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Vilken betydelse har Skinners teori om 
operant betingning i svenska förskolor 

Monica Wikman

Sammanfattning

Denna kvalitativa och induktiva studie, där jag har samlat ihop och bearbetat stora 
mängder information, analyserat den och dragit slutsatser, avser att undersöka och 
analysera begreppet operant betingning, och dess betydelse för barns utveckling, samt 
hur de uppfattningarna om teorierna kan förstås och tolkas mot bakgrund av begreppet 
fostran i verksamheternas styrdokument, Lpfö 98. Jag har belyst olika aspekter av 
operant betingning i förskolor för att öka validiteten för reabilliteten. Olika begrepp i 
Skinners teori används för att förklara och kommentera fyra utvalda händelser och 
Bronfenbrenner används som komplement för att försöka förklara miljöns effekt på 
beteenden. 

I teorikapitlet beskriver jag fyra tidigare forskningsstudier, som jag kommit i kontakt 
med i mitt sökande när jag har använt mig av mina nyckelord som har relevans för min 
studie. Jag har även gjort en beskrivning av Skinners teoretiska resonemang kring 
operant betingning och Bronfenbrenners utvecklingsekologi samt olika synvinklar på 
deras teorier. 

Nyckelord
Operant betingning

Synen på barn 

Lärande / utveckling 

Behaviorismen 

Positiv / Negativ förstärkning 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 

Mitt intresse för Burrhus Fredric Skinners teorier om operant betingning startade under 
min utbildning som förskolepedagog. Hans teorier inspirerades av John B Watsons 
klassiska behaviorismen och utvecklade sin egen variant, där det centrala i hans teorier 
var att ett beteende förstärks om det genom manipulation eller yttre stimulering belönas.
Likväl så kan ett beteende försvagas genom yttre stimulering t.ex. straff.  Min studie 
kommer att rikta in sig på hans teorier med perspektiv på det sociala beteendet. Som 
blivande lärare, pedagog vill jag förstå hur vi som pedagoger kan vägleda våra elever i 
deras utvecklingsprocess. Hur kan vi tolka och förstå små barn och hur kan vi agera på 
ett sätt så att det små barnen kan utveckla sin potential, så att de inte upplever stress 
eller känner sig otrygga? I olika verksamhetsformer möter vi olika individer som alla 
har olika beteenden. I sin strävan att anpassa sig och förstå de olika miljöer som man 
kommer i kontakt med behöver eleverna vägledning och vilken metod vore mest 
lämplig?  Vilka beteenden vill vi negativt/positivt förstärka och hur går man tillväga? 
Vad är det för beteende hos våra elever som vi eftersträvar och på vilket sätt kan vi bäst 
visa eleverna våra mål? Barn kommer ju från olika bakgrunder, från olika miljöer med 
olika innehåll i sina mentala ryggsäckar, hur vet vi vad som är den rätta metoden? 

Vi tillsammans med hemmet har ett ansvar för att fostra, det gäller att inta en 
konsekvent hållning, att man inte reagerar annorlunda i olika situationer, och förhåller 
sig annorlunda beroende på vilket barn som är inblandad i den aktuella situationen. Då 
kan det bli osäkert för barnen när de inte vet vad som gäller. Och det i sin tur skapar 
otrygghet. Genom operant betingning- positiv/ negativ förstärkning visar vi att det finns 
tydliga gränser för vad som är acceptabelt beteende. Beteendeproblem bland yngre 
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skolbarn kan delas upp i tre olika kategorier; (1) aggressivitet (att slåss, knuffas, säga elaka 
saker), (2) normbrytande beteenden (att vägra följa lärarens uppmaningar, utbrott av 
häftigt humör, förstöra saker, stjäla, fuska) och (3) hyperaktivitet (svårt att sitta still, 
svårt att slutföra uppgifter, handlar impulsivt ).(Jönsson, Malm , 2010 s.13 )

Innan jag påbörjade min forskning inom de ramar som utgör mitt självständiga arbete 
kom jag under min verksamhetsförlagda utbildning i kontakt med olika situationer som 
påverkade mig, barnen och de andra pedagogerna i sin yrkesprofession. Dessa 
situationer planterade själva fröet till mitt sökande efter teorier som kan vara adekvata 
verktyg för pedagoger i situationer där barnen behöver lite extra vägledning. Ett 
belysande exempel kan ges från samlingen där barnen samlas runt den stora runda 
mattan. Läraren börjar med upprop, och dagens datum, och en sång om vintern. Efter en
stund börjar en pojke skruva på sig, det är annat som lockar och drar i honom. Till en 
början reagerar inte läraren på detta utan låter honom hållas med förhoppningen att 
beteendet ska gå över. Men det gör det inte, utan pojken börjar resa på sig, han ställer 
sig upp och sätter sig ner, gång på gång. Ännu ingen reaktion. Söker han 
uppmärksamhet, manifesterar sitt missnöje? Svårt att avgöra. Han går och hämtar en 
bok som han vill läsa, nu får han en lugn tillsägelse, att om han inte lägger bort boken så
får han gå sist i matkön vid lunchen. Han fick uppmärksamhet. Positiv eller negativ 
förstärkning? Han slutar för ett ögonblick, men börjar krypa på golvet istället, andra 
barn börjar också göra på samma sätt. Ögonblicket senare börjar han knuffa på ett annat 
barn, som sitter bredvid honom, hårdare och hårdare, tills barnet ramlar ner från stolen. 
Pojken förväntar sig en reaktion från pedagogerna. Nu reagerar pedagogen starkare, 
med ytterligare en konsekvens för pojkens del. Han får mer uppmärksamhet. Samlingen
bryts och barnen får tilldelade arbetsuppgifter istället för att få välja själva – det blir en 
form av kollektiv bestraffning, negativ konsekvens. 

Som pedagog, kunde man hanterat denna situation på annorlunda sätt möjligtvis, haft 
mer tålamod och väntat ut barnet? Vad hade varit att föredra i denna situation? Ska man 
förändra något till nästa gång, testa andra vägar? Hade det sett annorlunda ut om det 
varit en annan pojke eller annan flicka? Sett ur genusperspektiv så tror jag att det 
handlar mycket om ens personliga värderingar, vad man själv har med sig i den mentala 
ryggsäcken. Våra egna värderingar byggs upp av ens egen bakgrund och uppväxt miljö. 
Mycket av pedagogernas arbete styrs av den kod som råder i verksamheten och är unik 
för olika förskolor och skolor. 

I pedagogiskt arbete med barn är det min uppfattning att det är väsentligt att man 
försöker att se olika situationer utifrån barnets perspektiv och försöker att vara 
tillmötesgående mot barnets intentioner. Vilken syn man har på barn ligger till grund för
om man närmar sig barns perspektiv eller distanserar sig från dem. Vilken syn kan man 
då ha på barn? I läroplanen kan man läsa om att arbetslaget på förskola/skola har ett 
ansvar för att barn ska uppleva sitt eget värde. Det handlar om att försöka ta fasta på de 
villkor under vilka barn lever och vad dessa innebär för barns erfarenheter, å andra sidan
om att söka förstå barns intentioner och meningsuttryck. (Johansson, 2003)

Man kan antingen se barn som ofullständiga människor – human becomings- som vi 
måste fylla med kunskap, något som måste åtgärdas. Barn blir representanter för sin 
ålder, barnets uttryck tolkas som tecken på att det har en viss ålder eller befinner sig på 
ett visst utvecklingssteg medan andra faktorer tonas ner.  (Johansson, 2003) Dock har 
talrika undersökningar av både små och större barn visat att de är utrustade med en rad 
kompetenser. ( Sommer, 2005, 2:a) Det kanske förhåller sig så att barnets kompetenser 
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inte är fullt synliga för pedagogerna vilket får dem att tro att man måste ”åtgärda dem”. 
Barnen har redan från begynnelsen en mängd olika kompetenser inom olika områden 
men allteftersom de växer förvärvas det nya kompetenser. Denna utveckling sker ju i 
samspel med andra individer. De är inte tomma oskrivna blad. 

Det andra synsättet är att se barnen som human beings–barnen är högst delaktiga i de 
vuxnas värld, barn och vuxna har en gemensam värld. Inom dessa två synsätt, human 
beings och human becomings rymmer det ytterligare tre synsätt, tre undergrupper kan 
man kalla dem för. ”Barn är medmänniskor, vuxna vet bäst och barn är irrationella”. 
Dessa tre synsätt har också stor betydelse för hur pedagogerna närmar sig eller 
distanserar sig från barnets intentioner och för hur barn bemöts och vilken omsorg de 
får. 

Det kan förhålla sig så att vi finner barnen som irrationella varelser som vi har 
svårigheter med att tolka, just för att barnen blir olika i olika situationer och miljöer. 
Den väg vi väljer och det perspektiv vi väljer att inta kan påverka barnens självbild, för 
genom andra ser man sig själv. Men om vi väljer att inte agera, vad kan det få för 
konsekvenser i positiv mening? Likväl finns det möjligheter att det kan få konsekvenser
för barnet i negativ mening om vi agerar på det sätt som inte passar för den individen i 
just den situationen som man befinner sig i just nu, i den miljön. 
Internationella undersökningar visar att oberoende av var undervisningen sker i världen 
så upplever lärare en rad likartade elevbeteenden som störande och hindrande av 
undervisningen. ( Granström, 2007  )På något sätt måste man finna en pedagogisk 
lösning på problemet som uppstår. Det behöver inte bara vara störande för 
undervisningen utan kan även uppfattas som personlig kränkning. Vid ett sådant fall 
krävs det mycket av den professionella kompetensen och den yrkesmässiga mognaden. 
Skyndsamma beslut måste fattas om olika åtgärder för att skapa ordning, stävja bråk för 
att skydda eleverna och sig själv. Läraren utsätts många gånger för svåra prov, flera 
gånger kanske under en hel dag. Då kan tålamodet tryta. Elever som är avvikande, 
dåliga på att hantera frustrationer, bråkar eller slåss hamnar i en grupp som har den 
tredje typen av störande elevbeteenden av Paul Burden kallad beteendestörningar. Det 
kan vara svårt för en lärare att vara lyhörd och positiv inför sådana elever. Läraren kan 
uppfatta detta som signaler på att hon eller han inte lyckats särskilt bra i sin 
arbetsledande roll.  Istället för att vara positiv, lyhörd och ödmjuk kan man tvingas in i 
situationer där man blir bestraffande, auktoritär och ohörsam för elevernas individuella 
behov. ( Granström, 2007 ) 

  Man tror att problemet ligger hos pojken utan att titta på det kontextuella 
sammanhanget, utan att använda sig av teorierna i Bronfennbrenners 
utvecklingsekologi. Bronfenbrenner intresserade sig väldigt mycket för hur individen 
uppfattade olika situationer- att man försöker se det utifrån barnets perspektiv helt 
enkelt.  Om man utgår från barnets perspektiv kanske han upplever att han känner sig 
kränkt både genom att han inte fick städa i sin egen takt. Dessutom så kanske han 
känner sig överkörd när pedagogerna inte lyssnar och inte förstår hans ilska. Det har 
hänt så många gånger förr att han blivit utesluten och det kan vara en anledning till 
utbrottet. 

 En biologisk syn innebär att man antar att offret besitter (genetiska) egenskaper som 
kan provocera andra (Ljusberg, 2009) Åtgärden skulle vara ett kamratstöd eller att 
förändra utseendet hos offret. Eller att till och med flytta på det utsatta barnet för att 
”rädda det”( Thors, 2007)
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  Den socialpsykologiska förklaringsmodellen berättar om att alla människor söker efter 
en identitet och en roll i det sociala samspelet. I exempelvis en skolklass utvecklas det 
olika roller har socialpsykologisk forskning visat. Enligt denna modell kan man försöka 
ändra sitt arbetssätt och försöka ge eleven en annan roll. Den tredje förklaringsmodellen
som jag skulle vilja framföra som en teori i denna situation är att orsakerna ligger hos 
förtryckarna d.v.s. en inlärningspsykologisk förklaringsmodell. ”Man kan förklara en 
mobbares beteenden som en form av felinlärning eller som en brist i utbildning eller 
uppfostran.” ( Thors 2007) Bristen kan antas ligga i elevens hemsituation eller att 
förskolan brustit i att klargöra vad det innebär att vara elev. Men precis som andra 
ämnen som man kanske har svårt för att lära in kan man ha svårt med att lära sig umgås.

Den psykoanalytiska förklaringsmodellen berättar om att det inom varje individ sker 
inre mentala processer som är dolda för människans eget medvetande. Psykoanalytiska 
teorier i likhet med utvecklingsekologin tror att tidiga barndomsupplevelser präglar 
personligheten. Man måste komma tillrätta med den inre obalansen och det kan ta en 
längre tid. Insatserna kan vara grupp eller familjeterapi. Orsakerna kan även ligga i 
miljön enligt den gruppsykologiska förklaringsmodellen. 
  Det kan ibland uppstå grundläggande fel när man organiserar samspelet mellan 
grupper, individer och uppgifter. En rad gruppdynamiska processer utvecklas, och i de 
gynnsamma fallen flyter samarbetet i positiv riktning. Men det kan uppstå svårigheter i 
relationer och interaktioner med andra (relationellt perspektiv) som både Thors och 
Ljusberg berättar om. Dock får man inte fokusera på mobbingen utan fokusera på vad 
det kan vara i miljön, arbetsformerna eller ledarskapet som man måste förändra. Detta 
kan man göra tillsammans med eleverna för att vara demokratiskt korrekt. Det är ju trots
allt deras verksamhet, man kan inte tänka att de inte kan ha ett svar och inte kunna peka 
ut vad som känns fel. 

 Styrdokument/riktlinjer/policydokument

Följande citat ur läroplanen för förskola och grundskola formulerar de strävansmål jag i 
min text strävar efter att få klarhet i hur man som pedagog arbetar med och med vilka 
metoder utifrån Skinners teoretiska begrepp. 

:Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 
erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna skall 
ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Förskolan skall erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med 
hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 
främjas. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder. Mål att sträva mot – att eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön 
som miljön i ett vidare perspektiv. Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla 
elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 
närmaste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor  (Lpf 94, Lpfö 98)

Syfte och problem 

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur undersökta pedagoger 
använder sig av behaviorismens principer om förstärkning och straff, samt att belysa hur
pedagogerna definierar barnen och vart problematiken förläggs, hos barnet eller till 
miljön. 
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Forskningsfrågor

 Hur använder sig undersökta pedagoger av Skinners teorier och hur definierar 
pedagogerna barnen, förläggs problematiken till barnet eller till miljön?

Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 
Tidigare forskning 

När detta arbete påbörjades sökte jag och kom i kontakt med liknande forskning och 
litteratur som beskriver behaviorismen utifrån beteendevetenskap på databasen Google 
scholar, utifrån rekommendationer från Stockholms universitet.  Sökord som jag 
använde mig av var behaviorismen, forskning kring behaviorismen inom skolans olika 
områden, operant betingning, (skinners maskin). B. F Skinners undervisningsteknologi. 
Nedan följer mitt sökningsresultat som har relevans för min studie. Jag har även använt 
mig av sökord som positiv och negativ förstärkning. 

En studie om inåt - och utåtagerande barn

Christian Antoft (2007)

Syftet med Antofts studie är att försöka klargöra lärarnas syn, samt hur lärarna bemöter 
dessa och vilka åtgärder man kan vidta för att hjälpa och stötta dessa barn. I sin studie 
beskriver forskaren tre olika teorier om hur människan fungerar bland annat utifrån 
behaviorismens synsätt.  I studien genomfördes intervjuer med 6 olika frågeområden, 
teman som ska besvara syftet med undersökningen. 

 Klasskamrater 

 reaktioner på kritik 

 barnets skolprestationer 

 barnets kontaktsökande 

 föräldrakontakt (kontakten mellan skola och föräldrar)

 hur familjesituationen påverkar barnen 

Informanterna i studien är överens om att de interagerande oftast inte har många vänner,
de känner sig ensamma, har dåligt självförtroende och de söker vuxenkontakt för att 
slippa känna sig utlämnade. De utåtagerande har egentligen inte heller några vänner, de 
har snarare anhängare, som hänger på, antingen för att stärka sig själva eller av rädsla. 
De utåtagerande är de som nästan får all uppmärksamhet, både negativ och positiv. De 
söker all form av kontakt, vilket ofta får negativt resultat, därför är det av yttersta vikt 
att sätta fokus på kontakten när den sker i positiva sammanhang. 

Både inåt- och utåtagerande barnen har svaga skolprestationer, de inåtagerande upptäcks
inte i tid. I studien framkommer det att kontakten mellan skola och hemmet är bristfällig
och informanterna är överens om att familjesituationen påverkar båda barngrupperna, 
fast på olika sätt. Föräldrarna till de utåtagerande barnen stärker barnen i deras ideer om 
att vara orättvist behandlade. Föräldrarna till de inåtagerande barnen har lärt dem att 
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visa hänsyn och och uppföra sig väl, vilket får dem att inte våga ta för sig. 

Samtliga lärare är överens om att de utåtagerande barnen är dåliga på att ta kritik, de har
dålig självinsikt, de exploderar lätt vid tillsägelser och tillrättavisanden, och lägger 
skulden på andra., de förstår inte sin egen del i det inträffade. Uppmärksamheten är 
belöningen. 

Imsen ( 2006) och Kadesjö ( 2001 ) är överens om att man skall belöna och förstärka 
positivt beteende mer än man betonar negativt beteende. Om man är för negativ 
gentemot de utåtagerande barnen och inte ser något positivt försämras relationen mellan
barn och pedagog. Det är viktigt att försöka hitta något hos barnen som man kan 
berömma dem för och därigenom stärka dem med. 

En av forskarens första tankar som uppstod i studierna av inåt - och utåtagerande barn 
var hur aggression egentligen uppstod och orsakerna till denna. Raundalen ( 1997) 
anger tre olika teorier som försöker förklara hur aggression uppstår. Dessa är som följer:

 Instinktsteorin – vilket bottnar i att aggression är en medfödd drift

 Frustrationsteorin- aggression bygger på frustration, när ens förväntningar inte 
når upp till uppsatt mål, eller att man känner en inre känsla av att vara förhindrad
att uppnå något. 

 Instrumentell aggression- innebär att aggressionen är ett delmål för att uppnå 
andra mål.

Genom omgivningens reaktioner lär sig individen vilka beteenden som betalar sig och 
vilka som inte gör det. Växer barnet upp med föräldrar som tillämpar våld och 
aggressivitet för att få sin vilja igenom, lär sig barnet att detta beteende lönar sig och 
kan komma att tillämpa det i skolan för att uppnå sina mål.   

Tudor-Sandahl (2004) påtalar att det är mycket viktigt att föräldrar är konsekventa i sitt 
beteende gentemot barnen. En förälder som är inkonsekvent i sitt beteende skapar en 
osäkerhet hos barnet i hur det ska bete sig i olika situationer. Psykosociala faktorer: 
Sundelin-Wahlsten (1991) listar följande orsaker till störningar hos barn: svår äktenskaplig 
slitning, låg social status trängsel och stora familjer, kriminell fader, kontakt med 
myndigheter. Hon menar att en enskild förälders asociala beteende påverkar barnet mindre 
än dåliga sociala.

Att arbeta med konflikthantering i förskolan 

En intervjustudie med några pedagoger som arbetar med lösningsinriktad 
pedagogik

Laila Borwall & Frida Grenholm (2007)

Deras syfte med undersökningen har varit att med hjälp av intervjuer ta reda på hur fyra 
olika pedagoger på olika förskolor säger sig arbeta med konflikthantering. Båda 
förskolorna arbetar med lösningsinriktad pedagogik. Pedagogerna talar om ett brett 
arbete som innefattar förebyggande arbete, akut konflikthantering och uppföljande 
arbete. Det arbete som pedagogerna berättar om kan till stora delar relateras till 
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arbetsmetoden lösningsinriktad pedagogik. I den lösningsinriktade pedagogiken och den
konflikthantering som pedagogerna berättar om har forskarna kunnat dra kopplingar till 
psykologerna Vygotskijs och Skinners teorier. 

De vill med studien synliggöra och kartlägga vilka verktyg pedagogerna använder sig av
i verksamhetens vardag. Den lösningsinriktade pedagogiken använder sig av positiv 
förstärkning i fyra steg där man inte vill fokusera på barns brister utan man vill att 
konflikterna löses tillsammans, att man bygger lösningen tillsammans. 

Första steget -man hjälper barnet att se en lösning och bygger tillsammans med barnet 
upp en bild av hur barnet vill att det ska vara. 
Andra steget – man sätter upp små mål som är elevens egna och som är möjliga att 
uppnå. 
Tredje steget – där läraren tar reda på vad som behövs för att det ska bli bra igen och 
vad barnet själv ska kunna göra för att det ska bli bra igen. 
Fjärde steget – en verbal förstärkning av beröm, vilket det krävs mycket av för att 
befästa framstegen. 

Pedagogerna i studien berättar om att de lägger stor vikt vid att arbeta proaktivt, genom 
att t.ex. samtala om hur man är en bra kompis och tränar empatiska frågor. Pedagogerna 
arbetar tillsammans för att få ett mer gemensamt förhållningssätt. Det är viktigt att 
hjälpa barnen att förstå sina känslor och därmed kunna förstå att de som är involverade i
konflikten kanske har liknande känslor. Man skuldbelägger inte de involverade utan 
ställer frågor som öppnar upp, som t.ex. ” hur kommer det sig att hon är ledsen?” men i 
akut konflikthantering får man gå in och avbryta och avleda uppmärksamheten. 
Självklart vill man ge barnen en möjlighet att lösa konflikten själva, att vi litar på 
barnens förmåga, men om någon är på väg att skada sig måste man gå in och stoppa. 

Barnen ska kunna känna, om de behöver, att de kan komma till en vuxen och be om 
vägledning, även om vi som vuxna ibland kan känna att vi går in för mycket i 
konfliktsituationerna. Det som är viktigt är att alla får ge sin version av det som 
konflikten handlar om och man som pedagog lyssnar och visar att deras berättelse är 
viktig. 

Komet–något som bara finns i rymden?
En studie om utbildningsprogrammet Komet 

 Jessica Jönsson & Elin Malm (2010)

Som blivande lärare har de som gjort denna undersökning noga följt den skoldebatt som
förekommit i medierna under de senaste åren. Den svenska skolan har dels fått mycket 
kritik för att eleverna saknar både kunskap och disciplin och kallats ”flumskola” men 
den svenska skolan har även fått kritik för att det på grund av dessa disciplinproblem 
saknas arbetsro i skolan. I en undersökning som gjordes av Skolverket 2005 upplevde 
76 procent av de yngre eleverna att det bara ibland eller mer sällan var lugnt i 
klassrummet på lektionerna. Då dessa fakta är en del av vår verklighet i vårt kommande 
yrke kan man ställa sig frågan vad man kan göra för att motverka bristen på arbetsro i 
skolan och hur man ska kunna hjälpa de elever som gör att arbetsron uteblir. Belöning 
och bestraffning har länge varit ett sätt för lärarna att hantera elevers beteende i skolan. 
Genom sina partnerskolor har Jönsson och Malm som genomfört studien kommit i 
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kontakt med Kometprogrammet.

Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till pedagoger och föräldrar och vars 
huvudsakliga mål är att förbättra kommunikationen mellan den vuxne och barnet. I 
metoden används belöning och positiv förstärkning som verktyg för att nå detta mål. 
Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur belöning och bestraffning används i 
den svenska skolan, efter att ha studerat hur den metoden används i en engelsk skola. 
Deras intresse för belöning och bestraffning medförde en önskan att studera 
Kometprogrammet närmare och av vilken anledning läraren valde att använda sig av 
Kometprogrammet. Jönsson och Malm vill även med detta examensarbete undersöka 
vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att arbeta med Komet samt hur 
elevernas åsikter om metoden skiljer sig från pedagogernas

I denna studie är behaviorismen mest relevant för Jönsson och Malm då de upplever att 
Kometprogrammet har tydliga influenser från denna teori. Dock är de medvetna om att 
det finns olika inriktningar inom inlärningspsykologin, men de har i denna 
undersökning valt att koncentrera sig på behaviorismen. 

Behavioristerna talar om stimuli och respons, de menar att det finns en lagbundenhet 
mellan stimulus och respons och det är deras uppdrag att finna dessa lagar. Om man 
känner till dessa lagar för stimulus och respons kan man forma människans beteende. 
En av behavioristernas åsikter är att belöning och straff har en effektiv verkan. Denna 
teori utvecklades under 1900-talet och en viktig teoretiker inom behaviorismen är 
Fredric Burhaus Skinner som utvecklade begreppet operant betingning, inspirerat av 
den klassiska behaviorismen. Han menade att genom förstärkning kommer individen att
fortsätta med sin handling. De experiment som han genomförde visade att om 
förstärkningen, i form av en belöning, togs bort så upphör den handlingen som 
förstärktes. Detta kallas för utsläckning. Skinner talade om två sorters förstärkningar; 
positiva förstärkare som fungerar som belöning när de förs in i situationen och negativa 
förstärkare som fungerar som belöning när de avlägsnas från situationen. Straff har 
enligt Skinner, en väldigt begränsad verkan om man jämför med olika tekniker för 
belöning. 

Jönsson och Malm berättar i sitt arbete om att det funnits många sätt att hantera elevers 
oönskade beteende genom skolans historia och dessa olika metoder är något som har 
utvecklats och förändrats genom historiens gång. En metod som är populär i dagens 
skola är Kometprogrammet och under 2009 var det cirka 50 handledare som blev 
utbildade bara i Stockholm och Göteborg.  Dessa handledare utbildar i sin tur pedagoger
på sina skolor och gör att Kometprogrammet sprids. Programmet riktade sig först till 
föräldrar med stökiga, aggressiva och okoncentrerade barn i 3-11-årsåldern men det har 
efter hand utvecklats och finns nu även i skolans värld. Psykologen Martin Forster och 
skolforskaren Martin Karlberg har utvecklat två manualer som är till för att utbilda 
lärare i Komet, en för förskoleklass till årskurs fem och en för elever i årskurs sex till 
nio. 

Komet står för KOmmunikationsMETod. Programmet utvecklades 2001 vid 
Forsknings- och Utvecklingsenheten i Stockholms stad, FoU, i samarbete med Uppsala 
Universitet och University of Arizona, Tucson, USA och grundar sig på internationell 
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forskning om inlärning. Programmets grundtanke är att lära vuxna att kommunicera 
bättre med barnet och man menar att det är den vuxna som i första hand måste ändra sitt
beteende för att minska problemen. Förutom att ändra sitt beteende är det också viktigt 
att den vuxna ändrar sin attityd gentemot barnet så att den blir mer positiv och så att den
vuxna kommer ur den onda spiralen av tjat och tillsägelser. Målsättningen med 
programmet på kort sikt är att minska barnets beteendeproblem samt att öka det positiva
beteendet. På längre sikt är målet att försöka förebygga problem som kan uppstå senare 
i livet som till exempel kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. 

I Kometprogrammet ska man förutom belöningssystemet och positiv förstärkning även 
använda sig av ignorering av negativt beteende. Programmet menar att om man väljer 
att inte uppmärksamma ett beteende som är oönskat så kommer det i förlängningen att 
försvinna. Trots att man kan se att Kometprogrammet har blivit influerat av 
behaviorismen och beteendemodifikation skiljer sig deras syn på ignorering åt. Till 
skillnad från Kometprogrammet, där man endast ignorerar barnets beteende och inte 
barnet själv, anser man inom beteendemodifikation att det är själva barnet som ska 
ignoreras när det har ett oönskat beteende. Dock kan man självklart inte vara säker på 
att det är så här det fungerar i praktiken ute i verksamheten. 

Beteendemodifikation bygger ursprungligen på Skinners teori om operant betingning. 
Dock ansågs det att Skinners teori tog för lite hänsyn till individens självständiga 
tänkande och därför har beteendemodifikation även inslag av social-kognitiv 
inlärningsteori, vilket är en annan strömning inom inlärningspsykologin. 
Huvudprincipen för beteendemodifikation i klassrummet är att allt beteende påverkas av
de konsekvenser det får. Detta innebär att om man vill ändra andras beteende måste man
se till att önskvärda handlingar får positiva påföljder. Beteendemodifikation betonar 
alltså det positiva och menar att man ska fokusera på de enskilda positiva handlingarna 
och förstärka dem med belöningar. I beteendemodifikation talar man även om 
distraktion och ignorering. När ett barns beteende inte motsvarar pedagogens eller 
förälderns förväntningar ska man försöka distrahera barnet med någon annan aktivitet. 
Fungerar inte detta ska lösningen vara att ignorera barnet. Genom ignorering visas 
tydligt att det oönskade beteendet inte ger någon belöning. 

I sin kvalitiva undersökning har de intervjuat fem elever och fem pedagoger som alla 
arbetat med Kometprogrammet. I deras undersökning var det flera elever som tog upp 
att deras arbetsro har förbättrats som följd av deras arbete med metoden och även att 
hela klassen blev lugnare. Även de flesta pedagoger var av denna åsikt. Pedagogerna tar
också upp att arbetet med Komet har medfört att de fått mer tid till de andra eleverna i 
klassen vilket i sin tur medverkar till att förbättra relationerna i klassen. Andra fördelar 
med metoden som pedagogerna tog upp var att de elever som de använde metoden med 
oftast fick ett förändrat beteende. Metoden bidrog till att elevernas inställning till 
skolarbete förändrades, att motivationen ökade och att de fick bättre självförtroende. 

De fördelar som eleverna tog upp i Jönssons och Malms kvalitativa undersökning var att
arbetet med metoden har medfört att de arbetar mer, blivit bättre på att lyda läraren och 
hålla sams med kompisarna, engagerar sig mer, tramsar mindre och lär sig mer. Här 
finner Jönsson och Malm att de pedagoger och elever som de intervjuat i princip ser 
samma behållning av Kometprogrammet. Lärarnas perspektiv skilde sig dock från 
elevernas på vissa punkter. I flera fall tyckte eleverna att metoden fungerade mycket bra
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medan deras lärare ansåg att arbetet med programmet inte hade fungerat optimalt. 
Många pedagoger anser även att metoden inte fungerar på alla elever och detta kan ses 
som en negativ del med programmet. Dock anser de flesta pedagogerna att även om det 
finns saker som är mindre bra med att arbeta med Kometprogrammet är det en bra 
metod eftersom fördelarna överstiger nackdelarna.

I intervjuerna framkom det att den del av Kometprogrammet som pedagogerna brukade 
mest för att påverka elevernas oönskade beteende var belöning och positiv förstärkning. 
Det många av pedagogerna som tog upp var att de på grund av användandet av just 
positiv förstärkning kommit ur den onda spiralen av tjat och tillsägelser som de befann 
sig i innan. En av pedagogerna tar även upp att användandet av Kometprogrammet har 
gjort att hon har blivit en gladare lärare. 

Anledningen till att pedagogerna började använda Kometprogrammet i sin klass är i 
stort sett densamma, att eleverna uppvisade beteendeproblem. Samtliga pedagoger hade 
problem med elever som hade ett utåtagerande beteende men en del hade även elever 
som var underpresterande, hade dåligt självförtroende, koncentrationssvårigheter, 
sociala problem, motivationsbrist och som inte följde lärarens uppmaningar. Initiativet 
till att börja använda just Kometprogrammet kom från många olika håll, som 
kommunen, skolledningen, det lokala resursteamet men även från kollegor. 

Utmanande barn i förskola och förskoleklass 

Pedagogers syn gällande hur deras förhållningssätt och bemötande kan stötta och 
hjälpa utmanande barn 

Sigvardsson, Beatrice (2012)

I all sin verksamhetsförlagda utbildning under de drygt tre år på förskollärarprogrammet
har Sigvardsson stött på barn som av olika anledningar skulle kunna uppfattas som 
utmanande. Det har varit barn som varit våldsamma, arga, provocerande, utagerande, 
trotsiga och så vidare. Utmanande barn kan även vara de tysta barnen, som nästintill är 
så försynta och osynliga att det knappt märks, vare sig de är där eller inte. Pedagogernas
förhållningssätt, framförallt mot de utagerande barnen, har varierat kraftigt; från 
frustration, konstanta tillsägelser och negativa förväntningar till empatisk förståelse och 
kreativa uppmuntrande vägar för att nå fram till barnet. Vad är det som gör att 
pedagoger bemöter dessa barn på olika sätt? Vad får det för konsekvenser för barnet i 
fråga? Hur kan man som pedagog anpassa sitt förhållningssätt och sitt bemötande för att
på bästa sätt bemöta dessa utmanande barn? Under hela utbildningen har fokus legat på 
vad det kommande arbetet som förskollärare ska rikta sig mot, men det har givits lite 
utrymme för hur detta ska kunna införlivas och implementeras i den kommande 
yrkesverksamheten. Gällande de utmanande barnen och de som behöver extra stöd i 
verksamheten känner Sigvardsson verkligen att hon behöver fler och mer konkreta 
verktyg. Hennes förhoppning är att detta arbete ska ge viktiga och användbara redskap i 
hur pedagoger på ett konstruktivt sätt kan arbeta med olika typer av utmanande barn i 
förskolan.
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Syfte
Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för arbetet med utmanande barn i
förskola och förskoleklass med fokus på pedagogernas syn på hur deras förhållningssätt 
och arbetssätt kan stötta och hjälpa dessa barn. För att synliggöra detta valde Sigvardson
att ta reda på hur verksamma pedagoger i förskola och förskoleklass såg på begreppet 
utmanande barn samt vilka erfarenheter de hade av att möta dessa barn i verksamheten. 
Vidare efterfrågades vilka pedagogiska egenskaper som informanterna ansåg viktiga i 
arbetet samt vilken betydelse föräldrasamverkan hade gällande utmanande barn. Andra 
organisatoriska stöd såsom arbetslag, rektor och andra yrkesprofessionellas roll har även
belysts. 

Frågeställningar
*Hur definierar pedagoger utmanande barn?
*Vilka erfarenheter har pedagoger av att arbeta med utmanande barn?
*Vilka pedagogiska egenskaper är viktiga i arbetet med utmanande barn?
*Vad har föräldrasamverkan för betydelse i detta arbete?
*Vilka stöd är betydelsefulla för ett konstruktivt arbete?

Utmanande barn
Greene och Ablon (2012) menar att det finns många sätt att beskriva utmanande barn;
aggressiva, trotsiga, utagerande, envisa, egensinniga, omedgörliga och motsträviga för 
att nämna några. Författarna har fokuserat på explosiva barn och deras bok bygger på 
tanken att dessa barn har bristande färdigheter gällande förmåga att hantera frustration, 
bristande flexibilitet/anpassningsförmåga samt svårigheter med att lösa problem. Green,
Mays och Jolivette (2011) menar att utmanande och utagerande beteende, som 
exempelvis att slåss, sparkas, gå omkring i rummet under instruktioner och så vidare 
kan förhindra barn både från själva deltagandet samt från lärande i olika pedagogiska 
aktiviteter. I fråga om utmanande barn så menar Juul och Jensen (2009) att olydnad är 
barnets första steg mot ett inre ansvarstagande och en egen integritet. De menar även att 
det är viktigt att vuxna respekterar barnens egna sätt att avgränsa och definiera sig själva
och kopplar samman vuxnas irritation på barns provocerande beteenden med obearbetat 
material i de vuxnas eget liv. Hur de vuxna agerar och reflekterar över relationen avgör 
om det kommer något gott ur situationen som gynnar bägge parter eller om skulden 
läggs över på barnet som kategoriseras som problematiskt (Juul & Jensen, 2009). Drugli
(2003) lyfter fram att orsaker till barns beteende kan vara såväl biologiska, psykiska 
som neurologiska och nämner bland annat inlärningssvårigheter, språkliga svårigheter 
och Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). En annan faktor kan vara att 
barnen har en bristande självtillit och inte tror på sin egen förmåga. Vidare menar 
författaren att barnen söker uppmärksamhet och har lärt sig att de negativa beteendena 
också leder till uppmärksamhet. Vilka bakomliggande faktorer som än ligger till grund 
för barnens beteende så är det viktigt att som pedagog varken ta deras beteenden eller 
problematik personligt och inte heller kritisera barnen för deras uppförande. 
Pedagogerna måste istället försöka se bortom barnets beteenden och verkligen försöka 
förstå barnet. Det är lätt hänt att pedagoger handlar gentemot barnet i frustration och 
Drugli (2003) menar att det är viktigt att vara uppmärksam på sitt eget beteende då 
agerande i frustration mycket sällan främjar en positiv relation eller positiva 
förändringar hos barnet. En nära, ömsesidig och engagerande relation är långt viktigare 

14



än att försöka fostra barn genom restriktioner och regler. 

Konflikter
Gällande pedagogernas förhållningssätt när barnen angriper andra, såväl vuxna som 
barn, så menar Folkman (1998) att det är viktigt att stoppa, avleda och ingripa. Som 
pedagog är det viktigt att klargöra skillnaden mellan känsla och handling samt att hjälpa
barnet att gottgöra det dumma som han/hon gjort. Konsekvenserna när ett barn har 
angripit någon fysiskt eller verbalt måste vara pålitliga och lätta att förstå. Genom att 
utveckla metodiska förhållningssätt, som exempelvis rollspel, så kan pedagogerna 
motverka och förhindra att konfliktsituationer uppstår. Författaren lyfter även fram 
vikten av att som pedagog försöka sätta sig in i barnets perspektiv, även vid oönskade 
beteenden och handlanden. Andra betydande förhållningssätt som Folkman (1998) 
framhåller är att det är viktigt att undvika en maktkamp, att hitta en bra balans mellan 
vilka krav som ställs på barnet, vilka konsekvenser ouppfyllda krav kan få samt att vara 
följsam och lyhörd. Det är enligt författaren viktigt att alltid stå för det som har sagts 
och att använda det som hon benämner som mellanområdet genom att skoja och lirka 
ibland istället för att varje gång ta en konflikt.

Gällande tillsägelser så menar Eresund och Wrangsjö (2008) att dessa bör vara tydliga, 
korta och gärna helst hinna sägas i förebyggande syfte innan något olyckligt hunnit 
inträffa. De skriver: ”Om man exempelvis märker att ett barn är på väg att sparkas, 
säger man snabbt: ”Sparka inte. Ingen får sparkas här.” Ge också korta exakta 
påminnelser: ”Lyssna.” ”Vänta.” ”Sitt stilla.” ”Låt Stella vara i fred!” ”Rör inte.” 
”Vila.” ”Lek lugnt.”” (Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 296). Om situationen eskalerar och
barnet trots tillsägelser börjar bete sig destruktivt så måste pedagogerna stoppa 
beteendet och lyfta ur barnet ur konfliktsituationen, vilket kan göras genom att ge barnet
alternativ; att antingen sitta tillsammans med pedagogen och ta paus för att lugna ner sig
eller få möjlighet att leka med något annat för tillfället. Vissa situationer stannar inte vid
att barnet byter aktivitet, utan det händer att barn får raseriutbrott. Vid dessa utbrott 
måste pedagogen lugna barnet och hindra det från att skada antingen sig själv, andra 
eller bägge delarna (Eresund & Wrangsjö, 2008). Att förhindra utbrott innebär
vanligen att pedagogen måste hålla om eller i barnet. Vid sådana incidenter är det av 
största vikt att efteråt, när barnet lugnat ned sig tillräckligt för att lyssna, tillsammans 
med barnet gå igenom varför det blev som det blev, att som pedagog berätta vad 
vederbörande såg, hörde och tänkte om det som hände och låta barnet få möjlighet att 
berätta hur det kändes för honom/henne. 

Tydlig struktur, rutiner och genomtänkta regler skapade möjligheter för barnen
att lyckas. Förutom vikten av att ha ett väl fungerande arbetslag hade rektorerna en 
viktig stödjande funktion och att ta hjälp av utomstående professionell hjälp sågs som 
en positiv möjlighet. Däremot framkom det att alla arbetslag inte samarbetade på ett 
positivt sätt eller strävade åt samma håll samt att det fanns omfattande tidsmässiga 
variationer i hur snabbt pedagogerna kunde få hjälp från elevhälsa eller specialpedagog. 
Pedagogernas åsikter gällande gränssättning samt vikten av samtal och dialog 
tillsammans med barnen för att bearbeta konflikter gick isär. Några av informanterna 
premierade tydliga regler och gränser medan andra pedagoger ifrågasatte för vems skull 
gränserna fanns till. Frustration uttrycktes även från några av de intervjuade 
pedagogerna gällande att de tysta barnen lätt sätts åt sidan i den pedagogiska 
verksamheten till förmån för andra, mer utmanande, barns behov. 
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Centrala begrepp 

Behaviorismen 

Inlärningspsykologins pionjär - Burrhus Frederic Skinner inspirerades av John B 
Watsons teorier om behaviorismen, och utvecklade sin egen variant, operant betingning,
själva grunden för inlärning. Skinner utforskade under sin levnadstid olika 
undervisningsmetoder och ansåg att den traditionella undervisningen var under all kritik
och utvecklade därför en vetenskaplig undervisningsteknologi med syftet att 
effektivisera metoderna. Han representerar en ”radikal behaviorism”, en del av 
beteendepsykologin där man lägger stor vikt vid sambandet mellan stimuli och 
reaktioner.  Behaviorismen kommer från engelskans behavior, som betyder beteende. 
Grundtanken inom behaviorismen är att vi stimuleras av signaler från vår omgivning 
och hur dess respons påverkar oss. Det som får människan att ändra sitt beteende är 
resultatet av människans eget beteende, det sker därmed en förstärkning i det egna 
beteendemönstret, vilket innebär att en operant betingning sker, och den operanta 
betingningen beskrivs av Skinner som utveckling där målet för en person är att klara sig
effektivt. ( Bergenstråle, Isaksson 2008) 

 Skinner byggde mycket av sitt arbete på försök med djur, forskade på hur de reagerar 
på yttre stimulering. Han sökte belysa hur inlärningen som process gestaltade sig och 
utvecklade ”undervisningsmaskinen”- en apparat som kunde styra inlärningsprocessen 
utifrån de lagar och principer som gällde för denna. Maskinen i sig undervisar ju inte 
naturligtvis, utan den presenterar ett av läraren programmerat material. Den förstärker 
eleven vid varje korrekt respons och använder denna omedelbara återkoppling till att 
forma elevens beteende på det effektivaste sätt för att bibehålla dess styrka. Dock en 
form av mekaniserad undervisning.  Maskinerna har haft olika utformanden för olika 
syften främst för ämneskunskap, de första djurförsöken gav belöning till djuren i form 
av mat, för att stimulera positivt beteende. Likt maskinen söker vi än i dagens skola att 
förstärka beteenden men vi har ersatt maskinen med lärare och pedagoger som 
”programmerar” sig själva i tankesättet att själva förstärkningsbetingelserna handlar om 
relationen mellan beteende och följderna av detta beteende. Vi söker försäkra oss om att
effekter verkligen bibehålls, men samtidigt måste det ske på en nivå som bibehåller det 
som är barnets kärna, men vi ska inte använda denna metod för att helt och hållet 
förändra barnet och dess självtillit.  

Självtilliten illustreras genom en yttre stödstruktur som man kan hålla sig fast i. Den är
uppbyggd av de saker man är duktig på, som andra har sagt att man är bra på och som
man vet man behärskar. Vi medverkar som pedagoger till att stärka eller försvaga både
tilliten  och  självkänslan.(Lund  2006)  Självkänslan  och  självtilliten  är  två  viktiga
begrepp som men tillhör olika dimensioner. Sättet som vi förmedlar beröm och kritik på
saklig grund är avgörande för barns utveckling. Att bygga upp den egna självkänslan
kan vara komplicerat och kan ta lång tid. 

När en duvas beteende formas, beror framgången på hur kraven för förstärkning ställs.
Om  man  inte  kräver  stora  förändringar  vid  varje  steg  förstärker  man  ofta,  men
försöksdjuret gör då långsamma framsteg. Om man fordrar för mycket kanske ingen
respons  tillfredsställer  kraven  och  det  hittills  alstrade  beteendet  utplånas.  När  man
beslutar vilket beteende som ska förstärkas och vid vilken tidpunkt är grundregeln ”
förlora inte din duva! ”. Hur stor förändring som krävs av eleven vid varje steg i ett
program  måste  också  vägas  mot  nödvändigheten  att  bibehålla  beteendet  i  styrka.
(Skinner 2008, 2:a) 
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Belöning och straff är viktiga inslag i behaviorismen när man förändra ett beteende hos 
en individ poängterar Raundalen (1997). Positiv förstärkning kallas det när man 
försöker upprepa ett beteende med hjälp av belöning, likväl fungerar positiva 
förstärkningar när de förs in i situationer. Negativ förstärkning kallas det när man 
försöker ta bort ett oönskat beteende genom att ta bort ett negativt stimuli i miljön och 
fungerar som belöning när de tas bort. Att ta bort något obehagligt i miljön kan på så 
sätt fungera som en belöning. En förstärkare är något som får individen att fortsätta med
sin aktivitet. ( Raundalen 1997). När barnet exempelvis visar ett önskvärt beteende, 
förstärks detta med positiv förstärkning i form av beröm eller något som barnet upplever 
som positivt. Följden, beskriver Jerlang m.fl., blir att sannolikheten för beteendet ökar, 
eftersom barnet kommer att eftersträva dessa positiva påföljder. 

När barnet visar ett oönskat beteende blir påföljden negativ, i någon form av bestraffning. 
Denna negativa förstärkning gör att sannolikheten för beteendet minskar. På detta sätt kan 
man till viss del påverka eller kontrollera ett beteendemönster. Det finns även ytterligare 
sätt att förstärka eller förminska ett beteende, exempelvis genom undslippande av straff 
eller ignorering. Undslippande av straff ger en positiv förstärkning, då det är 
eftersträvansvärt för personen att undslippa ett straff, likaväl som att få en belöning. 
Ignorering fungerar som negativ förstärkning, eftersom de flesta vill bli sedda och 
bekräftade i det de gör (Jerlang 2005, m.fl. 2005, s 192).( Borwall, Grenholm, 2007)

Gunn Imsen, (2000) professor i pedagogik, vid Trondheims universitet, menar att 
Behaviorismen dock står för ett objektivt tänkande där kunskapen anses komma från 
världen utifrån, den s.k. empiriska traditionen. Behavioristerna ansåg att människan 
skulle anses som ett tomt oskrivet blad som ska fyllas på. Alla erfarenheter som 
människan förvärvat var inlärda. Dock kan inlärningshastigheten variera mellan olika 
individer. Inom behaviorismen kan man bara studera det som går att se med ögat, 
eftersom en utomstående inte kan läsa en människas inre tankar. Enligt denna teori 
förändras beteendet genom miljön. Bestraffning har en väldigt liten roll inom denna 
teori, det leder bara till undertryckande och inte till ett borttagande av ett oönskat 
beteende, det som framkallas är rädsla, enligt Imsen (2006) Man ska sätta fokus på att 
förstärka det som är bra, och inte det som är negativt, ett beteende som inte förstärks 
kommer att försvinna av sig självt. Man ska inte bara bestraffa det som är dåligt, man 
måste också förstärka det som är bra. Men hur väl fungerar det i praktiken. Men likväl 
som att individer är olika så uppfattas bestraffning/ förstärkning på olika vis. Det som är
bestraffande/förstärkande kan variera mellan olika individer (Svirsky 2006) exempelvis 
kan negativ uppmärksamhet vara förstärkande för vissa. Likaså kan det som belönande 
variera från individ till individ.(Antoft, 2007)

Utvecklingsekologin 

Urie Bronfenbrenner, rysk- amerikansk forskare, ansåg att den traditionella 
utvecklingspsykologin fokuserade väldigt mycket på individen och bedrev 
”laboratoriemässiga” studier av individer. Vill man få en rättvis bild av individen bör 
man studera den i sin rätta närmiljö, det vill säga i skolan, i hemmet osv. Han ville inte 
avfärda utvecklingspsykologin men han ville att man skulle förändra dess inriktning och
vidga perspektivet. Vad han menade var att studierna var individinriktade och i bästa fall
togs hänsyn till en del faktorer i den allra närmaste miljön- de ekologiska systemen. 
Studierna måste innefatta även övergripande strukturerna i samhället på olika nivåer. 
Därför utvecklade han en utvecklingsekologi. Han uttrycker sig så här: den mänskliga 
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utvecklingens ekologi inrymmer det vetenskapliga studiet av den fortgående, 
ömsesidiga anpassningen mellan en aktiv, växande mänsklig varelse och förändrande 
karakteristiska i de närmiljöer i vilka den utvecklande personen lever (Andersson) Ordet
ekologi kommer från grekiskans ord ”oikos” och betyder hus, hem eller boning. 

Under Bronfenbrenners uppväxt växte hans förståelse för miljöns stora betydelse för 
människors utveckling. Bronfenbrenner menade på att individen är direkt och indirekt 
påverkningsbar av faktorer i miljön runt omkring den, barnet hör till olika miljöer 
samtidigt såsom hemmet, förskolan, kamraterna, grannarna och fritidsaktiviteterna.  Det
sker ett samspel hela tiden mellan olika faktorer som i sin tur påverkar individen, dess 
roll, aktiviteter och handlingarna den utför och kan utföra. I utvecklingsekologin finns 
det fyra sammanhängande system på olika nivåer som samverkar och han kallar dem för
Mikro, meso, exo och makro.  Mikro står för den lägsta eller minst övergripande nivån 
och makro för den högsta eller mest övergripande nivån.( Hwang, Nilsson 2011) 
Mikrosystemet innefattar den allra närmsta miljön som omger barnet och det är viktigt 
att detta system fungerar och är i balans för att barnet ska må bra. Den allra närmsta 
miljön består av föräldrar, syskon och deras ömsesidiga samspel. I takt med att barnet 
växer blir andra närmikromiljöer viktiga såsom, skolan, förskolan, kompisar i 
bostadsområdet. I och med detta ökar också barnets repertoar av roller och aktiviteter. 
Var och en av komponenterna är små mikrosystem i sig och är beroende av varandra, 
det utvecklas ett nätverk av relationer och aktiviteter inom dem- de olika mikrosystemen
bildar ett större system- mesosystemet, det består av kopplingar och förhållanden mellan
de olika mikrosystemen.  

Det tredje systemet- exosystemet består av miljöer där individen själv inte är delaktig i 
men det är ett system som ändå indirekt påverkar relationer och aktiviteter i 
närmiljöerna. T.ex. föräldrarnas arbetssituation eller skolans personalsituation. Också 
kommunens barnomsorgspolitik kan ha påverkan. Makrosystemet är det övergripande 
systemet, det är det samhälle individen lever i, t.ex. levnadsstandard, familjepolitik, 
skolpolitik och andra kulturella faktorer 

Kapitel 3 Metod

Urval

Mina observationer har skett på förskolor där jag har gjort min verksamhetsförlagda 
utbildning och jag har även gjort ett selektivt urval av förskolor, utifrån olika 
samhällsskikt, mångkulturella områden och samhällsklasser. Jag har getts möjligheten 
att studera olika kulturer och skolkoder, lokalt utformade tanke-, tolknings- och 
handlingsmönster som bestämmer skolans inre liv, (Arfwedsson 1984) vilket jag anser 
ha gett mig ett brett spektrum av hur man hanterar barnens beteende och barnens 
respons utifrån kulturella faktorer och samhällsfaktorer. Urvalet av förskolor har skett 
utifrån tanken att det har betydelse för min kommande yrkesprofession, av den 
anledningen att jag hos mig själv vill studera inför och forma en bred kompetens och 
förståelse för olika samhällskulturer, mångkulturella områden och samhällsskikt. 
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Mina observationer har bedrivits på fyra olika slags förskolor; under tre veckors tid, på 
varje förskola. Valet av förskola har baserats på att det är inom det yrket som jag har 
gjort mitt val att studera till och önskar att arbeta inom. Den första var på en förskola, 
(A) föräldrakooperativ, i ett område utanför Stockholm. Där bedrevs det 
montessoripedagogik, där varje barn sätts i centrum och ska ha medinflytande och 
känna eget ansvar. Alla barn var svensktalande, och man hade en tydlig diskurs av, 
enligt min uppfattning, hög status, både på utbildningen som bedrevs och de personer 
som ingick i diskursen. Personaltätheten per barn var 6 st. på 30 barn.  

Den andra förskolan (B) var en mångkulturell, där majoriteten av barnen bestod av flera
nationaliteter, och nästan alla barn och pedagoger hade andra modersmål än svenska och
svaga kunskaper i svenska språket. Personaltätheten på denna förskola var 3 pedagoger 
på 17 barn, många barn med särskilda behov. Miljön runt omkring förskolan bestod av 
höghus i ett mångkulturellt område där många som bor där har ett annat modersmål än 
svenska. Miljön på förskolan och barngruppen upplevdes av mig som otrygg och icke 
stabil. Det var väldigt tydligt att alla barnen var väldigt oroliga, då förskolan genomgick
väldigt stora administrativa förändringar som påverkade pedagogerna och som in sin tur
påverkade barngruppen. 

Den tredje förskolan, (C) i ett höghusområde, består av svensktalande barn, där några 
barn har annat modersmål än svenska. Personaltätheten är relativt hög, med 5 pedagoger
på 24 barn, där barngruppen är stabil och trygg med ett stabilt arbetslag. Alla tre 
förskolorna består av en avdelning, där man delar in barnen i mindre grupper under 
dagen. 

Den fjärde förskolan, (D) ligger i ett höghusområde, och består av en avdelning med en 
övervägande majoritet, barn under tre år. Alla barn är svensktalande, personaltätheten är
medel, fyra pedagoger på 20 barn, där två pedagoger arbetar deltid. Två av pedagogerna
har annat modersmål än svenska. Personalomsättningen har varit ganska hög och 
nuvarande arbetslag arbetar med att finna en gemensam grund att stå på för att det 
pedagogiska arbetet ska utövas enligt läroplanens strävansmål. 

I mina deltagande observationer har jag valt att enbart föra anteckningar. Dock ställer 
anteckningar högre krav på minnet men som Dencombe (2007)  påpekar, så kan 
bandinspelningar medföra obehag både för barn och pedagoger och själva 
transkriberingen påverkar tidsåtgången.

Utifrån de många olika situationer som jag har studerat, så har jag strävat efter att göra 
en tolkning utifrån situationen och i vilka slags situationer som barnen uppvisar ett visst
beteende. Men likväl så har jag också studerat pedagogens roll i situationen och i vilket 
sammanhang som de väljer att agera. Av alla dessa situationer som uppstår på en 
förskola så har jag inför denna text valt att beskriva fyra stycken, en från vardera 
förskola, där barnen uppvisar beteendeproblem. 

Uppläggning och genomförande

Som metod har jag valt att göra en kvalitativ undersökning på förskolor, då det är mitt 
huvudsakliga yrkesområde som jag studerar inför och det är då som barn befinner sig i 
begynnelsen av utvecklingsprocessen. Med kvalitativ undersökning menar jag att jag 
gjort ett selektivt urval av fyra olika slags förskolor, i fyra olika miljöer med olika 
förutsättningar (ekonomiska, personalsituation, miljö och samhällskultur) och struktur 
som gett mig stor mängd data att bearbeta. Jag har strävat efter att i min undersökning 
försöka hitta mönster och försöka förstå dem och sätta dem i relation till teorier som jag 
funnit i mitt sökande efter svar. Jag har gjort deltagande observationer av barn och dess 
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pedagoger i deras naturliga miljö där jag har studerat relationen mellan barn och 
pedagog deras sociala interaktioner.  Jag har studerat hur pedagogerna använder sig av 
operant betingning och i vilken omfattning man väljer att använda sig av den metoden. I
mitt arbete finns även studier av barnens reaktioner och om beteendet minskar eller 
ökar. 

Med deltagande observation menar jag att jag var fysiskt och mentalt närvarande i alla
aktiviteter. Man kan även kalla det observationer av den andra ordningen, d.v.s. lärarens
eller handledarens kontinuerliga observation av den pedagogiska situation som hon eller
han är del av.  (Björndal 2005) På så sätt  upplevde jag att  man kom barnen mycket
närmare och man kunde samtidigt samtala med barnen och få reda på så mycket mer än
vad man kan se med blotta ögat. Samtidigt fick man öva på sin egen blivande roll som
pedagog,  använda sig av sina teoretiska kunskaper  och omvandla dem till  praktiska
kunskaper och sin egen för det är först när du får pröva på som kunskapen blir din. Men
samtidigt som man observerar barnen så måste man observera sig själv: Hur är jag som
pedagog,  lyssnar  jag  på  barnen,  respekterar  jag  deras  integritet  och  har  jag  olika
förhållningssätt till barnen beroende på deras olikheter? 
 Som deltagande forskare har  jag upplevt  att  det  tar  tid  att  bygga upp en  tillitsfull
relation till informanterna jag ska observera, det är först när man lär känna barnen som
de känner att de har förtroende och vågar dela med sig av sitt ” rätta jag ” och sina
tankar och idéer. Av mig krävs det extrem lyhördhet för barnens tankar och agerande
och att man lyssnar med hela kroppen. Det är upp till mig att sträva efter att försöka
förstå tankesätt, beteende, handlingar m.m. 

Materialbearbetning

Efter insamlandet av informationen har jag först läst igenom allt material och försökt 
dela upp undersökningsmaterialet i olika kategorier och begrepp för att läsaren ska få en
överskådlig bild, dvs. en induktiv analys. Jag har även delat upp undersöknings-
materialet utifrån kategorier i litteraturen. 

 Tillförlitlighetsfrågor

Då jag har gjort deltagande observationer och studerat fyra olika förskolor vilket har 
breddat underlaget och representativiteten, då fallstudierna består av fyra olika 
situationer, och fyra olika förskolor med olika förutsättningar och struktur, är det min 
uppfattning att det stärker tillförlitligheten i denna studie. Minnesanteckningar har förts 
kontinuerligt vilket har stärkt mig i mitt arbete att minnas exakta situationer, vilket 
stärker reliabiliteten. Uppdelningar av materialet i kategorier vid redovisningarna 
tryggar validiteten. 

Dock har jag inte genomfört några intervjuer med varken barn eller pedagoger, jag har 
låtit situationerna tala för sig själva. Jag har dock fört mindre, kortare samtal under 
verksamhetens gång och under personalmöten tillsammans med pedagogerna om hur de
tänkte om sitt agerande i olika situationer.  De referenser jag använder mig av i texten är
mer övergripande resonemang som förs i de olika texter jag har hänvisat till och av den 
anledningen utelämnar jag sidnummer. 

Etiska aspekter 

När forskning involverar människor skall de, med få undantag, informeras om 
forskningen och sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte.  1 
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januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
i kraft. Grundregeln är där att forskning bara får utföras om forskningspersonen har 
samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Med personuppgift avses all 
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande enskild fysisk 
person. Det kan vara upplysningar om namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet,
utbildning, familj och anställningsförhållanden. Även andra typer av upplysningar av 
mindre personlig karaktär räknas alltså som personuppgifter.  ( Vetenskapsrådets codex) 

För att säkerställa att informanternas anonymitet, har jag i enlighet med 
vetenskapsrådets codex etiska regler för forskning, inte använt mig av några personliga 
uppgifter, i mitt självständiga arbete. Jag har heller inte nämnt i vilka områden jag har 
bedrivit min forskning. 

Muntlig och skriftlig information har gått ut till föräldrarna på alla fyra förskolorna om 
mitt syfte till min vistelse och vad som ingår i mitt uppdrag och jag har givits samtycke.
Muntlig information har givits till de barn som jag har studerat Jag har även informerat 
föräldrarna om att jag helt och hållet kommer att skydda informanternas namn och 
identitet. 

Kapitel 4 Resultat och analys

4.1 Fyra förskolors arbetssätt med beteendemodifikation 

Vad jag har sett under mina observationer är att man som pedagog använder sig av 
behaviorismen med olika metoder och i olika utsträckning. På förskola A använder sig 
samtliga pedagoger kontinuerligt av negativ förstärkning, bestraffning då man 
exkluderar barnen från samlingen eller matbordet om barnet inte sitter still, pratar under 
samlingen eller inte lyssna på lärarens uppmaningar. ”gör du så här, så får du sitta 
utanför en stund i hallen på en stol ” Man försöker implementera barnens förmåga att ta 
eget ansvar genom att sitta still, lyssna på när de andra barnen pratar och följa lärarnas 
uppmaningar. Det är väldigt sällan som man använder sig av positiv förstärkning för ett 
hos barnet positivt beteende. 

På förskola B och C använder man sig generellt av behaviorismens positiva förstärkning
och först och främst vid konfliktsituationer, och detta genom lösningsinriktad pedagogik
som går ut på att man stegvis försöker lösa konflikten, och de barn som ännu inte 
utvecklat det muntliga språket använder sig av de ord de kan och kroppsspråket för att 
försöka visa vad som har hänt, om de har blivit slagna eller vem som hade föremålet för 
konflikten (spade, hink, leksak, docka , osv.. ) Om ett barn har skadat ett annat barn och 
kanske springer iväg blir han/hon återkallad av pedagogen, då man vill försöka lösa 
konflikten tillsammans med alla inblandade parter och för att alla ska känna 
tillfredsställelse. Man försöker i den stegvisa konfliktlösningen få barnet att förstå hur 
det andra barnet känner sig, inte för att skuldbelägga utan för att praktisera empatiska 
frågor. Man ger ingen negativ förstärkning/bestraffning till barnet och det har visat sig 
vara en effektiv metod då det negativa beteendet har minskat. Om vi befinner oss i en 
akut konflikt som man enligt den lösningsinriktade pedagogiken inte kan lösa för att 
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barnet låser sig och tillfogat allvarlig skada på ett annat barn, väljer man att avbryta och 
avleda uppmärksamheten och leda in barnet på en annan aktivitet eller sätta sig ner 
tillsammans med en pedagog för att få en stund till att lugna ner sig. 

Pedagogerna på förskola D har efter föräldrars uttryck om oro för sina egna barns 
trygghet, upprättat en individuell handlingsplan, som genom positiv förstärkning ska 
förstärka barnets positiva beteendemönster, enligt Skinners teori. Handlingsplanen ska 
stötta pojken i interaktionen och sociala samspelet med andra barn och vuxna, samt 
stötta pojken i konfliktsituationer, och hjälpa honom att tolka vad som sker. 
Handlingsplanen ska även arbeta med den övriga gruppens förhållningssätt gentemot 
pojken, då de ofta demonstrerar ett så ganska, för pojken ”orättvist” bemötande. Han 
blir beskylld för att ha slagit när det inte var så det gick till, och ibland räcker det med 
att han bara petar på ett annat barn vilket leder till att barnet reagerar med en attityd som
är ganska gnällig och de ber honom att ”sluta”. Pedagogerna vill med handlingsplanen 
få även att detta gnälliga beteendemönster ska försvinna. 

I handlingsplanen ingår även att han behöver ständig närvaro av en pedagog, som är 
beredd att förekomma och gå in i situationer som leder till frustration och utåtagerande. 
Man skapar mindre grupper runt honom för att man upplever att han har lättare för att 
hantera sig själv och sin interaktion med de andra barnen. Situationen kräver ibland att 
man som pedagog måste hålla i eller om barnet för att förhindra utbrott. När situationen 
har lugnat ner sig sätter man sig ner tillsammans med barnet och går igenom incidenten 
där pedagogen berättar vad den såg samt att barnet får berätta hur han/ hon upplevde 
situationen och vad som skulle kunna vara orsak till konflikten eller utbrottet. 

Handlingsplanen har även upprättats för att förskolans miljö, av de andra barnen ska 
upplevas som en trygg miljö att vistas i, där man inte blir utsatt för kränkningar eller 
våld. Men den har även upprättats för att pojken så småningom ska kunna känna mindre
frustration och känna att han behöver mindre kontroll över de situationer och aktiviteter 
som han inte är deltagande i, och för att öka hans självkänsla. 

 Man vill i allra minsta mån, använda sig av bestraffande åtgärder, i enlighet med 
behaviorismen, och man försöker att hålla en konsekvent hållning, men då barngruppen 
är stor med många mindre barn som också har behov att tillfredsställa, så blir han ibland
exkluderad från gruppen och aktiviteten. Dock kan pedagogerna, periodvis se att 
handlingsplanens positiva förstärkning av det positiva beteendemönstret blir ett 
beteende som ökar och att det negativa beteendemönstret sakta försvinner. 

4.2 Beskrivning av situationerna

4.2.1 Hyperaktivitet, vägrar följa lärarens uppmaningar vid lunch

 
Efter en stunds kort samling, vid förskola A, efter utevistelse eller aktiviteter som syftar 
till lärande så är det då dags för lunch. Barnen sätter sig vid sina bord för att vänta på sin
tur att hämta mat, vilket barnen gör två och två. Sedan går de till sina respektive bord 
och sätter sig och när alla fått mat och delat maten eller skalat maten så sjunger man en 
matramsa som talar om att man nu får äta.  Det förhåller sig ganska lugnt ett tag, men 
sedan får pedagogen som sitter vid samma bord, uppfattningen om att det finns 
tendenser till oro kring matbordet, ett barn börjar bli väldigt högljutt och har svårigheter
med att sitta still, och får de andra barnen vid bordet att falla in i samma mönster, och de
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då börjar de uppvisa ett beteende som för pedagogerna inte är acceptabelt, för vid 
matbordet ska det vara lugn och matro. Först försöker pedagogen som sitter vid samma 
bord att ignorera beteendet med hopp om att det snart går över, men om pedagogen som 
sitter tillsammans med barnen kring matbordet, inte reagerar på beteendet, så börjar de 
andra pedagogerna, som sitter vid andra bord att komma med uppmaningar. När detta 
hållit på en stund och det fortfarande inte skett några förbättringar, så får vederbörande 
barn lämna rummet, det vill säga, sätta sig på en stol i hallen och därmed invänta 
pedagogens tillåtelse att återvända till bordet och äta upp sin mat. 

4.2.2  Aggressivitet vid fri lek

Tre barn leker tillsammans, i förskolans (B) dockvrå när det plötsligt uppstår en akut 
konflikt där ett barn reagerat med aggression och varit utåtagerande mot ett annat barn. 
Han har både knuffat och slagit ett annat barn och visar tydliga tecken på aggression då 
han även gråter, skriker och vägrar att lyssna, och låser sig. Detta pågår en lång stund, 
och man lyckas inte avleda uppmärksamheten. Pedagogen som går in i situationen 
skriker han också åt och försöker slå. När pedagogen undersöker situationen så har det 
barn som blivit slaget tagit en docka från det barnet som slog. Efter en stund lugnar 
pojken som gråter och skriker, ner sig, och leken fortsätter. 

4.2.3  Aggressivitet vid fri lek 

Två barn leker tillsammans ute på förskolans (C) gård, när pedagogerna plötsligt hör ett 
barn som gråter. När man kommer fram för att undersöka situationen står ett barn och 
gråter och står och håller upp ett finger som man ser tydliga bitmärken på. Pojken som 
har bitit har brustit ut i häftigt humör och pojken som har blivit biten gråter. När man 
undersöker situationen, så visar det sig att båda barnen ville ha samma spade och 
hamnat i konflikt om vem som spaden tillhörde. Barnen som inte har kommit så långt i 
språkutvecklingen, säger några enstaka ord, visar, pekar och försöker med hjälp av 
kroppsspråket visa vem som hade spaden först och att han vill ha tillbaka spaden. 
Pedagogerna försöker att lösa situationen genom försöka ta reda på vem som hade 
spaden först, och vem som ska få tillbaka spaden och erbjuder det ena barnet en annan 
spade. 

4.2.4 Normbrytande beteenden 

På en förskola (D) går det en pojke vars beteendemönster pedagogerna nu har börjat att 
kartlägga för att försöka se vad han har behov av och vad hans starka sidor är. Målet 
med kartläggningen är att söka verksamhetsstöd och extra resurs och för att hjälpa 
honom med sin problematik. Han hamnar ofta i situationer där han upplever och agerar 
utefter att han inte har kontroll på situationen, vilket leder till utåtagerande, det kan vara
allt från en knuff, ett slag, en spark eller att han river någon i ansiktet eller på någon 
annans arm, eller att han höjer sin röst mer och mer, tills han börjar skrika och får 
utbrott av häftigt humör. Dessa situationer är ganska ofta återkommande. Dessa 
situationer uppstår också när han upplever att han inte har full uppmärksamhet eller 
bekräftelse av den person han söker kontakt med. Det kan vara en annan förälder, en 
pedagog eller ett annat barn. Han tar oftast ut sin frustration på ett annat barn, vilket får 
de andra föräldrarna att reagera ganska starkt på det, och kräver mer förebyggande 
arbete av pedagogerna som arbetar på förskolan. Detta beteendemönster förekommer 
även i olika aktiviteter som pojken är delaktig i. Om pojken upplever att han inte blir 
lyssnad på, eller att de andra barnen går mot hans vilja, så leder frustrationen så 
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småningom till utåtagerande. 

Andra vanliga förekommande beteendemönster hos pojken är att förstöra andra barns 
lekar med t.ex. klossar eller lego och att säga elaka saker till andra barn. I andra 
situationer som t.ex. när han leker med andra barn eller bara förflyttar sig i rummet eller
från ett rum till ett annat, händer det ofta att han förstör 4.andra barns skapande eller 
konstruktion med t.ex. klossar eller lego, eller hinkar med sand, genom att sparka på 
eller slå till det som de bygger med eller de bilar som de leker med. Vid tillfällen där 
han är ledsen eller sur, demonstrerar han detta genom att sparka i luften mot andra barn 
som går förbi honom. 

4.3 Pedagogernas lokalisering av problem  

Vad mina observationer talar om för mig är att man definierar barnen på olika sätt och 
utifrån det kan göra antaganden om vart problematiken förläggs. 

I det första exemplet från förskola A upplever pedagogerna barnet som irrationellt, en 
individ som är svårt att tolka och man förstår inte hur det kommer sig att han beter sig 
som han gör. Det kanske förhåller sig så att barnet söker uppmärksamhet och har lärt sig
att det negativa beteendet också leder till uppmärksamhet. Man ser barnet som en 
human becoming, ett barn som ska fostras utifrån våra egna perspektiv. Problematiken 
förläggs i detta fall till barnet, man ser inte till sammanhanget, miljön eller andra 
omständigheter. Det kanske egentligen förhåller sig så att det är miljön eller rutinerna 
som behöver förändras. 

Vid förskola B och C blir man ofta som pedagog på denna förskola påverkad av sin 
negativa syn på barnets negativa beteendemönster, så pass att det påverkar 
förhållningssättet gentemot barnet då detta beteende sker konstant oavsett situation och 
aktivitet. Man har en bild av att barnet har svårt för att hantera mötet med andra barn 
och att hantera rutiner och det sociala samspelet med de andra barnen och vuxna. 
Relationen mellan barn och pedagoger försämras och man har svårt att hitta något som 
man kan berömma barnet för och därigenom stärka det med.  

Även om det är svårt så försöker man gentemot barnet ge positiv uppmärksamhet och 
positiv förstärkning i sammanhang som inte förfaller negativa. Detta för att 
förhoppningsvis stävja det negativa beteendet att han slår och kränker de andra barnen. 
Då det negativa beteendet sker vid upprepade tillfällen är det svårt att bibehålla sig 
konsekvent i sitt förfarande gentemot barnet.  Pedagogerna tycks handla i frustration 
utan att försöka se bortom barnets beteende, utifrån barnets perspektiv, vilket 
pedagogerna själva har reflekterat över. Man lyfter ibland bort barnet bort från den 
aktivitet han var involverad i, han får sätta sig på en stol och försöka tänka över hur han 
har betett sig gentemot det andra barnet, det blir en form av bestraffning Dock förstår 
han inte sin egen del och reagerar med oförstånd och ovilja att lösa konflikten. 

Dock ser man barnet som en human being, barnet är en medmänniska. Men ändå känner
pedagogerna att det är lätt att skuldbelägga barnet då hans beteende konstant upprepar 
sig, man väljer den lättaste utvägen, d.v.s. man förlägger problematiken till barnet. Man 
får gå tillbaka ett steg och tänka på hur det påverkar barnets självbild. Barnet har svårt 
att förstå sociala koder och svårt att utveckla empati. 

Pedagogerna upplever själva att de har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnens
beteenden, men mina observationer har visat att deras förhållningssätt skiljer sig åt. De 
reagerar olika. En pedagog ger tydliga, högljudda och omedelbara tillrättavisningar, när 
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en annan pedagog går in och stegvis löser konflikten. 

På Förskola C ses barnet, som har bitit det andra barnet, av pedagogerna som en human 
being, en medmänniska som har medbestämmanderätt. Man försöker i allra möjligaste 
mån att fokusera på det som är positivt i andra positiva sammanhang, ge positiv 
förstärkning för att stimulera positivt beteende.  Pedagogerna berättade för mig i samtal 
om de har en teori om att barnet som slåss i denna situation reagerar med en form av 
aggression som bygger på Raundalens (1997) (Antoft)instinktsteori som bottnar i att 
aggressionen är en medfödd drift, men samtidigt en instrumentell aggression – 
aggressionen är ett delmål som för att uppnå andra mål- dockan (leksaken, spaden, osv.. 
ska tillbaka till sin ursprungliga ”ägare”, det barn som hade dockan först.  

På Förskola D pedagogerna antagligen gjort tolkningen att barnets beteendemönster och
aggression bygger på frustrationsteorin, aggression bygger på alltså på frustration, när 
ens förväntningar inte når till uppsatt mål, eller känner sig förhindrad att uppnå något. 
Han har bristfällig impulskontroll. Reaktionen från andra föräldrar, vars barn har blivit 
utsatta för pojkens utåtagerande beteende, anser att förskolan har brustit i uppfostran. 
Pedagogerna på förskolan vill inte att pojken ska uppleva sina utbrott och situationer där
han brister i sin kontroll att han misslyckas, de vill inte att han ska se det som ett 
misslyckande, de vill stötta honom och vägleda honom att få kontroll över sin 
frustration och ilska. 

Man ser honom som en human being, han är inte ett tomt oskrivet blad som ska fyllas 
med kunskap om hur man beter sig i sociala sammanhang och interaktion med andra 
barn. Vad han behöver är extra vägledning från pedagoger och andra vuxna i hans 
närmiljöer. Problematiken förläggs här inte till barnet utan man försöker istället att 
förändra miljön utifrån barnets förutsättningar. 

Kapitel 5 Diskussion

När jag nu ser tillbaka på mina observationsstudier och de forskningsstudier jag 
beskrivit så kommer jag fram till slutsatsen att Skinners teorier har ett betydande 
förklaringsvärde. Även om det inte är uttalat att det just är hans teorier som används, så 
fungerar hans principer och begrepp när handlings-och korrektionsmönster i förskolan 
ska tolkas. Vissa väljer att enbart fokusera på det positiva beteendemönster medan andra
väljer att fokusera på att arbeta proaktivt genom att enbart fokusera på det negativa 
beteendemönster d.v.s. problematiken hos barnen, utan att kanske se till miljön, vad 
behöver förändras där? 

Sigvardssons studie talade om betydelsen av arbetslaget, att arbetslaget har en god 
relation till varandra, samt att man som pedagog bygger upp en bra relation till barnen 
och hur relationen till barnen påverkar utvecklingen av både beteendemönster och 
barnet i sig. Men som pedagog tvingas man ibland in i situationer där man blir 
bestraffande, auktoritär och döv för elevernas individuella behov. 
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Vilka beteendemönster är det då som man väljer att förebygga? Som mina egna studier 
och den forskning jag presenterat visar på så är det konflikthantering med utåtagerande 
beteende men även normbrytande beteenden (att vägra följa lärarens uppmaningar, utbrott 
av häftigt humör, förstöra saker, stjäla, fuska) och hyperaktivitet (svårt att sitta still, 
svårt att slutföra uppgifter, fattar impulsiva beslut), beteendemönster som uppfattas som 
störande av ordningen och verksamhetens aktiviteter. 

Min upplevelse av mina studier och mitt eget förhållningssätt är att det man ganska 
snart faller inom den på förskolan bestämda diskursen, att man har förväntningar på sig 
att inta ett gemensamt förhållningssätt som de andra pedagogerna, trots att man kanske 
känner att det borde finnas andra verktyg än att utelämna de barn som stör ordningen 
eller skadar ett annat barn. Har man inte större styrka än så att sätta sig upp mot något 
som man upplever vara fel verktyg och metod? En pedagog i studien om 
lösningsinriktad pedagogik funderade på ordet ”förlåt”. Hon upplevde det som en 
vuxenkonstruktion som barnen inte förstår, det är ett abstrakt ord, och kanske är det så. 
Vi vill gärna få ett bra avslut men kanske själva ordet inte behövs, utan vad vi snarare 
bör sträva efter att åstadkomma är att alla känner sig tillfredsställda, utan ett konstruerat 
ord som används av ren automatik och som riskerar att förlora sin innebörd. 

Så hur ska man vara som pedagog? Ska vi se barnen som human beings eller human 
becomings? Kan man växla mellan olika synsätt? Hur hanterar vi motgångar och elever 
med outvecklade kompetenser? Kan man alltid hålla huvudet kallt i alla situationer. 
Självfallet inte, vi är inte mer än människor. Det är svårt att tillgodose alla barnens 
behov. I stora barngrupper som är en följd av den politik och den ekonomiska situation 
som råder så måste man hålla en viss distans och inte engagera sig för djupt. Då blir det 
lätt att man som barn känner sig kränkt. Kritik från yttervärlden som kanske inte har full
kontroll på hur verksamheten är upplagd och hur dagarna ser ut kan lätt såra om man 
inte har den distans som krävs. Det kanske är fördelaktigare att tänka;” Jag gör så gott 
jag kan, om föräldrarna är missnöjda kan omplacering vara ett alternativ och hoppas på 
att det blir bättre”. Man kan bara göra så gott man kan efter de förutsättningar som 
finns. Det är lätt att ha en slags övertro på att pedagoger är övermänskliga som kan klara
alla situationer med galans. 

För att försöka förhindra uppkomsten av mobbing och kränkning, eller att utåtagerande 
sker är det väsentligt att det finns ett engagemang, ett gott samarbete på alla instanser 
och en konstruktiv dialog mellan föräldrar, barn, skolledning och lärare. Ett skolämne 
som mer och mer fått utrymme på skolschemat är livskunskap och det innebär att man 
tränar eleverna i social och emotionell kompetens. Livskunskap kan bestå av olika slags 
värderingsövningar som bygger på vår värdegrund och bör vara åldersadekvata med 
stigande svårighetsgrad. Pedagoger som är nya inför livskunskap behöver stöd från 
kollegor som har arbetat med livskunskap eller liknande undervisning. Givetvis måste 
även pedagogerna besitta social och emotionell kompetens, kunna lyssna aktivt och inta 
ett neutralt förhållningssätt. Att lyssna aktivt innebär att man låter barnen tala utan att 
avbryta, ställa öppna frågor och försöka att leda barnen i deras tankegångar utan att 
lägga orden i deras mun. Att lyssna aktivt innebär att försöka förstå hur den andra 
tänker, hur hans eller hennes verklighet ser ut och hitta ett sätt för den andra att gå 
vidare på.(Kimber 2006) Att träna barnen i social och emotionell intelligens behöver 
dock inte betyda att man ser barnen som tomma kärl att fyllas med kunskap, som inte 
har en aning om vad livskunskap är.  Det handlar snarare om att hjälpa dem att stärka 
och utveckla deras sociala och emotionella intelligens för att ge dem en bra start i livet. 
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Under mina verksamhetsförlagda studier diskuterade jag och min handledare om det 
sociala samspelet och om ämnet livskunskap som förmedlades till eleverna för att 
förebygga mobbing och det upplevdes som en positiv och proaktiv metod. Om man vill 
ställa sig kritisk till ämnet livskunskap så kan man fråga sig hur mycket barnen lär sig 
och om de vill lära sig. Är det verkligen nödvändigt med livskunskap? Och kan man 
verkligen lära ut social intelligens? Att arbeta med relationer är ju positivt i sig, men 
man får inte glömma bort andra viktiga faktorer som tex utformningen av den miljö som
barnen vistas i. Mina egna studier som bedrevs under VFU- praktiken visade att en del 
barn säger en sak i samtal men uppvisar en annan sida i övrig verksamhet. För att vara 
lite krass så kan man säga att barn vet precis vad de ska säga men de kan handla precis 
tvärtom. Det är som att de glömmer bort sin solidaritet i sin strävan att skapa sociala 
relationer i sitt gruppbildande. Vad som dock är säkert är ”att de lär sig något om sin 
sociala och kulturella tillvaro”. De lär sig hur människors likheter och olikheter kan 
värderas samt vilka som duger och inte duger i olika sammanhang och hur detta kan 
hanteras. ( Thors 2007) 

 I situationer där man inte alltid vet hur man ska hantera sig själv och andra är det 
väldigt lätt att ta till ”vargspråket”, det hårda och argsinta språket, som vi tar till det för 
att vi tror att det hjälper, vi måste markera och positionera oss som den auktoritära 
personen. Vi tillrättavisar och blir högljudda och tror att det har effekt, men ibland kan 
det visa sig att det kan ha helt motsatt effekt och vad gör vi då, jo vi tar i ännu mer! 

Vad jag har lärt mig och vad jag gärna vill förmedla är följande: Var en lyssnande 
pedagog, lyssna med hela kroppen, läs av och tolka barnens kroppsspråk. Lyssna efter 
deras signaler, och vad som är ännu viktigare, vilka signaler sänder jag som pedagog ut?
Vilka värderingar signalerar jag ut? 

Barnen behöver tydlighet och ett syfte med hur det kommer sig att man agerar på ett 
visst sätt, ett syfte behövs i stort sett alla situationer, mycket av konflikterna, yttre och 
inre, och utåtagerande kan ha sin orsak i att de inte har fått klart för sig varför man ska 
ha samling, varför man gör si och så. 

Innan jag påbörjade denna studie hade jag bilden av att man kunde prova olika metoder 
för att bäst kunna tillmötesgå barnens olika beteende och se vilken som gav bäst 
utdelning, att man kunde lära sig inför nästa situation, se vad som händer med barnet 
när man använder olika redskap. 
Men forskningen har visat att om man som pedagog förhåller sig konsekvent ökar 
barnens trygghet, annars blir de osäkra och vet inte hur de ska förhålla sig till andra barn
och rutiner nästa gång. Tudor-Sandahl (2004) påtalar att det är mycket viktigt att föräldrar 
är konsekventa i sitt beteende gentemot barnen. En förälder som är inkonsekvent i sitt 
beteende skapar en osäkerhet hos barnet i hur det ska bete sig i olika situationer. (Antoft
2007)

Man kan ifrågasätta och vrida och vända på olika modeller och lösningar, man får finna 
det som känns naturligt för en själv. Huvudsaken att man gemensamt arbetar med att 
göra det bästa för barnen. Att finna en modell som fungerar är inte en lätt uppgift, man 
får fråga sig själv vilken slags syn jag har på barn och utgå från den. Vi bör dock tänka 
på för vems skull vi är där ute på våra förskolor och skolor. Ibland kanske man bör 
använda sig av en kombination av olika modeller, det som fungerar för ett barn fungerar
kanske inte för ett annat. Det finns inte en enda sanning om barn som man kan arbeta 
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efter.  
Vi är ju ett samhälle i förändring men jag tror att det är svårt att förändra synsätt och 
arbetssätt som funnits i generationer för att det känns tryggt. Man kanske lever i rädslan 
att det kan gå fel om det sker en förändring. Men jag tror att den osäkerhet och oro som 
kan ligga till grund för ökat våld och mobbing har sin grund i att vi inte alltid ser barn i 
sin kontext. Det är lätt att säga ”vad är det för fel på dig” och att förlägga problemet hos 
barnet löser ingenting. Inte heller att flytta eller korrigera den utsatte individen, det är att
välja den lättaste lösningen. Den bild man skapar av ett barn sänder signaler och ett 
budskap hur man uppfattar individen och det skapar en bild hos barnet hur det till slut 
uppfattar sig själv. Var finns solidariteten?

Vi måste försöka se mer utifrån barnets perspektiv för det är ju trots allt för deras skull 
som vi är där. Låt barnets kompetenser synas och komma till uttryck. Lite 
medbestämmanderätt skadar inte. Allting i livet handlar om rytmer och vi alla har vår 
egen rytm, framförallt barn och det är inte alltid som deras och vår överensstämmer med
varandra. 
 Det är faktiskt inte alltid som vuxna vet bättre, vi kan också ha fel fast vi inte gärna 
erkänner det. Man visar sig inte svag om man kan erkänna att man hade fel, det kan 
finnas en styrka i det. I alla fall så visar vi barnen att det är ok att erkänna sina misstag. 
De lär sig från oss vuxna och kompisar och vice versa i ett samspel. Att inta barnsynen 
att barnen är små oskrivna blad, som måste åtgärdas, läras och fostras har nog sin 
förklaring i att man säger att barnen lär sig hela tiden, måste lära sig för att bli 
människor. Alla människor lär sig hela tiden, förvärvar nya kunskaper hela tiden, ska vi 
också kalla oss för human becomings då? Utveckling är ju inte något som stannar upp 
vid en viss ålder, livet handlar om att lära. 

Vår utveckling sker och regleras i samspel med vår omvärld i två olika processer som 
samverkar – assimilation och ackommodation. I assimilationsprocessen tar vi in och 
registrerar information om omvärlden. I ackomodationsprocessen förändras vårt sätt att 
se på verkligheten, vi behöver ibland revidera våra tankescheman för att förstå. När vi 
upptäcker att vår bild förändras uppstår en obalans som vi måste försöka få en jämvikt i.
Varje individ befinner sig konstant aktiv i en adaptionsprocess, där vi anpassar oss, och 
försöker förstå vår verklighet. Och det är i den processen som barnen behöver vår 
vägledning, det kan vara i själva obalansen som man testar sig själv och sina 
medmänniskor, testar sina gränser. Man har inte alla regler och den kultur som råder 
klart för sig. (Piaget 2008)

I vår adaptionsprocess där vi försöker förstå vår omvärld om hur den fungerar så 
uppstår det ibland konflikter, det kan vara stora, det kan vara små och konflikthantering 
ligger i lärarens uppdrag och som vi bör arbeta professionellt med. För att underlätta 
konflikthanteringen behöver vi funktionella verktyg som hjälper oss att lösa 
konflikterna och hålla fokus på den pedagogiska verksamheten som bedrivs. 

I dagens skolmiljö, arbetar vi även proaktivt med att sträva efter att förebygga mobbing 
av individer och dess orsaker. Vi upplever också problematik med barn som är inåt och 
utåtagerande, att de slår sina kamrater eller bits, eller på andra sätt finner metoder för att
uttrycka besvikelse eller ilska, eller kanske rent av finner metoder att uttrycka sig när de
har svårt att med ord uttrycka vad de faktiskt känner och vill förmedla till oss andra. 
Mycket av aggressionen kan bygga på insikt, frustration eller att man använder 
aggressionen som ett delmål, utåtagerandet finner ett syfte för att uppnå något.  
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Det kan finnas många olika förklaringar till mobbing. Man kan inte använda sig av bara 
en färdig modell som alltid används som lösning på problemet. Själva lösningen är 
beroende av vad som är orsaken till mobbingen. Om man på en skola har utformat en 
speciell modell så kan man i alla fall utgå från att de inte accepterar mobbing. De 
vuxnas ställningstagande och auktoritet är en del av att arbeta proaktivt.  Att man visar 
att man inte accepterar oschyssta beteenden.

Vi föds alla in i en kultur som har ett specifikt språk, där lärandet till stor del handlar om
att ingå i gemensamma språkliga och kulturella erfarenheter och seder.  Kulturens 
påverkan på våra barns utveckling får vi inte glömma bort, men det är inte enbart en 
fråga om skillnader mellan olika kulturer i olika länder utan inom vårt samhälle finns 
det också olika kulturer. Inom samhällets olika skikt med dess olika sociala och 
ekonomiska miljöer, samhällsklasser och olika invandrargrupper finns det många 
faktorer som påverkar våra barns utveckling.  Vi som lärare kan inte göra något åt 
barnens bakgrund, vad vi kan göra är att försöka hitta varje barns tankesätt, oavsett var 
tankesättet kommer ifrån. 

Betydelse 

Jag har förhoppningen att min undersökning kan vara till intresse och nytta för de 
pedagoger som arbetar i förskolan och vill vägleda våra barn i deras utveckling och 
lärande varje dag. Min beskrivning av några pedagogers sätt att genomföra sitt arbete 
skulle kunna vara till hjälp för andra pedagoger i deras arbete med t.ex. 
konflikthantering. Jag tror att de pedagoger som läser det här arbetet kommer att kunna 
finna fördelar i att läsa denna undersökning och i den finna goda exempel på verktyg 
som kan underlätta konflikter och att arbeta proaktivt för att förhindra t.ex. mobbing och
att möta utmanande barn.

Reflektion över forskningsprocessen

Denna tid har för mig varit väldigt lärorik, men samtidigt väldigt komplex. Den 
forskning som jag kommit i kontakt med har öppnat ögonen för andra verktyg och att 
man använder sig av operant betingning i strävan att stötta våra barn i deras utveckling. 
Jag har själv givits många verktyg, redskap och värdefull kunskap som har betydelse för
min blivande yrkesprofession som förskollärare. 

Dock hade jag förhoppningar om att jag skulle kunna belysa med mitt arbete om det 
förekom någon skillnad mellan olika miljöer, samhällsfaktorer eller kulturella skillnader
och om pedagogernas förhållningssätt påverkades av detta, vilket inte var fallet. 

Nya frågor/vidare forskning

 Jag anser att jag i undersökningen har fått svar på mina frågeställningar men under 
arbetets gång har det kommit upp nya frågor. En fråga som väckts under arbetets gång 
är vilket resultat man får om man gör en vidare intervjustudie av operant betingning. Jag
skulle också tycka att det vore intressant att jämföra kvinnliga pedagogers och manliga 
pedagogers sätt att värdera de verktyg som behaviorismen erbjuder. Nu har mina studier
genomförts i förskolor men nästa steg kanske skulle vara att gå upp i åldrarna och andra 
skolformer.

  Om man enbart använder sig av belöning och bestraffning eller som Skinner hellre 
föredrar- positiv och negativ förstärkning, kan man då få reda på varför barnet har ett 
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visst beteende eller utför en specifik handling? 

 Ett annat område som jag vill studera vidare är hur man genom att ge läraren fler 
verktyg att arbeta med skulle kunna komma till rätta med tex de utåtagerandes negativa 
beteende i skolan. Finns det verkligen inga andra förslag än att visa ut dessa elever ur 
klassrummet utan att behöva ta ansvar för dem? 
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