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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att ge inblick i några förskollärares upplevelser och 
erfarenheter av att bemöta barn med utagerande beteende, detta genom följande 
frågeställningar: Hur kan utagerande barn i förskolan bemötas på ett framgångsrikt sätt 
enligt några förskollärare? Hur uppfattar studiens förskollärare sina kompetenser att 
bemöta barn med utagerande beteende? Studien bestod av åtta kvalitativa intervjuer 
utifrån ett kriteriebaserat urvalsförfarande. I resultatet framkom strategier som kan 
liknas vid metoden lågaffektivt bemötande, och även att förskollärarna gör medvetna val 
av olika strategier för att bemöta utagerande barn. Framstående strategier som nämndes 
var att skapa goda relationer till barnen, ett lugnt förhållningssätt samt olika 
förebyggande åtgärder såsom bildstöd och ritstöd. En annan förekommande strategi var 
att separera det utagerande barnet ur barngruppen för att hjälpa barnet att lugna sig. 
Stress framkom som en faktor som gav sämre förutsättningar för förskollärarna att 
bemöta utagerande barn. En slutsats är att ett lugnt förhållningssätt upplevs som 
grundläggande i skapandet av relationer, till skillnad från stress som påverkar 
förskollärarnas bemötande negativt. En annan slutsats är att separering av ett 
utagerande barn från barngruppen, som tycks förekomma, är en framgångsrik strategi 
som är osynlig i den tidigare forskning som redovisas. En övergripande slutsats är att 
studiens förskollärare anser att beprövade och framgångsrika strategier huvudsakligen 
grundlagts i den professionella yrkespraktiken. 

Nyckelord: Förskola, lågaffektivt bemötande, problemskapande beteende, relation, 
strategier, stress  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till alla informanter som har ställt upp och delat med sig av sina 

erfarenheter och på så vis gett oss tillräckligt med empiri för att kunna genomföra 
studien. 
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Inledning  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött barn som av olika anledningar 
visat utagerande beteende. Vi har sett barn som till synes utan förvarning tagit 
strypgrepp på ett annat barn när de varit på väg genom förskolan tillbaka till 
avdelningen, och vid flera tillfällen när barnen leker tillsammans har vi sett barn slå 
kompisar. Utifrån våra egna erfarenheter kan det ibland framstå som att förskolläraren 
hanterar det som händer och bemöter barnet på ett sätt som känns bra för alla 
inblandade, medan förskollärarens bemötande vid andra tillfällen kanske inte givit lika 
goda resultat. 

Vi har även varit med om att de andra barnen i barngruppen påverkats på olika sätt, 
exempelvis att fler barn blir uppjagade, och att förskollärarna har uttryckt en känsla av 
att de inte vet hur de ska hantera den uppstådda situationen. Dessa uppkomna 
händelser stämmer tyvärr inte alltid överens med den beskrivning Skolverket (2019) ger 
om förskolan, som en plats där barnen ska ges trygghet och omsorg samt stimuleras till 
utveckling och lärande i en god miljö. I Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) står det 
att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sina individuella personligheter samt, i 
linje med Skolverket, sina fysiska och psykiska förmågor. 

Gemensamt för alla barn i förskolan, enligt Eresund och Wrangsjö (2008), är att de har 
samma grundläggande behov av att ha någon som bryr sig, skyddar, tröstar, stödjer och 
försöker förstå och förtydliga situationer. Vidare poängterar författarna att dagens 
påtagliga stress med större barngrupper, begränsningar i ekonomiska resurser och 
vårdnadshavare med långa arbetsdagar kan påverka barnen i förskolan negativt. Stressen 
uttrycks på olika sätt hos barnen, en del barn blir ledsna och oroliga medan andra blir 
arga och utagerande. Eresund och Wrangsjö (2008) och Sjöman (2018) förklarar att 
utagerande barn oftare bemöts med ett irriterat eller argsint beteende av en vuxen än 
vad ledsna och oroliga barn gör. När ett barn reagerar utagerande är det enligt Hagström 
(intervjuad av Hedström, 2014) förskollärarens roll att vara lyhörd i situationen och 
försöka förstå och bekräfta barnets känslor. Hur väl förskolläraren bemöter barnet 
påverkas enligt Hägg och Kuoppa (2007) av dennes tidigare erfarenheter och 
föreställningar av barnet och liknande situationer.  

Det har i skolvärlden blivit alltmer förekommande att förskollärare och lärare anammar 
ett lågaffektivt bemötande och ser över sitt eget förhållningssätt för att kunna bemöta 
utagerande barn på bästa sätt. Larsson (2018) skriver att förhållningssättet bygger på 
kunskapen om att affekt smittar. Behåller förskolläraren sitt lugn blir barnet lugnt, men 
om förskolläraren istället bemöter barnet med irritation kan barnet lättare bli mer 
frustrerad. Samtidigt handlar det inte enbart om bemötandet av barnet, utan 
förskolläraren måste skapa sig en förståelse om varför barnet är utagerande och på så vis 
arbeta för en förändring för att det inte ska ske igen. Lågaffektivt bemötande är under 
tiden examensarbetet skrivs ett ämne som vi har sett lett till debatt i olika medier, och 
förhållningssättet har fått både ris och ros runt om i Sverige. 

Oavsett hur framgångsrika arbetssätt pedagogerna i förskolan använder för att bemöta 
utagerande barn förekommer beteendet fortfarande i många barngrupper. Det är inte 
sällan som de uppstådda situationerna kan kännas svåra att lösa och det utagerande 
barnet och barngruppen hamnar i kläm på olika sätt.
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Vi upplever att bemötande av utagerande barn är ett svårt ämne som inte lyfts tillräckligt 
i förskollärarutbildningen utifrån den problematik som vi uppfattar finns i verksamheten. 
Då utagerande beteende bland barnen är ett förekommande problem i förskolan tänker 
vi att det bör finnas mycket praktiskt förvärvad kunskap bland de yrkesverksamma 
förskollärarna. 

Syfte och frågeställningar 

Mot ovanstående bakgrund syftar det här examensarbetet till att ge inblick i några 
förskollärares upplevelser och erfarenheter av att bemöta barn med utagerande 
beteende. För detta syfte utgår vi från dessa två frågeställningar: 

1. Hur kan utagerande barn i förskolan bemötas på ett framgångsrikt sätt enligt några 
förskollärare? 

2. Hur uppfattar studiens förskollärare sina kompetenser att bemöta barn med 
utagerande beteende? 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för val av litteratur och definiera centrala begrepp. 
Därefter följer en genomgång av litteratur och tidigare forskning inom ämnet att bemöta 
utagerande barn. Genomgången kommer behandla förskolans uppdrag, några orsaker till 
utagerande beteenden, betydelsen av miljön och goda relationer, strategier för att 
bemöta utagerande barn, lågaffektivt bemötande, stress i verksamheten och slutligen 
samverkan med hemmet. 

Val av litteratur 

För att hitta relevanta artiklar till studien bokades en tid med en bibliotekarie vid Umeå 
Universitetsbibliotek. Vi fick hjälp och tips på hur vi kunde gå tillväga i sökandet och vilka 
databaser som kunde vara lämpliga att använda, vi använde Ebsco-databasen ERIC. 
Några av sökorden vi använde var toddler, preschool children, externalizing behavior, 
behavior problem och preschool teacher. Den litteratur och de artiklar som har samlats 
in till arbetet är förhållandevis nyutgivna, vilket är ett medvetet val då vi anser att 
förskolan och barnsyn har förändrats över tid.  

Begreppsdefinitioner 

Några centrala begrepp av betydelse i detta arbete är utagerande beteende, 
problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande och affektsmitta. Nedan följer 
definitioner och korta beskrivningar av innebörden av begreppen.  

Utagerande beteende kan förekomma när barnets kognitiva förmåga brister och 
problematiska situationer uppstår på förskolan. Barnets egenskaper kan vara en 
bidragande orsak till att relationen mellan pedagoger och barnet fungerar sämre (Greene 
& Stuart Ablon, 2012). Baker, Grant och Morlock (refererad i Williford, LoCasale-Crouch, 
Whittaker, DeCoster, Hartz, Carter, Wolcott & Hatfield, 2017) förtydligar att utagerande 
beteende kan visa sig i form av aggressioner, trots, impulsivitet och hyperaktivitet. 
Greene (2016) ger i sin tur exempel som slag, sparkar, bitningar, svordomar samt att 
barnet skriker eller spottar. 
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Problemskapande beteende kan förklaras som de beteenden som framkallar svårigheter 
för omgivningen och personerna som befinner sig i den. Det problemskapande 
beteendet blir således kontextbundet eftersom vad som uppfattas som ett problem kan 
variera mellan olika omgivningar och personer (Hejlskov Elvén & Kosner, 2017). 

Lågaffektivt bemötande är en metod som utvecklats för att vara etiskt och juridiskt 
försvarbart i hanterandet av problemskapande beteenden för att kunna skapa en lugnare 
vardag (Hejlskov Elvén & Kosner, 2017). Principer i lågaffektivt bemötande är att 
problemskapande beteenden grundar sig i bakomliggande orsaker samt att andras 
beteenden kan förändras om det egna förhållningssättet till andra ändras (Emet & 
Bühler, 2017).  

Affektsmitta uppstår om en person påverkas av en annan persons känslor, det vill säga 
att den andres känslor adopteras och blir till ens egna. Ju äldre barnet blir desto lättare 
har denne att skilja sina egna känslor från andras. När barnet är mellan 4–8 år börjar det 
få en uppfattning om vilka känslor som är andras respektive de egna (Emet & Bühler, 
2017). 

Emet och Bühler (2017) belyser att det ofta i förskolan förekommer situationer där barn 
agerar utåtriktat och har beteenden som kan anses vara problemskapande. I detta 
examensarbete kommer utagerande beteende och problemskapande beteende 
användas synonymt då vi tänker att utagerande beteenden bland barn i förskolan ofta 
skapar problem för omgivningen på olika sätt. För att beteckna personalen i förskolan 
kommer vi fortsättningsvis att använda oss av begreppen förskolepedagoger och 
pedagoger, då det i förskolans verksamhet finns både förskollärare och annan utbildad 
personal, såsom barnskötare och lärare utbildade för andra årskurser, samt outbildad 
personal. 

Bemötande av utagerande barn 

Förskolans uppdrag 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs uppdraget. I läroplanen står det skrivet 
att förskolan har ett helhetsuppdrag som innefattar omsorg, lärande och utveckling samt 
att uppdraget gäller varje barn i förskolan. 

Jonsson (2016) belyser i sin studie att förskolepedagogens barnsyn kan ha betydelse för 
hur barnets egna uttryckssätt och perspektiv tas tillvara, således är barnets möjlighet till 
att tillägna sig nya kunskaper beroende av pedagogens barnsyn. Forskarna Berthelsen 
och Brownlee (2007) menar att omsorgskvalitén är viktig för barnets lärande och att god 
kvalité på tidiga inlärningsmöjligheter är betydelsefull för att gynna barnets kognitiva 
utveckling. Om personalen tror att omsorg och lärande har betydelse redan i tidig ålder 
blir kvalitén i barnomsorgen bättre. Förhållandet mellan barnet och förskolepedagogen 
vidhålls när pedagogen är lyhörd och uppmärksam på barnets individuella behov. 
Kvalitén på förhållandet påverkar undervisningen och barnets inlärningsförmåga. När 
pedagogen ger positiv respons på barnets prestationer upprätthålls bra relationer och 
barnet blir mer motiverad i sitt lärande (Berthelsen & Brownlee, 2007). 

Bristande kognitiva färdigheter 

Greene och Stuart Ablon (2012) menar att hur väl barnet och en närvarande 
förskolepedagog fungerar ihop har betydelse för barnets eventuella utagerande. Om 
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pedagogen kräver snabba övergångar mellan olika kognitiva lägen och inte tar hänsyn till 
barnets reaktioner är risken större att dessa situationer blir problematiska för barnet. 
Om förskolepedagogen istället är medveten om de situationer som fungerar sämre för 
barnet, visar hänsyn och bemöter barnet på dennes nivå kan det utagerande beteendet 
förmildras. Vidare menar Greene och Stuart Ablon att det finns delade meningar 
angående vilka kognitiva färdigheter som faller inom ramen för innebörden av 
utagerande beteende. Till kognitiva färdigheter räknas barnets förmåga till närvaro och 
planering över sin situation och kommande händelser, förståelsen för sina tankar och sitt 
agerande i olika situationer, förmågan att ändra fokus under olika aktiviteter samt 
flexibilitet i vardagen på förskolan. Författarna menar att barnets utagerande beteende 
måste ses som en brist i någon kognitiv färdighet istället för ett behov av 
uppmärksamhet, bristande anpassningsbarhet eller bristande intresse. Därmed inte sagt 
att brister i barnets kognitiva förmåga alltid leder till ett utagerande beteende (Greene & 
Stuart Ablon, 2012).  

Greene (2016) lyfter begreppet explosiva barn. De explosiva barnen blir ofta och lätt 
frustrerade och visar sina frustrationer genom problemskapande beteenden på 
överdrivna sätt. Greene (2014) menar att dessa problemskapande beteenden, 
explosioner, kan vara utbrott orsakade av ilska, aggressivitet i olika former, impulsivitet 
eller att de inte lyssnar och gör som de blir tillsagda. Dessutom lyfter Greene (2016) att 
barn många gånger kan implodera och bli inåtvända istället för att explodera. Frustration 
kan då visa sig som att barnet exempelvis gråter, får en ångestattack, tjurar eller blir 
tillbakadraget. 

Miljöns betydelse 

Greene (2014) lyfter vidden av att skapa en miljö i förskolan där kraven på barnets 
förmåga att anpassa sig sänks för att barnets frustrationstolerans ska kunna höjas. Miljön 
ska ge barnet och förskolepedagogen förutsättningar att finna gemensamma arbetssätt 
för att minska barnets utagerande beteende. När förskolepedagogen sätter sig in i och 
försöker förstå barnets svårigheter i de olika situationerna leder detta till att barnet 
upplever större kontroll och hanterbarhet i sitt utagerande beteende. Författaren anser 
att miljön ska utformas så att det blir ett verktyg där förskolepedagogen får hjälp att 
fatta kloka beslut, hantera, uppmärksamma och undvika situationer som bidrar till att 
barnets frustration ökar. Greene (2014) nämner att miljön också ska bidra till att 
uppmärksamma pedagogen att tänka kritiskt kring sin relation till barnet. Greene 
betonar också att pedagogen inte ska ta barnets frustration personligt. 

Eresund och Wrangsjö (2008) lyfter, liksom Greene (2014), miljöns betydelse som en 
viktig aspekt när det kommer till att minska problemskapande beteenden och skapa 
förutsättningar för en gynnsam utveckling hos barnet. Förändringar i miljön kan minska 
barnets beteendeproblematik, exempelvis att struktur i verksamheten skapas av en 
förskolepedagog som sätter tydliga gränser, vilket i sin tur begränsar barnets utagerande 
beteende. Pedagogens gränsdragningar ska riktas mot barnets handlingar och inte på 
något sätt mot barnets personlighet. Enligt Eresund och Wrangsjö kan gränssättningar 
medföra att barnet känner sig sedd och upplevelsen av en meningsfull vardag ökar. 
Förskolepedagogen ska med andra ord också se till att ramfaktorerna är tydliga och 
relevanta till barnets kunskaper och förutsättningar. I Hedströms (2014) intervju av 
Martin Forster poängteras omgivningens betydelse för att barn med otillräcklig 
impulskontroll ska hjälpas att fungera i både lärmiljöer och sociala sammanhang. Genom 
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att se sina egna framgångar är det lättare för det impulsiva barnet att lära sig vinsterna 
av att både hålla uppmärksamheten och att slutföra det denne håller på med. 

Relationens betydelse och samspelet mellan barn och pedagoger 

Hune och Nelson (2002) skriver i sin artikel att barn som har ett problemskapande 
beteende ofta har svårigheter med sociala färdigheter, som bland annat kan leda till 
problem med relationer till andra människor. Barnet ifråga förväntas ofta själv lösa de 
konflikter eller problem som uppstår till följd av detta, och när det inte klarar det blir 
problemen större och förmågan till att skapa och upprätthålla positiva relationer till 
andra barn minskar. Jonsson (2016) menar att pedagogens attityder, erfarenheter och 
kunskaper påverkar barnets tillgång till delaktighet och förmåga att förstå sig själv och sin 
omgivning i verksamheten. Vidare menar forskaren att pedagogen har ansvar i 
kommunikationen med barnet och för att barnets kompetenser inte ska gå förlorade 
måste det omges av observanta och kunniga pedagoger. 

Eresund och Wrangsjö (2008) belyser att förskolans barn får en positiv vardag, en känsla 
av meningsfullhet på förskolan och sina behov tillgodosedda genom att pedagogerna 
uppmärksammar negativa mönster i relationerna till barnen. Berthelsen och Brownlee 
(2007) visar i sin studie att förskolepedagogerna belyser den goda relationen till barnet 
som grunden för en bra omsorg, detta innefattar även att bygga goda relationer till 
vårdnadshavarna. Mycket tid lades åt att sätta sig in i barnets personliga och individuella 
behov, något som ledde till att pedagogerna lättare kunde utforma en anpassad 
verksamhet. 

Att ha kunskaper om barnets begränsningar menar Greene (2014) är avgörande för att 
kunna möta och hjälpa barnet. Att ha kunskap om barnets svårigheter, men också kring 
vad barnet klarar, hjälper förskolans pedagoger att fatta realistiska beslut när det 
kommer till att minska barnets frustrationsnivå och istället börja fokusera på de 
färdigheter som barnet besitter. Forster, intervjuad av Hedström (2014), belyser att det 
är effektivt att skapa situationer där barn med exempelvis otillräcklig impulskontroll får 
lyckas. Om barnet börjar tappa kontrollen är det förskolepedagogen som ska hjälpa 
barnet att hantera situationen på bästa sätt, genom att hejda barnet innan något händer 
eller genom att avleda det. Forster är noga med att belysa att barn med bristande 
impulskontroll inte blir hjälpta av att någon säger åt dem att tänka efter innan de gör 
något som blir fel. I och med att barnet har svårigheter att hantera sin impulsivitet, är det 
bättre att istället försöka hjälpa barnet i den uppkomna situationen.  

Forster (Hedström, 2014) berättar vidare om utagerande barn i förskolan. Han menar att 
det är viktigt att förskolepedagogen avbryter beteendet som kan leda till en konflikt, men 
att ingripandet inte ska var högljutt då barnet brukar kunna bli mer provocerad av det. 
Forster menar att ett lågmält ingripande är ett sätt att hjälpa barnet att inte 
kategoriseras negativt som den som slåss av de andra barnen och minska risken att de 
andra barnen undviker barnet som kan reagera utåtriktat. Forster förtydligar att 
pedagogens lågmälda avbrytande signalerar att handlingen inte tolereras samt att barnet 
ofta vet att den gjorde fel, i den aktuella situationen behöver barnet inte få det förklarat 
för sig. Foster (Hedström, 2014) menar istället att förskolepedagogerna och barnet kan 
föra en dialog om moraliska frågor i syfte att utveckla barnets förståelse och empati vid 
ett annat tillfälle än just när pedagogen avbryter ett utagerande barn. Hur pedagogerna 
väljer att hantera en uppkommen konflikt är mer modell för hur barnen lär sig hantera 
liknande situationer än vad pedagogerna säger att barnen ska göra. I linje med Jonsson 
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(2016) menar Forster att barnen inte kan bära ansvaret att utveckla sociala färdigheter, 
utan att det ligger på förskolepedagogerna. Något som kan utveckla barns sociala 
färdigheter är att medvetandegöra barnen om att alla är olika, att inte se 
personlighetsdrag som problem och att reflektera över vilka gruppsammansättningar 
som gynnar barnens sociala utveckling bäst. Vidare lyfter forskaren Forster att negativitet 
är något som upplevs väga tungt i förskolan och att det behövs mycket positiv feedback 
för att kompensera det negativa. Han belyser dock att det inte fungerar att pedagoger 
inom skolväsendet agerar på olika sätt för att undvika att provocera något barn i onödan, 
även det negativa måste få ta sin plats i en relation. 

Strategier för att minska utagerande beteenden hos förskolebarn 

Moffat (2011) visar i sin studie att förskolepedagogers beröm leder till att förskolebarn 
visar mindre utagerande beteenden. I studien deltog en förskolepedagog och ett barn. 
När förskolepedagogen verbalt berömde barnet utifrån ett specifikt beteende, 
tydliggjorde denna för barnet vilket beteende som avsågs. En ökad användning av det 
beteendespecifika berömmet ledde till att förskolepedagogen inte tillrättavisade barnet 
lika ofta som tidigare. När förskolepedagogen var tydlig med vilket beteende eller vilken 
handling denne berömde valde barnet att upprepa det specifika beteendet eller 
handlingen. Resultatet visar också att frekvensen av barnets utagerande beteenden sjönk 
samtidigt som barnet visade fler beteenden av empatisk och förstående karaktär 
gentemot sina kamrater. Förskolepedagogen som deltog i studien upplevde att det gav 
en bättre relation mellan henne och barnet. Dessutom hade hon tillämpat arbetssättet 
med de andra barnen i gruppen och upplevde även där samma positiva resultat på 
relationerna 

I linje med Moffat (2011) menar Sutherland, Conroy, Abrams och Vo (2010) att beröm 
från pedagogen gällande specifika beteenden eller prestationer minskar utagerande 
beteenden och förbättrar både förskolemiljön och relationen mellan barnet och 
förskolepedagogen. Sutherland m.fl. belyser även andra strategier i sin studie som ger 
samma resultat, nämligen feedback från pedagogen, korrigerande feedback och 
möjlighet att svara barnet. Feedback från pedagogen innebär att denne bekräftar 
barnets svar eller beteende, en strategi som håller barnet engagerat och stärker 
relationen. Korrigerande feedback används för att stödja barnets lärande och framgång 
efter felaktigt svar eller beteende. Strategin syftar till att barnet ska lära sig av sina 
misstag samtidigt som pedagogen tillhandahåller det rätta svaret. Angående pedagogens 
möjlighet att ge svar åt ett barn så har det visat sig att barn som kontinuerligt får svar 
från pedagogen är mer deltagande i undervisningen, genom frågor får barnet tillägna sig 
nya färdigheter. I förskolan upplever pedagogerna sig begränsade att svara på barns 
frågor, istället måste pedagogerna i större utsträckning ställa frågor till barnen, i syfte att 
öka interaktionen. 

En annan typ av strategi kan vara att hjälpa barnet hantera sina affekter och utveckla 
sina sociala kompetenser. Mihic, Novak, Basic och Nix (2016) har gjort en studie om 
effekterna av Preschool PATHS, ett program som lär barn emotionella och sociala 
kompetenser, såsom att känna igen affekter, att inte gå upp i affekt, utveckla 
kommunikationsfärdigheter och förbättra relationer och självkänsla. Under studiens gång 
minskade aggressiva och problemskapande beteenden medan de beteenden som 
klassades som sociala ökade. Hune och Nelson (2002) lyfter att forskare är överens om 
att insatser riktade mot förebyggande av sociala och beteendemässiga problem är 
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effektiva och borde börja tidigt i ett barns liv. Forskning tyder på att barn som uppvisar 
beteendeproblem kan identifieras så tidigt som i treårsåldern. 

Lågaffektivt bemötande 

De grundläggande tankarna bakom lågaffektivt bemötande beskrivs av Emet och Bühler 
(2017). Författarna är noga med att belysa vikten av att som förskolepedagog komma 
ihåg att det vid varje tillfälle som ett barn är utagerande finns en bakomliggande orsak. 
Ännu en huvudsaklig tanke som lägger grunden för metoden är att andras beteenden kan 
förändras om det egna förhållningssättet till andra förändras. 

Enligt Emet och Bühler (2017) har förskolepedagogerna ansvaret för den uppkomna 
situationen där barnet visar utagerande beteende. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) 
poängterar att barn gör så gott de kan och uppför sig efter bästa förmåga, och att om det 
ändå inte fungerar är omgivningens krav ofta för höga. Utöver att se över dessa 
situationer, och de förväntningar som finns på barnet, bör förskolepedagogerna också 
reflektera över vad som krävs av barnet för att klara av situationen. Vidare menar 
författarna att barn alltid agerar efter vad som är mest begripligt för dem i den givna 
situationen. Således måste förskolepedagogerna se till att det finns förutsättningar för 
barnet att begripa situationen och genom den vägen minska de problemskapande 
beteendena. 

Emet och Bühler (2017) menar att utöver stressframkallande krav från omgivningen och 
olika sårbarheter hos individen, som exempelvis hyperaktivitet, utvecklingsstörning, 
sensorisk överkänslighet och kommunikationssvårigheter, kan även affektsmitta vara en 
faktor som leder till att barn blir arga. Affektsmitta kan leda till att barnen på förskolan, 
som från början var glada och på bra humör, anammar irriterade känslor som exempelvis 
en förskolepedagog visar på grund av stress. I sin tur kan den förändrade känslan hos 
barnen, som grundar sig i affektsmitta, utmynna i att något barn reagerar utåtriktat 
(Emet & Bühler, 2017). Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) poängterar att affektsmitta också 
kan användas i lugnande syfte i vissa situationer, exempelvis för att trösta ett barn som 
är ledset. På samma sätt som att affekter smittar kan miljön också påverka barnets 
affekter, exempelvis kan en stressig miljö leda till stress hos barnet likaväl som en lugn 
miljö kan leda till lugn. 

Vidare menar Emet och Bühler (2017) att en systematisk kartläggning av de uppstådda 
situationerna kan vara en god hjälp i det lågaffektiva arbetet för att kunna förebygga 
framtida situationer där barnet blir utagerande. Det som eftersöks i dessa kartläggningar 
är mönster som kan ge indikationer på i vilka situationer barnet reagerar och vilka 
varningstecken barnet visar innan det blir utagerande. Dessa varningstecken ger 
förskolepedagogerna en chans att hinna agera och hjälpa barnet hantera situationen 
innan den eskalerar. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) lyfter också vidden av att utvärdera 
de situationer som har hänt för att undvika att de händer igen. Ett bra hjälpmedel kan då 
vara att ta in en utomstående för handledning, denne kan då se på situationen på ett 
nytt sätt, vilket kan medföra att förskolepedagogerna kan få nya infallsvinklar och idéer 
som kan hjälpa dem att lösa situationen. 

Emet och Bühler (2017) poängterar att oavsett hur väl förskolans pedagoger arbetar med 
att hjälpa barnet att förebygga och hantera incidenter kommer det alltid finnas barn med 
utagerande beteenden och situationer som mynnar ut i kaos. Att ta ett steg tillbaka kan 
många gånger vara mer effektivt än att fysiskt ta tag i barnet då ett utagerande barn som 
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blir fasthållet kan känna ännu mer ångest. När barnet har fått mer utrymme och 
förskolepedagogen tar kontakt med barnet bör förskolepedagogen inte hålla 
ögonkontakten länge då det i sig kan upplevas som hotfullt och barnet kan bli 
utagerande igen. Galvin (refererad i Emet & Bühler, 2017) menar att reagera tvärtom 
mot vad instinkten säger kan vara ett framgångsrikt sätt att bemöta barnet för att det 
utagerande beteendet ska bli kortare. Till exempel har studier visat att om barnet kastar 
saker avtar beteendet snabbare om barnet får fortsätta kasta istället för att en pedagog 
håller fast barnet. 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) anser att barn med utagerande beteende ibland får en 
orättvis behandling gentemot övriga barn i gruppen. Författarna menar att alla barn har 
olika förmågor och det är förmågorna barnen måste behandlas utifrån. Det kan 
underlätta om det utagerande barnet har fått rätt till stöd i någon form, men har det inte 
fått det kan det vara svårt för övriga barn i gruppen att förstå varför just det barnet får 
sitta i en vuxens knä på samlingen, gå ut sist eller få hjälp med att städa undan. Vidare 
menar författarna att det är viktigt för pedagogerna att skapa en vardag på förskolan där 
alla barn känner sig rättvist behandlade, men att detta tyvärr inte är möjligt. Alla barn 
har olika behov som måste få uppmärksammas och prioriteras efter deras förmågor och 
då kan inte alla barn behandlas lika. Enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) är det också 
viktigt att förskolepedagogerna tidigt tydliggör deras arbetssätt, både för barn och 
vårdnadshavare, och att det arbete som utförs i verksamheten är anpassat efter varje 
barns individuella behov.  

Stress i förskoleverksamheten 

Edfelt (2015) menar att ett problemskapande beteende kan skapa stress och en känsla av 
förtvivlan hos förskolepedagogerna, speciellt om beteendet är svårlöst. Enligt Sjömans 
(2018) studie är det betydelsefullt att använda sig av arbetslagets strategier och 
kompetenser. Arbetslaget består av en unik grupp av människor och därför är det viktigt 
att det förs en dialog och en reflektion kring bakomliggande faktorer som utlöser barnets 
utagerande beteende. Edfelt (2015) poängterar medvetenheten kring att varje barn är 
unikt och att variationerna i lösningar av utagerande beteenden är oändligt, något som 
varje förskolepedagog måste ha i åtanke när de utformar en verksamhet för att skapa en 
fungerande vardag för dessa barn. 

Enligt Edfelt (2015) och Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) påverkar den stress som kan 
göra sig närvarande i förskolan, förskolepedagogers sätt att handla och agera. När 
problemskapande beteende uppstår eller blir svåra att lösa är det lätt att 
förskolepedagogen känner sig frustrerad, då finns det en risk att frustrationen går ut över 
barnet. Sjöman (2018) menar att pedagogen i dessa stunder måste sätta sig in i och 
försöka förstå barnets situation samt reflektera över hur barnet påverkar pedagogens 
humör och sätt att agera. Edfelt (2015) lyfter att barnet har själv inte valt att hamna i den 
uppstådda situationen på förskolan, det vill säga att vara tillsammans med andra barn 
och anpassa sig till de ramfaktorer som pedagogerna har utformat för verksamheten. Om 
barnet känner att pedagogens känslor för barnet inte är positiva blir det svårt för barnet 
att göra förändringar i beteende och mönster. Sjöman (2018) menar, liksom Forster 
(intervjuad av Hedström, 2014) och Jonsson (2016), att det är förskolepedagogen som 
bär ansvaret över relationen till barnet och därför poängterar Sjöman att pedagogen 
måste se över sina handlingar för att barnet ska kunna skapa en förändring i sina. Positiv 
uppmärksamhet på barnets konkreta handlande bidrar till att det inhämtar nya 
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kunskaper och utvecklas. Enligt Edfelt (2015) är det lätt att pedagoger som är frustrerade 
ser barnets sätt att vara och agera som en del av barnets personlighet. Det är viktigt att 
inte blanda ihop dessa med varandra då barnet inte får definieras av sina handlingar 

Samverkan med hemmet 

Att förskolans pedagoger och vårdnadshavare har en gemensam bild av barnet 
underlättar i arbetet som sker på förskolan, något som betonas av Edfelt (2015). Den 
gemensamma bilden leder till att pedagoger och vårdnadshavare ska kunna arbeta mot 
samma mål och lättare förstå och hjälpa barnet som visar problemskapande beteenden. 
Det kan vara betydelsefullt att prata igenom vilken sorts kommunikation pedagoger och 
vårdnadshavare ska ha, då samtalet vid lämning och hämtning kan ta längre tid. Gäller 
det något som har hänt på förskolan under dagen och som kan vara jobbigt för 
vårdnadshavaren att höra kan det vara lämpligt att gå undan för att samtala om det. Att 
gemensamt komma överens om hur kommunikationen ska se ut hjälper de båda 
parterna att förstå varandra bättre och på så sätt ökar deras kunskap kring hur de ska 
möta och hjälpa barnet på bästa sätt (Edfelt, 2015). 

Metod 

Nedan följer en redogörelse av metodval, vilken datainsamlingsmetod som använts och 
varför. Vi redovisar också hur urvalet har gått till och hur vi har tillämpat forskningsetik. 
Vi redogör för genomförandet av insamling av data och hur den analyserats. Därefter 
diskuteras metoden och trovärdigheten. 

Datainsamlingsmetod 

I detta examensarbete vill vi få en inblick i förskollärares upplevelser och erfarenheter av 
att bemöta barn med utagerande beteende. Vi har därför valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer, till skillnad från de studier som redovisats i den tidigare forskningen 
där metoderna innefattar skattningsskalor, observationer, rapporter och frågeformulär 
(Mihic m.fl., 2016; Moffat, 2011; Williford m.fl., 2017; Sjöman, 2018). Kvalitativa 
intervjuer innebär, enligt Trost (2010), att informanterna med egna ord får berätta om 
sina upplevelser och erfarenheter kring det specifika ämnet. Kvalitativa intervjuer syftar 
till att skapa en djupare förståelse kring ett fenomen eller ett specifikt ämne. 

Vi har genomfört intervjuer med sju yrkesverksamma förskollärare och en barnskötare 
under mars 2019. Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide med 
förbestämda frågor (bilaga 1). En informant bad om att få intervjuguiden i förväg varvid 
vi mejlade de fyra övergripande frågorna: bakgrund, att bemöta barn med utagerande 
beteende, upplevelser av kunskaper och kompetens i praktiska situationer och 
lågaffektivt bemötande. Vi har gjort alla intervjuerna tillsammans och använt oss av 
mobiltelefoner för ljudupptagning. De inspelade intervjuerna har sedan transkriberats. 
Enligt Trost (2010) medför kombinationen av ljudupptagning och transkribering att 
insamlad data blir mer tillförlitlig. En av oss har lett intervjun och den andra har lyssnat 
aktivt och ställt följdfrågor för att ge informanten möjlighet att förtydliga sina utsagor. 

För att skapa förtroende i intervjusituationen lade vi fram intervjuguiden på bordet vid 
intervjutillfället, detta medförde att informanterna fick en insikt i hur intervjun var 
strukturerad. Intervjuguidens första fråga gällde bakgrunden, där informanten fick 
berätta om arbetslaget och den aktuella barngruppen, detta kan enligt Trost (2010) 
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medföra att informanten slappnar av och intervjun får ett bättre flyt. En 
semistrukturerad intervju med öppna frågor har använts för att ge informanten möjlighet 
till utvecklande svar. Trost (2010) lyfter också att informanter kan bli påverkade av 
varandras svar om de intervjuas tillsammans. Utifrån risk för påverkan och för att varje 
informant skulle få komma till tals har vi intervjuat en förskolepedagog i taget. 

Utifrån den begränsade tid (10 veckor) som vi hade till förfogande för examensarbetet 
var det möjligt att genomföra och analysera kvalitativa intervjuer. Vi anser att kvalitativa 
intervjuer varit en användbar metod för att nå syftet med den här studien, då det 
handlar om att ge en inblick i de kunskaper och upplevelser som studiens förskollärare 
besitter. 

Urval 

I studien har vi använt oss av kriteriebaserat urval och till viss del snöbollsmetoden. I 
kriteriebaserat urval väljs informanter som uppfyller ett speciellt syfte ut (Christoffersen 
& Johannessen, 2015). Vi valde kriteriebaserat urval för att vi ville försäkra oss om att 
informanterna hade kunskap om ämnet. Utifrån vår kommande yrkesroll har vi valt att 
intervjua förskollärare i det här examensarbetet. Vi kontaktade sju verksamma 
förskollärare och en verksam barnskötare i en större stad med omnejd, som arbetat 
inom förskolan under olika lång tid då vi hoppades att det skulle ge oss ett bredare 
resultat. En informant avböjde frågan om deltagande i studien och gav då förslag på en 
ersättare som också uppfyllde kriteriet, denna ersättare tackade ja. Christoffersen och 
Johannessen (2015) skriver att när en tilltänkt informant hänvisar till andra deltagare 
som kan passa syftet för studien kallas urvalsförfarandet för snöbollsmetoden.  

Vi kontaktade förskolepedagoger som vi träffat sedan tidigare och som vi ansåg var 
relevanta utifrån studiens syfte, det vill säga de som vi visste har praktisk kunskap om 
barn med utagerande beteende och därmed uppfyllde kriteriet för studien. 
Informanterna kontaktades via telefon angående medverkan samt i syfte att få 
ytterligare kontaktuppgifter. Vi mejlade samtliga deltagare informationsbrev (bilaga 2) 
där en kort beskrivning av arbetet, behandling av insamlade data samt hur vi förhåller 
oss till de forskningsetiska principerna ingår. 

Antalet informanter bestämdes till åtta då vi anser att det var lämplig mängd utifrån 
studiens syfte och storlek. Trost (2010) menar att vid kvalitativa intervjuer är det bra att 
ha få informanter då det medför att det blir lättare att få en översikt över gemensamma 
eller enskilda detaljer. Deltar en större mängd informanter kan insamlade data lätt bli 
svår att hantera och det kan vara svårt att hitta specifika detaljer. 

Forskningsetiska överväganden 

Arbetet strävar efter Vetenskapsrådets (2017) krav på etiska principer som forskare bör 
förhålla sig till, samt den forskningsetik som Johansson och Svedner (2010) lyfter. Nedan 
följer en beskrivning av hur vi förhåller oss till etiska aspekter.  

Deltagarna i studien ska enligt Johansson och Svedner (2010) ha fått en tydlig förklaring 
till studiens syfte samt att de själva har fått bestämma över sin medverkan. Om 
deltagarna ej vill delta eller undviker att svara på en fråga måste detta ske utan några 
vidare frågor från forskaren. Informanterna fick informationsbrevet mejlat till sig, där 
information om studiens syfte samt hur vi behandlar deras deltagande och anonymitet 
stod beskrivet. Vid intervjuns början informerades informanterna ytterligare om studiens 
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syfte och hur vi förhåller oss och behandlar insamlade data samt att all data kommer att 
förstöras när examensarbetet är godkänt.  

Anonymisering innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att de personuppgifter eller svar 
som samlats in inte ska kunna kopplas till någon enskild individ. Samtliga informanter i 
intervjun informerades om detta innan ljudupptagningarna började. Vid transkriberingen 
gavs informanterna fingerade namn. Vid de exempel som informanterna gav om enskilda 
barn används också fingerade namn. Om informanten berättade något som kunde röja 
dennes eller förskolans identitet har detta tagits bort ur transkriptionen, även det i syfte 
att uppfylla anonymitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Under arbetets gång har 
insamlade data förvarats på ett sådant sätt att obehöriga ej har haft tillträde till den.  

Genomförande 

Via telefonkontakt med informanterna bokade vi in intervjuerna. Vi anpassade oss efter 
informanterna och lät de välja dag, tid och plats. Sju intervjuer genomfördes i avskilda 
rum i anslutning till förskolorna som informanterna arbetade på och en intervju skedde i 
ett bokat grupprum utanför förskoleverksamheten. 

Intervjuerna började med att vi frågade informanten om denne hade läst 
informationsbrevet som tidigare skickats ut via mejl. Hade informanten inte läst 
informationsbrevet fick denne ta del av ett utskrivet. Vidare frågade vi om tillåtelse att vi 
båda använde ljudupptagning, för att förebygga eventuella tekniska problem, vilket 
samtliga informanter godkände muntligt. En av oss ledde intervjun och den andra följde 
med i samtalet och lyssnade aktivt för att kunna ställa frågor för förtydligande. Vi ledde 
fyra intervjuer var. Intervjuguiden var utskriven och i några av fallen ville deltagarna ha 
pappret framför sig för att lättare komma ihåg frågan som ställts. Intervjuerna tog mellan 
25–55 minuter och i några av intervjuerna har det förekommit en del tillägg efter att 
ljudupptagningarna avslutats. Tilläggen antecknades då med papper och penna. 
Avslutningsvis frågade vi om informanten hade någon fråga eller något att tillägga. Vi 
frågade också om vi hade tillåtelse för vidare kontakt om ytterligare frågor uppstod, 
vilket samtliga informanter svarade ja på.   

Analysmetod  

Bryman (2018) skriver att kvalitativa studier tenderar att leda till stora mängder 
ostrukturerade data och att det inom det kvalitativa området inte finns etablerade 
dataanalysmetoder på samma sätt som inom det kvantitativa. Patton (refererad i Fejes & 
Thornberg, 2015) menar att alla kvalitativa analyser arbetas med på olika sätt eftersom 
de kvalitativa studierna är olika. För att fånga informanternas rikliga erfarenheter har vi 
för den här studien analyserat det insamlade kvalitativa intervjumaterialet i flera steg, 
och med medverkan av oss båda.  

Första steget i analysen var transkribering av intervjuerna. Transkriberingen har skett i 
anslutning till respektive intervju och löpande under arbetets gång, något som Patel och 
Davidson (2011) belyser som en viktig del i arbetet för att ta tillvara på idéer och tankar 
som kan uppkomma i samband med intervjuerna. Vi har skrivit ut längre pauser med 
punkter, skratt inom parentes och icke-verbal kommunikation som mm-ljud, detta för att 
transkriptionen ska bli så lik informanternas sätt att uttrycka sig som möjligt, som även 
Patel och Davidson (2011) betonar är av vikt. Upprepningar har tagits bort vid 
transkriberingen för att endast välja de mest betydelsefulla delarna av intervjun, samt för 
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att det ska bli lättare för läsaren att följa med. Transkriberingen har skett växelvis genom 
att den av oss som ledde intervjun har lyssnat på inspelningen och skrivit ner den på 
datorn. I det andra steget, när samtliga intervjuer hade transkriberats, lyssnade vi 
igenom varandras intervjuer för att säkerställa att inget väsentligt missats i 
transkriptionen. I ett tredje steg, har hela det transkriberade materialet analyserats 
ytterligare genom att vi har läst igenom transkriptionerna flera gånger med olika fokus 
för att täcka upp de forskningsfrågor vi ställt. Datamaterialet har kategoriserats utifrån 
fokusområdena med hjälp av anteckningar och färgkodning. Den sammantagna analysen 
av intervjuerna resulterade i följande sju fokusområden utifrån informanternas 
perspektiv: 

 Hur barn är utagerande och i vilka situationer 

 Informanternas erfarenheter av utagerande barn 

 Informanternas upplevelser av att bemöta utagerande barn 

 Informanternas upplevelser av kunskap och kompetens 

 Fördelar och hinder gällande lågaffektivt bemötande. 

 Stress i verksamheten 

 Förändringar över tid  

I analysens fjärde och sista steg jämförde vi informanternas utsagor utifrån 
fokusområdena och letade efter gemensamma teman och skillnader, detta för att tydligt 
kunna presentera resultatet. Bryman (2018) förklarar begreppet tema som kategorier 
som framkommer i datamaterialet och som uppmärksammas av forskaren. 

Metoddiskussion 

Vi anser att kvalitativa intervjuer var den metod som svarade bäst mot examensarbetets 
syfte då intervjuerna ger fördjupad förståelse kring ett särskilt ämne, något som Trost 
(2010) poängterar. Observationer hade varit relevanta som en del i studien för att 
jämföra informanternas bakomliggande reflektioner och agerande i uppstådda 
situationer, men hade i sin ensamhet inte kunnat ge svar på förskollärares upplevelser 
och erfarenheter av att bemöta utagerande barn. Anledningen till att vi valde att enbart 
genomföra kvalitativa intervjuer var således för att vi upplevde att metoden var bäst 
lämpad till examensarbetets syfte, men också utifrån arbetets omfattning. 

Vi valde att göra ett kriteriebaserat urval (Christoffersen & Johannessen, 2015) för att 
säkerställa att de informanter som deltog hade kunskap inom ämnet. Hade vi använt oss 
av ett slumpmässigt urval hade det funnits en risk att informanterna inte hade besuttit 
de kunskaper vi sökte, vilket hade påverkat datamaterialet och trovärdigheten. Detta 
hade i sin tur medfört att vi hade fått söka fler informanter för att få tillräckligt med 
datamaterial till studien. Ett slumpmässigt urval hade heller inte svarat på syftet och 
frågeställningarna lika bra då studiens fokus inte låg på att få fram ett generaliserbart 
resultat, utan snarare på att belysa framgångsrika strategier från pedagoger med 
erfarenhet av ämnet. De deltagande informanterna arbetar på förskolor i olika områden, 
vilket leder till att vi täckt upp flera socioekonomiska variationer inom barngrupperna. 
Dessutom förekommer stor variation i informanternas yrkesverksamma tid, hela 31 år, 



 

17 

 

något som gjorde urvalet bredare och resultatet mer trovärdigt, liksom de 
socioekonomiska variationerna.  

Examensarbetets intervjuer har skett med en informant i taget och i enskilda rum. Tiden 
har varit väl tilltagen, ungefär 50 minuter, för att informanterna ska få möjlighet ge 
uttryck för sina reflektioner, upplevelser och erfarenheter. Samtliga intervjuer och 
analyser har genomförts av oss båda. Trovärdigheten ökar genom att vi båda deltog 
aktivt vid samtliga intervjuer eftersom dessa då blev av samma karaktär och möjligheten 
till förtydliganden och följdfrågor ökade. Vi har varit noggranna med att ställa öppna 
frågor istället för ledande, något som Trost (2010) belyser när han skriver att 
trovärdigheten ökar då informanterna tillåts ha sina egna åsikter.  

Vid den intervju där övergripande frågor hade skickats i förväg till informanten hade 
denne förberett några tankar och början av intervjun utgick därför mycket från det som 
informanten skrivit ned. Efter den första övergripande frågan om bakgrund lämnade 
dock informanten förberedelserna och svarade spontant på intervjufrågorna. Att lämna 
ut de övergripande frågorna upplevde vi skapade en trygghet för informanten inför 
intervjun samtidigt som det inte blev alltför förberedda svar, som det hade kunnat bli om 
den fullständiga intervjuguiden skickats ut. 

Eftersom vi båda deltagit även i analyserna av alla intervjuer har dessa analyserats på ett 
likvärdigt sätt. Hade vi delat upp intervjuer och analys mellan oss hade det kunnat leda 
till olika karaktär på intervjuerna eller att transkriptionerna hade analyserats på olika 
sätt. Patel och Davidson (2011) lyfter vikten av att transkriptionen skrivs på det sätt som 
informanten formulerar sig. Vi har förhållit oss till informanternas sätt att uttrycka sig 
och skrivit det de har sagt, endast smärre justeringar har gjorts för att underlätta för 
läsaren. Vi har skrivit ut utfyllnadsord, skratt och pauser, allt för att transkriptionen ska 
vara så lik intervjun som möjligt. Sammantaget vill vi påstå att studien som vi redovisat, 
det metodiska genomförandet och den noggranna transkriberingen bidrar till 
trovärdighet i studiens resultat. Trovärdigheten ökar också eftersom intervjuerna har 
analyserats flera gånger och i flera steg, en aspekt som även Trost (2010) lyfter. 

Metoden är tydligt beskriven, tillvägagångssätt för datainsamling, urval och analysens 
samtliga steg är utförligt formulerade och vi anser därför att examensarbetet är 
transparent i sitt utförande och att trovärdigheten då också kan bedömas som hög. Enligt 
Bryman (2018) innebär just transparens att metodavsnittet och vägen till resultatet är 
tydligt beskrivet i sitt genomförande. 

Resultat och analys 

Nedan följer en redogörelse och analys av studiens resultat. Resultatet beskriver sju 
förskollärares och en barnskötares upplevelser och erfarenheter av att bemöta 
utagerande barn. Resultatet presenteras under de sju, tidigare nämnda fokusområdena. I 
samband med varje fokusområde analyseras resultatet i relation till den tidigare 
forskning och litteratur som finns beskrivet i bakgrundsavsnittet. 
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Hur barn är utagerande och i vilka situationer 

Hur är barn utagerande? 

Exempel på utagerande beteenden, som samtliga informanter nämner, är att barnen är 
fysiskt utagerande mot andra barn eller pedagoger. Till fysiskt utagerande räknar 
informanterna att barnen slåss med och utan föremål, sparkas, knuffas, nyps, spottas, 
bits, rycker i kompisar, välter möbler och kastar saker. Utagerande beteende kan också 
vara att barnen river ner saker i verksamhetens miljö, eller som Robin beskriver det: “[...] 
man kanske mer uppe i sina kompisar”. Resultatet stämmer till stor del överens med det 
som framkommer i litteraturgenomgången och tidigare forskning (Greene, 2016; Baker 
m.fl., refererad i Williford m.fl., 2017). 

Några informanter lyfter också att barn visar utagerande beteenden av verbal karaktär. 
Verbalt utagerande kan vara högljuddhet, att barnen skriker, gråter, säger elaka saker till 
de andra barnen i barngruppen samt uttrycker förolämpningar (jfr Greene, 2016). Lo 
berättar: ”[…]ett barn kastade stolar mot kompisar […]och ropade samtidigt att han 
skulle döda dom […]”. 

En informant nämner också självskadebeteenden som en form av utagerande beteende. 
Självskadebeteenden beskrivs vara de beteenden som i det långa loppet skadar barnet 
själv, exempelvis att förstöra för kompisar. Cleo ger ännu ett exempel på 
självskadebeteende: “Ja, alltså att barn som rycker sig själva i håret, så dom sliter av sig 
hårtufsar när dom blir frustrerade”. I den tidigare redovisade forskningen framkommer 
inte självskadande beteenden, dock lyfter Greene (2016) att barn kan implodera och att 
ilskan då blir inåtvänd. 

I vilka situationer är barn utagerande? 

Informanterna beskriver olika situationer där de upplever att barn kan bli utagerande. 
Situationer som ofta kommer på tal är övergångar mellan aktiviteter (jfr Greene & Stuart 
Ablon, 2012). Mika beskriver: “Jag har träffat på många barn där det blir svårt med 
övergångar. Att byta eller bryta, kan räcka för ett utbrott för vissa”. Dessutom kan andra 
förändringar vara bidragande till utagerande beteende, exempelvis att en förälder är 
bortrest, familjen har flyttat, barnet ska börja på en ny förskola eller att det sker något 
som barnet inte planerat. I Intervjuerna framkommer det att barnet kan ta med sig 
känslor hemifrån till förskolan där de uttrycks i form av ett utagerande beteende. Vidare 
beskriver Mika utagerande beteende så här: “Om de blir arga eller ledsna så...så blir 
känslorna så stora att de kommer ut på fel sätt. Det blir besvärligt för dem”. Även andra 
förändringar som att ordinarie personal är borta och vikarier är på plats eller att barnets 
plats vid matbordet är upptagen, kan bidra till att, som Cleo uttrycker det, “[…] bägaren 
rinner över […]” och barnet blir utagerande.  

Några informanter lyfter också att utagerandet kan bero på att barnet mår dåligt, 
otrygghet, rädsla, oro, låg självkänsla eller osäkerhet (jfr Mihic m.fl., 2016). 

Osäkerhet. Får jag vara med? Kan jag vara med? Och… nånstans den här känslan av att jag inte 
kan det och då reagerar dom… mer… utåtagerat… för att ta en tydligare plats, eller lite makt 
över situationen. Stärka sig själv helt enkelt, för man litar inte på att ni kanske vill ha mig med 
eller att jag får vara med.  (Eli) 
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I likhet med Eresund och Wrangsjö (2008) framkommer det också i intervjuerna att barn 
kan reagera med utagerande beteende på grund av miljön eller att det personliga 
utrymmet blir invaderat. Informanterna beskriver sådana situationer, exempelvis att 
barnet upplever miljön hemma eller på förskolan som stressig eller rörig, barnet inte vet 
vad det förväntas göra eller upplever att något annat barn kommer för nära den 
personliga sfären: “[…] man kanske blir trängd eller, det kan också vara en att man 
känner att... eh... nån kompis kommer för nära... aa liksom kommer in på sin integritet” 
(Robin).  

Det beskrevs i intervjuerna att utagerande beteende kan visas i vilken situation som 
helst, trots att det förekommer att liknande situationer lyfts, då kontexten upplevs som 
avgörande av informanterna (se även Hejlskov Elvén & Kosner, 2017). 

Informanternas erfarenheter av utagerande barn 

Pedagogers förhållningssätt och vikten av att skapa relationer 

Samtliga informanter är överens om att det är viktigt att vara lugn i sitt bemötande av 
utagerande barn (jfr Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Forster, intervjuad av Hedström, 
2014). Dock är det många informanter som poängterar att förskolepedagoger också är 
mänskliga och att det finns situationer där förskolepedagogerna blir irriterade och det 
lugna bemötandet brister, som även Edfelt (2015) samt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) 
lyfter. Mika förklarar: “Det är klart att det brister för folk. Lärare är också bara 
människor”. Många av informanterna menar att det egna förhållningssättet är viktigt att 
reflektera över och att det är något som påverkar barns utagerande. I 
litteraturgenomgången understryker Greene och Stuart Ablon (2012) att hur väl en 
närvarande pedagog och barnet fungerar ihop har betydelse för barnets utagerande. Fler 
än hälften av informanterna lyfte också att ett lågaffektivt bemötande var ett 
framgångsrikt sätt att bemöta utagerande barn i förskolans verksamhet. 

Det är ju det här att jag ska ändå behålla mitt lugn, att vara här och nu, och bemöta barnet där 
det är. Och det är där jag tänker lite grann att… det är lite så jag jobbar när jag hamnar i 
situationer med dom här barnen.  (Eli) 

Det uttrycktes också att pedagogen inte bör gå upp i affekt själv och möta barnets ilska 
med ilska, då det inte upplevdes ge någon effekt. 

Så att då separerar vi och så är det ju lågaffektivt bemötande, för blir jag arg så blir ju han 
dubbelt så arg, för han är så himla känslig för intryck.  (Lo) 

Däremot menar hälften av informanterna att det går att vara tydlig och bestämd och 
samtidigt lugn och lågaffektiv i sitt bemötande av utagerande barn. Endast en informant 
poängterade att det var viktigt att inte förvänta sig att barnet kommer vara utagerande 
och som pedagog agera i förväg:  

Då går man så här hela tiden på tå och bara väntar. Och då tycker ju också barnet att man beter 
sig konstigt mot det, så det kanske också triggar det beteendet.  (Cleo) 

I informanternas berättelser framkommer det hur viktigt det är att bygga relationer med 
barnet och detta på alla möjliga vis som förskolepedagogen kan komma på (se även 
Greene & Stuart Ablon, 2012; Berthelsen & Brownlee, 2007). Anknytningen lyfts också 
som en viktig del i att skapa relationer mellan barnet och pedagoger, detta för att barnet 
ska känna att det finns en trygg punkt, någon som barnet kan vända sig till och som 
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tycker om barnet även när det är utagerande. En informant berättar att de vid vissa 
tillfällen valt att inte ta in okända vikarier för att inte riskera oro i barngruppen och 
därmed trigga utagerande beteenden. 

För vi ville inte ha det, vi jobbade hellre kort för vi tyckte det var bättre. Än att få en spattig 
vikarie som var osäker eller nåt, för våra barn körde över dom vikarierna och så blev det fighter 
och slagsmål.  (Cleo) 

Barn som är utagerande får ofta en negativ stämpel i barngruppen. Flera informanter, 
liksom Forster (Hedström, 2014) och Edfelt (2015), lyfter vikten av att jobba med att få 
bort den negativa stämpeln för att barnet inte ska bli sitt beteende. Genom att se barnet, 
vara nära och uppmärksamma när barnet gör rätt samt att fokusera på det barnet är bra 
på är olika sätt att förändra barnets rykte i barngruppen (se även Moffat, 2011; 
Sutherland m.fl., 2010). Lo förtydligar: 

Och då var det ju också till slut att då ville ju inget barn vara med det här barnet, för att: Nä 
men han är bara elak. Men då var det så här: Ja men vad är han bra på? Ja, han är jättebra på 
att bygga med plusplus.  (Lo) 

En informant lyfter också betydelsen av att arbeta ihop barngruppen genom olika 
gruppkonstellationer i samlingar och lekar för att alla barn ska få vara med alla. Genom 
att arbeta ihop gruppens vi-känsla undviks risken att det utagerande barnet blir sitt 
beteende och det framkommer istället om det finns något barn som är i behov av stöd. 
Informanten Eli berättar om ett mantra som förekommit under yrkeslivet: “Vi accepterar 
inte ett beteende, men vi tycker om dig”. Eli menar att det är viktigt att skilja på barnets 
beteende och personlighet för att barnet ska känna att det är omtyckt och veta att 
förskolepedagogerna är trygga vuxna att komma tillbaka till, även om barnet varit 
utagerande. Vidare menar informanterna att när ett barn är utagerande är det ett tecken 
på något som det inte klarar av samt att barn medvetet inte är utagerande bara för att 
de vill vara det.  

Informanterna menar också att det är viktigt att förskolepedagogen hjälper barnet att 
förstå och tolka situationen, möter barnet där det är samt följer och hjälper barnet på 
vägen (jfr Hune & Nelson, 2002). Mika beskriver sin känsla av att vilja hjälpa det 
utagerande barnet:  

[...] oftast så att det krävs en vuxen för dem [...] det här barnet skulle jag vilja gå nära jämt. 
Hela tiden. Att stärka deras jag, och vara som det här extra jaget och liksom… så dom fick träna 
hur man ska hantera saker.  (Mika) 

I intervjuerna beskrivs vikten av att pedagogen deltar i barnens lek för att lära dem hur 
de ska leka och fungera tillsammans med andra men också för att hjälpa barnet att skapa 
positiva relationer. En informant berättar också att det är viktigt att inte ställa för mycket 
krav på barnet, som att kräva att det ska säga förlåt i situationer där det har blivit fel. 
Informantens resonemang styrks av Hejlskov Elvéns och Edfelts (2017) beskrivningar där 
författarna menar att barn gör så gott de kan och fungerar det ändå inte är omgivningens 
krav för höga.   

Ramfaktorer 

Flera informanter lyfter miljöns betydelse. Miljön ska skapa lugn och vara tydlig och 
lättförståelig för barnet samtidigt som den skapar ramar, regler och rutiner. I likhet med 
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Forster (Hedström, 2014) beskriver informanterna även möjligheten att dela upp 
barngruppen i mindre grupper, detta kan medföra att det inte blir lika stressigt och 
trångt i olika situationer och aktiviteter. Två informanter belyser också vidden av att 
skapa rutiner och strukturer i verksamheten då detta skapar lugn i barngruppen. Rutiner 
och strukturer medför också att barnen känner sig trygga eftersom de vet vad som ska 
hända och vad som förväntas av dem. Alex förklarar att ”För med rutinen då blir man 
trygg och med tryggheten så kommer också säkerheten. Det här klarar jag av, det här 
kan jag, det här klarar jag av”.  

Strategier för att möta utagerande barn 

Informanterna poängterar det förebyggande arbetet som väsentligt och som en stor del, 
liksom Hune och Nelson (2002) samt Emet och Bühler (2017) belyser i examensarbetets 
bakgrundsavsnitt. En informant framhåller att hög personaltäthet är grundläggande för 
att som pedagog ha möjligheten att förebygga utagerande beteende, Billie förklarar: 
“Det är A och O att man ska kunna jobba förebyggande egentligen och att man har den 
personaltätheten som man kanske inte alla gånger har på en förskola”. Olika former av 
stöd kan användas för att förbereda barnen på vad som kommer hända härnäst eller för 
att bearbeta en situation som redan uppstått. De stöd som informanterna berättar att de 
använder sig av i förebyggande syfte är främst bildstöd, men även valtavlor och tal- och 
hörstöd. Även Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) understryker att stöd i någon form 
underlättar vardagen för barn med utagerande beteende. En informant ställer sig dock 
tveksam till att använda bildstöd de tillfällen barnet redan är i affekt och utagerande. 
Informanterna menar att det då inte går att ta fram en karta med ansiktsuttryck och be 
barnet peka hur det känner sig. Informanten tror att tecken som stöd skulle vara bättre i 
en sådan situation, även Mihic m.fl. (2016) lyfter i tidigare forskning vikten av att 
utveckla barnens kommunikationsfärdigheter för att minska utagerande beteende. Cleo 
beskriver att genom att kunna förbereda barnen med hjälp av stöd kan verksamheten 
fortfarande vara flexibel, exempelvis gällande biblioteksbesök: 

Lugn och strukturerad liksom tror jag är väldigt bra. Och då menar jag inte så här strukturerat 
på ett sånt sätt att det alltid måste vara samma, utan att du kan göra typ vad som helst, men 
att… du förklarar det på ett sånt tydligt sätt så att alla barn förstår vad det är som ska göras. 
[...] Men då gäller det ju bara att förbereda barnen för det och liksom förklara det och få dom 
att förstå liksom att: Men kolla, nu skriver jag upp ditt namn här och du får gå idag och imorgon 
då är det dom här kompisarna som ska gå. Och så kan man ju visa med bilder liksom. Då kanske 
alla blir piña colada.  (Cleo) 

Två av informanterna berättar att de använder ritstöd för att hjälpa barnet att bearbeta 
en händelse som resulterade i utagerande beteende. Tillsammans med barnet ritar och 
samtalar pedagogen om vad som hänt och därefter ritar och samtalar de om en annan, 
mer önskvärd utgång.   

I intervjuerna framkommer det olika strategier för hur förskolepedagogerna hanterar en 
uppkommen situation där ett barn är utagerande. Några menar att barnet kan få agera 
färdigt så länge inte någon skadas (se även Galvin, refererad i Emet & Bühler, 2017). I 
likhet med Forster (Hedström, 2014) framkom det att hälften av informanterna brukar 
försöka avleda barnet med något denne kan tycka är intressant eller uppmärksamma 
barnet på vad denne skulle göra, Robin berättar: “[...] och försöka avleda... eh... det här 
barnet. Eh, som avbryta situationen och avleda barnet”. Hälften av informanterna 
berättar att de brukar ta undan det utagerande barnet från barngruppen, eller att 
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resterande barngrupp lämnar rummet, för att ensam tillsammans med barnet försöka få 
barnet att komma ur affekt och lugna sig, något som Sam beskriver nedan. 

[...] vi behövde sitta ner och lugna med henne, så då gick man i ett rum bredvid där det liksom 
var tyst och lugnt liksom och… där det var bara en pedagog och barnet så att säga.  (Sam) 

Att ta undan barnet är inget arbetssätt som lyfts i den litteratur och tidigare forskning 
som redovisats i bakgrundsavsnittet, däremot poängterar Forster (Hedström, 2014) att 
förskolepedagogen ska avbryta barnets utagerande. När barnet väl lugnat sig berättar 
många av informanterna att de brukar prata med barnet på, en för barnet, lämplig nivå 
om att beteendet inte accepteras (se även Forster, intervjuad av Hedström, 2014). 
Hälften av informanterna berättar att de försöker begränsa barnets utagerande 
beteende, exempelvis minska barnets sparkande på pedagogen. Många menar också att 
punktmarkera barnet eller avsätta en pedagog för barnet är en strategi som används för 
att minska barnets utagerande beteende. En informant uttrycker att när ett barn gör ett 
tydligt övertramp kan informanten ibland känna att det behövs en markering att 
beteendet inte accepteras, men att förskolepedagogen då måste vara beredd på att ta 
explosiviteten som ofta kommer efter tillsägelser. Lo berättar om ett barn som kastade 
stolar mot de andra barnen i barngruppen:  

[...] jaha ska jag bara separera, eller ska jag markera? Men då kändes det som att jag är redo att 
ta den här explosionen, så då var det som att: Men vet du vad, så där gör vi absolut inte här! 
Och då ba tjoff, så exploderade allt och då försökte det ju komma fler stolar och så skulle dom 
ju sticka [...]  (Lo) 

Många informanter menar att de brukar försöka kartlägga i vilka situationer som barnet 
blir utagerande och vad som utlöser det problemskapande beteendet (se även Emet & 
Bühler, 2017; Greene, 2014), något Eli förklarar nedan. 

Ja, alltså… när man har uppmärksammat det här beteendet, eller att barnet har den här 
problematiken, eller hamnar i såna här situationer, då är det ju nånting som vi måste agera 
på… vad är det som utlöser? I vilka situationer händer det här? Alltså vi måste ju observera och 
verkligen ta reda på när och hur och varför. Alltså leka lite detektiv där.  (Eli) 

Hälften av informanterna lyfter vikten av att bolla tankar och idéer i arbetslaget. Ett 
gemensamt förhållningssätt ger det utagerande barnet en trygghet i att alla 
förskolepedagoger har likvärdigt bemötande. Informanternas resonemang stämmer 
överens med tidigare forskning (Sjöman, 2018). 

Användandet av en strategi utesluter inte att förskolepedagogerna också använder andra 
strategier. Det är till exempel flera pedagoger som både använder sig av avledning och av 
att begränsa barnets utagerande, det är situationen som avgör vilken strategi som anses 
lämpligast. Gemensamt är att strategierna är medvetna val utifrån olika faktorer, såsom 
barnets och pedagogens relation och dagsform, vilket problemskapande beteende 
barnet visar samt i vilken situation och miljö.   

Samverkan med hemmet och andra yrkesgrupper 

Tillsammans med andra yrkesgrupper och med vårdnadshavare upplever informanterna 
att de kan få fler verktyg att arbeta med. I intervjuerna framkommer det även att kontakt 
med specialpedagog är hjälpsamt för att finna fler vägar att möta barnet på bästa sätt (se 
även Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Sam beskriver: “Och är det så att inte det funkar, så 
då pratar man med specialpedagogen, och så bollar vi lite där och får lite tips och hon 
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kan komma och observera”. En informant kände sig dock skeptisk till specialpedagogens 
kunskap eftersom denne sällan vistades längre tillfällen i barngruppen.  

Att samtala med vårdnadshavare är en viktig del i bemötandet av det utagerande barnet, 
något som hälften av informanterna och Edfelt (2015) lyfter. Eli förklarar: “[...] och… 
prata med föräldrarna naturligtvis, att vi, hur man jobbar [...]”. En informant upplever 
det besvärligt om barnets vårdnadshavare inte har samma syn på barnet som 
förskolepedagogerna har. Skilda upplevelser kan leda till att det blir problematiskt att 
hitta gemensamma strategier för hur förskolan och hemmet ska kunna hjälpa barnet 
med det problemskapande beteendet (jfr Edfelt, 2015). Informanten upplever även att 
det kan vara svårt att bemöta andra vårdnadshavare som kan ha frågor och funderingar 
gällande barnet med utagerande beteende då det råder tystnadsplikt i förskolan.  

Informanternas upplevelser av att bemöta utagerande barn  

Många informanter berättar att det är svårt och klurigt att bemöta utagerande barn och 
att de ofta känner sig otillräckliga. Även irritation och frustration kan uppstå när 
förskolepedagogen inte når fram till barnet, vilket överensstämmer med det Edfelt 
(2015) samt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) understryker i litteraturgenomgången. En 
informant menar att det ibland kan vara jobbigare för pedagogerna än vad det är för 
barngruppen om ett barn är utagerande. Angående pedagogers upplevelser berättar Eli 
att “[…] man blir ställd i början, […] man blir perplex innan man har förstått och innan 
man kanske känner barnet […] Då kan man kan bli lite… vilse faktiskt själv”. Det är 
utmanande att bemöta barnet och det krävs att förskolepedagogen har god självkontroll, 
som även nämns i tidigare forskning (Sjöman, 2018). Vidare menar informanterna att alla 
är människor som kan ha bättre och sämre dagar att bemöta barn med 
problemskapande beteenden, men att det är en del av arbetsuppgifterna som måste tas 
tag i och göras (jfr Edfelt, 2015; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017).   

Det finns även andra aspekter som påverkar informanternas upplevelser av att bemöta 
utagerande barn. En informant upplever sig som kunnig och på så vis trygg i sitt 
bemötande. Enligt Emet och Bühler (2017) och Sjöman (2018) måste förskolepedagogen 
vara medveten om att andras beteende kan förändras om det egna förhållningssättet till 
andra ändras. Hälften av informanterna uppger att deras eget bemötande påverkar 
barnet i dennes utagerande. Att arbetslaget har diskuterat tillsammans och kommit fram 
till ett likvärdigt sätt att bemöta det utagerande barnet är också något många 
informanter och Edfelt (2015) nämner. Två informanter lägger särskild vikt vid relationen 
mellan barnet och förskolepedagogen, en god relation upplevs som en bra grund att stå 
på gällande bemötande av utagerande barn. Några informanter lyfter att även om det 
kan upplevas jobbigt att ha utagerande barn i barngruppen kan det också vara 
utmanande på ett positivt sätt. 

Jag har varit med ganska många vändor och år. Och jag tycker det är fascinerande varje gång… 
för just, framförallt det här att lära känna barnet. Vem är du? Individen. Hur når jag? Alltså den 
här utmaningen. Att nå till den här lilla kärnan och därifrån skapa tryggheten, skapa relation. 
Det är en utmaning och det är det som är det tillfredsställande i att tag i sen, den. Den 
problematiken, eller hjälpbehovet som finns. Det kräver en del, men det är värt det.  (Eli) 

Några informanter uttrycker en viss osäkerhet inför att bemöta utagerande barn. Det kan 
ibland vara svårt att veta om det utagerande barnet blev bemött på rätt sätt i den 
uppstådda situationen, Alex berättar: “[...] det är inte enkelt, det är det inte och man blir 
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ju osäker också, ja men gjorde jag rätt nu [...]”. Några informanter lyfter att de ibland kan 
känna att de behöver hjälp, exempelvis från någon erfaren kollega i arbetslaget eller en 
specialpedagog (se även Edfelt, 2015).  

Informanternas upplevelser av kunskap och kompetens 

Det finns blandade upplevelser av informanternas egna kunskaper och kompetenser 
gällande att bemöta utagerande barn. Några informanter upplever sig osäkra i vissa 
situationer, men sammantaget upplever informanterna sig trygga och att de har goda 
erfarenheter av att bemöta barn med utagerande beteende. Mika berättar: “För mig har 
det varit ganska... Ja, men jag har funkat ganska bra med utåtagerande barn ändå”. 
Jonsson (2016) lyfter i sin studie vikten av att kunniga pedagoger omger barnet för att 
kunna ta tillvara på barnets kompetenser på bästa sätt. Det framkommer att 
informanterna tillägnat sig kunskaper via uppkomna händelser i yrkespraktiken, som i sin 
tur har lett till att de lättare har kunnat se och läsa barnet och den aktuella situationen. 
En informant upplever sig ha lite erfarenhet av utagerande barn, medan andra anser att 
de har utvecklat sin kunskap under tiden de arbetat i förskolan. Cleo beskriver att “Jag 
kommer ihåg första gången jag själv var med om det, alltså jag visste inte alls hur jag 
skulle reagera […]”. De flesta informanter beskriver att de har erfarna arbetslag där 
kunskaperna är goda, dock upplever en att arbetslagets kunskaper varierar och att detta 
beror på att arbetslaget dels har varierad arbetslivserfarenhet men också att intresset för 
att tillägna sig nya kunskaper varierar. En informant upplever sig ha goda erfarenheter av 
att bemöta vårdnadshavares frågor som rör barn med utagerande beteende. 

Vidare framkommer tankar om att förskolepedagoger aldrig är fullärda, att det alltid 
finns mer att lära. Många av informanterna vill lära sig mer om att bemöta utagerande 
barn, allt från själva bemötandet till vilka bakomliggande orsaker som utlöser det 
problemskapande beteendet i den specifika situationen. En informant lyfter att teamet 
från elevhälsan är en resurs som har mycket kunskap att delge. Endast en informant 
säger spontant att denne upplever sig besitta ganska mycket kunskaper, men uttrycker 
sedan en vilja att ta del av andra förskolors arbetssätt gällande bemötande av 
utagerande barn. Alex berättar: “Alltså workshops, det tror jag man lär sig mycket om”. 

Informanterna berättar att de försöker förvärva nya kunskaper via litteratur och 
forskning och i diskussioner tillsammans med arbetslaget och hela förskolan. Att gå 
kurser och utbildningar är något som två informanter poängterar som lärorika 
tillvägagångssätt de vill nå ny kunskap på. En av informanterna betonar att kunskaper om 
barnet, problematiken och hjälpbehovet är fördelaktigt att ha för att kunna bemöta 
barnet i dess utagerande (se även Greene, 2014).  

Fördelar och hinder gällande lågaffektivt bemötande 

Av de åtta informanterna som intervjuades var det en som inte hade hört talas om 
begreppet lågaffektivt bemötande och kunde därför inte svara på frågorna.  

Fördelar 

Många informanter betonar att det lugna bemötandet är en framgångsrik metod att 
använda sig av i mötet med utagerande barn. De menar att det hjälper pedagogerna att 
själva inte hamna i affekt samtidigt som de upplever att barnet snabbare kommer ur 
affekt. Resultatet stämmer överens med det Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) beskriver 
om affektsmitta. Att som pedagog själv vara lugn menar flera informanter skapar lugn, 
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struktur och tydlighet för barngruppen (se även Eresund & Wrangsjö, 2008). Informanten 
Billie förklarar vikten av att vara tydlig, men på ett lågaffektivt sätt:  

Man måste ju vara tydlig liksom. Det här är okej, det här är inte okej. Men sen kan man ju 
förmedla det på olika sätt. Att liksom, att vara lugn och liksom konsekvent. Så kan man vara 
lågaffektiv.  (Billie) 

Informanten Eli beskriver också hur pedagogen kan bemöta barnet på ett lågaffektivt 
sätt: “Lugn, inte anklagande eller ifrågasättande, utan mer ställa frågor och lyssna in - då 
är det tydligt för barnet att det fortfarande är omtyckt”. En informant säger också att 
lågaffektivt bemötande sparar energi hos både barngrupp och pedagoger då bemötandet 
medför att det utagerande beteendet minskar.  

Hinder 

Flera informanter upplever det svårt att ha ett lågaffektivt bemötande. De menar att 
bemötandet fungerar bra om pedagogen är ensam med barnet men att det i större 
grupp inte fungerar lika bra då alla barn är olika och därför tar till sig bemötandet på 
olika sätt. Lo berättar: “Så jag tycker det är bra till vissa barn, men till vissa barn tycker 
jag att det inte fungerar alls”. Resultatet skiljer sig från det Hejlskov Elvén och Edfelt 
(2017) menar, att barn agerar efter situationens begriplighet och att det är 
förskolepedagogernas ansvar att tydliggöra situationen för barnet. Informanterna 
beskriver också att den stress som ständigt finns närvarande i förskolan gör det svårt att 
ha ett lågaffektivt bemötande. En informant belyser vidden av att ha en god relation med 
barnet, och om det saknas fungerar inte det lågaffektiva bemötandet, Eli förklarar: “Har 
du ingen, inte en relation, eller har du en dålig relation då, då kan det bli bakslag. Då kan 
det bli det här explosiva”. Det framkommer också i intervjuerna att en informant är rädd 
att bemötandet innebär att pedagogen måste backa och inte ta ansvar över situationen, 
vilket informanten tycker är fel och syftar till professionsuppdraget som innebär att 
pedagogen ska leda. Det här resultatet skiljer sig till viss del från det Emet och Bühler 
(2017) skriver, att det många gånger kan vara bättre att ta ett steg tillbaka när barnet 
hunnit bli utagerande. 

Några informanter menar att lågaffektivt bemötande ibland fungerar och ibland inte på 
barn som inte visar utagerande beteenden. Många informanter uttrycker dock 
svårigheter gällande lågaffektivt bemötande och menar att pedagogen måste veta vad 
denne gör samtidigt som det kan ta mycket energi och ork att vara lugn i sitt bemötande 
när barnet är i affekt (jfr Emet & Bühler, 2017). Det framkommer tankar hos 
informanterna om att det är svårt att veta i vilka situationer det är lämpligt att använda 
sig av lågaffektivt bemötande, då det finns teoretiska utgångspunkter som poängterar att 
barn gör rätt om de kan (se även Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). 

Stress i verksamheten 

Många faktorer påverkar hur förskolepedagogerna bemöter utagerande barn. Den faktor 
som informanterna upplevde påverkade bemötandet mest var stress i verksamheten, i 
enlighet med det Edfelt (2015) beskriver i litteraturgenomgången. Många informanter 
upplevde att det var svårt att få de resurser som behövdes och att det ofta tog väldigt 
lång tid. Mika menar att “[...] då ska allt lösas med någon metod inte med mer resurser. 
Det är det som jag blir lite så här... dom kanske måste förstå att det behövs”. Några 
informanter uttryckte att det var svårt att få vikarier samtidigt som en informant menade 
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att de ibland inte tog in vikarier då det påverkade barngruppen negativt, med risk för 
problemskapande beteenden.  

Flera informanter känner sig otillräckliga i situationer där barn är utagerande. De menar 
att de som pedagoger måste finns tillgängliga och vara nära barnet samtidigt som det 
finns en hel barngrupp som också behöver få sina behov tillgodosedda. Cleo berättar 
“[...] lärandeprocessen, om man har massa utåtagerande barn, liksom haltar ju lite. För 
det kan ju bli ganska mycket att du måste släcka bränder”. Flera informanter upplever att 
när det är stressigt är det svårt att hantera uppkomna situationer och att det ibland finns 
barn som påverkas av det utagerande barnet på ett sådant sätt att de blir rädda och 
ibland inte vågar komma till förskolan.  

Vi har vissa barn som inte vill komma till förskolan för att vi inte alltid hinner med, och så 
hinner dom få sig en smäll och då tycker dom det är obehagligt, och då vill dom inte 
komma.  (Lo) 

Informanterna lyfter vidden av god kommunikation i arbetslaget där de tillsammans 
kommer överens om hur de ska arbeta för att undvika stressiga situationer samt hur de 
ska hantera de situationer som uppstår. Detta resultat överensstämmer med tidigare 
forskning (Sjöman, 2018) som belyser vikten av att använda arbetslagets kompetenser. 
Vidare lyfter Informanterna vikten av att lära känna barnet för att se och förstå det 
utagerande barnets olika känslolägen och på så vis kunna förebygga att barnet hamnar i 
affekt. Informanterna och Berthelsen och Brownlee (2007) menar dock på att det tar tid 
att lära känna barnet, vilket kan upplevas stressande då det också tar tid att hitta ett 
bemötande som känns bra för både barnet och förskolepedagogen (se även Edfelt, 
2015). 

I intervjuerna framkommer det att stress också kan uppstå när förskolepedagogerna 
upplever brist på kunskap och kompetensutveckling. Informanterna lyfter att de tycker 
att deras förskollärarutbildning inte har gett särskilt mycket kunskap kring hur de ska 
hantera barn med utagerande beteende samt att förskolecheferna vid vissa förskolor 
inte tillhandahåller vidareutbildningar. Alex berättar: “Ja tyvärr är det ju så att man får ju 
lära sig själv. Man får inte den, man får inte de, dom, dom kurserna av sina, sin 
arbetsgivare”. 

Förändringar i bemötandet över tid som framträder i materialet 

I analysen av datamaterialet framkom det vidare att informanterna tycktes ha förändrat 
sitt bemötande över tid, vilket enligt informanterna själva skulle hänga samman med 
olika insatser som syftar till att stärka yrkesprofessionen. Insatser som nämndes var 
konsultation med förskolans stödteam, bokcirkel bland förskolans pedagoger, 
föreläsningar, sökande efter ny forskning och litteratur, kollegors kunskaper samt att 
prova nya arbetssätt. Mika berättar: “Vi ska på föreläsning, lågaffektivt bemötande som 
är så i tiden nu. [...] Det ska bli intressant att höra... Vad de säger…”. 

Många informanter hänvisar till att specialpedagoger har gett tips och verktyg för att 
förskolepedagogerna ska bli mer trygga att bemöta det enskilda barnet på ett sätt som 
passar både barnet och pedagogerna. 

Om det behövs annan typ av stöd, eller och, jag menar att vi har vår specialpedagog då som får 
komma och observera och liksom se hur dom kan hjälpa oss. Om det är någonting annat som 
behövs också eller om… ja, det funkar bra det sätt vi jobbar med nu.  (Sam) 
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Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat som studien givit i relation till 
examensarbetets syfte och frågeställningar. Vi kommer också redogöra för de slutsatser 
som kan dras av resultatet. Avslutningsvis presenteras reflektioner kring studiens resultat 
samt förslag på fortsatt forskning. 

Syftet med det här examensarbetet var att ge inblick i några förskollärares upplevelser 
och erfarenheter av att bemöta barn med utagerande beteende. Syftet undersöktes 
utifrån de två frågeställningarna: Hur kan utagerande barn i förskolan bemötas på ett 
framgångsrikt sätt enligt några förskollärare? Och hur uppfattar studiens förskollärare 
sina kompetenser att bemöta barn med utagerande beteende? Studiens syfte 
undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Huvudsakliga resultat visar att 
pedagogerna använder strategier som påminner om lågaffektivt bemötande, att 
strategierna som används är medvetna val samt att stress påverkar bemötandet av 
utagerande barn negativt. 

I resultatet framkommer det att många informanter definierar fysiskt utagerande som 
slag, sparkar, bitningar och kastande av föremål, liksom även Greene (2016) och Baker 
m.fl. (refererad i Williford m.fl., 2017) gör. Informanterna lyfter även verbala former av 
utagerande, som förolämpningar och att det utagerande barnet uttrycker sig elakt mot 
de andra barnen, något som i litteraturen endast återfunnits hos Greene (2016) som tar 
upp svordomar eller att barnet skriker som exempel på verbalt utagerande. En tänkbar 
anledning till att verbala förolämpningar och elakheter inte lyfts mer i litteratur och 
tidigare forskning kan vara att författarna och forskarna anser att aggression kan ha flera 
uttrycksformer, exempelvis verbal och fysisk, men att den senare är den uttrycksform 
som oftast visas. Detta kan ha lett till att det har uppkommit en definitionsskillnad mellan 
studiens resultat och tidigare forskning. 

Hur kan utagerande barn i förskolan bemötas på ett framgångsrikt sätt enligt några 
förskollärare?  

I resultatet framkommer det att informanterna använder sig av flera olika strategier för 
att bemöta utagerande barn. Den strategi eller det arbetssätt som väljs är enligt 
informanterna ett medvetet val som görs av förskolepedagogen i den givna situationen 
eller som har diskuterats fram i arbetslaget, eventuellt med stöd från andra yrkesgrupper 
(se även Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Samtliga informanter betonar vikten av att vara 
lugn i bemötandet av utagerande barn (jfr Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017; Forster, 
intervjuad av Hedström, 2014), något som Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) menar är en 
av de grundläggande tankarna i lågaffektivt bemötande. Att lugnt bemötande som en 
medveten strategi inte benämns som lågaffektivt bemötande av informanterna tänker vi 
kan bero på att det är en relativt ny metod inom skolvärlden. Det skulle kunna vara så att 
informanterna kanske inte upplever att de har tillräckligt mycket kunskap om lågaffektivt 
bemötande för att säga att det är en metod de använder eller att de anser att metoden 
innefattar så mycket mer än att ha ett lugnt bemötande. Det framkommer vidare i 
resultatet tankar kring att olika metoder sätts för stor tilltro till av skolledningar, och det 
förekommer en rädsla för att det kan leda till uteblivna resurser i barngrupper. Denna 
rädsla tänker vi också kan vara en aspekt av att informanterna inte uttrycker att de 
arbetar lågaffektivt. Försiktigheten kan dessutom grunda sig i att lågaffektivt bemötande 
har fått kritik inom skolan i olika debatter och media, särskilt under tiden vi skrivit detta 
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examensarbete, våren 2019. Ett exempel i tidskriften Skolvärlden (Wallin, 2019) är att 
våldet exploderat på en skola där lärarna fått klara direktiv om att arbeta lågaffektivt. 
Många informanter menar också att lågaffektivt bemötande innefattar en del hinder 
eller svårigheter som förskolepedagogerna måste handskas med. Det är oklart om dessa 
hinder och svårigheter som uppges orsakas av bristande kunskap eller osäkerhet kring 
metoden hos informanterna eller om det är metoden i sig som är oklar och har sina 
svagheter, eller möjligtvis en kombination av dessa aspekter. Trots att det förekommer 
viss skepsis gällande lågaffektivt bemötande hos vissa informanter kan vi se att deras 
arbetssätt kan liknas vid metoden - ett lugnt bemötande från förskolepedagogen, där 
denne inte smittas av barnets affekt, är ett framgångsrikt förhållningssätt i bemötandet 
av utagerande barn. 

Hälften av informanterna berättar att de brukar ta undan det utagerande barnet, 
alternativt ta ut de andra barnen ur rummet, och vara ensam med det utagerande barnet 
tills det har lugnat sig. Att ta undan barnet under tiden det är utagerande är inget som 
synliggöras i den tidigare redovisade forskningen som ett arbetssätt för att bemöta 
utagerande barn. Forster (Hedström, 2014) betonar bara att förskolepedagogerna ska 
avbryta det utagerande barnet på ett lugnt sätt. En möjlig anledning till att metoden att 
separera barnet från barngruppen inte framkommit i den tidigare forskningen kan vara 
på grund av risk för missförstånd att forskare skulle förorda att det utagerande barnet 
alltid bör hållas åtskilt från övriga barn. De informanter som berättade att de brukar ta 
med det utagerande barnet till ett annat rum och försöka hjälpa barnet komma ur i 
affekt påpekade att de gick till en lugn miljö och satt tillsammans med barnet och 
därefter pratade igenom vad som hänt. Informanterna betonar pedagogens närvaro när 
barnet tagits ur barngrupp. En tänkbar anledning till att vissa informanter inte berättar 
att de tar det utagerande barnet ur barngruppen kan vara för att de bemöter det 
utagerande barnet på andra sätt. En annan orsak skulle kunna vara att det finns en rädsla 
att uttrycka att det utagerande barnet separeras ur barngruppen, i den bemärkelsen att 
det skulle kunna misstolkas som att barnet isolerades. Att informanterna separerar 
barnet ur barngruppen kan vara för att undvika att de andra barnen blir skadade eller 
rädda om det utagerande barnet exempelvis kastar föremål eller slåss. Det kan också 
vara för att undvika att det utagerande barnet får en negativ stämpel i barngruppen, som 
även Forster (Hedström, 2014) lyfter. En möjlig anledning till att det upplevs vara en 
framgångsrik metod att ta undan det utagerande barnet ur barngruppen skulle kunna 
vara för att det kan gå snabbare för förskolepedagogen att hjälpa barnet att komma ur 
affekt om det tas ur den situation som utlöser beteendet.  

Stress var den faktor som informanterna upplevde påverkade deras bemötande av 
utagerande barn mest. Det framkommer i resultatet att det finns ett större behov av 
personal än vad som tillgodoses i verksamheten. Personalbehovet kan grunda sig i 
sjukdom, brist på vikarier eller att arbetslaget inte får resurspersonal tilldelat. I resultatet 
tydliggörs det också att ett arbetslag gjort ett medvetet val att inte ta in vikarier, då de 
upplevde att vissa vikarier påverkade barngruppen negativt. Frågan är vad som orsakar 
mindre stress hos både pedagoger och barn i förskoleverksamheten, att det under dagen 
är en mer stabil barngrupp men med fler barn per pedagog eller ett rimligt antal 
pedagoger men en mer uppvarvad barngrupp? Vi tänker att det minst stressframkallande 
förmodligen skulle vara att alla tjänster i arbetslaget är tillsatta samt att det finns tillgång 
till lämpliga vikarier vid de tillfällen behoven uppstår. När verkligheten inte stämmer 
överens med utopin handlar det om att förskolepedagogerna, i samråd med 
förskolechef, gör det som de anser är bäst för den specifika barngruppen, situationen 
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och arbetslaget. Önskvärt är att de val som görs inte påverkar pedagogernas hälsa 
negativt. 

Det har pågått ett uppror en längre tid i Sverige, bland annat under #pressatläge i sociala 
medier, angående påfrestande arbetsvillkor och arbetsmiljö i förskolan (Holmström, 
2018). Vi tänker att det kan finnas en risk att stress leder till att förskolepedagogerna 
upplever att de inte kan tillgodose alla barns behov, lärande och omsorg. Det har 
framkommit i studiens resultat att många av informanterna känner sig otillräckliga i sitt 
bemötande av utagerande barn. Informanterna, Edfelt (2015) och Hejlskov Elvén och 
Edfelt (2017) menar att det kan uppstå en känsla av frustration om förskolepedagogen 
inte når fram till det utagerande barnet. Samtidigt som informanterna har en upplevelse 
av otillräcklighet lyfts också den utmaning som finns i att bemöta utagerande barn som 
positiv och rolig. I den tidigare redovisade forskningen beskrivs inte utmaningen som 
positiv, något som vi tänker kan bero på att utagerande barn många gånger anses vara 
svåra att bemöta. En annan orsak skulle också kunna vara risken av att nedvärdera de 
svårigheter och problem som kan uppstå när barn visar utagerande beteenden. Vi tror 
att den upplevda stressen kan öka om förskolepedagogerna inte uppmärksammar sina 
egna framsteg i bemötandet av det utagerande barnet. Att endast se det som kan kännas 
som misslyckade försök att skapa en meningsfull och hanterbar vardag för barnet tänker 
vi kan medföra att pedagogerna till slut upplever en osäkerhet gällande sin egen kunskap 
och yrkeskompetens. Sammanfattningsvis skulle den negativa attityden till bemötandet 
av utagerande barn kunna vara en faktor som, tillsammans med andra, kan leda till 
utmattningssyndrom.  

Till stor del stämmer informanternas upplevelser och erfarenheter av att bemöta 
utagerande barn överens med det som litteratur och tidigare forskning beskriver. I vissa 
fall beskrivs upplevelser och strategier som inte återfinns i den tidigare redovisade 
forskningen och litteraturen, något som skulle kunna bero på att litteratururvalet är 
begränsat eller på att det finns många olika sätt för förskolepedagoger att bemöta 
utagerande barn. 

Hur uppfattar studiens förskollärare sina kompetenser att bemöta barn med 
utagerande beteende?  

Informanterna berättar att de upplever att deras utbildning inte har varit tillräckligt 
förberedande för att kunna hantera ett sådant svårt ämne, samtidigt anser de att de idag 
besitter kunskaper som hjälper dem bemöta barn som visar utagerande beteende. 
Informanterna nämner att upplevelsen av brist på kunskap och kompetensutveckling kan 
vara stressande. Edfelt (2015) menar att alla barn är unika och därför kan lösningarna för 
de problemskapande beteendena variera stort, något som kanske inte överensstämmer 
med den kunskap som informanterna söker. Vi tror att mer kunskap från utbildningen 
gällande utagerande barn hade medfört att informanterna känt sig tryggare i sitt 
bemötande. Det hade kunnat leda till både minskad osäkerhet och minskad känsla av 
stress om studiens förskolepedagoger haft metoder att prova och en vetenskaplig grund 
att stå på i början av sin yrkespraktik. Det framkommer i studien att informanterna har 
tillägnat sig kunskaper praktiskt via olika uppstådda situationer. Samtidigt som det är 
positivt att förskolepedagogerna har nått framgångsrika sätt att bemöta utagerande 
barn, tror vi att den initiala bristen på kunskap kan ha medfört att bemötandet under 
tiden inte alltid har känts bra för varken pedagogerna eller barnen.  
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I resultatet framkommer det också en känsla av osäkerhet hos informanterna av att 
bemöta utagerande barn. Vi upplever att informanternas beskrivningar av sitt 
bemötande stämmer väl överens med framgångsrika metoder enligt litteratur och 
forskning. Vad osäkerheten grundar sig i är svårt att säga, det skulle kunna vara känslan 
av bristande kunskap eller att kontextens betydelse gör det svårt att ha ett 
universalbemötande som löser många uppkomna situationer på ett lämpligt och etiskt 
sätt. Moffat (2011), Sutherland m.fl. (2010) och Mihic m.fl. (2016) lyfter olika typer av 
interventionsprogram som har gett goda resultat för att minska barns utagerande 
beteende i förskolan. En möjlig lösning att minska osäkerheten hos förskolepedagogerna 
skulle kunna vara att de får möjlighet att sätta sig in i den senaste forskningen. Tillgång 
till relevanta vetenskapliga artiklar samt avsatt tid för läsning och reflektion, både enskilt 
och i grupp, kan vara ett bra tillvägagångssätt. Vi tänker att det kan vara känslan att inte 
ha tagit del av, enligt forskning, framgångsrika metoder som till viss del utgör den 
osäkerhet och stress som lyfts i resultatet.  

Det har varit svårt att hitta litteratur och tidigare forskning som berör 
förskolepedagogers kompetenser att bemöta utagerande barn. Bristen på litteratur och 
forskning skulle kunna bero på att personliga föreställningar om den egna yrkesrollen kan 
upplevas svåra och känsliga att undersöka. 

Slutsatser 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att ett lugnt förhållningssätt upplevs som 
grundläggande för att skapa goda relationer till barnet, till skillnad från stress som 
påverkar förskolepedagogens bemötande i negativ riktning. En annan slutsats som kan 
dras är att separering av ett utagerande barn från barngruppen, som tycks förekomma, 
är en framgångsrik strategi som är osynlig i den tidigare forskning som vi redovisat.  
Utifrån resultatet kan vi även dra den övergripande slutsatsen att studiens 
förskolepedagoger anser att beprövade och framgångsrika strategier i huvudsak 
grundlagts i den professionella yrkespraktiken.  

Avslutande reflektioner  

Det här examensarbetet belyser den problematik som finns i dagens förskolor gällande 
barn med utagerande beteende. Det kan upplevas att förskollärarutbildningarna inte 
behandlar det här svåra ämnet tillräckligt mycket för att nyexaminerade förskollärare ska 
känna sig kompetenta i yrkesprofessionen, något vi själva också erfarit. Även om många 
förskollärare inte har med sig kunskapen från sin utbildning finns det mycket förvärvade 
kunskaper och kompetenser ute i verksamheten att ta del av, det handlar om att lyssna 
på förskolepedagogerna när de sätter ord på sin tysta kunskap. Det här examensarbetet 
har börjat tangera vid den svåra utmaningen som vi upplever finns på varje förskola vi 
besökt. Det hade varit relevant mot bakgrunden att i ett nästa steg utöka studiens 
omfattning och intervjuat fler förskolepedagoger och samtidigt genomfört observationer, 
detta för att jämföra bakomliggande reflektioner och pedagogernas praktiska agerande. 
Ännu en inriktning på fortsatta studier skulle kunna vara att mer ingående undersöka det 
beprövade arbetssätt som lyfts av informanterna, nämligen att separera barnet ur 
barngruppen under den tid det är utagerande.  

Vi har genom denna studie tillägnat oss verktyg och metoder för hur barn med 
utagerande beteende kan bemötas på ett framgångsrikt sätt. Studien har också givit oss 
förståelsen för faktorer som påverkar bemötandet och hur vi som blivande förskollärare 
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kan uppmärksamma och förebygga situationer där barn blir utagerande. Vi anser att de 
slutsatser som kan dras av arbetets resultat svarar på studiens frågeställningar och syfte. 
Vi har i resultatet fått svar på hur utagerande barn kan bemötas på framgångsrika sätt 
och även hur förskolepedagogerna upplever sina kunskaper i ämnet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Bakgrund 

I) Berätta kort om arbetslaget - antal pedagoger, könsfördelning, 
utbildning och yrke. Antal år på denna förskola, samt antal år inom yrket. 
II) Berätta kort om barngruppen, antal barn, ålder, könsfördelning, olika 
kulturer, barn i svårigheter av något slag.  

 
2. Att bemöta barn med utagerande beteende 

I) Vad innebär utagerande beteende för dig?  
II) I vilka situationer upplever du att barn är utagerande enligt dina 
erfarenheter? Kan du ge exempel? 
III) Beskriv hur du bemöter barnen i deras utagerande? Hur tänker du 
kring det? Vilken typ av bemötande anser du är mest framgångsrikt? 
IV) Hur arbetar du för att förebygga dessa situationer? Kan du ge 
exempel? 
V) Hur upplever du att barngruppen påverkas om ett barn är utagerande? 
Kan du ge exempel? 
VI) Hur upplever du att det är att bemöta barn som är utagerande? Hur 
tänker du då? 

 
3. Upplevelse av kunskap och kompetens i praktiska situationer 

I): Hur uppfattar du dina kunskaper för att bemöta utagerande barn? Hur 
tänker då? 
II): Hur uppfattar du arbetslagets kunskaper att bemöta utagerande barn? 
Kan du ge exempel?  
III): Hur upplever du stödet från förskolechef/rektor gällande  
bemötande av utagerande barn? 
IV) Vad vill du lära dig mer om? Hur kommer det sig? 

 
4. Lågaffektivt bemötande 

I): Har du hört talas om begreppet lågaffektivt bemötande? Hur tänker du 
kring det? Kan du ge exempel? 
II) Ser du några fördelar med att arbeta med lågaffektivt bemötande? Ser 
du några hinder?  

 
5. Avslutningsvis, är det något du vill tillägga?  
 
 
6. Är det okej att jag kontaktar dig igen för eventuella ytterligare frågor eller 
förtydliganden?
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Till Dig som arbetar som pedagog inom förskolan 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
  
Hej! 
  
Vi heter Hanna Johansson och Julia Mafrost och läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Under våren 2019 skriver vi vårt 
examensarbete (15 hp) med fokus på utagerande barn i förskolan. 
Vi är särskilt intresserade av att ta reda på vilka erfarenheter, kunskaper och 
kompetenser som olika förskollärare, rutinerade såväl som nya, lyfter fram när det gäller 
bemötande av utagerande barn. 
  
Vi vill gärna att just Du deltar i studien och delar med Dig av Din erfarenhet från 
verksamheten. 
  
Vi beräknar att intervjun tar ca 40–50 minuter. I enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
principer är deltagandet helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien, utan 
att uppge anledning. Med Din tillåtelse vill vi använda oss av ljudupptagning vid 
intervjun. Du som deltar kommer att anonymiseras, dvs. ges fiktivt namn i det färdiga 
examensarbetet. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, den data som insamlas kommer 
endast användas av oss till detta examensarbete. Efter att examensarbetet är godkänt 
kommer alla insamlade intervjudata att förstöras. 
  
Är det något Du undrar över är det bara att Du hör av Dig till oss. 
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Hanna Johansson                                              Julia Mafrost   
xxxxxxxx@student.umu.se                                   xxxxxxxx@student.umu.se 
070-xxx xx xx                                                          070-xxx xx xx 
  


