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Abstrakt 
Mitt syfte var att genom en kvalitativ undersökning intervjua fem förskollärare 
om deras syn och uppfattningar om vad ett beteendeproblem är och deras 
uppfattningar kring hur de arbetar med beteendeproblem. Inriktningen var 
barn med utåtagerande beteende. Jag vill också ta reda vad de hade för 
uppfattning om sin kunskap kring beteendeproblem. Intervjugruppen hade 
erfarenheter och uppfattningar om vad ett beteendeproblem kan vara, som att 
inte uppträda enligt den norm som råder i samhället. Resultatet visar att det 
saknas kunskap, strategier och metoder för att kunna hantera barn med 
beteendeproblem på ett ändamålsenligt sätt. Undersökningen visar också att 
beteendeproblem utgår från ett individperspektiv. Den visar även att 
utbildning inom området är betydelsefullt eftersom det finns brister i 
intervjugruppen. De får ofta ta till nödlösningar i arbetet med barn som har 
beteendeproblem. Att minska stressen både bland barn, förskollärare och 
föräldrar kan göra att beteendeproblem minskar i omfattning. Även tidiga 
stödinsatser gynnar barnen och samhället i stort. 
 
Nyckelord: Förskola, beteendeproblem, utåtagerande, teoretiska synsätt, 
perspektiv, uppfattningar, strategier, förhållningssätt 
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1 Inledning 
I förskolans läroplan står det att den ”ska främja alla barns utveckling” samt  
”främja aktningen för varje människas egenvärde” (Skolverket 2010, s. 4). Det 
står också att barn som behöver extra stöd och stimulans ska erbjudas det och 
få det utarbetat med hänsyn till deras svagheter, så att de kan utvecklas efter 
sina förutsättningar.  
 
Jag har valt att fördjupa mig i vad ett beteendeproblem är och hur förskollärare 
uppfattar barn som har beteendeproblem i förskolan och jag inriktar mig på 
barn som är utåtagerande. Min metod är att göra kvalitativa intervjuer med 
fem förskollärare för att synliggöra deras uppfattning om beteendeproblem.  
 
Mitt intresse för beteendeproblem bland barn har uppstått när jag själv brottats 
med det och frågan kring hur och vad det kan innebära för den pedagogiska 
verksamheten samt vilka pedagogiska konsekvenser det kan innebära. 
 
Området är intressant ur flera aspekter. Framförallt är det svårt att hantera 
beteendeproblem och så skriver även Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007). 
Författarna menar att pedagoger ställs inför stora prövningar i sitt arbete med 
beteendeproblem i olika barngrupper.  
 
Nilholm (2012) menar att förskolans läroplan är otydlig och skriver att det inte 
står när barnet ska ha rätt till särskilt stöd. Han skriver också att det är viktigt 
att barnet ska få uppleva att vara en tillgång i gruppen. Nilholm menar att barn 
med beteendeproblem ofta har svårt att uppfatta sig som en tillgång i gruppen 
på grund av sina svårigheter. 
 
I studier av Nærde, Ogden, Dæ-Zachrisson & Jansson (2012) visar att tidiga 
stödinsatser är viktiga när det gäller barn med beteendeproblem för att 
problemen inte ska fortsätta upp i vuxen ålder och även Norges forskningsråd 
(2008) artikel skriver om Helmen Borges studie som också visade samma sak.  
Helmen Borges studie i Norges forskningsråd artikel från 2008 bygger på 
intervjuer från 525 barn i åldern två till sex år och den visar att barn och vuxna 
tolkar händelser på olika sätt. För att komma åt problemen kring 
beteendeproblem måste vi föra en dialog med barnen också skriver Norges 
forskningsråd. Om problemen inte går att lösa under barnens förskoleperiod 
så kommer de att kvarstå. I fem procent av fallen löses inte problem i 
förskolan. Ett sätt att förhindra det är att öka kompetensen bland personalen 
samt arbeta med språk, för bra språk verkar förebyggande när det gäller 
beteendeproblem (Norges forskningsråd, 2008). 
 
Även Mälardalens Högskolas artikel (2013) om Lena Almkvists åsikter 
uttrycker detsamma som i kapitlet ovan. Almqvist menar att det satsas för lite 
resurser på förskolebarnen och deras personal. I förskoleåldern läggs grunden 
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till att förstå sina känslor och att utveckla empati. Om samhället hade verkat 
för tidiga insatser i förskolan hade samhället inte behövt stå och undra, varför 
problemen uppkommit eller varför det ser ut som det gör (Mälardalens, 
Högskola 2013). 

 

 

1.1 Uppsatsens struktur 
Den första delen av uppsatsen handlar om definitioner och beskrivningar av 
beteendeproblem. Den diskuterar även förskolans styrdokument, olika 
perspektiv på beteendeproblem och arbetsmetoder för hur beteendeproblem 
kan hanteras. 
 
Den andra delen består av en empirisk studie av fem förskollärare genom en 
kvalitativa intervjumetod. Resultaten från studien redovisas också. 
Intervjufrågorna rörde bland annat vad ett beteendeproblem är, hur de 
uppfattar att de arbetar, deras syn på beteendeproblem och vilken kunskap de 
anser att de har. Avslutningsvis kommer en analys och diskussionsdel. 
 

2 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka, beskriva och analysera förskollärares syn och 
uppfattningar om beteendeproblem i förskolan. 

 

2.1 Frågeställning/Problem 
Enligt styrdokumentet är uppdraget i förskolan att verksamheten ska passa 
alla barn, och de barn som behöver extra stöd eller stimulering ska få det 
utifrån sin förmåga. Klarar förskollärarna av att hantera det uppdraget? 

 

3 Bakgrund 
Under förskolans uppdrag står följande: 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 
som möjligt (Skolverket 2011, s. 5).  

 
I uppdraget ingår också att vara förebilder samt att personalens 
förhållningssätt bidrar till hur barnen lär sig att respektera och få insikt i det 
demokratiska samhällets värderingar. Under grundläggande värden står det 
också att värderingar ska göras tydliga. Verksamheten ska vila på en 
demokratisk grund, att barnen utvecklar ett intresse för demokrati och på 
längre sikt lär sig att delta i samhället. Förskolan ska ta hänsyn till att alla barn 
inte har samma förutsättningar och behov, att verksamheten inte kan se 
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likadan ut överallt samt att resurser delas ut där det finns behov (Skolverket, 
2011). 
 
Uppfostran och utbildning är angeläget och något vi ska lära barnen så att de 
kan fungera som vuxna och driva samhället framåt. Vår roll som uppfostrare 
är komplicerad och många barn gör motstånd och sätter sig emot uppfostran. 
Det innebär att arbeta med beteendeproblem är en mycket stor prövning 
(Nordahl et al., 2007). 
 
Nilholm (2007) skriver om begreppet inkludering och att det kom till när man i 
Sverige diskuterade ämnet specialpedagogik. Det är forskare och 
yrkesverksamma inom specialpedagogiken som ofta använt sig av begreppet, 
men det är inte ett begrepp som används i förskolans eller skolans 
styrdokument poängterar han. Författaren menar att uttrycket kom till när 
skolan skulle ha plats ”för alla” och det blev en ”diskurs om en skola för alla” 

(Nilholm 2007, s. 93).  Inkludering blev ett uttryck för ”alla barns” rätt till 
närvaro i klassrummet eller förskolan, skriver han, och därmed också ett 
uttryck som kritiserade traditionell specialpedagogik. Den traditionella 
specialpedagogiken byggde på olika former av specialskolor och olika 
segregerade lösningar påpekar Nilholm. 
 
Nilholm (2012) skriver vidare om begreppet inkludering och att grundtanken 
är att förskolan ska vara anpassad för att ta hand om alla barn. Miljön ska vara 
skapad för barnen och den ska inte utformas utifrån barnets speciella behov 
menar författaren. Han menar också att inkludering går ut på att undvika 
särlösningar i förskolan. 
 
Vernersson (2007) skriver också om inkludering och menar att lärarens attityd 
bör vara positiv till barn i behov av särskilt stöd annars kan barnen bli 
exkluderade. Faktorer som är viktiga vid inkludering är lärarens roll, 
inställning till undervisningen samt organisationen vid skolan. Författaren 
skriver vidare att barnets självuppfattning gynnas i en inkluderande miljö och 
det är avgörande för barnets inlärningsförmåga. Inkludering gör att individen 
blir accepterad i gruppen och får möjlighet att vara med i ett positivt samspel 
med andra (Vernersson, 2007). 
 
Stier (2014) menar att det finns en fara i arbetssättet med att inkludera barn, 
dels för att vi redan bestämt att barnet tillhör en inkluderande grupp och att de 
står utanför gemenskapen. Inkludering kan också handla om att bygga 
relationer och en samverkan mellan barn och pedagog men det kan också leda 
till exkludering.Författaren menar att när vi pratar om inkludering av barn har 
vi redan bestämt att de är avvikande på något sätt. Författaren påpekar att vi 
istället har exkluderat barnet genom att vi segregerat barnet i en inkluderande 
grupp. 
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Bygdesson-Larsson (2010) tycker att förskollärarnas uppgift är komplicerad 
och svåröverskådlig. Hon menar att en mängd dilemman kan uppstå i arbetet 
med barn. Det händer hela tiden saker i barngruppen som är omöjliga att 
förutsäga och snabba beslut krävs ofta under stress uttrycker författaren. 
Författaren menar också att i pressade situationer blir uppmärksamheteten 
sämre och pedagogerna hinner bara ta hand om det som för tillfället är mest 
akut, till exempel när barn hamnar i konflikter. Vid det akuta tillfället måste 
pedagogerna bortse från andra aspekter som kan uppstå i barngruppen menar 
författaren. Detta gör att det ofta blir feltolkningar och felaktiga beslut mellan 
barn och personal skriver hon. Under den akuta händelsen hinner det uppstå 
fler problem på annat håll i barngruppen. Hon skriver också om professionell 

isolering och menar att det ofta krävs snabba beslut i förskolan och att 
pedagogerna sällan hinner diskutera med varandra när det uppstår till 
exempel en konflikt i barngruppen. Författaren menar att pedagogen ofta står 
där ensam trots att det ingår i ett tillhörande arbetslag (Bygdesson-Larsson, 
2010). 
 
Specialpedagogik i förskolan innebär oftast någon form av handledning av en 
specialpedagog. Inom förskolan finns det inte samma form av 
specialundervisning som det gör i skolan. Enligt förskolans styrdokument har 
de strävandemål men skolans styrdokument har individuella mål. Det handlar 
mer om att alla barn ska fungera i verksamheten på förskolan. Historiskt har 
specialpedagogiken i förskolan vänt sig till barn med funktionsnedsättningar. 
Kring de barnen har det funnits olika former av stöd från både stat och 
landsting. Det har ofta varit välfungerande stöd (Mohss, 2013). 
 
Den specialpedagogiska utmaningen är bland annat utåtagerande barn och de 
här barnen finns i stort sett på varje förskola. En tidig insats behövs för att 
hjälpa den här gruppen. Specialpedagogen arbetar med fortbildning som ett 
förebyggande arbete. De arbetar även med observationer av enskilda barn eller 
barngrupper. I sitt arbete försöker de stötta förskollärarna som ska utföra 
insatsen tillsammans med det övriga arbetslaget. Det är ett viktigt arbete för att 
förhindra att problem uppstår hos barnen (Mohss, 2013). 
 
Classen & Chetham (2015) skriver om en metod som handlar om att observera 
barn med olika former av beteendeproblem i deras naturliga lekmiljöer. 
Observationen utförs av en specialpedagog. Genom att studera resultatet av 
dokumentation kan pedagogerna se var barnet har problem och sedan träna 
barnet att lära sig att uttrycka och reglera känslor och ge barnet fler möjligheter 
till positiv interaktion med jämnåriga, vilket kan öka barnets förmåga till 
inlärning. Observationen ger en uppfattning om frekvensen, varaktighet samt i 
vilka situationer problem uppstår (Classen & Chetham, 2015).   
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3.1 Tidigare forskning: 

Definition och förklaringar om problematiken kring 

beteendeproblem 
Lutz (2013) skriver om normalitetsuttrycket och han beskriver hur svårt det är 
med gränsen för vad som är normalt och måttfullt när det gäller barns 
beteenden. Lutz (2013) uttrycker det så här; ”hittills har vi kunnat fastslå att 
bedömningen av avvikelser hänger samman med när och av vem 
bedömningen görs” (s. 14). 
 
Nordahl et al. (2007) utrycker att definitionen av beteendeproblem skrivs på 
många olika sätt och att det finns avgränsningsproblem med bestämningen av 
begreppet. Det finns ingen definition som är mer vedertagen än den andra. En 
definition är att det är ett bristande ekosystem som gör att det uppstår 
beteendeproblem. Den definitionen inriktar sig på samspelet mellan barnet och 
omgivningen. De skriver vidare att de krav som till exempel läraren ställer på 
barnet och barnets kompetens överensstämmer inte. Det blir obalans mellan 
barnets förmåga och vilja samt krav och förväntningar från omgivningen. Det 
kan bero på barnets bristande förmågor men det kan också påverkas av 
barnets svåra uppväxtvillkor eller brister i förskolans lärandemiljö. 
Definitionen vill förebygga beteendeproblem genom att ta reda på vilka olika 
sociala system barnet befinner sig och i sin tur påverkas av. Det kan vara i 
förskolan, barngruppen eller familjen. Definitionen vill också förändra och 
förbättra mönster och struktur i barnets vardag och i de sociala system som 
barnet befinner sig i (Nordahl et al., 2007).  
 
En annan definition är ”aktörsperspektivet”. Med det menas att ”vi är alla 
aktörer i våra egna liv” (Nordahl et al., 2007, s.13). Barnet kan uppvisa ett 
problematiskt och svårhanterligt beteende enligt pedagogen men utifrån 
barnets synsätt så är det medvetet och planlagt för att skaffa sig status och 
makt bland sina kamrater menar författarna. De skriver också att det är en 
strategi som barnet planerat för att få popularitet bland sina kamrater.  
 
Så här definierar Ogden (2003) beteendeproblem i skolan: 

 
Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, 
normer och förväntningar. Beteendet hindrar undervisningen och 
lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och utveckling. Det 
försvårar dessutom positiv interaktion med andra (s. 14).  

 
Lutz (2013) skriver att definitionen vad som är normalt ofta utgår från ett lagom 

perspektiv.  Vad som är normalt eller inte bedöms av omgivningen utifrån deras 
normer och värderingar. Lutz gör en jämförelse mellan en individ som är 
ovanligt lång, till exempel över två meter så är inte de rådande miljöerna 
anpassat till det och individen kommer att stöta på problem. Likväl kommer 
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en individ med koncentrationssvårigheter att stöta på problem i sin 
omgivning. De egenskaper som mäts utgår ofta från ett lagom perspektiv och 
Lutz (2013) utrycker: ” normativt raster som beror på det önskvärda beteenden 
som finns i det aktuella sammanhang som vi befinner oss i” (s. 15). 
 
Eresund & Wrangsjö (2008) skriver att vi förstår att barn ibland är arga, 
besvikna och framförallt ledset. Vi har inga problem att trösta ett barn som är 
ledsen men börjar barnet att uppträda aggressivt utan att förstå de sociala 
reglerna, triggar det oss vuxna menar författarna. De menar också att barn som 
visar det här beteendet med oresonlighet, respektlöshet och utan hänsyn till 
andra människor blir vi ofta väldigt arga på. De triggar igång dåliga sidor hos 
oss pedagoger. De här barnen begränsar barngruppen genom att pedagogerna 
drar in lekutrymmet skriver dem, genom att vissa lekar och exempelvis att gå 
på utflykt inte är möjligt påpekar författarna. Genom att barnen utmanar de 
sociala spelreglerna får de ofta oss vuxna att känna oss otillräckliga (Eresund & 
Wrangsjö 2008). 
 
Hemmeter, Ostrosky & Corso (2012) skriver att det är svårt att få till en bra 
relation med ett aggressivt barn. Det är svårt att tycka om barnet men genom 
att ta vara på de positiva sakerna som sker så känner sig barnet mer 
uppmärksammat och stöttat och då kan barnet bli mer öppet för en förändring 
enligt författarna.  
 
Tullgren (2009) skriver i sin avhandling om makt och styrning att när 
pedagogerna i sin relation med barnen anser att de går utanför vad som är 
normalt så dras genast lekutrymmet in och begränsas. Även Ericsson 
Bergström (2013) uttrycker detsamma, det vill säga om barnen går utanför 
gränsen i leken, om vad som är tillåtet dras barnens handlingsutrymme in och 
pedagogerna går in och styr. 
 
Om vi tänker till skriver Eresund & Wrangsjö (2008), har de här barnen samma 
behov som barn som är ledset. De menar att barnen behöver stöd, tröst, 
förståelse, någon att leka med och någon som visar vägen. Varför blir vi arga 
och upprörda på de här barnen? De menar att vi vuxna också har ett argt barn 
inom oss. 
 
”Barn gör rätt om de kan” (Greene 2011, s. 29) och han menar att vi måste 
fundera på vad vi har för förhållningssätt till barn. De finns de som säger att: 
”Barn kan om de bara vill” (Greene 2011, s. 29) och det kan ställa till problem.  
Om vi tror att barnet inte vill när de egentligen inte kan så blir det gärna att vi 
generaliserar barnet som ett trotsigt och oresonligt barn påpekar Greene. Då 
har vi hamnat i fallgropen menar författaren. Barn gör rätt om de kan det 
förhållningssättet gör att vi vet att de vill om de bara kunde och då måste vi 
lära dem det skriver Greene. Han menar också att det här tankesättet gör att 
många lärare känner en oro över det här sättet att tänka. Det här är ett 
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annorlunda sätt att tänka än det vi är vana vid sedan tidigare menar 
författaren.  
 
När uppstår ett beteendeproblem? När kraven är högre än deras 
åldersadekvata förmåga, menar Greene (2011). De flesta skulle reagera 
dysfunktionellt skriver han. Problemet är enligt författaren, att barn med 
beteendeproblem regerar extra kraftigt på överkrav. ”Bakom varje störande 
beteende finns det ett olöst problem eller en outvecklad färdighet (eller båda)” 
(Greene 2011, s. 45). 

 
Greene (2011) menar att vi ska använda oss av frågan varför när de handlar om 
de outvecklade färdigheterna. Vi ska också arbeta med frågorna vem, vad, var 
och när, när de gäller problemet som är olöst. Författaren skriver om en metod 
som bedömer och beskriver de outvecklade färdigheterna i ett formulär. 
Metoden heter: ”Assessment of Lagging Skills and Unsolved 
Problems(ALSUP)” (Greene, 2011, s. 45). Tillsammans med ett team på skolan 
samt barnets föräldrar diskuterar de vilka färdigheter som barnet saknar. 
Sedan kommer de överens om vilka olösta problem som finns och som 
påverkar det problematiska beteendet. Greene skriver vidare att det är viktigt 
att de kommer överens i teamet för att kunna lösa barnets problem, samt att 
komma fram till ett gemensamt arbetssätt. Annars kommer problemet att 
kvarstå. Det handlar om att sträva efter stor förståelse för barnets problem och 
att förstå att barn också kan ha samma problem som vi vuxna med rädsla, 
olust, oro och kränkning bland annat. Många barn är vana vid att deras behov 
får stå i skymundan gentemot den vuxne. Om vi inte hjälper barnet, och 
problemen får fortgå utan att bli lösta kommer barnet inte behöva anstränga 
sig för att tillmötesgå kraven (Greene, 2011). 
 

 

3.2 Teoretiska synsätt: 

Systemperspektiv 
I ett socialt system sker samspel och kommunikation mellan de individer som 
ingår i det sociala systemet. När barn/elever kommunicerar och samspelar 
uppstår det mönster och strukturer som gör att gruppen bildar ett socialt 
system. De mönster och strukturer som uppstår påverkar i sin tur 
kommunikation och samspelsklimatet i gruppen. Genom att ha kunskap om 
hur mönster och strukturer påverkar en grupp kan man också bättre förstå 
deras handlingar. Utifrån den systemförståelsen är det viktigt att arbeta med 
att förändra mönster och strukturer i de olika sociala system som barnet 
befinner sig i för att förhindra beteendeproblem. Barn som har 
beteendeproblem befinner sig i samspel med sin kontext. Om mönster och 
struktur ändras i det sociala systemet så förändras samspelet och beteendet 
påverkas. Att istället se det ur en systemteori innebär att man försöker finna 
mönster, orsaker och strukturer som gör att beteendeproblemen uppstår. 
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Systemteorin menar att det inte bara kan bero på individen utan inriktningen 
bör ligga på hela systemet runt individen (Nordahl et al., 2007). 
 
Vi är alla en del av ett socialt system. Vi har en roll på arbetet, en annan roll i 
hemmet och en tredje roll i den lokala föreningen. Vi rättar oss efter den miljö 
vi befinner oss i och vi influerar själva vår miljö likväl som det sker en 
interaktion mellan individerna i gruppen (Nordahl et al., 2007). 
 
 Det sociala samspelet kan ändras snabbt genom att det tillkommer ett nytt 
barn till gruppen eller att ett barn slutar. Det sociala systemet påverkas av att 
alla individer i gruppen bidrar på olika sätt till gruppklimatet. De är också bra 
att vara en positiv och uppmuntrande förälder med tydliga krav och regler. 
Det kan göra att barnen utvecklar större sociala förmågor inom det området. 
Tvärtom så kan en auktoritär förälder eller pedagog som inte behandlar barnet 
med respekt och värme utan istället utövar kontroll och hård disciplin, få ett 
barn med beteendeproblem att bli aggressiv (Nordahl et al., 2007). 
  
Ramfaktorer kan spela in som till exempel när mamman, barnet och läraren 
träffas. Då påverkas de inte bara av varandra, utan också av andra faktorer 
som till exempel tid och plats. Tid är något som stressar oss. Det kan göra att 
både föräldrar och pedagog blir mer av en låt gå ledare istället och ger efter när 
barnet skriker eller krånglar. Att som förälder ha stora krav från arbetsgivaren 
genom alltför tung arbetsbelastning och som pedagog ha för stora grupper där 
man inte hinner tillgodose alla barns olika intressen kan gör att man blir den 
eftergivne ledaren menar Nordahl et al. (2007). 
 
När det blir för mycket på agendan så är det lätt att bli en otydlig förälder. Om 
det redan råder ett dåligt förhållande mellan hemmet och förskolan/skolan så 
kan detta förstärka barnets beteende problem. Barnet kan ha kompisar som 
också är fientligt inställda och att pedagogen har svårt att få till en bra 
undervisning. Det kan innebära att man ska arbeta i flera olika sociala system 
samtidigt för att komma tillrätta med problemen. Det räcker inte att arbeta 
med ett socialt system, utan det bör också finnas strategier för att arbeta med 
alla. Det handlar om att arbeta tvärprofesionellt som innebär att olika pedagoger 
och deras kollegor samarbetar för att lyckas få ordning på problemen (Nordahl 
et al., 2007). 
 
Vi lägger ofta problemen hos individen att det är något fel hos dem. Vi 
glömmer bort att det kan bero på andra orsaker till att man har 
beteendeproblem. Det kan till exempel bero på brister i barnets miljö eller i 
situationen. I västvärlden är vi mycket intresserade om vad barnet kan ha för 
diagnos. Intresset för diagnoser innebär att vi ser beteendeproblemet ur ett 
individperspektiv (Nordahl et al., 2007).  
 
Det multisystemiska perspektivet betraktar flera olika sociala system samtidigt 
skriver Nordahl et al. (2007). Ett barn kan visa upp ett beteende på förskolan 
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och ett annat i hemmet påpekar han, och de olika sociala systemen står i 
relation till varandra. Om till exempel en förälder har ett negativt synsätt till 
förskolan så kan det påverka barnet till att uppvisa ett negativt beteende enligt 
författaren. Författaren skriver också att det är flera faktorer som spelar in när 
en individ har ett beteendeproblem som förskola/skola, kamrater och familj. 
Ett multisystemiskt synsätt är viktigt när det gäller beteendeproblem menar 

han. Han skriver också att de olika sociala system som barnet befinner sig i 
måste analyseras och bearbetas för att upptäcka vad som gör att det negativa 
beteendet fortsätter. I alla de sociala system som barnet befinner sig i så 
samspelar, utformar och ger barnen uttryck för sina och andra individers 
beteenden menar författaren. 

 

 

Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet är precis som ordets betydelse kritiskt till flera saker 
inom specialpedagogiken och det ingår också under systemperspektiven. Dels 
framhåller perspektivet att specialpedagogiken är förtryckande, för att den 
pekar ut barn som faller utanför normen om vad som är ett normalt beteende 
eller inte. Det framförs också kritik mot begreppet normalitet inom det kritiska 
perspektivet. I begreppet normalitet skapas det ofta olika sociala grupperingar 
och de som inte passar in i gruppen normal utesluts ur gemenskapen i 
förskolan/skolan. Perspektivet beskriver att problemet har sin förklaring i 
sociala processer. Med det menas att det inte är barnets beteende i sig som har 
behov av specialpedagogik, utan de sociala processer som uppstår (Nilholm, 
2007).  
 

 

Individperspektivet 
Individperspektivet har fått mycket kritik för sin snäva syn på vad som är 
normalt. Perspektivet utgår från att hitta fel, ställa diagnos och på barnets 
medicinska problem. Det har ansetts vara ett för ensidigt synsätt där barnets 
positiva och starka sidor inte har framkommit.  Bortse inte från perspektivet 
men det som ska förkastas är ensidigheten. Individperspektivet inriktar sig på 
barnets egenskaper som social kompetens, inställning till vuxna, humör, 
biologiska, genetiska och andra kognitiva och dysfunktionella problem som 
kan kopplas till beteendet (Nordahl et al., 2007). 
 

 

Det kompensatoriska perspektivet 
I det kompensatoriska perspektivet som också är ett individperspektiv 
framhålls de förmågor eller egenskaper som barnet har problem med. 
Perspektivet menar att det primära inom specialpedagogiken blir att 
kompensera de problem som barnet har. Perspektivet försöker finna 
neurologiska eller psykologiska förklaringar till de problem som finns hos 
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barnet. Det är viktigt med diagnostisering och de frågor som ställs är om 
problemet är så stort hos barnet, att det innebär en onormal utveckling. 
Perspektivet avgränsar och kartlägger problemen för att eventuellt hitta något 
gemensamt bland de barn som uppvisar onormal utveckling inom ett område 
(Nilholm, 2007). 
 

 

Dilemmaperspektivet 
Dilemma perspektivet har sin grund och styrka i kritiken mot det kritiska 
perspektivet. Det är en blandning mellan individ och systemperspektivet. Den 
empiriska forskningen är inte är så avancerad som inom de kritiska och 
kompensatoriska perspektiven. Ett dilemma är en konflikt som är svår att lösa 
men som vill ha ett ställningstagande. Nilholm (2007) tar upp ett exempel på 
dilemma och hur olika vi kan se på lärande till exempel.  
Han uttrycker det så här: 
 

Att se lärande som överföring av kunskap (alltså som inlärning) respektive att 
se lärande som en aktiv handling där eleven konstruerar en förståelse av 
världen, (s. 61). 
 

Aspekterna är viktiga men att uttrycka att det ena är viktigare än det andra 
innebär en risk att förenkla fenomenets komplexitet (Niholm, 2007). 
 

 

Aktörsperspektivet 
 Att vara aktör innebär att våra handlingar är viljestyrda. Att vi utgår från våra 
önskningar, normer och värderingar. För barnet kan det vara en strävan att få 
tillhöra ett speciellt kompisgäng eller att bli rik i framtiden. I aktörsperpektivet 
handlar det också om vilken verklighetsuppfattning som råder. Det kan 
handla om vilken uppfattning barnet har om den värld den befinner sig i. 
Uppfattningarna kan vara subjektiva eller universella, det innebär att ett 
universellt behov kan han vara att bli omtyckt till exempel i kamratkretsen.  
Barn med beteendeproblem har en önskan att bli omtyckta men deras sätt att 
vara ställer till problem för dem. De har ofta en svag självbild som kan 
innebära att de känner sig värdelösa och som den impopuläre individen som 
alltid ställer till problem. Alla barn med de här problemen har självklart 
positiva sidor och det gäller att vi tar till vara dem (Nordahl et al., 2007). 
 

 

Bemästrandeperspektivet 
Bemästrandeperspektivet bygger på att ge barnet positiv feedback när deras 
handlingar är av positiv karaktär. Det är viktigt att de får uppmuntran för 
själva handlingen och inte personligen. Genom duktiga, empatiska och 
stöttande lärare kan barnets positiva handlingar succesivt byggas upp i 
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bemästrandeperspektivet. Det handlar om att bygga upp en tro på den egna 
kapaciteten eftersom de här barnen är vana vid att misslyckas. Prosocialt 
beteende, intressen och en bra kamratkrets, är förmågor som ska stimuleras 
genom en ärlig återkoppling från pedagogerna (Nordahl et al., 2007). 
 

 

3.3 Arbetsmetoder 

Ett nytt perspektiv 
Ett nytt perspektiv har inte som syfte att skapa en ny metod utan syftet är att 
skapa en grund för utveckling av alternativa metoder. Perspektivet kan göra 
att bemötandet mellan barn och vuxen förändras och att det destruktiva 
beteendet upphör hos barnet när det möts med kompetens. Lydnadskulturen 
diskuteras i perspektivet och menar att metoderna och pedagogiken har vilat 
på den kulturen som har sin botten i regler och ramar enligt Juul & Jensen 
(2010). 
 
Integritet och självkänsla samt hela deras möjlighet till utveckling beror av de 
vuxnas förmåga att inkludera hela barnet i relationen. Det betyder att arbetet 
kring barnet inte ska delas upp på till exempel specialpedagogen och läraren 
vilka är de som anses professionella i arbetet kring barnet. Föräldrarnas roll får 
inte bli ett objekt som lämnats åt sidan, som några som endast står och tittar på 
uttrycker Juul & Jensen (2010). 
 
Det finns ett samband mellan integritet, självkänsla och personligt ansvar, som 
inte alltid finns mellan samarbete, självtillit och socialt ansvar. Summan av 
integritet, självkänsla och personligt ansvarstagande är viktiga delar för en 
persons personliga integritet. Personlig integritet måste barnet ha för att kunna 
fungera på ett funktionellt sätt menar Juul & Jensen (2010). 
 
Barn som utmanar saknar de viktiga egenskaperna att kunna samarbeta, tro på 
sig själva, social kompetens och ansvarstagande. Istället bör pedagogen arbeta 
med en pedagogik som satsar på de inre egenskaperna som integritet, 
självkänsla och personligt ansvar, än försöka förändra barnets beteende på 
symtomnivå. Målet är att utveckla barnets sociala och personliga utveckling på 
ett sätt som barnet accepterar och trivs med och som godtas av samhället 
skriver Juul & Jensen (2010). 
 
Juul & Jensen (2010) uttrycker det på följande sätt: 
 

Dra försorg om min integritet och lär mig att göra det själv på ett sätt som gör 
att jag lär känna mig själv och så att andra människor står ut med att vara 
tillsammans med mig, (s. 255). 

 
När barnet får uppleva pedagogiska relationer med vuxna som är öppna och 
mottagliga för deras personliga integritet och kan bortse från barnets problem, 
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har barnets självkänsla möjlighet att utvecklas. Det är en knepig process 
mellan barnets personliga integritet och pedagogens intresse av att tillgodose 
det. När barnets integritet påträffas, beskrivs, styrks och stimuleras utvecklas 
barnets självkänsla. Självkänslan är nödvändig för att barnet ska utveckla 
social och förståndsmässig utveckling skriver Juul & Jensen (2010). 

 

 

Vuxenperspektiv 
Barn i behov av särskilt stöd är skildrade utifrån ett vuxenperspektiv. I vuxnas 
uppfattning har barnet problem. Genom att barnet problematiseras så kan 
barnet få det stöd de behöver i verksamheten vilket främjar barnet och 
samhället i stort. Begreppet barn i behov av särskilt stöd blev ett vedertaget 
begrepp under 90-talet efter att tidigare har kallats barn med särskilda behov. Det 
går att dra slutsatser, att diskussioner pågått både nationellt och internationellt 
kring handikappbegreppet. Funktionshinder och problem skapas i mötet 
mellan barnet och miljön. Problemen som uppstod hos barnen sågs inte längre 
som något som fanns hos barnen utan de kunde också vara problem som fanns 
i miljön kring barnet (Lutz 2013). Även Nilholm (2007)  skriver om begreppet 
barn med särskilda behov. Det nya begreppet innebar att problemet flyttades till 
viss del från barnet.  

 

 

Samarbetsbaserad problemlösning/  

Collaborate Problem Solving (CPS) 
Samarbetsbaserad problemlösning (CPS) bygger på att lösa barnets olösta 
problem och bygger även det på ett individperspektiv.  
Samarbetsbaserad problemlösning innehåller en proaktiv plan och en plan 
som är mer akut. Den proaktiva planen används innan det dåliga beteendet 
startat. Genom att hjälpa läraren att inse vad det dåliga beteendet beror på och 
att det saknas tankefärdigheter hos barnet går det att lösa det på ett bestående 
sätt, men det finns inga färdiga mallar. Beteendet är unikt och det finns inga 
snabba lösningar. Det kommer att ta tid och det krävs ett hårt arbete precis 
som det gör om ett barn har läs - och skrivsvårigheter uttrycker Greene (2008).  
   
 

SET i förskolan  
Set i förskolan är ett populärt material som används på förskolor i Sverige. 
Social emotionell träning (SET) i förskolan är ett arbetsmaterial i form av en 
bok. Där beskrivs olika positiva och negativa känslor som kan uppstå och var 
någonstans i kroppen känslan kan finnas. Arbetet går ut på att stärka 
skyddsfaktorer hos barnen. Materialet bygger på att arbeta med jag-budskapet 
som att barnet tar ansvar för sina känslor för något som barnet tycker som till 
exempel, jag blir arg när du förstör min teckning. När barnet förklarar varför det 
blir argt och hur det känns så menar Kimber (2008) att barnet får bättre 



  

 

13 
 

förståelse för andra. Att arbeta med SET i förskolan går ut på att arbeta med 
sina känslor, lära sig att känna igen dem och sätta ord på dem och genom det 
arbetet lär sig barnen vad ett jag-budskap handlar om (Kimber, 2008). 
 

 

4 Metod 
Jag valde att använda en hermeneutisk ansats i min metod. Den beskriver en 
människas livsvärld och hur den uppfattar sitt tillstånd (Hartman 2004). I min 
undersökning beskriver intervjupersonerna hur de uppfattar barn med 
beteendeproblem i sin livsvärld. 
 
Hermeneutiken härstammar från Bibeln och hur den skulle tolkas så att Guds 
ord blev synligt. Den är inte mätbar men genom att tolka människors livsvärld 
och deras beteende så skapas en förståelse för hur människan uppfattar 
världen eller hur den tolkas för att använda sig av ett hermeneutiskt uttryck. 
Livsvärlden är objektet i undersökningen och förståelsen är det vi försöker nå i 
undersökningen. Det tredje uttrycket är tolkning. Tolkning i det här 
sammanhanget beskrivs som att försvara sin förståelse för livsvärlden 
(Hartman 2004). 
 

 

4.1 Metodval 
Genom att intervjua fem förskollärare om deras syn på beteendeproblem vill 
jag ta reda på hur de upplever och tänker kring barn med beteendeproblem. 
Genom deras svar försöker jag tolka och förstå hur beteendeproblem uppfattas 
och definieras.  
 
Jag valde att intervjua fem förskollärare genom en kvalitativ studie. I intervjun 
ligger tyngdpunkten på intervjupersonernas egna tankar och attityder.  En 
kvalitativ studie handlar om hur människor uppfattar ett visst fenomen och att 
deras erfarenheter ser olika ut. En kvalitativ studie handlar också om att tolka 
och beskriva människors upplevelser. Det går inte att finna en objektiv och 
absolut sanning (Bryman 2011).   
 
Kvalitativ metod innebär också att försöka sig på att överstiga subjekt och 
objekt förhållandet mellan forskaren och intervjupersonen. Metoden bygger på 
en fysisk närhet och förståelse. Den bygger upp förväntningar. Ett problem 
kan vara att intervjupersonen redan har en uppfattning om forskaren och kan 
då svara det som de tror forskaren vill höra. Genom att gå in som en 
engagerad lyssnare går det att undvika och få fram de uppfattningar som 
verkligen är intervjupersonens egna. Om en sådan situation skulle uppstå är 
det bra att ha medvetenhet kring problemet (Holme & Solvang 1991). 
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En kvantitativ metod handlar istället om mängder. Kvantitet betyder hur 
mycket det finns av något. Den metoden undersöker hur mycket det finns av 
olika faktorer, sedan indelas värdena i olika klasser och det ställs frågor kring 
den så kallade klassificeringen. En kvantitativ undersökning kräver att 
egenskaperna är mätbara och då går det att undersöka relationen mellan dessa. 
(Hartman 2004).  
  
Den kvantitativa metoden bygger också på om det som undersökts framträtt. 
Är undersökningen tillräckligt pålitlig, och är informationen tillräckligt 
representativ? I en kvalitativ metod så är det inte det som är målet, där bygger 
det på att få en bättre förståelse inom ett visst ämne. I den kvantitativa 
undersökningen ligger fokus på representativitet (Holme & Solvang 1991). 
 
Den kritik som framkommit mot kvalitativa metoder, är att de ofta är 
ostrukturerade, genom att den bygger på forskarens åsikter om vad som är 
viktigt. Läsaren får ofta lite information om varför forskaren valt ett visst ämne 
istället för ett annat, eftersom kvalitativa forskare börjar sin forskning på ett 
öppet sätt och sedan preciserar frågeställningen. Det är också svårt att 
replikera en kvalitativ undersökning. Det innebär att det är svårare att yttra sig 
om undersökningen eftersom det inte finns några godkända sätt att göra det 
på (Bryman 2011).  
 
Att intervjua är ett sätt att få kvalitativ kunskap genom att människor berättar 
om sina erfarenheter om ett specifikt ämne. En kvalitativ intervju följer 
riktningen på de svar som ges från intervjupersonen och är öppen och smidig 
(Bryman 2011). 
  
Jag har ett problem som jag vill veta mer om och hur de uppfattas av 
förskollärare. Genom att intervjua dem och sedan göra en datainsamling är 
mitt syfte att fånga deras uppfattning kring beteendeproblem. Sedan ska en 
analys ske av datainsamlingsmaterialet enligt Dimmenäs (2007) 
  

 

4.2 Urval 
Jag har intervjuat fyra förskollärare och en lärare i förskoleklass. De arbetar i 
Sverige. Intervjupersonerna arbetar på fyra olika förskolor som skiljer sig i 
storlek. De arbetar på en till fem avdelnings förskolor och läraren arbetar på en 
skola med årskurserna noll till sex. Jag bestämde inte på förhand hur många 
jag skulle intervjua. Det var fem som tackade ja av de sju som jag tillfrågade. 
Av tidsutrymmesskäl stannade antalet vid fem intervjuer. 
 
Genom att de inte arbetar på samma förskolor så har jag fått en geografisk 
variation. Det finns även en storleksvariation på förskolorna som jag skrivit om 
i stycket ovan. Alla är kvinnor och är mellan 37 och 63 år och de har mellan 5-
40 års erfarenhet av yrket. De arbetar i två närliggande kommuner. Området 
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där de arbetar ligger i bostadsområde med villor, radhus och med ett litet antal 
hyresrätter. Den första kontakten togs via e-post där jag berättade om ämnet 
och syftet med ämnet samt att jag skriver min examensuppsats. Jag 
informerade också om hur lång tid intervjun beräknades ta. Ingen har fått 
frågorna innan dels för att jag tycker att då kan svaren bli tillrättalagda och att 
intervjupersonen inte svarar spontant på frågorna.  
 
Enligt Dimenäs (2007) så är det viktigt att intervjugruppen är insatta i ämnet 
Att jag är bekant med intervjupersonerna sedan tidigare upplever jag inte har 
varit ett problem som Dimenäs (2007) skriver, att intervjun kan bli mer av en 
dialog om man är bekant med varandra. 
 
Enligt Bryman (2011) har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval genom att 
jag valt de förskollärare som funnits tillgängliga. Intervjupersonerna är 
människor som finns i min närhet och de är sådana som har åsikter och är 
intresserade av att diskutera pedagogiska problem. De är inte slumpmässigt 
valda och de har förhoppningsvis inblick i ämnet och enligt Denscombe (2009), 
är valet av intervjupersoner ofta medvetet. Efter att ha arbetat på samma enhet 
i ett par år så är jag bekant med många förskollärare. Jag har kunnat välja 
andra förskollärare, men valde också utifrån en annan aspekt som ålder och 
erfarenhet, där försökte jag få variation.  
 
De flesta som jag har kontaktat har varit positiv till att medverka. De har 
svarat snabbt och berättat att de gärna ställer upp. En av dem tackade nej 
direkt på grund av att hon inte arbetade i barngrupp längre utan som chef. En 
intervju fick ställas in på grund av sjukdom. 
  

 

4.3 Genomförande 
Vid de första intervjuerna hade jag för många frågor och har under 
skrivprocessens gång försökt att specificera vad jag verkligen vill uppnå med 
mina intervjuer. Till slut blev det fyra frågor som blev grunden för 
intervjuerna. Intervjuerna har skett på intervjupersonens arbete eller i deras 
hem. En av dem har även kommit till mitt hem för intervju. Vi har suttit i en 
avskild och lugn miljö utan störande moment.  
 
En kvalitativ intervju har inte ett syfte med många specifika frågor 
Inriktningen ska istället ligga på intervjupersonernas attityder och 
tankegångar kring ämnet (Bryman 2011). 
 
Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer och det innebär att jag följer 
en intervjuguide och frågorna behöver inte följa någon speciell ordning 
(Bryman 2011). Författaren påpekar också att den formen av intervju är mer fri 
i sin utformning. Frågorna har varit öppna och har valts ut innan intervjuerna. 
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Det som har varit svårt är att det lätt blir för många frågor och att hålla sig till 
frågor som är relevanta till ämnet och ger svar på mitt syfte.  
 
Jag har valt att spela in alla intervjuer för att inte missa något som är lätt hänt 
när man både ska ställa frågan och skriva svaren. Jag testade innan intervjun 
att ljudet verkligen fungerade så att ingenting runt tekniken skulle ställa till 
problem för mig.  Enligt Dimenäs (2007) är det också bra att höra sina egna 
frågor för att sedan kunna avgöra om man ställt tillräckligt öppna frågor. Den 
första intervjun som jag gjorde blev inte tillfredställande eftersom jag hade 
svårt att sitta tyst och lyssna. Jag hade en förmåga att kommentera för mycket 
kring intervjupersonens svar.   
 
Direkt efter intervjuerna har allt material transkriberats. Det är en fördel att 
skriva ner allt inspelningsmaterial när man har det uppdaterat och färskt i 
minnet. Om för lång tid går mellan intervju och transkribering kan 
datainsamlingsmaterialet bli feltolkat eftersom det är lätt att glömma 
kroppsspråk och nyanser i informanternas agerande enligt Dimenäs (2007). 
 
Svaren som jag fått har analyserats för att upptäcka skillnader, likheter och 
olikheter. Jag har försökt att hitta mönster och strukturer i intervjupersonernas 
svar. Under arbetets gång har jag upptäckt både likheter och olikheter i 
förskollärares uppfattningar och erfarenhet kring barn med beteendeproblem. 
Jag har inte haft någon att diskutera svaren med eftersom jag skriver ensam. 
Det kan vara en nackdel att inte få med flera synvinklar på 
intervjupersonernas svar. Att skriva själv innebär också att det är svårt att 
upptäcka fel eftersom det är lätt att bli förblindad av sin egen text i 
skrivprocessen. 
 

 

4.4 Etiska principer 
De etiska överväganden som jag tagit hänsyn till har sin grund i 
Vetenskapsrådet (2002). Det finns fyra huvudkrav för vad som gäller för att 
genomföra studier som innehåller god etik. Det är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det finns krav 
på samhället och medlemmarna som finns där att forskning bedrivs med hög 
kvalitet och att målet är att ställa väsentliga frågor. Den kunskap som finns 
disponibel ska utvecklas och utforskas grundligt och att metoderna ska 
förbättras enligt forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Alla gavs möjlighet att tacka ja eller nej till intervjun genom att besvara min 
förfrågan skriftligt. Jag informerade intervjupersonerna muntligt om vad som 
skulle ske kring intervjun vid intervjutillfället samt informerade om ämnet. I 
missivet som skickades via e-post informerades de berörda om vad jag valt för 
ämne samt att frågorna skulle handla om deras uppfattningar kring ämnet. Jag 
berättade också muntligt vid intervjutillfället, varför jag skrev om 
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beteendeproblem och vilket syfte jag hade med undersökningen. Jag 
informerade också intervjupersonerna att jag skrev min examensuppsats vid 
Mittuniversitetet. 
 
När de tackade ja så bestämde vi tid och plats för intervjun. Jag berättade 
också hur lång tid intervjun skulle ta och att jag skulle spela in vad de hade att 
säga. De flesta av intervjupersonerna har tidigare skrivit någon form av 
examensuppsats och var insatta i proceduren kring ett examensarbete. De har 
alla gett sitt samtycke skriftligt genom att svara på mitt missiv via e-post enligt 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). De har också fått bestämma var och 
när intervjun ska ske. 
  
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har jag informerat 
att datainsamlingsmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och allt 
material kommer att förstöras när arbetet är slutfört och godkänt. Det 
framkommer inte vilka förskolor jag har haft kontakt med eftersom jag inte går 
ut med några namn eller berättar var de arbetar. Spannet i ålder är också stort i 
intervjugruppen och det innebär att det är svårt att identifiera dem. Det 
inspelade materialet har förvarats på ett säkert ställe för att inte obehöriga ska 
kunna komma åt det. Jag har också erbjudit alla i undersökningsgruppen att 
läsa min färdiga examensuppsats. 
 
Jag har tagit hänsyn till nyttjandekravet och de material som skapats under 
intervjuerna kommer endast att användas till min examensuppsats enligt de 
forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). 
 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder pålitlighet. Det innebär att samma undersökning ska kunna 
göras om flera gånger och att samma resultat skulle uppvisas och den ska 
också kunna göras av andra med samma resultat (Hartman 2004). 
 
Validitet betyder trovärdighet, att metoden är riktig och att data som 
framkommit är sanna. Reflekterar datainsamlingsmaterialet sanningen och 
verkligheteten i undersökningen? Är metoderna exakta och forskningsdata 
pålitliga?  Om intervjuerna skett med andra än förskollärare hade troligen inte 
svaren sett likadana ut eller undersökningens resultat (Denscombe 2009). 
 
Validitet betyder också giltighet i det här sammanhanget. Det innebär hur 
korrekt undersökningen är och vilka felkällor kan uppstå. En kan vara den 
mänskliga naturen som innebär att vi ser världen på ett sätt som den 
egentligen inte ser ut. Detta fenomen går det inte göra så mycket åt men vi bör 
vara lyhörda för detta och försöka se undersökningen ur flera olika synvinklar 
(Hartman 2004). 
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Inom kvalitativ forskning kan det vara svårt att granska reliabilitet och 
validitet eftersom resultaten inte är mätbara som inom kvantitativ forskning 
(Bryman 2011). 
 
Valet att intervjua en lärare i förskoleklass kan göra att undersökningen får en 
annan riktning, dels för att arbetet i förskoleklassen lyder under ett annat 
styrdokument och att i skolans värld bygger arbetet på att barnen ska nå 
individuella mål, vilket inte är förskolans mål enligt deras styrdokument. Jag 
har även kunnat göra fler intervjuer eller observationer och undersökningens 
reliabilitet hade kunnat bli tydligare enligt Bryman (2011). Det är något att ta 
lärdom av inför framtida uppsatsarbete. Jag har i mina frågeställningar försökt 
att undersöka det jag har för avsikt att undersöka och under transkriberingen 
har min strävan varit objektivitet.  
 
För att ytterligare stärka trovärdigheten hade en respondentvalidering kunnat 
ske. Det innebär att intervjupersonerna får ta del av sina svar från intervjuerna 
för att bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet på rätt sätt (Bryman 
2011). 

 

5 Resultat 

5.1 Vad är ett beteendeproblem? 
Intervjugruppen uttrycker att beteendeproblem är när ett barn inte fungerar i 
barngruppen, när de inte vill samspela med andra barn, när de är våldsamma, 
skriker, stör andra barn och andra barn klagar på dem. De har inte tillräcklig 
social kompetens och detta gör att de inte utvecklas. De uppträder inte 
åldersadekvat.  
 

 Ett beteendeproblem blir det när barnet inte fungerar i gruppen. När barnet 
inte vill leka/samspela med andra[…]Barnet vill inte socialt samspela och 
kommer då inte in i gruppen, eller blir en del av den[…]Barnet är 
tillbakadraget, måste då lyfta fram barnet så att det blir sett 
 
Det blir ett problem när barnet inte fungerar i gruppen, inte vill interagera 
med gruppen, blir våldsam, inte kommer in i gruppen inte vill samspela med 
andra 
 
Ett beteende som påverkar det enskilda barnets sociala relationer, hur det 
fungerar, alltså samspelet med andra barn och vuxna[…]Klarar inte sociala 
spelregler för sin ålder, när alla bitar inte fungerar 
 
När det hindrar personen ifråga själv, att utvecklas på ett bra sätt, och när 
beteendet påverkar omgivningen på ett negativt sätt, då leder det i sin tur 
tillbaka på det här barnet 
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Barn gör saker som stör alla[…]Att andra barn kommer och klagar, blir 
jobbigt för vuxna, gäller att komma på vad som är besvärligt 
 

De nämner att både tillbakadragna barn och socialt utåtagerande barn i citaten. 
Intervjugruppen anser att bägge uttryckssätten är ett beteendeproblem. Ordet 
samspel återfinns i alla citaten och min tolkning av det är att kunna samspela 
med andra barn och samspela med vuxna är en viktig egenskap enligt 
intervjugruppen. Min tolkning blir också att intervjugruppen menar att alla 
barn ska vara en del av gruppen, barnet och får inte hamna utanför. 
 
Intervjugruppen uttrycker också att barnen ska förstå och kunna hantera 
sociala spelregler. Barn med beteendeproblem påverkade gruppen negativt. 
Att kunna samspela och behärska sociala spelregler var av yttersta vikt för att 
fungera i barngruppen enligt intervjupersonerna 
 
Intervjupersonerna var samstämmiga. De tänkte i första hand på barn som är 
utagerande. De ansåg att blyga och tillbakadragna barn som inte ville leka var 
ett lika stort beteendeproblem. Tolkningarna ovan utgår ifrån ett 
individperspektiv. Genom att problemet ligger hos barnen och inte hos någon 
annan till exempel hur personalen hanterar problemet eller att det kan bero på 
omgivningen runt barnet som hem, kamrater och familj. 
 

 

5.2 Syn på beteendeproblem? 
             

Det är många faktorer som spelar vid beteendeproblem, det är inte bara barnet 
som ska hjälpas utan miljön runt omkring är viktig.  
 

  
Min tolkning av ovanstående citat är att barnet behöver stöd i sin miljö. Det 
kan vara att förändra mönster och strukturer i barnets vardag som att arbeta 
med mindre grupper, individ anpassade aktiviteter, föräldrasamarbete och en 
analys av hela barnets vardag, för att se och upptäcka vilka situationer som är 
svåra att hantera för barnet. Ovanstående citat tyder också på en uppfattning 
att barnet är en del av ett socialt system. Barnet ingår i flera olika sociala 
system. Det kan vara brister i någon av dessa och att problemet inte bara ligger 
hos individen. Ett sätt är att se problemet ur en systemteori. Då gäller det att se 
hela systemet runt barnet och försöka finna mönster, strukturer och orsaker till 
deras problem. 
 
Diagnoser är inte viktiga i förskoleåldern anser en del av intervjupersonerna. 
De menar att det är viktigt hur vi arbetar och stävja problemen innan de blir 
för stora. Intervjupersonen utrycker också att det finns många grader av varför 
barn inte fungerar med andra barn. En menar att det gått inflation i diagnoser 
och säger så här: 
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Jag känna lite så här det har gått lite inflation i diagnoser, det som betraktas 
som normalt har blivit mycket snävare. Färre som hamnar i det här 
normalbeteendet, (intervjupersonen ritar en kurva hur fler och fler barn 
hamnar under puckeln diagnos)[…]mest en känsla man har[…]Är det 
verkligen så att beteendestörningar ökar eller är det vår syn på vad som är 
beteendestörningar, eller inte önskvärt beteende? […]Vi ställer högre krav, det 
är min personliga åsikt. 

 
Tolkningen av ovanstående citat tyder på att intervjupersonen tycker att fler 
barn hamnar i puckeln med barn som har någon form av diagnos som inte 
passar in eller behöver extra resurser. Intresset för diagnoser utgår alltid från 
ett individperspektiv och det tolkar jag utifrån min text i bakgrunden under 
rubriken individperspektiv.  
 

måste ta itu med det och det är det som är det svåra, att ibland är det 
reptilhjärnan som reagerar[…]ett beteende som förstör eller som slår, måste 
reagera direkt, vad är det som gör det här barnet har så jobbigt? […] hur 
mycket påverkar mitt eget beteende?[…]avleda[…]viktigt med positivt 
bemötande, ingen får fara illa, måste agera blixt snabbt ibland, min grundsyn 
är att jag som pedagog[…]en stark önskan att orka ha ett positivt bemötande 
 

Det här citatet uttrycker att alla barn ska behandlas på olika sätt men att det är 
viktigt med ett positivt bemötande. Min tolkning utifrån det här svaret är att 
ilska inte är en bra metod, när det gäller barn som har beteendeproblem. 
Utifrån intervjupersonens svar ska pedagogen vara snabb, använda ett positivt 
bemötande och även reflektera över sitt eget beteende. 
 

Det är inte barnets problem[…] det är som det är, sen kan man hjälpa och 
stötta beroende på barnets ålder, så kan det bli mer medvetet och kringgå sin 
problematik.  

 
Även detta citat uttrycker att problemet inte är barnets. Min tolkning blir då att 
barnet inte är problematiskt av sig själv utan det kan bero av många andra 
orsaker. Beroende på barnets ålder så kan pedagogen gå in med stödinsatser 
och få barnet mer medvetet om sina problem. Intervjupersonens svar uttrycker 
att barnets medvetenhet gör att de själva kan arbeta med sina problem. Här 
tolkar jag citatet som att en kartläggning av barnets problem bör ske. Genom 
att göra barnet medvetet om sina problem, kan problemen undvikas. Den 
handlingen ligger nära det kompensatoriska perspektivet som innebär att 
pedagogen kompenserar och kartlägger utifrån barnets brister. 
 

Omgivningen får problem för att beteendet inte är accepterat. Inte så mycket 
barnet själv som är problemet, samhället ser annorlunda ut, inte mer problem 
idag än för 20 år sen[…] andra krav, samhället ser annorlunda ut, mer krav, 
andra krav på barnen.  

 
Återigen svarar en intervjuperson att det är andra krav idag på barnen. Jag 
tolkar svaret som att det är inte mer beteendeproblem idag men att det är mer 
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stress i samhället och att vi ställer högre krav på barn idag än för 20 år sen. 
Den norm som råder i samhället orsakar problem. I detta citat tolkar jag att här 
frångår intervjupersonen att problemet ligger hos individen mer att barnet är 
en del av ett socialt system. Det sociala systemet och samhället ser annorlunda 
ute och är mer kravfyllt och stressigt. 
 

Vi vet så lite om hur barnets värld ser ut utanför. När de redan går 8-17 
behöver man inte mer aktiviteter, de behöver sitta och ta det lugnt. Inte 
behöver de mer aktiviteter, det skapar problem, de orkar inte vara enligt den 
norm som gäller.  
 

 Min tolkning blir att barnet inte orkar med vardagen på förskolan. De har 
långa dagar på förskolan och skulle behöva undvika flera aktiviteter eftersom 
detta gör att de inte orkar uppträda enligt den norm som råder. Återigen 
framkommer det att vi lever i ett kravfyllt samhälle och det för med sig 
negativa konsekvenser, för de uppväxande barnen. 

 
 

5.3 Hur arbetar du med beteendeproblem? 
Beteendeproblem är väldigt individuella uttrycker intervjupersonerna och 
utgår då ifrån ett individperspektiv. Intervjugruppen inriktar sig på barnets 
egenskaper kring vad som är ett normalt beteende eller inte. Utmärkande för 
intervjupersonerna är att de anpassar verksamheten utifrån de här barnens 
behov genom att dela in barngruppen i mindre grupper, aktiviteter kortas ner 
och dagen struktureras. Det kan också tolkas utifrån nedanstående citat 
 

Anpassa miljön så gott det går, ofta räcker man inte till. Vi har en som inte 
klarar av samlingar, när det blir för fritt, ställer för stora krav, då fixar hen inte 
det, då blir hen utåtagerande. 
Ställer olika krav på olika barn. Vi ställer inte lika höga krav på hen. Jätteglad 
om hen fixar den första uppgiften[…] då är hens belöning, då får hen bygga 
lego sen. Man känner sig ofta ganska otillräcklig, men man får anpassa så gott 
det går och det gör man, genom att ställa olika krav på olika barn[…]Anpassa 
utifrån barnets nivå.  

 
Min tolkning blir, för att klara av ett krånglande barn så anpassas 
verksamheteten. Det handlar om att möta på barnets nivå och alla barn har 
individuella behov. Min tolkning blir att det bygger på ett 
bemästrandeperspektiv som innebär att barnet får en belöning eller positiv 
feedback när de klarat en uppgift eller en annan handling av positiv karaktär. 
Pedagogen känner sig otillräcklig men anpassar så gott det går genom att ställa 
olika krav på barnen. 
  
Det gäller att stävja innan problemet blir stort. Det handlar om att vara där 
barnen är och att vara med i deras lekar. En intervjuperson uttryckte också att i 
kontakten med förälder ska man försöka hitta det som är bra och fungerar bra 
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med barnet. Många av de här barnen kan tidigt ha fått stämpeln att de är 
bråkiga, oresonliga och hopplösa och det kan påverka hur relationen till 
föräldrarna blir.  
 

De fick bara höra det dåliga, började lyfta det bra, de var smarta och 
understimulerade, det var roliga barn. Handlar hur man själv gör inte bara 
hitta fel. 

 
När hon började plocka fram det som var positivt så blev relationen med 
föräldrarna genast mycket mer avspänd och hanterbar. Citatet går från ett 
individperspektiv, där problemet ligger hos barnet som sedan övergår till ett 
bemästrandeperspektiv, genom att bygga upp en tro på barnet och barnets 
kapacitet. 
 
Ett arbetssätt som många av intervjupersonerna använder är, om det blir för 
stojigt och när barnen vill springa inomhus så bryter de sådana lekar och 
barnen får gå ut istället. Det handlar om att sätta gränser om vad som är tillåtet 
ute respektive inne uttrycker de. Alla intervjupersonerna arbetar med regler 
men det berättar att de inte har många regler. Det handlar om regler som 
beskriver hur man ska uppföra sig så att alla mår bra. Det ska vara ett klimat 
så att både barn och vuxna orkar med dagen på förskolan eller skolan. Ett 
undantag i den här intervjun är att de förskollärare som arbetar i förskolan vill 
tona ner ämnet regler. Läraren i skolan betonade att de arbetade mycket med 
regler. De hade en hel vägg full med olika regler i klassrummet. 
  
Arbetslaget diskuterar hur de ska arbeta för att möta det här barnet, vilka 
situationer som barnet behöver stöd till exempel. Min tolkning är att 
arbetslaget gör en analys om hur de bättre ska kunna hantera 
beteendeproblem i barngruppen.  
 
Det är viktigt att förstå att det aldrig är barnets fel när det finns 
beteendeproblem och i citatet ovan och enligt min tolkning tar 
intervjupersonen avstånd från individperspektivet. Barnet ska inte 
skuldbeläggas utan det är som det är uttrycker en av intervjupersonerna. När 
det gäller barn med beteendeproblem så är det viktigt med samsyn och att 
föräldrarna ska vara delaktiga i arbetet med att stödja och hjälpa barnet. I 
föräldrasamarbetet kan det uppstå konflikt när de inte förstår eller vill se att 
deras barn har beteendeproblem som nedanstående citat uttrycker. 

 
Föräldern menade att barnet blev utpekat och då blir det ett hinder och ett 
problem. 
 
Många föräldrar lever i förnekelse det ser inte barnets problem[…]föräldrar är 
osäkra, många föräldrar är svaga […]sätter man regler blir man inte omtyckt. 
 

När föräldrarna inte förstår, när man inte når fram till dom, när man helt 
enkelt inte får dem med sig[…]Barnen har olika beteende hemma och på 
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förskolan och föräldrar orkar inte vara föräldrar[…]De har svårt att säga nej 
och då slår de undan benen på barnet. 
 
Föräldrar kan vara största hindret för de ser inte problemet. 
Föräldrar är en resurs[…]vill förmedla det vi gör[…]gärna något tillbaka från 
dom 
 
Handlar om att vara rak och tydlig i den oro vi känner för barnet, vad ska vi 
göra för att hjälpa det här barnet?[…] Svårast är att se föräldrar som inte vågar 
vara föräldrar[…]Varför gör de så bekvämt för sig? 
 
När barnet misslyckas känns det som ett personligt misslyckande för 
föräldern. 
 

Utifrån ovanstående citat tolkar jag att många tycker att föräldrarna är ett 
hinder när deras barn har beteendeproblem. Det framkommer att föräldrar 
inte orkar vara förälder. De har svårt att säga nej och svårt med regler kring sitt 
barn och att barnen har olika beteende på förskolan och hemma och det bygger 
på att barnet är en del av ett socialt system. Det finns även ett multisystemiskt 
perspektiv i det intervjupersonen uttrycker genom att betrakta olika sociala 
system samtidigt som hemmet och förskolan Jag tolkar också att 
intervjupersonen ifrågasätter föräldrarnas uppgift som goda fostrare av sina 
barn. Min tolkning blir att föräldrarna har svårt att hitta sin roll och känner en 
stor osäkerhet. I det multisystemiska perspektivet som jag skrivit om i min 
bakgrund kan tid och stress göra att föräldern blir den eftergivne ledaren.  

 
När barnet misslyckas känns det som ett personligt misslyckande för 
föräldern. 

 
Flera föräldrar vill helt enkelt inte lyssna på vad förskolläraren berättar när de 
gäller deras barns problematik. De vill inte erkänna att ett finns ett problem 
som behöver åtgärdas. Eller som en intervjuperson uttryckte det:  
 

När barnet misslyckas känns det som ett personligt misslyckande för 
föräldern. 

 
När problemet blir för stort och svårhanterligt tar förskollärarna kontakt med 
en specialpedagog som är knuten till de olika förskolorna. Här pekas ett barn 
ut vilket det kritiska perspektivet menar är förtryckande. Det finns en variation 
kring vad intervjupersonerna tycker angående om de fått adekvat hjälp av 
specialpedagogen. En intervjuperson uttrycker att de fått bra och snabb hjälp 
men en annan intervjuperson uttrycker det så här:  

 
specialpedagogen lyser med sin frånvaro 
 

Min tolkning blir att det inte fått den hjälp de ansett sig behöva eller att de fått 
vänta länge innan en specialpedagog kopplats till problemet. 
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Hellre hitta lösningar på problemet[…] Jag tycker inte om att använda ordet 
problem utan jag vill säga så här, att hur kan vi hjälpa? Det handlar om att 
söka lösningar[…]Vill inte se barnet som ett problem[…]se lösningen istället 
för fastna i problemet 
 

Min tolkning av citatet ovan är att det är bättre att arbeta med ett bemästrande 
perspektiv, genom att ge barnen positiv återkoppling för en positiv handling, 
istället för att fastna i problem. 
 
Gemensamt för alla intervjupersonerna är att om de anser att några barn blir 
för utagerande så går förskolläraren in och bryter det som eventuellt kan 
resultera i ett bråk. De diskuterar vad de kan göra när problem uppstår som 
nedanstående citat uttrycker: 
 

Arbetslaget arbetar så genom att vi sprider ut oss där barnen finns och så fort 
vi ser något så diskuterar vi det i arbetslaget. Vi tar tag i problemet innan det 
blir för stort. Alla i arbetslaget pratar med varandra vi är synkade och vi litar 
på varandra och fokuserar på de barn som man är med just då och litar på att 
de andra pedagogerna, att de finns med den övriga gruppen. Vi har mycket 
samtal i vardagen under korta stunder för att hitta en lösning på eventuella 
problem. 
 

Detta citat tolkar jag som att det gäller att vara steget före och arbeta nära 
barnen och vara med när det händer. Att pedagogerna diskuterar vad de kan 
göra när problem dyker upp. Att alltid ha en dialog i arbetslaget och att det är 
viktigt med samsyn. Intervjupersonen använder också ordet synkade och det 
tolkar jag som att de vet vad de andra pedagogerna gör och att de upplever 
trygghet med varandra och i barngruppen. De litar på varandra i arbetslaget. 
 

 

5.4 Har du relevant kunskap? 
När jag ställde frågan om de har tillräcklig kunskap så upplevde de flesta att 
de hade det. Min tolkning av de svaren är att de inte arbetat med barn som har 
svåra beteendeproblem. Med det menar jag barn som hela tiden provocerar 
och är en fara för sig själva och sin omgivning genom sitt utåtagerande 
beteende. 
 
En av intervjupersonerna hade färsk kunskap i ämnet eftersom hon nyligen 
avslutat sin förskollärarutbildning men om några år trodde hon att det skulle 
finnas behov av mer och ny kunskap i ämnet.  
 

Ja, i de vardagliga problemen men när vi hade det här autistiske barnet då fick 
vi lite hjälp av specialpedagog och förskolechefen […] kan inte veta allt om allt 
om mer specifika saker […]få hjälp när det händer […]Det finns inte ett sätt, 
alla är olika individer med olika problem[…]Får fortbildning hela tiden men 
har man inte stött på de problemen tidigare är det svårt att relatera till dom. 
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Min tolkning blir att de vardagliga problemen är hanterbara men när det blir 
mer tillspetsat som när ett barn får diagnosen autism så räcker inte kunskapen 
till. Av ovanstående citat tolkar jag dessutom att intervjupersonen menar att 
det är svårt att känna till och ha kunskap om olika typer av beteendeproblem. 
När det dyker upp specifika beteendeproblem så får man ta hjälp från de 
resurser som finns att tillgå. 
 

Saknar det från utbildningen, gjorde inget alls bara fokuserat på diagnoser, 
många barn med speciella behov, behöver lära mer där. Det finns brister i 
ämnet, hitta små genvägar, och få konkreta tips från andra. 

 
Ovanstående citat tyder på att förskollärarutbildningen inte har tagit upp det 
som intervjupersonen hade behov av. Hon påpekar att det bara handlade om 
barn med olika diagnoser i förskollärarutbildningen.  
 

Jag har mycket och bra erfarenhet, men blir aldrig för gammal för att lära men 
saknar inget, handlar om att vara medveten. 
 

Ovanstående citat tyder på att intervjupersonen känner sig trygg i sin kunskap 
och yrkesutövning. Att vara medveten tolkar jag som att intervjupersonen 
menar att det är bra att vara lyhörd och hela tiden diskutera specifika barn och 
vilka behov de har, att kunna tolka signaler och inse att barn har olika behov. 
Det kan också tyda på att intervjupersonen inte mött barn med svåra 
utåtagerande problem eller att personen har fått bra handledning och resurser. 
Intervjupersonen kan också ha lång erfarenhet och bra metoder för att möta 
barn med beteendeproblem. 
 

Kan inte göra analys och vet inte hur jag ska gå tillväga […] annan struktur på 
dagen inga direkta medel utan de här mår alla barn bra av […] inget mycket 
kunskap, metod nej! Hopplock av många små saker som man snappar upp. 
Ingen aning vilken metod det är.[…] Läser litteratur, svårt när man inte vet 
grundproblemet men vi ska möta barnet här och nu, beror på om det är en 
hjärnskada eller inte […] lära känna barnet först, prata med föräldrar, ringa 
förra förskolan inte dra förhastad slutsats […] inte bara att skärpa sig lite 

 
Ovanstående citat tolkar jag som att intervjupersonen bedömer att hon saknar 
tillräcklig kunskap i ämnet. Hon använder den kunskap hon har och det alla 
barn mår bra av och det kan vara hopplock av många saker beskriver hon. Hon 
poängterar att det inte ska dras förhastade slutsatser och att det för barnet 
ifråga inte bara handlar om att skärpa sig lite. Det påståendet uppfattar jag som 
att hon anser att det är inte enkelt att hantera barn med beteendeproblem och 
att det ska tas på allvar och att det är flera aspekter som gör att barn agerar på 
ett problematiskt sätt. 
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6 Diskussion/Analys 
 Mitt syfte är att undersöka förskollärares syn och uppfattningar om 
beteendeproblem i förskolan. Min inriktning var utåtagerande barn. 

 

 

Vad är ett beteendeproblem? 
Ett beteendeproblem är när ett barn inte kan samspela eller leka med andra 
barn eller vuxna. När barnet är våldsamt och förstör för andra och sig självt. 
De påverkar gruppen negativt. De uppträder inte åldersadekvat och klarar inte 
av sociala spelregler. Beteendet påverkar barnets sociala relationer och de blir 
inte ett barn som är med i gemenskapen utan hamnar ofta utanför. I 
intervjugruppen så utgår alla ifrån ett individperspektiv i deras syn på 
beteendeproblem.  
 
Begreppet vad ett beteendeproblem är, utgår ifrån ett vuxenperspektiv. Barnet 
problematiseras och under 90-talet så blev barn med särskilda behov ett 
vedertaget begrepp. Enligt vuxenperspektivet så har barnet problem och kan 
då få det stöd de behöver i verksamheten vilket gynnar barnet och samhället 
på lång sikt (Lutz, 2013). 
 

Lutz (2013) menar att det är svårt att veta var gränsen går när det gäller 
normalitet i ett barns beteende och det beror också på vem som gör 
bedömningen och när den sker. Han uttrycker också att vad som är normalt 
utgår ofta från ett lagom perspektiv. Är barnet på gränsen och utmanar utanför 
ordet lagom och miljön inte är anpassad kommer barnet att stöta på problem. 
Nordahl et al. (2007) menar också att det finns avgränsningsproblem när det 
gäller beteendeproblem och enligt författarna så finns det ingen allmänt 
accepterad definition.  
  

 

Syn på beteendeproblem? 
Undersökningsgruppens syn var att miljön runt ett barn var viktig. Det var 
inte barnet som ägde problemet. Det kunde vara andra bakomliggande orsaker 
som hemmet, kamrater och miljön på förskolan. Barnet skulle inte anklagas för 
att det var stökigt utan det var viktigt med ett bra bemötande, medvetenhet 
och att inte negativsera barnet. Det är svårt att hantera barn som får kraftiga 
utbrott och blir våldsamma men det var viktigt att se på sitt eget beteende. 
Ingen fick fara illa och det gällde att agera snabbt. Utifrån frågeställningen 
uttrycktes det tveksamheter kring hanteringen av barn med beteendeproblem, 
om personalen verkligen klarar av det. 
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Eresund och Wrangsjö (2008) menar också att det är viktigt att se på sitt eget 
beteende. Att trösta ett barn som är ledsen är inga problem men att hjälpa ett 
barn som är aggressivt och som inte följer de sociala spelreglerna, de har vi 
ofta svårt för. Författarna uttrycker att den här gruppen barn triggar igång oss 
vuxna och det kan innebära att vi frångår en bra pedagogisk hantering av 
barnet. 
 
En annan uppfattning bland intervjupersonerna var att det gått inflation i 
diagnoser. Att det är fler barn som hamnar under diagnosstämpeln. Det har 
blivit högre krav i samhället menade de också, genom mer stress och ofta ska 
barnen hinna med olika aktiviteter på sin fritid. Många barn orkar inte med 
och visar då upp ett beteende som inte är acceptabelt enligt vår norm i 
samhället. Här framträder det kompensatoriska perspektivet väldigt tydligt 
när det handlar om att finna en diagnos på barnet genom att försöka upptäcka 
neurologiska och psykologiska förklaringar till problemen. 
 
Greene (2011) menar att ”barn gör rätt om de kan” (s. 29). Vi måste fundera på 
vårt eget förhållningssätt och han uttrycker att de finns pedagoger som säger 
att: ”Barn kan om de bara vill”(Greene 2011, s. 29). Det förhållningsättet ställer 
till problem, att barnet generaliseras som bråkigt när det egentligen inte kan.  
Det är vår uppgift att lära dem det menar författaren. 

 

 

Hur arbetar du med barn som har beteendeproblem? 
Flera av intervjupersonerna beskriver att de anpassar verksamheten utifrån de 
beteendeproblem som barnen har. Det blir en anpassad undervisning. De 
ställer inte samma krav på alla barn och min uppfattning blir att de ställer 
lägre krav på barn med beteendeproblem. De anpassar genom att ha kortare 
pass av undervisning, mindre grupper och mer struktur i arbetet. De väljer 
andra anpassade aktiviteter.  
 
En förskollärare är mycket tydlig med att hon inte har någon modell, eller 
kunskap i att analysera barn med beteendeproblem. Hon uppger att hon tar till 
sig kunskap från olika håll och mycket av kunskapen finner hon i det privata 
livet genom att umgås med barn som har beteendeproblem. Överlag i 
intervjugruppen har de inte någon klar och tydlig strategi om hur de ska 
arbeta med barn som har beteendeproblem. När det blir för oroligt och hög 
ljudvolym väljer pedagogerna att gå ut med barnen. Det är ett vanligt redskap 
som de ofta nämner vid intervjuerna.  
 
Två av fem i intervjugruppen uttrycker att de inte räcker till när det finns barn 
med beteendeproblem. De anpassar verksamheten efter de barnens behov och 
då får övriga barngruppen stå tillbaka. Intervjupersonerna berättar också att de 
har för stor barngrupp för att hinna med alla barn på ett optimalt sätt. De får 
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anpassa verksamheten efter resurserna. När ett beteendeproblem i 
barngruppen blir mer tillspetsat och ett barn får diagnosen autism då räcker 
pedagogerna inte till. De känner sig otillräckliga. 
 
Alla har möjlighet att få stöd av en specialpedagog men den resurskontakten 
ska tas via förskolechefen. Det finns ingen kontinuerlig kontakt med 
specialpedagog utan den kontakten tas när problemet uppstår. Utifrån min 
egen erfarenhet så kommer specialpedagogen när det är ett akut problem. Det 
tar tid innan stöd sätts in och då kan problemet vara ännu större. 
Intervjupersonerna uttrycker att de har någon typ av plan eller modell om hur 
de ska arbeta med beteendeproblem.  
 
De uttrycker dessutom att de arbetar nära barngruppen och genom att de 
arbetar nära barnen så finns de där när ett problem uppstår. I arbetslaget 
arbetar de aktivt genom att ha en ständig diskussion om hur de ska hantera 
barn som har beteendeproblem. De strävar efter att arbeta lösningsfokuserat 
och inte bara se problemen.  
 
Bygdesson Larsson (2010) menar att det finns ingen tid för diskussion när till 
exempel Lisa häller ut vattenglaset på sin kompis eller när Axel spottar på 
Kalle. Hon uttrycker att olika händelser uppstår mycket snabbt och då måste 
förskolläraren agera utifrån sin föreställningsvärld och agera ändamålsenligt. 
Med detta menar hon att arbetet som förskollärare till stor del är ett 
ensamarbete trots att det finns ett arbetslag. 
 
När det gäller hur arbetet ska ske så är Juul & Jensens (2010) perspektiv en 
alternativ metod som handlar om att bygga upp relationskompetens. Istället 
för att förändra barnets symtom så kan arbetet utgå ifrån de inre egenskaperna 
som integritet, självkänsla och personligt ansvar. Strävan är att barnet 
utvecklas socialt och personligt på ett sätt som accepteras av samhället och 
godtas av barnet (Juul & Jensen, 2010). Relationskompetens bygger på att hitta, 
beskriva, stärka och stimulera barnets integritet och då utvecklas även deras 
självkänsla. Om barnet får träffa öppna och mottagliga pedagoger som kan 
bortse från deras problem så kan deras självkänsla utvecklas positivt (Juul & 
Jensen, 2010).  
 
När det gäller hur, så är det bra att ha kunskapen som Greene (2008) beskriver 
att bakom barns beteendeproblem så finns det olösta problem eller en 
outvecklad färdighet. Han skriver vidare att vara empatisk och ha förståelse 
för barnets problem är primärt. Om vi låter bli att lösa problemet så kommer 
barnet inte att anstränga sig för att tillmötesgå våra krav heller menar Greene 
(2008) 
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Har du relevant kunskap  
I den kvalitativa undersökningen så uttrycker en del av intervjupersonerna att 
de inte har tillräcklig kunskap om barn som har beteendeproblem. En 
uttrycker att det inte går att kunna allt. När det dyker upp ett problem så får 
man ta tag i det när det händer menar en av intervjupersonerna.   
Bygdesson Larsson (2010) uttrycker också att det saknas professionsutveckling 
i förskolan. Hon menar att om vi ska klara av barn med beteendeproblem är en 
professionsutveckling nödvändig. Det visar även hennes studie, att förskolan 
ska arbeta med att stärka problemlösnings och tolkningsprocessen. 
Vid ett svårare fall med ett autistiskt barn så tas kontakt med specialpedagog 
för handledning. 

 

7 Slutsatser 

Jag uppfattar att förskollärarna saknar bra och ändamålsenliga strategier när 
det gäller att hantera barn med beteendeproblem. Att gå ut med barnen när de 
upplevs stökiga är enligt mitt sätt att se en nödlösning och en nödlösning tas 
fram när inga andra lösningar finns. Flera förskollärare saknar kunskap om 
hur de ska agera med barn som inte uppträder enligt normen. De berättar 
bland annat att den kunskap de har om barn med beteendeproblematik har de 
fått genom att umgås med dem privat. I sin förskollärarutbildning har flera av 
pedagogerna påtalat att de saknat specifika kurser kring barn med 
utåtagerandeproblem.  
 
Jag upplever att i de arbetslag där pedagogerna väljer att dela upp sig bland 
barnen kan bättre resultat uppnås. De finns nära barnen och är med när ett 
problem uppstår och kan förhoppningsvis lösa det direkt innan det vuxit sig 
större. Att arbeta nära och finnas tillgänglig för barnen här och nu är ett 
arbetssätt att sträva efter. Det är inte alltid så lätt eftersom barngrupperna ofta 
är stora och personaltätheten inte är tillfredställande över en hel dag. Deras 
sätt att arbeta påminner om bemästrandeperspektivet genom att de gärna ville 
ge barnen positiv feedback för deras handling och inte bara se problem. 

Intervjugruppen ser barnens beteendeproblem utifrån ett individperspektiv 
och enligt Nordahl et al. (2007)  utgår perspektivet från att hitta fel på barnet 
och där barnets positiva sidor sällan framkommer, endast deras problem. 
Intervjupersonerna framhåller också vilka egenskaper som barn med 
beteendeproblem har enligt det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). 
De berättar också under intervjuerna att när de anser sig ha ett svårare fall 
kring barn med beteendeproblem så har pedagogerna möjlighet att få 
handledning och utbildning av specialpedagog. Min uppfattning är att 
specialpedagogen utgår ifrån ett kompensatoriskt perspektiv där de försöker 
kartlägga och fastställa barnets problem, de försöker också finna psykologiska 
eller neurologiska faktorer till barnets beteendeproblem (Nilholm, 2007). Jag 
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kan inte finna att någon från intervjugruppen utgår från ett kritiskt perspektiv 
eller ett dilemma perspektiv.  
 
Bygdesson Larsson (2010) menar att förskollärarna ofta kommer in för sent i en 
situation som kan uppstå på förskolan. Hon menar att förskollärarna inte kan 
ha överblick över hela barngruppen samtidigt och då kommer in för sent, när 
ett problem redan uppstått i barngruppen. Då kan vi tänka oss att det ofta blir 
en feltolkning av situationen genom att personalen är stressad menar 
Bygdesson Larsson. Flera upprepade händelser med hög stress gör att 
personalen inte uppträder så nyanserat uttrycker hon. 
 
Inkludering kan vara ett redskap att nå barn med beteendeproblem och det är 
ett uttryck som används ofta inom specialpedagogiken men det kan också vara 
att gruppera barn som inte passar in i de normer som råder i samhället.  Det 
ligger mycket i det Stier (2014) skriver om inkludering, att det handlar om att 
bygga relationer och samverka mellan barn och pedagogen men att det också 
kan exkludera barn. Med det menar han att vi redan bestämt att de står utanför 
den grupp som vi i det här fallet kallar för barn som är normrådande. Barn 
som vi ska inkludera de står utanför gemenskapen - de är exkluderade – då 
endast den exkluderade kan inkluderas! (Stier 2014, s. 268). Stier (2014) menar 
att när vi talar om barn som ska inkluderas har vi redan kategoriserat dem som 
udda, onormala och exkluderade. Han uppmanar till ett mer normkritiskt 
synsätt. 
 
Nilholm (2012) skriver om att vi har en förmåga att se vad barnet saknar i ett 
bristperspektiv eller även kallat kompensatoriskt perspektiv med det menar 
han att barnet äger sina problem. Det vetenskapliga stödet för detta synsätt går 
att hitta inom det medicinska och psykologiska området skriver Nilholm 
(2012).  
 
Min erfarenhet är att när barn på förskolan upplevs ha beteendeproblem ser 
pedagogerna till att barnet får gå undan tillsammans med en vuxen om det 
finns utrymme för detta, dels för att lugna barnet men också för att barnet inte 
ska skada andra barn när de har sina problem. På så vis exkluderas barnet 
ifrån den övriga gruppen och jag häller med Stier (2014) att inkludering av 
barn också exkluderar dem genom att vi utan att veta om det karakteriserat 
barnet som annorlunda. Har vi tillräcklig tolerans för barn som är annorlunda 
uttrycker Stier. I det ofta hårt prövade förskolläraryrket så sticker jag ut hakan 
och menar att vi inte klarar av att ta hand om alla barn som är annorlunda, för 
i den stress och press som råder under en förskole dag så hinner inte 
pedagogerna ha överblick över hela barngruppen. Det innebär som också 
Bygdesson Larsson (2010) skriver ovan att pedagogen kommer in för sent in i 
en problematisk situation som ofta kan uppstå i barngruppen och genom att 
komma in för sent i händelsen så blir det svårt att på ett bra sätt hantera 
problemet på ett pedagogiskt och ändamålsenligt sätt. Det finns heller inte tid 
till ett professionellt samtal med andra kollegor om det som hänt för att 
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tillsammans få en nyanserad bild av situationen. Bygdesson Larsson (2010) 
menar att arbetslaget till trots så är förskollärare ofta ensam när snabba beslut 
ska tas under en konflikt i barngruppen. Jag upplever utifrån de svar jag fått 
att det saknas kunskap. I intervjuerna uttrycker en förskollärare att det är bra 
att vara medveten men möter det barnet utifrån deras behov? Bygdesson 
Larsson (2010) menar att förskollärarnas arbete är en process i problemlösning. 
Hon skriver att arbetet bygger på vad personalen tolkar i olika situationer. Det 
som faktiskt sker i en problemsituation är inte det viktigaste utan vad det leder 
till och är beroende av personalens tolkning uttrycker hon. 
 
Min slutsats blir att de känner att de saknar kunskap och redskap för att 
hantera barn med beteendeproblem. En förskollärare uttrycker också att hon 
har dålig kunskap i ämnet och har inga redskap för att hantera barn med 
beteendeproblem. Hon försöker att hitta tricks för att få barnet att motivera sig 
till att överhuvudtaget arbeta med något vettigt under arbetspassen Hon 
uttrycker också att hon har brister i ämnet och behöver konkreta tips och 
genvägar för att få ihop det.  De uttrycker att de klarar av det vardagliga 
situationerna på förskolan men det brister när de får ett barn som är autistiskt. 
Det finns ingen spetskompetens bland de jag intervjuat och vid svårare fall får 
de ta kontakt med specialpedagogen i området för att få handledning. 
 
Stress är också något som kommer fram i intervjugruppen genom att 
personalen inte hinner med barngruppen. Enligt Bygdesson Larsson (2010) så 
är det en riskfaktor. Hon menar att en stressad och pressad personal kan vara 
en risk för barn med beteendeproblem. 
 
Att lyckas med barn som har beteendeproblem handlar om att se och analysera 
i vilka situationer som barnet har problem. Utgå ifrån att det är aldrig är barnet 
som är problemet utan det kan vara miljön, omgivningens krav, egna krav, 
rädsla, utvecklingsförsening och den specifika stunden som gör att barnet inte 
kan bemästra situationen.  De uttrycks också i undersökningsgruppen att det 
inte är barnets fel att det har problem.  Det kan bero på samhället som blivit 
mer stressigt och kravfyllt. 
 
En bra lärare är enligt Henricsson (2006) engagerad, empatisk och 
uppmuntrande. Läraren ska bekräfta barnets ilska och ångest och på det sättet 
uppnå ett ömsesidigt samförstånd med barnet enligt författaren. Henricssons 
(2006) studie visar att lärare har mycket begränsade strategier när det gäller att 
ta hand om barn med beteendeproblem och det visar även min empiriska 
studie på förskolan. 
 
Bygdesson Larsson (2010) menar att förskollärarnas arbete är en process i 
problemlösning. Hon skriver att arbetet bygger på vad personalen tolkar i 
olika situationer. Det som faktiskt sker i en problemsituation är inte det 
viktigaste utan vad det leder till och är beroende av personalens tolkning 
uttrycker hon. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 
 
Vad är ett beteendeproblem? 
 
Syn på beteendeproblem? 
 
Hur arbetar du med barn som har beteendeproblem? 
 
Har du relevant kunskap? 
 
 

 
Missiv 
Hej! 
Jag ska skriva min examensuppsats i förskollärarprogrammet under den 
närmaste tiden. Jag undrar om du har tid och möjlighet att ställa upp på en 
intervju om beteendeproblem.  
Det är ett ämne som berört mig under den tid som jag arbetat i förskolan och 
därför är jag intresserad om vad ni anser om beteendeproblem i förskolan.  
 
Intervjun tar max en timma. Jag är väldigt tacksam om du vill ställa upp på 
det. Om du tackar ja, så kommer jag att berätta mer inför intervjutillfället. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
 
Eva Sjöberg 

 


