ska hjälpa vuxna 

att kategorisera beteenden i tre olika nivåer som även innebär olika typer av förhållningssätt. 

Nivåerna beskrivs som ’korgar’ och ska användas av vuxna när, ett enligt dem, oönskat 

beteende inträffar. Korgarna beskrivs som A, B och C och innefattar olika typer av beteenden. 

Genom denna modell kan den vuxne ta kontroll över barnets beteende och hjälpa barnet att 

tänka och hantera sina känslor och utbrott. Modellen handlar även om att som vuxen kunna se 

på barnet när ett utbrott är på gång och då kunna ge barnet verktyg för att hantera känslorna 

innan de bryter ut.  

Korg A förklaras som de händelser, beteenden eller situationer som aldrig är acceptabla och 

något som den vuxne är beredd att lägga mycket energi på då eventuella utbrott och konflikter 

kan uppstå i samband med dessa. Exempel på dessa beteenden kan vara om ett barn slåss eller 

gör något som sätter barnet eller någon annan i fara. Något som är viktigt att ha i åtanke med 

korg A är att även om barnets oönskade beteende avbryts eller avleds behöver det inte betyda 

att barnet lärt sig vad hen ska göra istället eller hur detta problem kan undvikas till nästa gång. 

Därför är det viktigt att som vuxen ta ställning till om ett problem verkligen hör hemma i korg 

A.  

Korg B handlar om att lära barnet att tänka och lösa motgångar genom kompromisser och 

kommunikation (Greene, 2003). Denna korg kan även kopplas till det som Elisabeth Arnér 

och Britt Tellgren (2006) lyfter fram om barnperspektiv. Genom att inta ett barnperspektiv 

kan barns känsla av maktlöshet minska. Detta kan vara speciellt betydelsefullt vid 

konflikthantering då vuxna ofta har tolkningsföreträde och mer makt (Arnér & Tellgren, 

2006). Greene (2003) menar att oflexibla barn ofta har svårt att tänka själva och hitta 
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lösningar under en påbörjad konflikt eller en början på en kompromiss. Därför behöver den 

vuxne hjälpa till med detta och även här inta ett barnperspektiv. Korg B är alltså till för 

beteenden som är förhandlingsbara och som inte utgör samma slags fara som korg A. 

Korg C är beteenden eller situationer som ger den vuxne kännedomen om barnets 

begränsningar. Det handlar om sådana beteenden som inte är värda att riskera utbrott för och 

inte heller något som behöver kompromissas om. Ofta löser sig dessa typer om beteenden 

eller problem av sig själva och både barn och vuxna sparar på energi. Exempel på dessa 

problem kan vara att städa sitt rum, att äta upp maten eller att ha på sig en viss typ av 

klädesplagg. Problem som placeras i korg C är alltså problem som inte är värda att lägga ner 

tid och energi på. Genom att ignorera dessa problem minskas även utbrotten och känsla av 

frustration och misslyckande, vilket gynnar både barn och vuxna (Greene, 2003).  

3.3.4 Deltagande samspel som förhållningssätt och strategi 
Fungerande strategier förklarar Axberg (2007) i sin avhandling kan vara 

utbildningsprogrammet International Child Development Programmes, som förkortas ICDP.  

I mötet som sker mellan pedagog och barn skapas en förståelse över barnets unika behov och 

känslor. Det centrala är att se barnet som subjekt och skapa förståelse för vilka strategier som 

behövs för att stödja barns samspel med andra (Axberg, 2007). ICDP bidrar till att vuxna får 

ett förhållningssätt som är stöttande och ger positiv interaktion i form av att bekräfta barnet. 

Där barns initiativförmåga är viktig och stärker kommunikationen (Axberg, 2007).  

Vuxna kan spela stor roll i barns utveckling och lärande genom olika typer av deltagande i 

lek. Deltagande förhållningssätt har utgångspunkt i pedagogers förmåga att vara lyhörda för 

barns önskemål, förmåga, tankar och individuella behov. De kan ha en passiv roll där de finns 

med i rummet och kan ingripa när det behövs eller försöka para ihop barn de anser fungerar 

bra tillsammans. De kan även välja att delta i leken för att på så sätt finnas som stöd och 

vägleda eller avleda. En negativ konsekvens av pedagogers deltagande i lek kan vara att vissa 

barn blir lite begränsade när de hela tiden känner av vuxnas närvaro. Det kan även bli så att 

barn föredrar att ta kontakt eller samspela med den vuxne istället för med barnen i leken 

(Chang, Shih & Kasari, 2016). 

Utveckling och lärande sker i samspel med andra och därför behöver barn få vistas i sociala 

sammanhang och lära genom lek och samspel med andra, både barn och vuxna (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Med anledning av detta bör barn med problemskapande beteende integreras 

med andra och inte ständigt separeras i olika små grupper. Mycket positiva aspekter i barns 
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utveckling och lärande har framkommit genom integrering med andra barn. Om barn hela 

tiden grupperas och avskiljs från andra kan dessa barn bli stämplade som avvikande och bära 

med sig det som något negativt som istället hämmar utvecklingen och försämrar barns egen 

syn på sig själva. I de fall det anses nödvändigt att avskilja barn från resterande barngrupp kan 

det vara bra att dessa barn är med i den ursprungliga gruppen under vissa delar av dagen för 

att ändå vara en del av gruppen och integreras med de andra (Lutz, 2013). 	

3.3.5 Kompetensutveckling med specialpedagog som strategi 
Eva Hjörne och Roger Säljö (2013) förklarar att kategorisering av barn med svårigheter 

påverkar barnet, som kan vara både med positiv karaktär och negativ. Det innebär att 

pedagoger bör vara medvetna om att deras förståelse och inställning kan ha direkta 

konsekvenser för barnets utveckling och identitet. Pedagoger kan erbjudas hjälp av 

specialpedagog i mötet med barn med behov av särskilt stöd både för att utvecklas själva och 

få idéer för hur de kan utveckla verksamheten. Vilket innebär att det är pedagogernas brister 

som kan behöva utvecklas och stödjas utan att på något sätt belysa att det är barnets 

egenskaper som brister (Sandberg & Norling, 2014). Detta kan bemötas utifrån pedagogers 

inställning och handlar om bemötande utifrån två strategier, problemfokuserad coping eller 

emotionsfokuserad coping. Den problemfokuserade strategin kan användas när pedagoger 

anser att det finns möjlighet att påverka och influera situationen. Det handlar om att ändra ett 

arbetssätt och utifrån det motverka problemet. Exempelvis när ett barn inte klarar av stora 

barngrupper då det blir för stökigt kan problemet lösas genom att göra mindre barngrupper. 

Den emotionsfokuserande strategin används bäst i situationer som pedagoger inte kan  

förändra. Det kan exempelvis handla om funktionshinder och där pedagogerna behöver 

samverka med andra för att lära sig vilka hjälpmedel som behövs i verksamheten (Ylvén & 

Wilder, 2014). 

Åsman (2006) förklarar att specialpedagoger fyller en viktig roll för att stärka pedagogers 

arbete med stödinsatser. Genom specialpedagoger kan pedagoger ta del av andra erfarenheter 

och få ökad kunskap som behövs för att kunna erbjuda en utvecklande verksamhet för barn 

med olika typer av stödbehov, som exempelvis problemskapande beteende. Vikten av tidig 

intervention där barn erbjuds stöd redan under de första levnadsåren ger större 

utvecklingsmöjligheter för barnet. Därför bör barn redan i förskoleåldern erbjudas stöd och 

pedagoger bör arbeta med förebyggande åtgärder, organisation av miljö och omsorgsstöd. Att 

tidigt ta hjälp av specialpedagoger anses vara en typ av tidig intervention och innebär då att 

barn kan utvecklas efter bästa förmåga. Trots detta framställs det att de insatser och 
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erfarenheter som specialpedagogiken kan bidra med inte ska används som enstaka 

träningstillfällen i verksamheten. Det kan exempelvis innebära att barnet får gå undan med en 

pedagog en gång i veckan för att utveckla språket utan stödinsatserna ska vara genomgående i 

den dagliga verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt ska handla om barnet i sig, 

vardagen och leken. Kompetensen och pedagogers synsätt ska vara allsidiga och förhålla sig 

till de situationer som uppstår (Åsman, 2006).  

3.3.6 Kompletterande anknytningsperson som strategi 
Pedagoger i förskolan kan välja att arbeta med hela barngruppen och hitta tillvägagångssätt 

och hjälpmedel som fungerar för alla barn eller fokusera på bara de barn som behöver extra 

insatser. Ibland får dessa barn en resursperson insatt som ska följa barnet under dagen och 

finnas där vid behov eller för att vägleda och hjälpa till i olika situationer. Har förskolan ingen 

extra resurs får den ordinarie personalen tillsammans arbeta med barnet. Det går även då att 

avsätta en av pedagogerna som huvudansvarig för barnet (Sandberg & Norling, 2014).  

Anknytning i förskolan handlar om att pedagoger och barn skapar en trygghet mellan 

varandra för att förskolan ska bli en trygg plats för barn där de kan utvecklas och trivas. En 

trygg anknytning kan vara extra viktig för barn med problemskapande beteende. 

Anknytningsteorin bygger på samspelet mellan anknytning och omvårdnad och beskrivs som 

speciellt nära känslomässiga relationer. I förskolan används detta exempelvis vid inskolning 

när en förskollärare blir ansvarig för att skola in ett barn och blir då dennes 

anknytningsperson. Det är hos anknytningspersonen som barnet först söker trygghet, tröst och 

beskydd innan det helt känner trygghet hos övriga i personalen. Genom att erbjuda en trygg 

miljö blir det lättare för pedagogerna att stimulera barns utveckling genom lek och 

lärsituationer. Att använda strategier för att skapa trygg anknytning hos barn redan i 

förskoleåldern kan bidra till att stärka barns sociala utveckling och förmåga att reglera sina 

egna känslor (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

Birthe Hagström (2010) förklarar i sin avhandling att pedagoger kan använda sig av en 

kompletterande anknytningsperson för barn med problemskapande beteende där det kan 

finnas mönster av otrygg anknytning. Förskolan kan bidra med kontinuitet och struktur för att 

skapa trygghet hos barnen. Barn med problemskapande beteende kan behöva rutiner och 

struktur som känns igen och då skapar en trygg miljö. En kompletterande anknytningsperson 

kan bidra till att stärka kontinuiteten och strukturen där barnet har samma pedagog att vända 

sig till när det uppstår situationer som kan vara svåra att hantera. Detta kan även bidra till att 

pedagogen lär känna barnets signaler och behov på ett bättre sätt, vilket gör det lättare för 
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pedagoger att benämna och bekräfta barnets känslor. Barnet i sin tur kan via detta utveckla en 

förmåga att förstå sina känslor som kan leda till att bättre kunna hantera och reglera dessa. 

Kontinuitet där anknytningspersonen stärker samspel genom planerade lekrutiner och 

skapandet av likartade situationer leder till att barnet skapar positiva minnen och 

förväntningar. Detta bidrar till att barn själva kan ta initiativ till lek och kontakt. Med trygghet 

till anknytningspersonen formas även nyfikenhet till andra barn. I socialt samspel med andra 

barn kan barnet lära sig turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Hagström (2010) skriver 

att det är först då barnets känslomässiga trygghet formats via anknytningspersonen som behov 

av lekkamrater uppstår.  Detta förhållningssätt kan leda till att barn får större tillit till sin egen 

förmåga och en ökad självkänsla (Hagström, 2010). Däremot kan det ofta vara svårt att få så 

mycket hjälp och stöd som önskas. Detta beror på olika faktorer som måste vägas in som 

exempelvis ekonomi, lokaler och tidsbrist. På grund av dessa faktorer kan det ibland bli så att 

barn inte får den optimala miljön och stödet de behöver för en optimal utveckling och 

meningsfull vistelse på förskolan (Hjörne & Säljö, 2013). 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 
I tidigare forskning kan det utläsas att problemskapande beteende kan ses på många olika sätt 

och att det ofta kan vara situationsbundet. I texten används både psykologisk och pedagogisk 

forskning. Det psykologiska forskningsperspektivet lyfter fram vad som kan vara 

bakomliggande orsaker och hur problemskapande beteende kan definieras. Problemskapande 

beteende kan vara både extrovert och introvert beteende och kan ibland vara svårt att definiera 

(Axberg, 2007; Sjöman, 2018). Det pedagogiska forskningsperspektivet handlar till stor del 

om hur pedagoger kan arbeta med problemskapande beteende. Specialpedagogiska perspektiv 

har lyfts fram för att skapa en förståelse för problemskapande beteende ur ett 

specialpedagogiskt synsätt. Det kategoriska perspektivet beskrivs då som ett perspektiv där 

barns svårigheter lyfts fram och vad barnet i fråga behöver stöd i. Det relationella perspektivet 

där emot fokuserar mer på helheten och flera faktorer vägs in då det problemskapande 

beteendet ska definieras. Slutligen beskrivs dilemmaperspektivet som förklaras genom att en 

lösning på ett problem ofta kan skapa nya problem. Detta är något pedagoger bör vara 

medvetna om för att sedan kunna möta dessa och utveckla ytterligare strategier (Jakobsson & 

Nilsson 2011; Nilholm, 2007). Dessa har valts att beskrivas då det ofta kan kopplas till 

situationer i förskola och förskollärares förhållningssätt. Även då det kan vara viktigt med en 

medvetenhet kring dessa perspektiv då situationer och händelser behöver mötas olika 

beroende på olika faktorer. Även det individcentrerade och det interaktionistiska perspektivet 
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har beskrivits. Dessa perspektiv skiljer sig åt då det första fokuserar på individen och det 

andra på gruppen och omgivningen (Tellgren, 2004). Dessa synsätt tror vi är viktiga att vara 

medveten om för att kunna skapa rätt typ av stöd för barn med problemskapande beteende.  

I en stor del av den tidigare forskningen har förskollärares strategier varit framträdande i 

mötet med problemskapande beteenden. Något som genomsyrar hela frågan om vilka 

strategier som förskollärare bör ha för att möta barn med problemskapande beteende är 

begreppet empati. För att kunna förstå varför ett beteende uppstår behöver pedagoger förstå 

barnet som har dessa beteenden. Genom att möta barn med empati och inta ett barnperspektiv 

kan bakomliggande orsaker till problemskapande beteenden lättare förstås. När 

bakomliggande orsaker förstås kan även arbetet med stödinsatser och förhållningssätt 

fördjupas (Lutz, 2013). För att skapa en trygghet hos barn som kan behöva extra tydliga 

rutiner och kanske har svårt att möta nya intryck kan förskolan ha en extra anknytningsperson 

till dessa barn. Detta kan skapa en trygghet då barnet får en ytterligare person att knyta an till 

och behöver inte möta nya personer lika ofta (Hagström, 2010).  

Även de strategier som i det psykologiska forskningsperspektivet visat sig vara kortsiktiga 

lösningar och mindre bra av olika anledningar har beskrivits i den tidigare forskningen. Några 

av dessa är skäll, tillrättavisningar och konsekvenser. Alla dessa tre strategier har visat sig 

vara mindre effektiva av liknande anledningar, vilket är den bakomliggande orsaken till att 

beteendet inte behandlas. Istället skapar dessa strategier kortsiktiga lösningar som ofta kan bli 

återkommande (Greene, 2003; Sjöman, 2018; Van Duijvenvoorde, Zanolie, Rombouts, 

Raijmakers & Crone, 2008).	  
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4. Metod  
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare genom sitt förhållningssätt kan stödja 

barn med problemskapande beteende. Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod där vi kan 

tolka resultatet och utifrån tolkningen skapa en förståelse för förskollärares uppfattning av 

problemskapande beteende och betydelsen av olika strategier. Vårt resultat redovisas och 

kategoriseras utifrån syftet. 

4.1 Tillvägagångssätt  
Datainsamling valde vi att göra genom intervjuer. Intervjuer ger möjlighet att ta del av 

deltagarens egna tankar och synsätt och det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

djupare svar och för att kunna belysa viktiga synsätt och deltagarens uppfattningar (Bryman, 

2011). I vår studie bidrar intervjuer till att få fram olika perspektiv på vad problemskapande 

beteende i förskolan handlar om utifrån förskollärares uppfattningar samt vilka strategier de 

arbetar med för att möta dessa barn. Det bidrar även till att skapa förståelse genom att 

deltagaren får använda egna ord och berätta fritt utifrån öppna frågor. I kvalitativa intervjuer 

är det betydelsefullt att vi som intervjuare stödjer deltagaren till att tala om deras egna 

värderingar, attityder och upplevelser. Vi använde oss av semistrukturerad intervjumetod och 

hade därför ett fåtal frågor där vi uppmuntrade deltagarna att prata fritt (Bryman, 2011; Fejes 

& Thornberg, 2015). Där vi hade fyra stycken huvudfrågor och sedan fördjupade vi oss i 

frågorna genom att ställa följdfrågor utifrån svaren som gavs. De fyra huvudfrågorna riktade 

in sig mot vårt syfte och våra frågeställningar för att bli relevanta för studien. Följdfrågorna 

lades till för att kunna få djupare förklaringar och förtydligande av svaren. Alla deltagare 

informerades om att intervjun skulle pågå i max 30 minuter, då alla skulle känna att de hade 

tid på sig att svara på frågorna samt att de då har likvärdiga förutsättningar för sitt deltagande. 

Innan intervjun startade valde vi att inte definiera vad studien menade med begreppet 

problemskapande beteende. Varje intervju tog slutligen mellan 20–30 minuter.  

I intervjuerna hade vi en deltagande roll på så sätt att vi med kroppsspråk samt följdfrågor 

kunde leda in djupare på vissa ämnen som togs upp eller leda tillbaka om samtalet hamnade 

långt utanför ämnet (Bryman, 2011; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Samtidigt tänkte vi på att inte värdera svaren vi fick utan på ett nyfiket sätt uppmuntra 

deltagaren till att förklara och utveckla svaren. Intervjun spelades in med en ljudinspelare för 

att underlätta för analysarbetet och transkriberingen då det går att lyssna flera gånger och allt 

som sägs kommer med som material. Vi valde att intervjua en person i taget för att undvika 

att svar eventuellt påverkas av någon annans närvaro (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 
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2014). Vi gjorde ett medvetet val att båda två delta i intervjuerna då vi båda ville ha chansen 

att tolka svaren både genom tal och även genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Ljudinspelning valdes då vi ville vara närvarande i intervjun vilket kan bli svårt om 

grundläggande anteckningar av det som sägs görs på plats. Christian Eidevald (2017) 

beskriver att använda sig av ljudinspelning kan ha både för- och nackdelar. Exempelvis 

uteblir kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck under en ljudinspelning. För att få med dessa delar 

kunde filminspelning varit ett alternativ. Däremot kan även valet av filminspelning ses ur en 

kritisk synpunkt då filmkamera kan skapa intervjuare och den som blir intervjuad obekväm 

vilket kan leda till missvisande svar.  

4.2 Urval 
I vår intervjustudie deltog sju stycken förskollärare och vår ambition var att det skulle vara 

förskollärare från sju stycken olika förskolor och från samtliga förskoleområden i kommunen. 

Urvalet av de personer vi intervjuat har gjorts genom att se över kommunens spridning av 

förskolor och sedan försökt välja förskolor från olika delar. Samtliga förskolechefer 

tillfrågades för att få deras godkännande att kontakta förskollärare i deras respektive område. 

Beroende på responsen från förskolecheferna så blev det ett större bortfall än vad vi räknat 

med då vi inte fick svar från alla. På grund av detta fick vi inte lika stor geografisk spridning 

på förskolorna som var tänkt från början. Trots det anser vi att bortfallet inte påverkar vårt 

resultat då vi inte gör någon form av jämförelse av förhållningssätt på olika förskolor utan vill 

ta del av olika typer av förhållningssätt och strategier. Utifrån detta gjordes ett medvetet val 

att kontakta förskollärare som vi på något sätt haft tidigare kontakt med. Det gjordes då vi 

ville ha med förskollärare som har arbetat i minst 10 år. Vi ansåg att det var viktigt då längre 

yrkeserfarenhet kan ge djupare svar på våra intervjufrågor. Valet av att inte intervjua 

barnskötare gjordes medvetet då förskollärare förväntas arbeta på ett visst sätt och ha djupare 

kunskaper kring det pedagogiska arbetet då det i förskolans läroplan finns riktlinjer som 

förklarar specifikt vad förskollärarens ansvar är (Skolverket, 2016). Förfrågningar skickades 

ut om deltagande på fyra olika områden och av de sju tillfrågade förskollärarna tackade 

samtliga ja till att delta och intervjuerna ägde rum på sex olika förskolor. 

Extern validitet, det vill säga graden av generaliserbarhet i vår studie kan ses som ett 

stickprov, då sju förskollärare inom samma kommun men från olika förskoleområden har 

intervjuats. Då studien inte representerat de med mindre än 10 års erfarenhet inom yrket går 

det inte att generalisera resultatet inom den gruppen. Studien representerar en grupp 

förskollärare med en viss geografisk spridning i kommunen som har minst 10 års erfarenhet. 
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Intervjudeltagarna valdes ut delvis slumpmässigt då vi i förväg inte visste vilka förskolechefer 

som skulle godkänna tillfrågandet av förskollärare samt vilka som skulle vilja delta, vilket 

även det visar på god extern validitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

4.3 Etiska aspekter 
Etiska aspekter som vi tog hänsyn till i vår kvalitativa undersökning med intervjuer var att 

först få samtycke från förskolecheferna i våra valda områden. Det vill säga att vi bad 

förskolecheferna om deras godkännande till att få tillfråga några av förskollärarna i de 

respektive områdena om deltagande i studien. De informerades också om att deltagarnas 

identitet kommer att skyddas både under processen och i resultatet (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014). Detta gjordes i inledande mail till förskolechefer samt i det första mail som 

skickades till förskollärarna vid förfrågan om deltagande i intervju. Förskollärarna som deltog 

informerades ytterligare innan intervjun startade att deras identitet avkodas, att de har rätt att 

dra sig ur intervjun och även i sitt deltagande i studien efter att intervjun är slut. Detta innebär 

att vi tar hänsyn till individskyddskravet, där deltagarna skyddas från skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Samtycke gavs av samtliga deltagare till att spela in intervjun och de 

informerades att det inspelade materialet kommer att raderas efter avslutat arbete. Efter 

intervjuerna har vi valt bort delar av intervjuerna som inte var möjliga att ha med på grund av 

avkodningssvårigheter. Med avkodningssvårigheter menas delar av vissa intervjuer där det 

namngavs barn, pedagoger och förskolor vilket innebar att det blev svårt att forma relevanta 

meningar efter vad som sagts. Av hänsyn till individskyddskravet är inte alla intervjuer 

representerade i lika stor omfattning på grund av detta. Det kan även skilja sig i omfattning då 

vissa delar av intervjuerna hamnade på sidospår som inte var relevant för vår studie. 

4.4 Analysförfarande 
För att undersöka hur förskollärares förhållningssätt kan stödja barn med problemskapande 

beteende genomförs analysen utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven. I analysen 

användes modellering som verktyg. Modellering innebär att begrepp väljs ut, vilket i vårt fall 

är de specialpedagogiska perspektiven som lyftes fram i tidigare forskning (Fejes & 

Thornberg, 2015). De specialpedagogiska perspektiven är det kategoriska, det relationella och 

dilemmaperspektivet. Det kategoriska perspektivet fokuserar på individens svårigheter och 

stöd utformas sedan utefter detta. Det relationella perspektivet tar mer hänsyn till 

helhetsbilden, och väger in flera olika faktorer då stöd utformas. Detta är ett förebyggande 

arbete för att skapa en långsiktig lösning. Dilemmaperspektivet handlar istället om att se 

problem utifrån flera olika perspektiv och kunna se både för- och nackdelar med olika 
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lösningar. Det handlar även om att vara medveten om att en lösning på ett problem kan skapa 

konsekvenser.  

Det insamlade datamaterialet behandlades genom att först kategorisera all data genom att 

lyssna flera gånger och sedan dela upp materialet utifrån tre kategorier. Kategorierna grundar 

sig i vårt syfte och våra frågeställningar. Olika delar av intervjun placerades i någon av de tre 

kategorierna. Det material som vi inte ansåg passade i någon av de tre kategorierna valdes att 

uteslutas från studien då det inte var relevant för våra frågeställningar. Efter att en 

kategorisering skett började vi istället använda oss av koncentrering. Med detta menas att de 

mest väsentliga delarna av det valda materialet togs fram. De delar som valdes ut är de vi 

ansåg vara kärnan i det kategoriserade material som tagits fram (Fejes & Thornberg, 2015).  

Vi har gjort en transkriptionsnyckel som förtydligar eller förklarar delar av intervjun. Dessa är 

de tecken vi valt att använda oss av: 	

(.) En kort paus där de intervjuade antingen tänker eller gör ett avbrott i meningen. 	

Ord Understrukna ord betyder att ordet har betonats.	

[ord] Ord inom hakparantes förtydligar något som den intervjuade beskriver. 	

[…] Borttagna meningar som ansågs vara oväsentliga. 	

’Mening’ När dessa tecken används betyder det att ett citat sagts av förskolläraren i intervjun. 

 

4.5 Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade gjort ett annat urval 

av intervjupersoner och haft mer strukturerade frågor, genom att bland annat välja bort 

förskollärare med kortare yrkeserfarenhet än 10 år. Det är möjligt att förskollärare med 

kortare erfarenhet har mer kunskap om nyare forskning då de nyligen avslutat sin utbildning. 

Detta hade i sin tur kunnat tillföra nyare kunskaper och annorlunda svar än de som gavs. Men 

då vårt syfte är att undersöka hur förskollärare genom sitt förhållningssätt kan stödja barn med 

problemskapande beteende ansåg vi att förskollärares erfarenheter väger tyngre för våra 

frågeställningar. Vi hade även kunnat intervjua förskollärare i olika kommuner för att se om 

arbetssätt skiljer sig beroende på kommun men detta är något vi inte anser vara relevant för 

vårt syfte. Valet att inte definiera problemskapande beteende innan intervjutillfället för 

deltagarna gjordes då vi ansåg att det skulle kunna styra svaren för mycket. Det hade däremot 

kunnat bidra till djupare svar då vi under intervjuerna förstod att de var svårt för en del av 

deltagarna att sätta ord på vad problemskapande kan vara i förskolan. Det gjordes även ett val 
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att inte skicka frågorna i förväg till deltagarna i intervjun då vi trodde att detta hade kunnat 

påverka svaren då betänketid ges och svaren därmed kan bli tillgjorda. Det kunde även 

bidragit till att spontana tankar och svar uteblev. Däremot kunde vi i efterhand se att det 

kanske hade behövts betänketid då vissa av de intervjuade förskollärarna hade svårt att 

spontant komma ihåg hur de arbetar med problemskapande beteende. Genom att använda 

observation som metod hade resultatet kunnat påverkas. Observation hade kunnat visa 

konkreta händelser och visat hur förskollärare faktiskt arbetar i verksamheten. Detta valdes 

bort på grund av tidsbegränsningar samt att vi ville få en ökad förståelse för förskollärares 

uppfattningar om olika förhållningssätt. 	
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5. Resultat  
Vårt resultat kommer att redovisas utifrån tre kategorier som är utformade efter studiens syfte 

och våra frågeställningar där det analyseras med hjälp av de tre specialpedagogiska 

perspektiven. Första kategorin handlar om förskollärares uppfattning om begreppet 

problemskapande beteende och även en djupare förståelse av innebörden. Andra kategorin 

fokuserar på förskollärares strategier i mötet med problemskapande beteende. Den tredje 

kategorin lyfter fram förskollärares förhållningssätt och hur detta kan vara betydelsefullt. 

Intervjudeltagarna kommer att benämnas F1, F2, F3 osv.   

5.1 Definitioner av problemskapande beteende  
När förskollärarna skulle sätta ord på vad de ansåg vara problemskapande beteende fick vi 

många generella svar. Med tanke på att definitionen av problemskapande beteende kan skilja 

sig från barn till barn och kan vara kontextuellt ses det i relation till samtliga av de tre 

specialpedagogiska perspektiven.  

Några av förskollärarna hade svårt att definiera vad problemskapande beteende kunde vara. 

De menade att det kan vara så många olika slags beteenden som kan bero på en mängd olika 

saker. F1 svarade såhär:  

F1: ”Det kan vara allt möjligt. Det kan vara utåtagerande, det kan vara tysthet, det kan vara språket. Det 
kan ju vara andra problem, att man inte (.) ja men ticks kanske, att man vill byta kläder, eller att man vill 
göra allt i en viss ordning.” 

F1 gav exempel på flera olika beteenden som kan ses som problemskapande. Både 

utåtagerande och tysta barn samt andra typer av problemskapande beteende som att exempel 

barnet har svårt att följa den rutin eller planering som tagits fram och vill göra saker i sin egen 

takt eller ordning. F1 tog också upp att matsituationen kan bli ett problem. Att barnet inte äter 

eller har svårt att förhålla sig till själva matsituationen. Även förskollärare F6 tyckte att frågan 

innefattade mycket olika faktorer, och beskrev det såhär:  

F6: ”Det är, jag tycker i det så ingår det ganska så mycket, alltså, det beror på vad problemet är. 
Problemet kan vara mycket, det kan ju vara barnet, det kan vara mig, det kan vara nån annan kollega, det 
kan vara barngruppen. Man måste se helheten, känner jag. Vad beror det nu på.” 

F6 förklarar att problem kan ses både utifrån barnet och personalen och att en helhetssyn 

behövs. Vidare förklaras att problem kan ha bakomliggande orsaker som barns bakgrund eller 

familjesituation, eller att det finns en medfödd problematik. Flera av förskollärarna lyfte fram 

att det inte är hos barnet som problemet ligger utan att det är de vuxna som uppfattar det som 

ett problem. När en helhetsöverblick av problemet gjorts kan pedagoger fundera på vilka 

bakomliggande orsaker till problemet som finns samt vilka åtgärder som kan göras. Det 
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relationella perspektivet kan ses här genom att det förklaras att en helhetssyn behövs för att 

avgöra vad beteendet grundar sig i. Miljön är en faktor som lyfts fram som en viktig del under 

intervjuerna. En av förskollärarna förklarar det såhär: 

F5: ”Min första tanke är att miljön inte är anpassad. Man kanske inte förstår vad som förväntas, eller 
förstår vad man ska göra, att miljön kan vara otydlig. Och där ingår ju även personal, miljön är ju både 
människor och ting.” 

En annan lyfter fram det såhär: 

F2: ”I början så såg man ju (.) att det blev ett problem i det man hade tänkt att man skulle göra eller så, nu 
har jag mer tänkt, vad är det i våran miljö som skapar de här problemen. Det är inte alltid självklart att det 
är hos barnet det här ligger, utan vad är det som gör att det blir ett problem. Även hos sig själv, vad är det 
som gör att med mig går det jättebra men med nån annan så fungerar det inte alls, eller tvärtom, vad är det 
i mitt sätt att vara som skapar det här.” 

Här lyfts tydlighet i miljön fram som en potentiell faktor till problemskapande beteende. Både 

utformning av miljö och pedagoger i miljön kan skapa otydlighet för barn. Utformning av 

miljön kan kopplas till dilemmaperspektivet och innebär att om miljön görs om kan det leda 

till att det skapas nya problem. För att skapa en tydlighet i miljön lyfter många av 

förskollärarna fram att de använder bildstöd1 för att förklara saker eller för att barn själva ska 

kunna titta på bilderna och skapa förståelse kring en situation. Detta kan kopplas till både det 

kategoriska- och det relationella perspektivet. Bildstöd kan användas både för att stödja ett 

specifikt barn och kan därför kopplas till det kategoriska perspektivet. Det kan även fungera 

som ett stöd för hela barngruppen då det är tillgängligt för alla, vilket kan ses utifrån det 

relationella perspektivet. F2 lyfter också fram vikten av att reflektera över sitt eget 

förhållningssätt och hela tiden gå tillbaka till sig själv när problemskapande beteenden eller 

situationer uppstår. Detta kan ses utifrån det relationella perspektivet då det strävas efter en 

helhetssyn och långsiktiga lösningar genom reflektion.  

5.2 Strategier som används 
Den mest framträdande strategin som lyftes fram var att behålla lugnet samt att ha en 

tydlighet i sitt förhållningssätt. När det uppstår problemskapande beteenden så behöver 

förskollärarna behålla ett lugn för att förhoppningsvis överföra detta till barnet. En av 

förskollärarna förklarade att det är viktigt att behålla lugnet och inte själv gå in i affekt. Även 

att det ibland är bra att lyfta ut barnet från rummet för att skapa en lugnare miljö. Denna 

förskollärare menade också på att det är bra att inte ta diskussioner i dessa lägen utan att vänta 

med det tills barnet är lugnt igen. Detta beskrivs såhär: 

																																																													
1	Bildstöd	är	förklarande	bilder	på	föremål,	situationer,	känslor	o.s.v,	som	kan	sättas	upp	på	väggar	eller	
användas	av	pedagoger	och	barn	för	att	förklara	eller	förtydliga	något.		
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F3: ”Är ett barn i affekt så går jag aldrig in och diskuterar med barnet utan då går vi där ifrån, bekräftar 
att ’jag vet att du är arg, du får vara arg, men du kan inte vara där för du får inte sparka på… utan nu sitter 
vi här’. För alla har ju rätt att vara arga men man måste ändå (.) så, det tror jag. Jag är inte rädd för 
konflikter.” 

F3 lyfter fram att det är viktigt att våga ta konflikter och inte bara släppa händelser som 

uppstått. Att våga ta konflikter och att våga använda strategier kan ses utifrån 

dilemmaperspektivet då en strategi eller lösning på ett beteende skulle kunna utlösa ett annat 

beteende. F3 beskriver det som betydelsefullt att trots dessa eventuella följder våga ingripa då 

problemskapande beteende uppstår. Förskolläraren lyfter också fram vikten av att bekräfta 

barnets känslor, detta kan göras genom att använda sig av empati som en typ av strategi. Men 

samtidigt som barnets känslor bekräftas behöver förskolläraren klargöra att beteendet, som i 

detta exempel var att sparka på någon inte är acceptabelt förklarar F3 vidare. F7 berättar att 

ICDP är ett verktyg arbetslaget använder sig av för att utveckla samspelet med barn. Men 

även för att hjälpa barn med att samspela med andra för att utveckla socialt samspel. 

Ytterligare en strategi som lyfts fram av F5 är att genom beröring skapa lugn och trygghet. 

Det förklaras av en förskollärare såhär: 

F5: ”Man ska inte vara rädd för att ta i en person. Det måste man ju läsa av från gång till gång. Det finns 
ju dem som blir bara värre om man tar i dem. Men det finns ju också de som lugnas av att liksom, ja, 
världen blir liten. Är man pytteliten så blir man lugn av att sätta sig i en vagn eller bli omkramad, eller 
också så kan det bli tvärt om. Men det måste man ju se från individ till individ. Men jag tycker inte att 
nån ska bli lämnad själv med sin (.) att man behöver hjälp (.) så tänker jag.” 

F5 lyfter fram vikten av att hela tiden känna av från barn till barn vad som behövs och vilka 

strategier som fungerar mer eller mindre bra för just det barnet. Det lyfts fram att det ibland 

kan vara bra att vägleda och ha närhet till barn genom att fysiskt ta i dem men samtidigt att 

det för vissa barn förvärrar situationen. Strategin kan relateras till det kategoriska perspektivet 

där pedagoger behöver anpassa tillvägagångssätt efter individen och dess behov. Samtidigt 

kan detta ses utifrån dilemmaperspektivet då en vanligtvis fungerande strategi plötsligt kan ge 

motsatt effekt och då behöva ändras. Närvaro lyfts också fram som en annan typ av närhet då 

förskolläraren beskriver att ett barn inte ska lämnas ensamt när det uppstått en konflikt eller 

när barnet har mycket känslor inom sig.	Liknande strategi där vikten av att möta barnet på 

dennes nivå samt att känna av vad barnet behöver från gång till gång lyfts fram och förklaras 

av F1 som också lyfter fram vikten av att välja sina strider. 

F1: ”Jag kallar det för fingertoppskänsla. Att du kanske måste vara lugn […] för gör jag inte så då får jag 
det här utbrottet. Men i det här läget tänker jag ta striden för att annars blir det kanske att det kör över 
mig. Men ett lugn måste jag säga. […] Jag gör så, att man försöker gå ner på barnets nivå, om det inte är 
så att du får ett slag, då kanske man inte vill gå ner och få ögonkontakt. Utan då kanske du får gå ner 
bakifrån, för att ta i barnet bakifrån så du inte får en smäll. Så om det går försöka ta ögonkontakt, för att 
visa att man är på samma nivå.”  
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En strategi som lyfts fram av flera förskollärare är att hela tiden uppmuntra det positiva som 

barn gör och på så sätt undvika det oönskade beteendet. En förskollärare, F5, förklarar att om 

ett föremål, exempelvis en boll skapar problem då barnet gör något med bollen som inte är 

tillåtet så fungerar det inte att bara plocka bort bollen. Istället behöver barnet med hjälp av en 

pedagog lära sig att leka med bollen utan att detta oönskade beteende eller händelse sker. Det 

lyfts även fram att denna inlärning behöver ske i liten grupp då det blir mycket svårare att lära 

in ett nytt beteende i stor grupp. En annan strategi som förskolläraren nämner är att avleda 

fysiskt. Detta förklaras såhär:  

F5: ”Just i den här åldern [1-6 år] så tänker jag att det (.) ofta handlar det ju om att vägleda rent fysiskt. 
Att stoppa ett par händer eller vrida om så att man går åt ett annat håll, alltså avleda.” 

Samtidigt menar förskolläraren att många av de strategier som används i verksamheten 

kommer från tidigare erfarenheter och även att varje strategi behöver anpassas till individen. 

Det gäller att förskollärare kan se vad barnet behöver och sedan konstruera en individuell 

strategi för barnet, vilket syftar till det kategoriska perspektivet. Här kan även 

dilemmaperspektivet framkomma då det beskrivs att förskolläraren provar sig fram med olika 

strategier. En strategi kan då leda till oväntade följder som sedan behöver bearbetas. Det 

förklaras såhär:  

F5: ”Man har ju en ryggsäck som man liksom plockar ur, och där har man ju en massa strategier 
egentligen som man provar med. Så att strategier finns det ju egentligen lika många som det finns 
individer. Fast sen kanske det (.) om strategin är den här liksom, linjen eller vad man ska säga, men sen 
blir den lite anpassad i alla fall in mot (.) varje individ.”  

Att bryta ett beteende är också en strategi som lyfts fram. Genom att på olika sätt bryta en 

situation eller ett beteende kan det fungera som en typ av avledning. F1 förklarar detta såhär:  

F1: ”Antingen lämnar du gården en stund, alltså en paus för att bryta mönstret. Eller gå in för att bryta 
mönstret. Bryta händelsen kan man säga.” 

F1 menar att barnet ibland kan behöva ett miljöombyte för att bryta ett beteende eller för att 

kunna släppa och gå vidare men förklarar även att det ibland behövs en annan pedagog som 

kommer in och bryter. Det beskrivs vidare såhär:  

F1: ”Om det skulle bli en situation som är tuff. Om man ser på kollegan att det här är jobbigt, då ska du 
gå och klippa liksom, att nu tar jag över.”  

F1 berättar att de i arbetslaget har kommit överens om en gemensam strategi där de kan läsa 

av varandra och gå in i exempelvis en konflikt för att hjälpa kollegan eller att avleda barnet. 

På så sätt kan en annan pedagog med ny energi avlösa den första personen som kanske har 

fastnat i en konflikt med ett barn och då har svårt att komma vidare.  
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Barn med problemskapande beteende kan behöva en extra pedagog för att känna trygghet och 

för att ge tydlighet. F4 förklarar att det behövs byggas upp en relation och ett förtroende 

mellan en pedagog och det specifika barnet. Så att de lär känna varandra och det inte blir för 

många olika personer runt barnet. F7 förklarar att de kan få tillgång till en extra person i 

arbetslaget om något barn behöver det och denna fungerar då som extra hjälpande hand.  

F7: ”En extraperson som hjälper och stöttar det här barnet och ser vad det barnet har behov av. Att man 
plockar ut det barnet, kanske med en kompis och gör extra träningar med. […] Vi avsätter en ordinarie 
personal till detta som ska arbeta med barnet.”  

F7 belyser att det är viktigt att det är någon i det ordinarie arbetslaget som arbetar närmst 

barnet med det extra stödbehovet. Den extra person som kommer till verksamheten får arbeta 

med övriga barngruppen just för att bibehålla en trygg relation.  

5.2.1 Förebyggande arbete som strategi 
Förebyggande arbete har vi under samtliga intervjuer förstått som det viktigaste för en 

långsiktig lösning. Att få hjälp av specialpedagog kan vara en strategi som många använder 

sig av för att komma vidare i arbetet eller få tips på strategier. Intervjuerna lyfter fram att 

genom att försöka förstå orsaken till det problemskapande beteendet kan förskollärare lättare 

arbeta förebyggande eller förhindra beteendet från att ske igen. Detta görs enligt 

förskollärarna under deras gemensamma planeringstid och flera av förskollärarna lyfter även 

fram detta som det mest väsentliga i att kunna utveckla stödinsatser i verksamheten. En av 

förskollärarna förklarar att lösningen ibland är att låta någon utifrån komma som exempelvis 

en specialpedagog och titta på deras arbetssätt. På så sätt kan problemet ses ur ett nytt 

perspektiv och utifrån detta kan nya strategier och lösningar skapas. F2 lyfter även fram att 

diskussion i arbetslaget är viktigt: 

F2: ”Att man får diskutera sig fram och på något vis att har man kommit fram till ett sätt, ’såhär ska vi 
arbeta’ att alla accepterar det (.) då att vi måste följa det här nu. Så ingen tycker att ’nej jag gör ändå på 
mitt eget sätt’.” 

F2 förklarar att när arbetslaget diskuterat sig fram till något, eller fått handledning av 

specialpedagog eller någon annan utifrån är det viktigt att alla pedagoger i arbetslaget följer 

de nya strategierna som beslutats. Specialpedagog kan hjälpa till med att skapa en gemensam 

syn i arbetslaget som fokuserar på helheten, vilket syftar till det relationella perspektivet. 

Förebyggande arbete beskrivs även som den förberedelse som barn behöver innan exempelvis 

ett byte av aktivitet för på så sätt visar också förskolläraren att de har en förståelse för barnet 

och därför ger lite extra tid och förberedelser. F1 förklarar det såhär:  
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F1: ”Du kanske behöver förbereda ett barn tre gånger på att nu ska vi äta frukt. Och tredje gången följer 
barnet med mig. Och det kan man göra både med bilder och med tal.” 

Förebyggande arbete kan kopplas till det relationella perspektivet då pedagogerna har en 

förståelse över att det är oväntade händelser som är orsaken det problemskapande beteendet. 

Det vill säga att genom förberedelser arbetar de aktivt med att undvika att det 

problemskapande beteendet ska bryta ut och då har helhetsbild över hur verksamheten ska 

fungera för barnet.  

5.2.2 Försvårande omständigheter  

I förskolans verksamhet finns flera olika faktorer som kan försvåra arbetet med att möta barn 

med problemskapande beteenden och då även försvåra användningen av strategier. I 

intervjuerna lyfts flera av dessa upp. Många av förskollärarna menar att något som kan vara 

en försvårande faktor är när pedagoger saknar en samsyn kring hanteringen av 

problemskapande beteenden. F2 lyfter fram en annan faktor som kan bidra till att negativa 

mönster i verksamheten skapas. Det förklaras såhär:   

F2: ”Det är lätt att fastna i ett mönster, det som har varit ältar man [personalen]. […] Vi vet ju vad som 
händer varje dag. Man kanske inte behöver säga det om det inte händer nåt speciellt. […] Tillslut har du 
skapat ett mönster som inte ens finns där.” 

Det som lyfts fram handlar om att arbetslaget ältar negativa händelser som skapar ett mönster 

hos pedagogerna själva. Detta innebär att de bara ser det problemskapande beteendet och inte 

de positiva händelserna. Ältandet i sig blir ett sätt att hantera svårigheter men skapar ett 

negativt synsätt som påverkar förhållningssättet. Förskolläraren förklarar att detta kan leda till 

att det exempelvis blir att de skyller en händelse på ’Pelle’ fast ’Pelle’ inte varit på förskolan 

idag. Barn kan då få en negativ stämpel både i barngruppen så väl som i personalgruppen. F2 

förklarar att pedagoger istället behöver kunna släppa händelser och blicka framåt. 

En annan förskollärare, F3, tog upp ett exempel på att ett barn har svårt med förändringar och 

behöver därför sitta på samma plats varje dag. En annan kollega på förskolan såg inte detta på 

samma sätt utan bytte plats på barnet. Argumentet för att byta plats var då ”Du som är så stor 

måste väl kunna sitta där idag”. Detta krockar då med en annan pedagogs synsätt som menar 

att det är just detta som barnet inte klarar av och behöver därför få sitta vid samma plats varje 

dag. Här menar förskolläraren att en samsyn kring förhållningssätt angående detta barn saknas 

och försvårar arbetet. F3 berättar också att genom att säga ”Du är så stor, så det här ska du 

klara av” skuldsätts barn och att det är viktigt att man som pedagog funderar på om barnet 

verkligen klarar av de krav som sätts eller om det behövs en viss anpassning. F3 menar på att 

”De vill men de kan inte”, vilket då blir pedagogers uppgift att hjälpa barnet klara av 
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situationer genom att exempelvis anpassa verksamheten eller situationer mer utifrån barnets 

behov.  

Olika syn och förhållningssätt kan även yttra sig genom att pedagogers gränssättning skiljer 

sig åt, vilket då också bidrar till att arbetet försvåras. Detta är något som F1 beskriver såhär:  

F1: ”Du får inte bli så snäll så du stjälper barnet. […] Du kanske tänker den här gången är det okej. Då tar 
barnet hela handen och tänker med den här pedagogen gör jag så här, så får jag det här. Sen kommer en 
annan pedagog och säger du får inte ha den, vad det nu kan vara, vid maten. […] då har den fått det av en 
annan pedagog. Det där är svårt. […] Det är viktigt att vi drar åt samma håll, annars går det inte. Det är 
jätteviktigt att vi har samma tankar.” 

Andra faktorer som kan försvåra arbetet som F4 lyfte fram var att det idag sker mycket 

indragningar ekonomiskt i förskolan. Hen menar att detta kan leda till att alla barn inte får den 

hjälp de behöver då det inte finns ekonomi för att exempelvis anställa resurspersonal och att 

det är stora barngrupper och färre utbildad personal. Om det saknas pedagoger sätts det ofta in 

vikarier vilket även det kan försvåra arbetet i verksamheten. F7 lyfter fram att det finns även 

en problematik när specialpedagogerna har mycket att göra och förklarar att hen upplever att 

specialpedagogen inte alltid hinner med att vara på förskolan så mycket som de hade önskat.  

5.3 Förskollärares förhållningssätt och dess betydelse 
Något som genomsyrade samtliga intervjuer och vad som förskollärarna ansåg vara viktigt när 

de möter barn som behöver extra stöd och med ett problemskapande beteende var tydlighet 

och tålamod. Tydlighet benämner många av förskollärarna som en viktig del av deras 

förhållningssätt. Både tydlighet i sitt förhållningssätt och i miljön. Men även att ha en 

förståelse för barnets behov. F3 lyfte fram dessa faktorer som de mest väsentliga:  

F3: ”I första hand tydlighet och struktur, tror jag. Att (.) ja för det första ha kunskap om vad det är, och 
kanske identifiera problemet då, om vi säger nu att det är ett problem. Att identifiera, vad är det här barnet 
(.) behöver. Vad är det som gör att det inte klarar av och varför blir det såhär.” 

Ett annat centralt ord som lyftes fram av flera förskollärare var närhet. Att hela tiden finnas i 

närheten för att stötta och vägleda barnet. Detta beskrivs såhär: 

F6: ”Alltså det är ju det här med att vara nära och se vad de behöver. Det kan ju vara så att de drar sig 
undan barngruppen och inte liksom är med i leken, Alltså att man (.) hjälper till att få dem in i leken. Att 
man ’kom nu så gör vi det här’, att de liksom blir hjälpta in i leken och att man är med och ser att det blir 
en bra lek.” 

F7: ”Det är ju att fånga upp dem och ha ögonkontakt med dem liksom. Att man är nära dem och finns där 
som en hjälpande hand för de hela tiden.” 

F6 förklarar även att det är viktigt att vara närvarande och vägleda även i den fria leken då det 

ofta kan bli konflikter där. Genom att vara med och vägleda kan dessa konflikter undvikas 

och barnet behöver inte hela tiden hamna i den typen av situationer. Det lyfter även F2 fram 

och förklarar vikten av att vara lyhörd och närvarande i barngruppen. Lyhördhet gör att barns 
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intressen synliggörs och det hjälper att forma verksamheten efter vad barnen tycker om. 

Genom att återkoppla till barns intresse och göra dem uppmärksamma på något de tycker är 

roligt underlättar det för pedagoger att avleda konflikter eller begynnande spänningar. Att 

vara närvarande i barngruppen och i den fria leken kan ses ur det relationella perspektivet då 

förskolläraren kan vara ett stöd för hela barngruppen och inte bara för ett särskilt barn.  
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6. Diskussion 
6.1 Förskollärares uppfattning om problemskapande beteende 
Resultatet visar att problemskapande beteende kan handla om barnet själv, pedagoger, 

barngruppen eller miljön. Utifrån vårt resultat kan problemskapande beteende vara 

utåtagerande, språksvårigheter, tysthet, matvägran, utvecklingsstörningar, funktionshinder av 

olika slag och olika former av upprepat beteendemönster. Axberg (2007) lyfter fram att 

upprepat mönster som är återkommande kan ses som problemskapande beteende. Detta kan 

visa sig i olika former men grunden är att de avviker från sociala normer. Ett exempel på 

avvikande från sociala normer är svårigheter med socialt samspel. Det belyses även i 

resultatet att vissa barn behöver mer stöd och vägledning i samspel med andra. Däremot är det 

viktigt att inte direkt bedöma detta som en medicinsk diagnos eftersom beteendemönstret kan 

vara föränderligt och kontextuellt (Axberg, 2007). Även Claes Nilholm (2007) förklarar 

utifrån det kritiska perspektivet att det är problematiskt med ett förhållningssätt där det ses att 

problemet ligger hos barnet. Orsaken till det problemskapande beteendet ska sökas i arbetssätt 

hos pedagoger och i miljön. I motsats till detta kan det utifrån det kompensatoriska 

perspektivet ses som positivt att diagnostisera barn. Då barn med liknande svårigheter kan 

placeras i likartade grupper och få samma typ av stöd och åtgärder (Nilholm, 2007).  

Delar av den tidigare forskningen lyfter även fram att barn med problemskapande beteende 

ofta är utåtagerande (Lutz, 2006). Resultatet förklarar även barns familjesituation och 

bakgrund även kan påverka beteendet. Detta benämns som känslomässiga aspekter som kan 

skapa ett utåtagerande beteende (Lutz, 2006). Känslomässiga aspekter som kan utlösa ett 

problemskapande beteende kan även vara beteenden som är mer introverta. Exempel på 

introvert beteende lyfter Sjöman (2018) fram och beskriver att det kan vara att barn drar sig 

undan, är tystlåtna eller visa tecken på depression eller ångest. 

6.2 Vilka strategier pedagoger kan använda sig av när de möter barn med 
problemskapande beteende 

6.2.1 Lågaffektivt bemötande 
Resultatet visar att den mest framträdande strategin är att behålla lugnet samt ha en tydlighet i 

sitt förhållningssätt. Vuxnas förhållningssätt, kroppsspråk, ansiktsuttryck och känslor kan 

överföras till barn. Pedagoger har därför stort inflytande över hur barn hanterar eller upplever 

situationer (Smith, 2013). I bakgrunden lyfts lågaffektivt bemötande fram som förklaras av 

Hejlskov Elvén (2009). Det kan kopplas till mycket av det som i intervjuerna handlar om att 

behålla lugnet och vara tydlig i sitt förhållningssätt. Utifrån resultatet framkommer det att 
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förskollärare använder sig av lågaffektivt bemötande även fast de själva inte benämnt det med 

begreppet. Däremot skiljer sig vissa delar av resultatet från det som lyfts fram i bakgrunden. 

Något som uppkom i intervjuerna var att barn kan bli lugna av beröring och ögonkontakt och 

att det är viktigt för att visa att förskolläraren är på barnets nivå. Hejlskov Elvén (2009) menar 

däremot att beröring och ögonkontakt bör undvikas då barn är i affekt. Anledningen till detta 

är att affekter då lättare överförs från barn till vuxen. Å andra sidan lyfts det fram att vuxna 

bör sätta sig ner för att hamna på barns nivå och på så sätt överföra ett lugnt kroppsspråk. Vi 

tolkar detta som att förskolläraren behöver kunna avgöra från individ till individ vad som 

fungerar i olika situationer. Klarar förskolläraren av att hela tiden behålla ett lugn kan 

beröring och ögonkontakt fungera då lugnet överförs till barnet. De bör där emot vara 

medvetna om att det då blir lättare att gå in i barns affekt och på så sätt försvåra hanteringen 

av situationen. Andra strategier som framkommit i intervjuerna som lågaffektivt bemötande 

utan att benämnas som detta är att undertexta, alltså att bekräfta barns känslor, avleda, 

kravanpassa och prata med ett lugnt och tydligt tonfall. Resultatet visar tydligt att lågaffektivt 

bemötande som strategi är något som används av de intervjuade förskollärarna. Däremot kan 

denna strategi precis som många andra behöva anpassas efter varje individ och ses 

kontextuellt.  

6.2.2 Möta barn med empati 
Resultatet visar att empati ofta ligger till grund för de strategier som används då pedagoger 

behöver förstå barn och inta ett barnperspektiv för att sedan kunna utforma stöd. Tidigare 

forskning förklarar att ett empatiskt förhållningssätt bidrar till att influera och påverka barns 

utveckling genom att skapa en trygg miljö (Hyson & Taylor, 2011). Det här kopplas till att 

använda ett empatiskt förhållningssätt som strategi då problemskapande beteende uppstår. 

Empati kan då visas genom att på ett tydligt sätt benämna barns känslor och på så sätt bekräfta 

känslorna samtidigt som pedagogen klargör att beteendet inte är okej. Detta kan vara ett sätt 

för pedagoger att förklara sin handling för barnet men samtidigt agera empatiskt. Öhman 

(2006) lyfter fram att ett empatiskt förhållningssätt är grundläggande för barns utveckling och 

lärande. Begreppet holding förklaras som betydelsefullt för att möta barn med empati. 

Holding förklaras genom att pedagog och barn känner av varandra och kan genom blickar och 

tyst kommunikation förstå varandra (Öhman, 2006). När barn är i affekt och har mycket 

känslor inom sig framgår det utifrån resultatet att det är viktigt att inte lämna de ensamma då 

de behöver hjälp att hantera känslorna.  En liknande strategi som tagits upp är att möta barnet 

på dennes nivå. Detta benämns i resultatet som ’fingertoppskänsla’, alltså att exempelvis 
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kunna känna av när barnet klarar av ögonkontakt och när man som pedagog behöver backa 

och vänta ut beteendet istället. Detta handlar också om att känna av från individ till individ 

vad som behövs. Det kan kopplas till begreppet känslomässig läskunnighet som Öhman 

(2006) lyfter fram. Med detta menas att pedagoger har en nära anknytning till barnet som gör 

att de kan känna av barns känslor utan att verbalt behöva kommunicera. Genom den 

känslomässiga läskunnighet kan pedagoger sedan använda sig av känslointoning, vilket 

innebär att bekräfta barns känslor och hjälpa de hantera och förstå dessa (Öhman, 2006). Det 

framgår också från resultatet att pedagoger ibland behöver förbereda barn flera gånger innan 

exempelvis byte av aktivitet. Även Hejlskov Elvén (2009) menar att barn ibland behöver tid 

att bearbeta ny information för att sedan kunna genomföra de krav som ställts.  

6.2.3 Kategorisering av beteenden  

Förskollärare F1 förklarar i intervjun att man ibland behöver fundera på om det är nödvändigt 

att skapa en konflikt eller att utlösa ett eventuellt problemskapande beteende genom 

exempelvis en tillrättavisning. Att avgöra vilka beteenden som är viktiga att ingripa i och 

vilka som inte behöver direkta åtgärder kan kopplas till kapitlet i den tidigare forskningen där 

Greene (2003) förklarar kategorisering av beteenden i korgar. Genom att som förskollärare 

kunna avgöra vilka beteenden som behöver avbrytas direkt, vilka som kan lösas genom 

kompromisser samt vilka som kan väntas ut eller avledas kan antalet konflikter minskas. För 

att förhindra att ett problemskapande beteende uppstår behöver förskolläraren kunna läsa av 

barnet och sedan kunna utgå från en av de tre korgarna. Görs detta redan då tidiga tecken på 

problemskapande beteende uppkommer kan det lättare förhindras och bemötas. Det kan även 

hjälpa barnet att själv klara av att hantera känslorna innan de bryter ut (Greene, 2003). För att 

som förskollärare kunna läsa av barn och sedan hjälpa till att hitta strategier som barnet själv 

kan använda för att hantera svåra situationer eller starka känslor behöver ett barnperspektiv 

intas. Att inta ett barnperspektiv kan både hjälpa förskolläraren att ge barnet redskap att 

hantera situationen och samtidigt minska känslan av maktlöshet hos barn (Arnér & Tellgren, 

2006).  

6.2.4 Positiv förstärkning och vägledning 
Positiv förstärkning är en strategi som många av de intervjuade förskollärarna lyfte fram. Att 

hela tiden uppmuntra positiva beteenden samtidigt som pedagoger är närvarande och 

vägledande. Det har även visat sig vara mer effektivt än att uppmärksamma det negativa. 

Detta är på grund av att barns hjärnaktivitet aktiveras av positiv feedback men inte av negativ 

(Van Duijvenvoorde, Zanolie, Rombouts, Raijmakers & Crone, 2008). Vägledande samspel är 
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en strategi som kan fungera både i leksituationer och sociala samspel.  Det lyfts också fram att 

pedagoger inte bara ska ta bort faktorer som bidrar till problemskapande beteenden utan 

istället lära barnet ett positivt beteende för en långsiktig lösning. Det kan kopplas ihop med 

strategin att hela tiden berömma det positiva. Exempel från resultatet när barnet leker ’rätt’ 

med bollen behöver pedagogerna bekräfta och uppmärksamma detta för att beteendet ska 

hålla i sig. 

Vägledande samspel är ett sätt för barn att känna sig respekterade och omtyckta och på så sätt 

lättare kunna hantera sina känslor. Vi förstår det som att denna strategi bygger på att 

förskolläraren behöver ha ett barnperspektiv för att kunna samspela på ett bra sätt (Halldén, 

2007). Ett empatiskt förhållningssätt behöver ligga till grund för att kunna använda 

vägledande samspel som strategi. Vägledande samspel handlar om förskollärarens förmåga att 

vara lyhörd för individen och tror att detta är något som finns automatiskt i ett empatiskt 

förhållningssätt. Men för att kunna utveckla detta ytterligare kan ICDP, som är ett relations- 

och resursorienterat arbetsverktyg, öka förskollärarnas förmåga att stimulera en positiv 

interaktion mellan vuxen och barn. (Axberg, 2007; Niss, Hindgren & Westin, 2007)	

6.2.5 Bryta beteenden och kompletterande anknytningsperson 
En strategi kan vara att bryta beteenden på olika sätt. Ett sätt kan vara att barnet får lämna 

miljön, antingen att gå till ett annat rum eller att lämna förskolans gård en stund. Att bryta 

beteenden genom att lämna miljön kan vara en liknelse med time-out som beskrivs i 

bakgrunden. Time-out beskrivs som en kortsiktig lösning som för tillfället kan lösa ett 

problemskapande beteende eller hjälpa barnet att hitta ett lugn genom att bryta beteendet. Det 

framkommer att detta inte bearbetar problemet på ett långsiktigt vis då barn inte lär in ett nytt 

beteende utan endast bryter den pågående händelsen (Solter, 2000b). Däremot skiljer sig 

förklaringen till strategierna åt i intervjuerna och i bakgrunden. I intervjuerna framkommer 

det att en pedagog följer med barnet ut från rummet eller miljön. På så sätt kan barnet få hjälp 

att bearbeta och hantera sina känslor med hjälp av en pedagog, vilket även kan leda till 

långsiktiga lösningar då kommunikation och diskussion kan användas. Vilken effekt dessa två 

typer av time-out har skiljer sig åt beroende hur de används. Ett annat sätt att bryta beteenden 

är att pedagoger samspelar och läser av varandra. På så sätt kan pedagoger gå in och byta av 

varandra då problemskapande beteende hanteras. Denna strategi används för att undvika att 

pedagoger hamnar i affekt med barnet. Greene (2003) menar att pedagoger behöver hjälpa 

barn att hitta ett lugn och lära sig kontrollera sina känslor och detta kan göras genom att en 

pedagog följer med ett barn ut ur rummet eller byter miljö och på så sätt bryts affekten, vilket 
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kan hjälpa barnet att återfå kontroll över känslorna. Time-out som strategi kan ses både 

positivt och negativt och kan vara svårt att förstå om det är en fungerande strategi eller inte. 

Vuxna kan inte veta eller förstå hur barn känner sig då de får en så kallad time-out och lämnar 

rummet eller förskolegården. För att veta barns känslor och tankar behövs ett barnperspektiv, 

vilket är något som vuxna inte kan inta. Kanske känner sig barn utvalda på ett positivt sätt och 

privilegierade som får egen tid med en pedagog, samtidigt som barnet får hjälp med att 

hantera sina känslor. Kan detta då bli en slags positiv förstärkning som barn tillslut strävar 

efter? Å andra sidan skulle detta kunna ses som skamfyllt och utpekande då barn måste lämna 

resterande barngrupp. Även här är det viktigt att som pedagog vara medveten om dessa två 

olika synsätt på den nämnda strategin och försöka läsa av hur barnet reagerar.  

Ytterligare en strategi som används är att sätta in en extra personal till arbetslaget. Det kan 

kopplas till användandet av en kompletterande anknytningsperson som beskrivs i tidigare 

forskning. Det lyfts fram i resultatet att det görs för att skapa en trygg relation och då stärka 

förtroende mellan barn och vuxen. Resultat kan kopplas till det Anette Sandberg & Martina 

Norling (2014) förklarar om att en extra resurs likväl kan vara någon ur det ordinarie 

arbetslaget. Det viktiga är att det finns en person som kan följa barnet under dagen för att 

stötta och vägleda. Hagström (2010) skriver att det kan finnas mönster av otrygg anknytning 

hos barn med problemskapande beteende. Av den anledningen kan en extra 

anknytningsperson bidra till kontinuitet och struktur i verksamheten för att skapa trygghet hos 

barn med problemskapande beteende. En extra anknytningsperson medför en trygg miljö för 

barnet men det skapar även möjlighet för pedagogen. Möjligheter som medför att pedagogen 

lär känna barnets signaler och behov vilket gör att det blir lättare att bekräfta barnets känslor 

(Hagström, 2010). Som resultatet visar får pedagogerna en möjlighet att genomföra planerade 

lekrutiner där barnet får en möjlighet att utvecklas och skapa positiva erfarenheter. Inom 

denna strategi kan vi även förstå att det byggs en empatisk identifikation mellan pedagogen 

och barnet där de får möjlighet att uppleva positiva och negativa känslor tillsammans (Niss, 

Hindgren & Westin, 2007). Fördelen med en extra anknytningsperson tror vi är att en 

personal kan knyta an till barnet och förhoppningsvis utveckla en god relation och ökad 

förståelse för barnet. Däremot finns det även fördelar med att inte göra på detta vis utan att 

pedagogerna istället delar på ansvaret. Det används då förskollärare F1 lyfter fram detta som 

en strategi där personalen läser av varandra och kan bytas av under krävande situationer. 

Tillvägagångssätt kan leda till att personalen har mer energi tillsammans än var för sig. Om 

någon känner att den någon dag inte har tillräckligt med energi till att ha ansvaret kan de bytas 
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av med varandra. På så sätt kan kvalitén öka och pedagogerna på avdelningen kan känna att 

de räcker till och gör sitt bästa.   

Något som skiljer sig åt mellan tidigare forskning och bakgrunden är uppfattningen om hur 

väl motiverade barn är till att själva ändra ett beteende som anses som problemskapande. 

Hejlskov Elvén (2009) menar att barn med problemskapande beteende oftast inte själva har 

motivation till att ändra detta beteende. Istället behöver de motiverade vuxna som hjälper till 

med detta. Samtidigt menar Greene (2003) att barn redan är motiverade till att uppföra sig 

’rätt’ samt att undvika problemskapande beteenden, vilket betyder att de inte behöver några 

slags motivationsinstrument från vuxna. Dessa två olika synsätt på motivation kopplas till 

dilemmaperspektivet då det kan skilja sig mycket från individ till individ och att olika 

lösningar fungerar olika beroende på bakomliggande orsaker till det problemskapande 

beteendet. Däremot ställer vi oss frågan om Hejlskov (2009) och Greene (2003) verkligen kan 

veta hur motiverade barn är till att ändra beteenden. För att ta reda på detta tror vi att det 

behövs ett barnperspektiv, vilket är något som vuxna inte kan inta. Detta blir då istället 

vuxnas tolkningar kring barns motivation, vilket kan ses kritiskt då det kan ge en felaktig bild 

av barn.   

6.3 Hur förskollärares förhållningssätt kan stödja barn med problemskapande 
beteende i förskolan 

6.3.1 Stödinsatser i miljön 
Pedagoger kan stödja barn med problemskapande beteende genom olika sätt och det ska utgå 

ifrån varje barns individuella behov (Skolverket, 2016). För att kunna utforma stöd till barn 

med problemskapande beteende i förskolan förstår vi utifrån resultatet att pedagoger bör vara 

medvetna om vad detta begrepp innebär. Utifrån resultatet ser vi att deltagarna i intervjuerna 

definierar problemskapande beteende på olika sätt. De menar att det finns många olika 

faktorer som ingår i detta begrepp. Det lyfts fram att miljön kan vara otydlig vilket kan bidra 

till problemskapande beteende. Det framkommer även att miljön innefattar både människor 

och ting. Lutz (2006) förklarar det som verksamhetsrelaterade aspekter där verksamheten bör 

anpassas efter barnets behov. Resultatet visar även att för att kunna förstå orsaken till det 

problemskapande beteendet behövs det ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det förklaras att 

problemskapande beteendet kan synliggöras av pedagogerna på ett felaktigt sätt då det endast 

ses utifrån ett individcentrerat perspektiv (Tellgren, 2004). Det visas i resultatet att 

pedagogerna ältar händelser och själva felaktigt kopplar händelser i verksamheten till en viss 

individ och ger denne skulden för händelsen trots att just den individen inte varit närvarande. 



41	
	

På grund av att pedagogerna endast haft ett individcentrerat perspektiv har de skapat en 

orättvis bedömning av barnet som ofta uppvisar ett problemskapande beteende. Med ett 

interaktionistiskt perspektiv tas det istället hänsyn till individens omgivning och att det finns 

personer i barnets närvaro som kan påverka situationen (Tellgren, 2004). Problemskapande 

beteenden kan påverkas av exempelvis hemförhållanden, medfödd problematik, av en specifik 

pedagog eller av barngruppen. En helhetsbild över bakomliggande orsaker och vad som kan 

utlösa ett visst beteende behövs ta hänsyn till i förskollärares förhållningssätt när de utvecklar 

stöd för barn med problemskapande beteende.  

Resultatet visar att barn med problemskapande beteende ibland kan behöva lämna gruppen för 

att stödjas i det som individen har svårigheter med som exempelvis samspel och turtagning. 

Detta för att skapa en lugnare och tryggare lärmiljö för barnet och kan ses utifrån det 

kategoriska perspektivet. Kategorisering av barn ses ofta som negativt då de exkluderas från 

den ’vanliga’ barngruppen. Däremot behöver det inte vara negativt då barnet erbjuds en miljö 

som tillgodoser deras behov. För att möta varje barns behov tror vi att det kategoriska 

perspektivet kan ses som positivt. Detta på grund av att barn behöver olika slags stöd vilket 

kan innebära att skiljas från den övriga gruppen för att klara av att använda hela sin potential 

och utvecklas efter sin förmåga.  

6.3.2 Reflektion och utvärdering 
Reflektion och utvärdering kan bidra till en samsyn i arbetslag och det görs enligt vårt resultat 

under arbetslagets gemensamma planeringstid. Det anses vara viktigt då förebyggande arbete 

bidrar till att utveckla stödinsatser i verksamheten och under en del av reflektionstiden kan en 

specialpedagog medverka. En specialpedagog kan se på situationen utifrån vilket kan både ge 

pedagoger nya synsätt och ge förslag på strategier. Resultatet visar att användandet av 

specialpedagog är ett sätt att stödja barn med problemskapande beteende. I tidigare forskning 

kan vi se att det är viktigt med tidiga stödinsatser för barn med problemskapande beteende. 

Tidiga stödinsatser kan förhindra att det problemskapande beteendet påverkar barns 

socioemotionella utveckling. Emotionsfokuserad coping är en strategi som då används när 

förskollärarna upplever att de själva inte kan förändra situationen och behöver stöd i att 

utveckla verksamheten med hjälp av en specialpedagog eller annan habiliteringspersonal. 

Genom detta kan förskollärare få hjälp med att hitta stödinsatser och strategier som är 

anpassade efter barns behov (Axberg, 2007; Hyson & Taylor, 2011; Sandberg & Norling, 

2014; Åsman, 2006). Följande kan även bidra till reflektionstid och ett tillfälle för 

utvärdering. Det i sin tur kan stärka personalgruppens kompetens vilket kan leda till en 
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samsyn kring arbetssätt. Utveckling av pedagogers kompetens handlar om att sträva efter en 

helhetssyn där det inte läggs fokus på barnets brister utan att det finns andra faktorer som 

innefattar att utveckla stödinsatser. Kompetensutveckling innebär att pedagoger kan arbeta 

efter problemfokuserad coping där de själva kan hitta tillvägagångssätt för att reducera 

problemet (Sandberg & Norling, 2014; Åsman, 2006). Däremot kan det diskuteras om 

pedagoger ser emotionsfokuserad och problemfokuserad strategi som något de kan påverka 

själva, då resultatet visar att försvårande omständigheter ofta handlar om avsaknad av samsyn 

i arbetslaget. Samsyn inom arbetslaget anser vi endast kan skapas inom arbetslaget och att 

försvårande omständigheter kan motverkas med en samsyn och förståelse för varandra. Andra 

försvårande omständigheter som nämns handlar om ekonomiska resurser och stora 

barngrupper vilket även det handlar om förskollärares inställning till problem. Där skulle 

coping-strategierna kunna bidra till att se problemen utifrån ett lösningsorienterat arbetssätt. 

Exempelvis förklaras detta att stora barngrupper och ekonomiska nedskärningar är problem 

som förskollärarna själva inte kan ändra. Däremot kan de med en samsyn skapa en 

verksamhet som fungerar utefter barngruppen och de förutsättningar som finns.   
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7. Slutdiskussion 
Studien visar att förskollärare använder sig av flera olika strategier för att möta barn med 

problemskapande beteende. Strategier utformas och ändras utifrån vad varje individ behöver, 

vilket betyder att en typ av strategi kan vinklas och användas på flera olika sätt. Empati är ett 

grundläggande förhållningssätt som förskollärare använder sig av för att förstå och möta barn 

utifrån deras förutsättningar och behov. Empati genomsyrar då alla de strategier som 

framkommit under resultatet och enligt oss svarar det även på frågeställningen om hur 

förskollärare kan stödja barn med problemskapande beteende. Genom empati kan 

förskollärare närma sig barns perspektiv och skapa en nära anknytning till barn samtidigt som 

det skapar en samsyn i arbetslag. Däremot kan det uppkomma situationer då ett empatiskt 

förhållningssätt och nämnda strategier inte tas hänsyn till och blir bristfälligt. Kombination av 

stress, stora barngrupper, personalbrist och avsaknaden av en gemensam samsyn kan bidra till 

att barns perspektiv glöms bort. En följd av detta tror vi kan bli att pedagoger istället 

undermedvetet använder sig av kortsiktiga lösningar som time-out, skäll och konsekvenser, 

vilket under studien framkommit vara lösningar som kan ge motsatt effekt.  

Vi har under studiens gång reflekterat över att barn kan behöva hjälp med att utforma 

strategier för sig själva. Förskollärare kan hjälpa barn att hitta sina egna strategier för att 

hantera sina känslor och situationer som kan upplevas problematiska. På detta sätt blir barn 

mer självständiga och mindre beroende av vuxna i verksamheten. Vilket går hand i hand med 

förskolans läroplan där barn då själva får känna att de gör framsteg och kan övervinna 

svårigheter på egen hand (Skolverket, 2016). Vikten av att barn tidigt erbjuds stöd 

genomsyrar studien och kan kopplas till utvecklingspsykologin som utgör en grund till 

tidigare forskning. Om barn får hjälp att utforma strategier för sig själva kan det få en positiv 

verkan på deras fortsatta utveckling och skolgång.   

Forskning inom detta ämne tror vi kommer att vidareutvecklas mycket inom den närmsta 

framtiden, både inom det psykologiska och det pedagogiska forskningsfältet. Vi tror även att 

det är bra att dessa två forskningsinriktningar samarbetar då de hör ihop och hela tiden kan 

kopplas samman där barnet är i fokus. Genom att kombinera dessa kan förskollärare få en 

djupare förståelse för bakomliggande orsaker till problemskapande beteende. Sedan kan de 

använda sig av detta för att utveckla strategier för att möta barn i verksamheten. Samtidigt kan 

den psykologiska forskningen tillsammans med den pedagogiska forskningen ur ett större 

perspektiv synliggöra de försvårande omständigheterna som nu finns i förskolan. Detta för att 

kunna erbjuda det stöd som varje individ behöver. Vidare forskning kan medföra att det blir 
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mer resurser och mindre barngrupper i förskolan och därmed minskar problemskapande 

beteende där alla barn får bra förutsättningar att utvecklas.  

För vår egen del har studien bidragit till en djupare förståelse för barn med problemskapande 

beteende och förskollärares förhållningssätt. Vi kommer att använda oss av de kunskaper som 

studien visat inom både den psykologiska och den pedagogiska forskningen i vår framtida 

yrkesroll. Studien har bidragit med kunskap om bakomliggande faktorer till problemskapande 

beteende och belyst konkreta strategier som kan användas i verksamheten. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Inledningsfråga:  

Hur länge har du jobbat inom förskolan?  

 

Huvudfrågor: 

Vad tänker du på när du hör ’problemskapande beteende’?  

Berätta om hur ni som arbetslag hanterar problemskapande beteenden? Finns det några 

speciella tillvägagångssätt ni använder er av?  

Finns det några strategier som du tycker fungerar mer eller mindre bra? 

Vad tror du är viktigt att tänka på när man möter barn som har ett ’problemskapande 

beteende’? 

 


