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Färdigh, Katarina & Jonsson, Carolina (2011): ”Myror i brallan” – beteendeproblem hos barn i 

förskolan ur ett lärandeperspektiv. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för 

Utbildningsvetenskap och Ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Sammanfattning 

Inom förskolan finns många barn med ”störande” beteenden och förskollärare möter någon 

gång dessa barn. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare kan arbeta för att 

skapa en optimal lärandemiljö, både ur ett pedagogiskt och ur ett socialt perspektiv, för dessa 

barn. I studien kommer begreppet beteendeproblem, utifrån Socialstyrelsens (2010) 

benämning, att användas. 

Första delen av studien består av litteraturstudier. Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) 

påvisar vikten av proaktiva strategier för att förebygga att beteendeproblem uppstår eller att 

existerande beteendeproblem förvärras.  

Den andra delen av undersökningen består av sju intervjuer med förskollärare. I intervjuerna 

framkom förskollärarnas erfarenheter av och synsätt på barn med beteendeproblem, samt hur 

de arbetar för att hjälpa dessa barn. Arbete i smågrupper anser de intervjuade förskollärarna 

vara gynnsamt för lärande och utveckling. Att arbeta enskilt med ett barn med 

beteendeproblem anser de vara exkluderande, därmed undviks det i den grad det är möjligt.  

Barn har rätt att lära och utvecklas efter sin egen förmåga och det är en av förskollärarnas 

uppgift att se det individuella barnets såväl som gruppens behov (Skolverket, 2010). Detta 

innebär att förskollärarna måste se till det enskilda barnets behov och även skapa fungerande 

sociala relationer mellan barn och barn såväl som mellan barn och vuxna. Sociala samspel är 

en stor del av förskolebarns vardag och det är i samspelet som en stor del av lärandet sker. 

Förskolemiljön har en betydande roll i barns utveckling och lärande, då utformningen av 

rummen påverkar hur barnen uttrycker sig, vilket i sin tur påverkar barnens sociala relationer. 

Graden av syn- och hörselintryck har betydelse för koncentration och därmed förmågan att ta 

in kunskap.  

 

Nyckelord: 

Utagerande beteendeproblem, koncentrationssvårigheter, antisocial, förskola, lärande, 

utveckling 
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1. Inledning 

I förskolan möter förskollärare barn med olika personligheter och behov. En del av de barnen 

har svårigheter som kan påverka dem på ett negativt sätt. Socialstyrelsen (2010) berör tre 

problemområden, vilka är koncentrationssvårigheter, utagerande beteenden och antisocialt 

eller allvarligt normbrytande beteende. Dessa problemområden samlar Socialstyrelsen under 

begreppet beteendeproblem. Denna undersökning utgår från dessa tre problemområden, och 

hur de kan påverka barnen utifrån ett lärandeperspektiv. 

Ett beteendeproblem kan vara jobbigt för barnet självt då det kan påverka dess lärande men 

även kamratrelationer negativt. Hur skapas de bästa förutsättningarna för barn med 

beteendeproblem? På förskolan är socialt samspel en stor del av barnens vardag, och det är 

framförallt i interaktion med andra som barn lär och utvecklas.  Förskollärare kan hjälpa barn 

med beteendeproblem att erövra sociala färdigheter och skapa en bra lärandemiljö.  

Koncentrationssvårigheter innebär att barnet t.ex. inte kan koncentrera sig eller att de är 

lättdistraherade och rastlösa. Utagerande barn uttrycker sig fysiskt och verbalt genom att t.ex. 

knuffas, bitas och protestera mot vuxna och barn (Socialstyrelsen, 2010), vilket gör att de lätt 

hamnar i konflikter. Vid antisocialt eller allvarligt normbrytande beteende har barn 

svårigheter med att läsa sociala signaler och anpassa sig till de sociala normer som finns i 

samhället.  
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2. Syfte 

I dagens samhälle ökar uppmärksamheten för barn med beteendeproblem i förskola och skola 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt vår avgränsning berör Socialstyrelsens begrepp 

beteendeproblem barn med koncentrationssvårigheter, utagerande beteende och antisocialt 

beteende eller allvarligt normbrytande beteende. Vårt intresse för dessa barn uppkom när vi 

vikarierat och praktiserat på förskolor i kommunen. Vi har då mött barn med olika 

beteendeproblem som på vissa förskolor möts av en förstående personal medan andra bemöts 

av personal som grälar på barnet. Förskollärarna har i sitt arbete möjlighet att skapa en 

gynnsam utveckling hos barnen så att de blir goda medborgare och därmed kan känna sig 

delaktiga i samhället. Genom att tidigt fånga upp och hjälpa barn med beteendeproblem kan 

förskollärare ge dem bättre förutsättningar till ett gott liv ur ett lärandeperspektiv. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskollärare kan skapa en gynnsam lärandemiljö, för att barn 

med beteendeproblem ska kunna lära och utvecklas i samma utsträckning som sina jämnåriga.  

 

Frågeställningar 

 Vilka behov har barn med beteendeproblem och vilken hjälp kan erbjudas till dessa 

barn inom förskolans verksamhet? 

 Vilken syn har förskollärarna på barn med beteendeproblem och hur arbetar de för att 

skapa en optimal lärandemiljö? 

 

2.1 Avgränsningar 

Från början var syftet att undersöka hur barn med ADHD bemöts i förskolan, men utifrån 

samtal med förskolechefer framkom att barn i förskolan sällan diagnostiseras. Valet till 

undersökning föll då på de beteenden som kan uppstå hos barn med ADHD men som även 

kan visa sig hos barn som inte är diagnostiserade. Barn med ADHD har svårt att koncentrera 

sig, är hyperaktiva och impulsiva. Då information började sökas angående dessa beteenden 

upptäcktes även andra problemområden. Som avgränsning valdes tre problemområden utifrån 

Socialstyrelsens rapport ”Barn som utmanar – barn med ADHD och andra beteendeproblem” 

(2010). Problemområdena är koncentrationssvårigheter, utagerande beteende och antisocialt 

eller allvarligt normbrytande beteende. Som övergripande begrepp använder Socialstyrelsen 
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beteendeproblem, vilket också kommer att användas i denna studie.  Studien valdes att 

begränsas till barnets förskolemiljö, för att ta reda på hur barnen kan bli hjälpta i sin 

utveckling och sitt lärande av förskollärare.  
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3. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången kommer att inledas med en beskrivning om vad ett beteendeproblem 

är, vad det kan bero på och hur det kan påverka barnet. Undersökningen utgår från 

pedagogiska och sociala perspektiv på lärande och utveckling. I det pedagogiska perspektivet 

är utgångspunkten Vygotskijs syn på lärande och utveckling. I det sociala perspektivet belyses 

anknytningsteorin och betydelsen av relationer för lärandet. Hur skillnader i beteendeproblem 

yttrar sig hos pojkar respektive flickor beskrivs under genusperspektiv, därefter följer ett kort 

stycke angående diagnostisering. Risk- och skyddsfaktorer är något som kan inverka på barns 

beteendeproblem och har därför ett eget avsnitt, vilket följs av strategier som kan lindra 

beteendeproblem. Litteraturgenomgången avslutas med en sammanfattning av vad litteraturen 

har berört.  

 

3.1 Beteendeproblem – orsak och påverkan 

Beteendeproblem kan bero på att barnet har en diagnos som t.ex. ADHD, beteendestörning 

eller trotssyndrom (Socialstyrelsen, 2010). Beror beteendet på en diagnos kan personer i 

barnets närmaste omgivning hjälpa barnet att bli medvetet om dess beteende och därmed 

mildra de situationer som kan uppstå. Barnet behöver dock inte ha någon diagnos utan 

beteendet kan bero på andra omständigheter. Socialstyrelsen påpekar att det kan vara alltför 

lätt att döma ut ett barn som ”han eller hon har nog ADHD” (2010, s21) istället för att försöka 

se bakom beteendet för att upptäcka vad som kan orsaka det. Istället för att se problemet som 

något som ligger hos barnet och hos den enskilda individen bör förskollärarna försöka skapa 

de bästa förutsättningarna för att barnet ska kunna utvecklas och lära trots sitt beteende. 

Andreasson (2007, refererad i Isaksson, 2009) har uppmärksammat att skolan oftast ser 

beteendeproblem ur ett individrelaterat perspektiv istället för ett relationellt. Det 

individrelaterade perspektivet innebär att beteendeproblemet betraktas som att problemet 

skapas av barnet, vilket kan leda till att barnet exkluderas för att inte problemen ska påverka 

övriga gruppen. Vid ett relationellt perspektiv ses omgivningen som en faktor i barnets 

beteendeproblem. Anpassas förskolans fysiska och sociala miljö till ett klimat där barnet t.ex. 

kan komma till ro och koncentrera sig kan problemen minska eller avta. Förskollärarna 

behöver förmågan att se och förstå barnets behov och hur de kan arbeta utifrån det enskilda 

barnets förutsättningar istället för att se barnet som ett problem som behöver förändras. 

Förskolläraren behöver förstå vilken problematik som ligger bakom barnets beteende för att 
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kunna erbjuda adekvat hjälp. Problematik en förskollärare kan stöta på är 

koncentrationssvårigheter, utagerande beteendeproblem och antisocialt eller allvarligt 

normbrytande beteende. Dessa kommer beskrivas närmare i nästa avsnitt.  

Problemområden 

Problemområden hos barn med beteendeproblem är beteenden som hindrar lärande och 

undervisning. Barnet kan ha koncentrationsproblem, vara lättdistraherad, rastlös eller stökig 

vilket kan leda till att det stör både andra och sig själv (Socialstyrelsen, 2010). I förskolan kan 

dessa beteenden visa sig hos barn i form av att de har svårt att sitta still under samlingen eller 

lässtunden eller avbryter och talar i mun på andra. Barn med koncentrationssvårigheter kan ha 

problem med de exekutiva funktionerna, det innebär svårigheter med att strukturera sin 

vardag och hålla fast vid en plan.  

Ett annat problemområde är utagerande beteenden som kan yttra sig såväl fysiskt som verbalt. 

Barnet kan snabbt bli argt och protestera mot de vuxnas krav vilket i sin tur kan leda till att 

det lätt hamnar i konflikter. Något som kan orsaka konflikter är t.ex. om barnet har problem 

med den kognitiva flexibiliteten, vilket innebär att barnet har svårigheter med att anpassa sig 

till förändringar (Socialstyrelsen, 2010).  

Det sista problemområdet är enligt Socialstyrelsen (2010) antisocialt eller allvarligt 

normbrytande beteende som kan leda till snatterier, skadegörelse eller våldsamheter. I 

förskolan kan antisocialt eller allvarligt normbrytande beteende yttra sig hos barn genom att 

de struntar i tillsägelser från pedagoger och har svårt att leka med andra barn, vilket t.ex. kan 

leda till att de förstör det andra byggt. 

Exkludering 

Barn med beteendeproblem hamnar ofta utanför den övriga barngruppen och därför är det 

viktigt att se till att inget barn exkluderas. Isaksson (2009) menar att inkludering kontra 

exkludering diskuteras flitigt i skolvärlden utifrån barn med beteendeproblem och deras bästa. 

Att ta dessa barn åt sidan för att arbeta i mindre undervisningsgrupper kan göra att barnen 

istället exkluderas ännu mer från sin vanliga klass då gemenskapen tas ifrån dem. Samtal med 

barn i behov av särskilt stöd har visat att de har blandade känslor angående enskild 

undervisning eller arbete i smågrupper utanför klassrummet. Å ena sidan ger det dem lugn 

och ro att studera, å andra sidan upplever de känslor av exkludering. Barnen i undersökningen 
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upplever det som jobbigt att särskiljas från kamraterna i klassen och därmed inte kunna vara 

en del av gruppen fullt ut.  

Isakssons (2009) studier har visat att specialpedagoger har ändrat sitt arbetssätt från att ha 

arbetat enskilt med barnet till att få en mer konsulterande roll, så att pedagogerna i barnets 

omgivning ska få kunskap om vad barnet behöver. Detta gör att barnet inte behöver gå ifrån 

sin klass, utan pedagogerna ska istället kunna arbeta utifrån barnets speciella behov utan att 

behöva exkludera dem. Vidare skriver Isaksson att även om det finns strävan efter detta 

arbetssätt så visar hans studie att så inte alltid är fallet, utan att det fortfarande finns ett stort 

individbaserat arbetssätt när det gäller specialpedagogik.  

Att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv innebär att kunna skapa en miljö som är anpassad 

till såväl gruppens som barnens individuella behov. Förmågan att se till individuella behov 

innebär att ha en kunskap om barnets utvecklingsnivå, för att kunna ge barnet utmaningar som 

stärker självkänslan genom att barnet får känslan av att lyckas (Strandberg, 2006). 

Utmaningar som barnet klarar av, men som inte heller är för lätta, är något som Vygotskij 

förespråkade. 

 

3:2 Pedagogiska perspektiv på lärande och utveckling 

Den proximala utvecklingszonen  

Ett uttryck som symboliserar den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij är den proximala 

utvecklingszonen (Strandberg, 2006). Den proximala utvecklingszonen innebär att barnet får 

utmaningar som är individanpassade. Det ska vara en utmaning och kräva ansträngning men 

det ska inte vara för svårt att uppnå ett tillfredsställande resultat för barnet. Utvecklingszonen 

är inte statisk utan föränderlig vilket innebär att förskollärare måste vara medvetna om på 

vilken nivå barnet ligger och successivt öka prestationskraven. Detta för att det inte ska vara 

för lätt så barnet blir uttråkat men inte heller för svårt så att barnet ger upp. Varje barn har sin 

egen utvecklingszon och förskollärare måste därför sträva efter att se till varje individs 

möjligheter för att kunna ge dem en utmaning som passar just dem. En utmaning som är 

anpassad till barnets utvecklingsnivå kan stärka barnets självkänsla, och därmed förmågan att 

utvecklas och lära. Vygotskijs fyra aktiviteter skapar förutsättningar för barns lärande och 

utveckling. 
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De fyra aktiviteterna 

Vygotskij ansåg att inre aktivitet alltid föregås av en yttre aktivitet (Strandberg 2006). För att 

något ska kunna ske inom ett barn och för att det ska kunna ta till sig kunskap, måste det 

hända något omkring barnet. Strandbergs tolkning av Vygotskij innebär att barn måste vara 

med om aktiviteter för att kunna skapa en inre process som leder till ett lärande. Genom att 

umgås och interagera med andra får barnet del av yttre stimuli, vilket är viktigt för att kunna 

skapa en lärandeprocess. Enligt Strandberg ansåg Vygotskij det sociala vara en av de 

aktiviteter som leder till utveckling och lärande. En annan aktivitet är det medierade, som att 

räkna på fingrarna för att sedan kunna räkna i huvudet. Aktiviteter är situerade, vilket innebär 

att de pågår i olika rum och kan vara beroende av hur miljön ser ut. Den fjärde och sista 

aktiviteten är kreativiteten, där vi kan förändra och omforma lärandesituationer. Ett samspel 

med sociala, medierade, situerade och kreativa aktiviteter ska enligt Strandbergs syn på 

Vygotskij leda till en gynnsam lärandemiljö för barn. 

Ett hjälpmedel kan vara den medierade aktiviteten som t.ex. att ha bilder (Strandberg, 2006). 

Bilderna påvisar vilka aktiviteter de ska utföra under dagen och i vilken ordning. Barn med 

koncentrationssvårigheter har ofta låg kognitiv flexibilitet och kan bli stressade av 

omställningar och av att förväntas prestera (Eresund & Wrangsjö, 2008). Bilder kan förenkla 

för barn med problem med de exekutiva funktionerna så väl som för barn med svårigheter 

med den kognitiva flexibiliteten. Genom att barnen får hjälp att strukturera sin vardag och kan 

förbereda sig på övergångar mellan aktiviteter minskar stressen, vilket barn med 

beteendeproblem kan vara känsliga för.  

När det gäller den situerade aktiviteten kan miljön och rummen ha en stor betydelse för barn 

med beteendeproblem. Eresund och Wrangsjö (2008) påpekar att storleken på rummen har 

betydelse eftersom små rum kan skapa en klaustrofobisk känsla medan stora rum kan kännas 

ödsliga. Ett mindre rum kan få ett barn med beteendeproblem att känna sig tryggare vilket kan 

skapa ett lugn men det kan även ha motsatt verkan om barnet har en inre spänning som gör att 

det lilla rummet uppfattas som ett hot.  

Det sociala är en viktig del för alla och att få umgås och lära av varandra. Grunden för 

samspel mellan människor börjar redan i tidig ålder, därmed är den sociala utvecklingen och 

lärandet en stor del i förskolebarns liv (Richter, 2011). Barn med antisociala eller allvarligt 

normbrytande beteendeproblem kan behöva hjälp med att lära sig tyda sociala signaler för att 
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kunna umgås på ett sätt som inte bryter mot de sociala normer som finns i samhället 

(Socialstyrelsen, 2010). Genom att lära sig sociala normer i förskolan skapar det fördelar för 

dem när de sedan ska börja skolan som ofta består av grupparbeten och samarbete. Även 

senare i livet kan de ha nytta av att kunna läsa sociala signaler, för att kunna vara del av 

samhället såväl yrkesmässigt som privat. En av förskolans många uppgifter är att förbereda 

barnen för att bli en del av samhället (Skolverket, 2010).  

 

3:3 Sociala perspektiv på lärande och utveckling 

Vikten av tidig anknytning 

Den första som ett litet barn möter och tillbringar sin första tid med är sin vårdnadshavare, 

vilket ofta är mamman. Att få en trygg uppväxt det första året med mycket närhet är viktigt 

för att senare kunna knyta an till andra människor, vilket kallas bindningsteorin (Bowlby, 

1994). Ett annat namn för bindningsteorin är anknytningsteorin, vilket Eresund och Wrangsjö 

(2008) skriver om. De menar att spädbarn behöver en trygg person som det kan anknyta till. 

Finns det brister i den tidiga anknytningen kan barnet senare få svårigheter att knyta an till 

andra människor och sociala brister kan uppstå. Om ett barn har svårt att knyta an till andra 

människor kan det uppkomma svårigheter i att läsa sociala signaler och barnet kan få svårt att 

känna empati och kommunicera med andra. Blir det brister i kommunikationen och barnet 

känner sig missförstådd kan det leda till aggressiva utbrott. En del i sociala signaler är 

leksignaler och om barnet har svårt att läsa leksignaler kan det ha svårigheter att tyda vad de 

andra barnen i leken försöker förmedla. Barnet kan ha svårigheter att förstå skillnaden mellan 

verklighet och fantasi vilket kan leda till att barnet kan få svårt att tyda lekens regler och vill 

vara den som styr. Det kan lätt uppstå bråk i interaktion med andra barn och de kan ha svårt 

att se sin egen del i konflikter och skyller gärna ifrån sig. (Socialstyrelsen 2010). Detta kan 

leda till att andra barn ledsnar på barnet och inte vill låta barnet vara delaktigt vilket leder till 

att de negativa förväntningar som redan finns på barnet förstärks. Barn som uppvisar 

antisocialt eller allvarligt normbrytande beteenden söker sig gärna till andra barn med 

liknande problem, särskilt om de blir avvisade av barn med goda sociala förmågor (Nordahl, 

Sørlie, Manger & Tveit, 2007). På sikt kan detta leda till en negativ spiral i ett utanförskap där 

barnet när det växer upp kan börja umgås med missbrukare och kriminella om det inte får 

preventiv hjälp med sitt antisociala eller allvarligt normbrytande beteende. 
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Relationsskapande mellan barn och vuxen 

Nordahl et al. (2007) menar att kvaliteten på relationen mellan barn och vuxna tycks vara 

avgörande för all interaktion och uppfostran. Vuxna som anser sig ha en bra relation till 

barnen upplever inte beteendeproblem i samma utsträckning eftersom de även kan se positiva 

sidor hos barnet. Det är viktigt att förskollärare ser till problemet bakom ett beteende istället 

för att se barnet som ett problem. För att kunna komma barnet nära och utveckla ett 

ömsesidigt förtroende krävs en bra relation. I en relation måste båda parter ge och ta och det 

är förskollärarnas ansvar att ta initiativ till att en relation uppstår och inte vänta på att barnet 

skall söka kontakt. Genom att respektera barnet, visa empati och tillit, förstår barnet så 

småningom att personen är någon att lita på. Personen måste vara förutsägbar, trovärdig och 

lyssna på vad barnet verkligen säger. Att kunna visa känslor och även sätta ord på barnens 

känslor kan leda till en ömsesidig relation. Med positiva kommentarer, frågor avseende 

barnets intressen och fysisk kontakt, ex. en klapp på axeln, kan den vuxne skapa en bättre 

relation. Enligt Hammarberg och Hagekull (2006) bemöts flickorna av ett mjukare bemötande 

av lärarna jämfört med pojkarna.  

 

3:4 Genusperspektiv 

De som oftast visar ett utagerande beteendeproblem är pojkar (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Flickor med beteendeproblem drar sig ofta undan och stänger in sig i sin egen värld, och 

diagnosen ADHD är inte lika vanlig hos flickor som hos pojkar. Två till tre gånger fler pojkar 

blir diagnostiserade med ADHD (Socialstyrelsen, 2010). Hos flickor utvecklas sällan 

hyperaktivitet, vilket är en del av problematiken vid ADHD-diagnos, vilket kan göra det 

svårare att uppmärksamma flickors svårigheter. Detta eftersom de oftast är lugna och sitter 

stilla, och utmärker sig inte i samma utsträckning som de pojkar som anses störa. Flickorna 

får ofta symtom som låg självkänsla och nedstämdhet och kan få fysiska symtom som magont 

och huvudvärk för att de känner att de inte kan leva upp till förväntningarna de har på sig, och 

för att de inte får den förståelse de skulle behöva. 

Eresund och Wrangsjö (2008) menar att flickor kan visa utagerande beteende men de behöver 

starkare påverkansfaktorer än pojkar eftersom det är mer kulturellt accepterat med ett 

utagerande beteende hos pojkar. Påverkansfaktorer är sådant som uppväxtmiljö, gener och att 

barnets individuella utveckling ligger i linje med deras ålder. En utvecklingsfaktor kan vara 
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att barnet ligger efter i språkutveckling eller i sin motoriska utveckling. Om ett barn ligger 

efter i språkutvecklingen uttrycker det sig kroppsligt eftersom det inte kan uttrycka sig 

verbalt. För att flickor ska visa ett utagerande beteende kan de behöva både genetiska faktorer 

och utvecklingsfaktorer, medan det hos pojkar kan räcka med en faktor.   

Hammarberg och Hagekull (2006) menar utifrån deras undersökning att de flickor som visar 

utagerande beteenden har lättare för att förändra dessa beteenden i en positiv riktning än vad 

pojkar har, då pojkar löper större risk för att beteendet förvärras. Vidare refererar ovan 

nämnda författare till Underwood (2003, refererad i Hammarberg & Hagekull, 2006) som 

hävdar att mödrar arbetar hårt för att minska sina flickors aggressiva beteende och istället bete 

sig acceptabelt, medan de inte arbetar lika hårt med pojkars beteenden.  

 

3:5 Diagnostisering  

Kriterierna för ett barn med ADHD kan stämma in på vilket barn som helst vid olika skeden i 

livet. Enligt Socialstyrelsen (2010) ska problemen ha funnits under en lång tid och visat sig 

redan under förskoleåldern för att ett barn ska kunna diagnostiseras med ADHD. Barnet skall 

ha symtom som skiljer sig markant från vad omgivningen väntar sig utifrån ålder, kön och 

barnets förväntade utvecklingsnivå. Barnets svårigheter ska ha allvarlig inverkan på barnets 

sätt att fungera och ge betydande problem i vardagssituationer. Om symtomen förklaras bättre 

av någon annan diagnos skall inte diagnosen ADHD användas. Vid en misstanke eller 

förmodan om att något barn har ADHD eller annan diagnos bör misstankarna följas upp så att 

inte barnet stämplas utan att få den hjälp han eller hon behöver. 

Det har blivit vanligare med diagnoser de senaste åren (Isaksson, 2009). Tidigare var det 

ovanligt med neuropsykiatriska diagnoser och beteendeproblem sågs ur ett mer relationellt 

perspektiv. I skolpolitiska dokument står det att en medicinsk diagnos inte ska ge företräde till 

specialpedagogiska insatser. Isaksson menar dock att motsatsen existerar på många skolor. 

Har barnet en diagnos är det lättare att få de specialpedagogiska insatser som det finns behov 

av.  

Något som bör uppmärksammas är att det finns risk- och skyddsfaktorer som kan hjälpa eller 

stjälpa barnet. Finns ingen diagnos kan barnets beteendeproblem mildras med hjälp av 

skyddsfaktorer.  
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3:6 Riskfaktorer och skyddsfaktorer 

Riskfaktorer 

En riskfaktor är något som kan utlösa beteendeproblem och något som uppkommer innan 

själva beteendet börjar utvecklas i en negativ riktning. Riskfaktorer kan ses som en 

varningssignal för kommande beteendeproblem. Ju fler riskfaktorer ett barn utsätts för desto 

större är risken att det utvecklar beteendeproblem. Kontextuella riskfaktorer är sådant som 

familj och vänner, avsaknad av vänner, miljön de växer upp i, förskole- och skolmiljö 

(Socialstyrelsen, 2010). Det kan vara sådant som förälders sjukdom eller skilsmässa inom 

familjen. Även sådant som familjens ekonomi, bostadsområdet och dålig social miljö i 

skola/förskola räknas som riskfaktorer. Dålig social miljö i skola/förskola kan bero på mycket 

bråk, dålig struktur och stressade lärare. Det finns även individuella riskfaktorer som uppstår 

hos personen själv och inte har något med yttre miljö att göra, t.ex. inlärningssvårigheter eller 

bristande social kompetens. 

Individuella riskfaktorer  

Ett barn med inlärningssvårigheter kan ha svårt att följa med i undervisningen och kanske stör 

omgivningen för att avleda uppmärksamheten från svårigheterna. Barnet kan försöka sänka 

sina krav på prestationer från andra genom sitt beteende, har barnet t.ex. svårt att lösa en 

uppgift kan de störa omgivningen för att undvika att misslyckas med uppgiften. Har barnet 

dessutom en utvecklingsstörning kan det vara svårt för barnet att tolka de situationer det 

hamnar i vilket gör att barnet inte vet hur det bör agera (Socialstyrelsen, 2010).  

En annan riskfaktor som Socialstyrelsen belyser är brister i den språkliga förmågan, då barnet 

inte kan uttrycka sig verbalt och istället agerar fysiskt. Barnet kan ha bristande självkontroll 

och kan ha svårt att kontrollera sina impulser och även motgångar. 

Bristande social kompetens och svårigheter att tyda sociala signaler påverkar barnet, vilket 

kan resultera i svårigheter avseende tolkning som i sin tur kan leda till missförstånd. Barnet 

kan uppleva att alla är ute efter det och kan agera aggressivt om de vuxna inte agerar på ett 

sätt där barnet känner sig förstått (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Temperament är något biologiskt betingat där vissa är födda med lugnt temperament och 

andra med ett hetsigare, ett hetsigt temperament kan därmed ses som en riskfaktor (Nordahl et 

al., 2007). 
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Bristande exekutiva funktioner betyder att barnet kan ha svårigheter att organisera och 

planera, det kan innebära svårigheter för barnet att planera och utföra en viss uppgift och hålla 

fast vid en viss strategi (Socialstyrelsen, 2010). Exempel på barn som ofta har svårt med sina 

exekutiva funktioner är barn med ADHD eftersom de kan behöva hjälp med att hålla fast vid 

en specifik plan. Arbetsminnet kan även vara ett problem för dessa barn eftersom det inte 

räcker till för den nödvändiga informationen. De har svårare att minnas sådant de tidigare lärt 

sig jämfört med de jämnåriga barn som inte har problem med de exekutiva funktionerna. 

Socialstyrelsens rapport berör även barn som har svårt med den kognitiva flexibiliteten, vilket 

innebär att de har svårt för oplanerade händelser och förändringar. Exempel på barn som har 

svårt med den kognitiva flexibiliteten är barn med autism, då de vill ha en strukturerad tillvaro 

och har svårigheter att improvisera eller avvika från de planer som finns. De barn som har 

svårt med den kognitiva flexibiliteten har också svårigheter med att omvärdera sitt synsätt 

eller sin åsikt och kan t.ex. vid konflikter se allt i svart/vitt och tycker att de alltid får skulden 

och därmed aldrig sin vilja igenom (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Å ena sidan kan barn vara utsatta för en eller flera av dessa riskfaktorer som i sin tur kan leda 

till beteendeproblem, å andra sidan kan barn även vara utsatta för dessa utan att det får någon 

inverkan. Ett fåtal barn kan växa upp med många riskfaktorer runtom sig men ändå lyckas bra 

i livet, s.k. maskrosbarn (Socialstyrelsen, 2010). Något som minskar sannolikheten för 

negativa konsekvenser är s.k. skyddsfaktorer.  

Skyddsfaktorer 

En skyddsfaktor kan verka problemförebyggande och göra att barnet utvecklas positivt trots 

riskfaktorer (Nordahl et al., 2007). Exempel på skyddsfaktorer kan vara trygga 

hemförhållanden, goda kamratrelationer och att barnet har lätt för inlärning (Socialstyrelsen, 

2010). Andra skyddsfaktorer kan vara social kompetens, tydliga regler för uppförande och 

utmaningar som är anpassade efter barnets utvecklingsnivå (Nordahl et al.). Ett barn med 

många skyddsfaktorer kan ha lättare att tackla exempelvis inlärningssvårigheter än ett barn 

med få eller inga skyddsfaktorer. I förskolan kan proaktiva strategier och regler vara en 

skyddsfaktor för barn med beteendeproblem. 
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3:7 Strategier 

Proaktiva strategier 

Nordahl et al. (2007) menar att användning av proaktiva strategier ska kunna förebygga 

beteendeproblem hos barn och minska uppkomsten av beteendena på kort och lång sikt. Det 

kortsiktiga perspektivet vill motverka utanförskap eller utagerande beteenden. Genom 

långsiktiga proaktiva strategier kan kriminalitet och drogmissbruk undvikas som annars är en 

vanlig följd av beteendeproblem i uppväxten. Proaktiva strategier riktar sig inte enbart till 

barn med beteendeproblem. Om beteendeproblem redan uppstått fungerar strategierna på 

sådant sätt att de inte är utpekande för det enskilda barnet på något sätt. Proaktiva strategier 

handlar om att etablera och främja viktiga skyddsfaktorer under uppväxten. Skyddsfaktorer 

främjar barns kompetens vilket leder till positiv utveckling, som kan förebygga att 

beteendeproblem uppstår. Barnet kan bli hjälpt av en diagnos på såväl kort som lång sikt, 

vilket innebär att diagnostiserande kan ses som en proaktiv strategi (Jones & Chronis-

Tuscano, 2008). Vid en diagnos är sannolikheten större att barnet får de stödinsatser det är i 

behov av. Uteblir dessa insatser innebär det t.ex. att barnet missförstår instruktioner i större 

grad och det är troligare att barnet stör i klassrummet.  

Wang, Bernas och Eberhard (2004) har undersökt sambandet mellan tal och tecken som stöd 

hos 7-åringar med ADHD. De kom fram till att när lärarna använde tecken för att förstärka det 

de sa fick de lättare kontakt med barnen vilket ledde till att informationen uppfattades korrekt 

i större utsträckning. Detta kan leda till att barnen har rätt förståelse för att slutföra den 

uppgift de har framför sig, och därmed kan tecken som stöd ses som en proaktiv strategi. 

Något som även det kan räknas som en proaktiv strategi är att förskollärare medvetet arbetar 

med att utveckla barnets språkliga färdigheter (Fugelsnes, 2008). Ett väl fungerande språk 

innebär att barnet har ett nyanserat ordförråd såväl som förmågan att sätta ord på tankar och 

känslor. Om ett barn kan sätta ord på sina känslor kan ev. utagerande och antisociala 

beteenden mildras. 

Enligt Fugelsnes (2008) menar Helmen Borge, forskare i psykisk hälsa, att beteendeproblem 

visar sig tydligast hos barn mellan två och sex år. En tidig upptäckt kan förebygga att 

problemen förvärras och följer barnet genom livet. Studien visar att 95 % av barn med 

beteendeproblem visar en positiv utveckling under skolåren. Hos resterande 5 % kvarstår 
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dock problemen eller t.o.m. förvärras. Denna siffra skulle kunna decimeras med hjälp av 

proaktiva strategier redan i förskolan.  

Nordahl et al. (2007) menar att regler, vilket kan räknas som en proaktiv strategi, får 

betydelse först när de tillämpas och de är som mest effektiva när de kombineras med prosocial 

inlärning. Det är bevisat att lärare lägger mer tid på att uppmärksamma negativa beteenden 

hos barn än att ge dem beröm vid positiva handlingar (Jones & Chronis-Tuscano, 2008). 

Genom prosocial inlärning beröms önskvärt beteende och begränsat intresse för icke önskvärt 

beteende visas (Nordahl et al.). Reglerna bör vara kortfattade och klart formulerade så att alla 

förstår innebörden av dessa. Utifrån Nordahl et al. visar en undersökning att regler bör 

utrycka förväntan om något positivt, t.ex. ”vi ska lyssna på varandra”. Sägs istället ”vi får inte 

prata i munnen på varandra” får regeln en negativ klang och uppfyller inte sitt syfte med 

samma framgång som positivt formulerade regler gör. Det är dock viktigt att poängtera ett 

regelbrott för att inte regeln skall tappa sin betydelse. En påminnelse eller varning om regeln 

bör utföras innan barnet får uppleva en konsekvens. Om barnet använder sig av våld måste 

pedagogen däremot ingripa direkt utan att ge en varning först. Vid lättare regelbrott ska 

konsekvenserna inte vara stränga eftersom det visat sig ha en negativ effekt på barnens 

beteenden. Nordahl et al. menar att det är betydligt viktigare att ge positiva konsekvenser, än 

att sanktionera ett regelbrott. Positiva konsekvenser innebär att det händer något positivt om 

barnet följer reglerna, men gör de inte det uteblir bekräftelsen.  

 

3.8 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Enligt Socialstyrelsen (2010) kan koncentrationsproblem, utagerandebeteenden och ett 

antisocialt eller allvarligt normbrytande beteende vara problemområden för barn med 

beteendeproblem. Miljön har en stor betydelse för dessa barns lärande och utveckling, enligt 

Isaksson (2009) behöver miljön anpassas efter barnens förutsättningar och behov. Även 

Vygotskij förespråkar miljöns betydelse och ser miljön som en aktivitet för lärande 

(Strandberg, 2006). Eresund och Wrangsjö (2008) menar att storleken på rummen kan skapa 

olika känslor hos barnen, d.v.s. ett litet rum kan kännas klaustrofobiskt medan ett större rum 

kan upplevas ödsligt.  

Sociala samspel är av stor betydelse för barns utveckling, brist på tidig anknytning kan leda 

till svårigheter för barnet att skapa positiva relationer till andra barn (Bowlby, 1994). I 
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relation till vuxna ligger ansvaret hos den vuxne att skapa en nära relation. Enligt Nordahl et 

al. (2007) kan en relation mellan barn och vuxen hjälpa barnet i interaktionen med andra barn. 

Förutom brister i den tidiga anknytningen kan språkliga brister vara en faktor till 

beteendeproblem. Har barnet svårigheter att uttrycka sig verbalt kan det leda till utagerande 

beteenden (Socialstyrelsen, 2010).   

Det finns såväl kontextuella som individuella riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2010). De 

kontextuella kan vara brister i relationen med familj och vänner, d.v.s. dålig social miljö. De 

individuella riskfaktorerna kan vara inlärningssvårigheter eller ett hetsigt temperament 

(Nordahl, 2007). Skyddsfaktorer, som trygga hemförhållanden eller tydliga regler, kan minska 

de negativa effekterna som riskfaktorerna kan orsaka.  

När det gäller utagerande beteenden skulle kön kunna ses som en riskfaktor, då det drabbar 

fler pojkar än flickor. Även fler pojkar diagnostiseras med ADHD (Socialstyrelsen, 2010). 

Huruvida en diagnos hjälper eller stjälper ett barn kommer att diskuteras mer under 

diskussionsavsnittet.  
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4. Metod 

Vi valde att göra en undersökning i form av litteraturstudier och intervjuer av förskollärare. 

Litteraturstudierna visar forskningsresultat angående beteendeproblem samt hur forskarna 

anser att pedagogerna bör bemöta barn med beteendeproblem. Litteraturstudierna är knutna 

till frågeställningen som berör vilka behov barn med beteendeproblem har och vilken hjälp 

som kan erbjudas inom förskolans verksamhet. Den andra frågeställningen gällande 

förskollärares syn på beteendeproblem och hur de arbetar för att skapa en optimal 

lärandemiljö besvaras genom intervjuer med förskollärare. 

Valet av metoderna föll sig naturligt, då vi ville undersöka vilken syn förskollärare med 

mångårig erfarenhet har på barn med beteendeproblem. Vi ville även undersöka om deras 

erfarenheter har hjälpt dem att utveckla metoder för att maximera barnens utveckling och 

lärande.  

För att få tillräckligt med information och få så utförliga svar som möjligt ville vi utföra 

personliga intervjuer med förskollärare på deras arbetsplats. Vi funderade på frågeställningar 

som skulle ge oss det material vi eftersökte. Vi strävade efter att ha öppna frågor som skulle 

möjliggöra flexibla svar för att undvika frågor som skulle kräva en förkunskap eller 

förväntningar på ett visst svarsalternativ. I efterhand märkte vi att i vår strävan över att ha 

öppna frågor lämnades vissa frågetecken, då de intervjuade kunde tolka frågan på ett helt 

annat sätt än vad som var tänkt.  

Det som skulle kunna göras annorlunda i metoddelen av undersökningen är att ha 

lättillgängligare frågor, d.v.s. att bryta ner de frågor som finns till mindre, mer lättförstådda 

frågor. Detta för att få svar som inte är beroende av hur den intervjuade tolkade frågan. Det 

hade även varit intressant att ta del av en specialpedagogs syn på hur pedagoger i förskolan 

bör arbeta för att stimulera barn med beteendeproblem till ett lärande och utveckling. 

Anledningen till att vi valde att inte utföra en intervju med specialpedagog var tidsbrist. 

 

4.1 Urval 

De sju intervjuade förskollärarna är alla yrkesprofessionella inom den kommunala 

barnomsorgen och innehar minst tio års erfarenhet av förskolläraryrket. För att komma i 

kontakt med dessa förskollärare ringde vi upp förskolechefer inom olika områden i 
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kommunen. Cheferna vi försökte kontakta var inte anträffbara så istället kontaktade vi 

förskollärare direkt på deras arbetsplats. Flertalet ansåg sig inte vilja medverka p.g.a. tidsbrist, 

då det var inskolningstider vid intervjutillfällena. De sju intervjuade förskollärarna arbetar på 

fem olika förskolor, varav tre förskolor är mångkulturella. När vi fick kontakt med 

tillmötesgående förskollärare skickade vi e-post till deras chefer för att få deras godkännande. 

Vi skickade även ett informationsbrev till respektive chef och förskollärare i syfte att 

informera om intervjuns tema (Bilaga A). I informationsbrevet gav vi enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) information om intervjuns längd. Vi informerade vidare om 

att en diktafon skulle användas för att intervjuerna sedan skulle skrivas ner. Vi upplyste dem 

även om att de skulle vara helt anonyma och att de hade rätt att avbryta sin medverkan under 

pågående intervjuer, eftersom de var helt frivilliga.  

Det som bör finnas i åtanke gällande intervjuerna är att de intervjuade förskollärarna 

förmodligen ställde upp på intervjun eftersom de själva anser sig ha en viss kunskap och 

förståelse för barn med beteendeproblem. Hade vi däremot intervjuat förskollärare utan 

erfarenhet kanske vi fått helt andra svar. Därför kan det vara svårt för oss att uppskatta 

trovärdigheten i undersökningen då det resultat vi fått kanske inte stämmer överens med andra 

förskollärares kunskaper och synsätt.  

 

4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes så att en av oss ledde intervjun medan den andra hade i uppgift att 

observera eventuellt kroppsspråk och gester. För att de intervjuade pedagogerna inte skulle 

distraheras utfördes intervjuerna i ett enskilt rum. Vi utgick från fyra frågor som avsåg olika 

teman och sedan hade vi följfrågor. Frågorna berörde förskollärarnas syn på beteendeproblem, 

om de har stött på barn som har visat tendenser till beteendeproblem och hur de har agerat 

(Bilaga B). Vi valde att inte ställa vissa följdfrågor om vi ansåg att de besvarats under en 

tidigare fråga. Slutligen ställde vi även vissa följdfrågor spontant, om förskolläraren kom in 

på något som våra förberedda frågor inte berörde men som vi trodde eventuellt skulle kunna 

vara intressanta i vår undersökning. 

Intervjuerna tog ca 30 minuter att utföra och i slutet av intervjun frågade vi de intervjuade om 

de hade något de ville tillägga som de ansåg var av värde. Några av förskollärarna valde att 

uttala sig, medan de flesta inte hade något att tillägga och vi tackade för oss.   
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5. Resultat 

Resultatet av intervjuerna kommer att visa på de intervjuade förskollärarnas syn på barns 

beteendeproblem och vad de tror orsaken till beteendeproblem är. Förskollärarnas syn på 

inkludering och sociala relationer kommer att belysas samt miljöns betydelse för barns 

lärande och utveckling. Studien har undersökt hur förskollärarna använder sig av förstärkning, 

och om förstärkningen är positiv eller negativ. Avslutningsvis tas förskollärarnas användning 

av hjälpmedel upp. 

De intervjuade förskollärarna har fått fiktiva namn utifrån deras arbetsområden. De som 

arbetar på en mångkulturell förskola har getts namn som börjar på M. De andra förskollärarna 

kallas Vera och Linda.  

 

5.1 Synen på beteendeproblem 

Det är för stora barngrupper så man räcker inte till och då utvecklar barnen beteendeproblem för 

att synas och höras. 

Med detta citat menar Linda att om lärartätheten var större skulle barnen inte behöva 

anstränga sig lika mycket för att bli sedda och hörda, och därmed skulle de inte utveckla 

beteendeproblem i samma utsträckning. Denna relationella syn på beteendeproblem visar att 

Linda inte lägger problemen på en individuell nivå. Inte heller någon av de andra intervjuade 

ser på beteendeproblem utifrån individuella faktorer, utan något som påverkas av den fysiska 

och den sociala omgivningen.  

Samtliga förskollärare på de mångkulturella förskolorna upplevde språket som det största 

problemet för dem. De menade att barnen inte kan göra sig förstådda och Märta påpekade att 

de inte kan leka på samma villkor och sätt som de andra barnen.  Maria poängterade att barn 

som har ”språkbrister”, för att använda Marias egna ord, får svårare att delta i andra barns 

lekar vilket ofta leder till att de förstör för andra barn som ett sätt att få kontakt. Därmed får 

de andra barnen en negativ bild av det barn som förstör och det berörda barnet får ännu 

svårare att komma in i gemenskapen. 

Vera ansåg att ett beteendeproblem är något som är jobbigt och besvärligt för barnet självt. 

Det kan vara att barnet ser ut eller beter sig på ett sätt som gör att de andra barnen ser på 
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honom/henne som konstig vilket leder till att barnet då får svårigheter att utveckla 

kamratrelationer.  

Endast Linda var den som började prata om diagnostisering i början av intervjun. De andra 

intervjuade förskollärarna kom in på det längre fram i intervjun eller när vi lyfte frågan. Linda 

har läst kurser som berör beteendeproblem och är intresserad av just ADHD. Angående 

diagnoser uttryckte hon sig:  

Det har ju ökat i och med de stora barngrupperna, det är ju enda sättet att få extra hjälp att du har 

en diagnos idag…  

Bland ett fåtal barn kan diagnoser förekomma men det är ingenting som förskollärarna tänker 

på i första hand när ett beteendeproblem uppstår. 

Maja var den enda av förskollärarna som antydde att hemförhållanden kan skapa 

beteendeproblem. Hon uttryckte sig:  

…det här är ju en fristad för dom att komma hit många gånger när det är lite jobbigt hemma.  

Hon var också den enda som tog upp beteendeproblem som ett symtom på en outvecklad 

motorik. Ett exempel hon gav var barn som har svårt att sitta still för att byxorna skaver i 

ryggen. Enligt vår tolkning syftade Maja på att ryggradsreflexen inte har växt bort som den 

ska, vilket kan leda till reflexmässiga rörelser vid beröring av ryggen.  

Alla intervjuade förskollärare anser sig ha god förståelse för barn med beteendeproblem, men Maja 

uttryckte sig ”man blir ju aldrig fullärd”.  

 

5.2 Inkludering och sociala relationer 

I början kanske dom vill gå iväg med t.ex. logoped men sen vill dom inte… varför ska jag gå iväg? 

Linda som gav oss ovanstående citat anser att, för att inte barnet ska bli utpekat, även andra 

barn kan få vara med när det t.ex. går till logopeden. Barnet kan annars få en stämpel som 

hänger med barnet. 

Alla intervjuade förskollärare ansåg att alla barn gynnas av mindre grupper, även de utan 

beteendeproblem. Vissa barn kan klara av större grupper, men alla främjas av att vistas i en 
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mindre grupp. Förskollärarna var överens om att det allra bästa för barn med beteendeproblem 

är att få delta i mindre grupper, men även vara en del i den stora gruppen. Linda sa:  

Dom behöver lära sig att inte bara vara själv för samhället ser inte ut så. Vi ska ju ändå skola dom 

för samhället.  

Tre av de sju intervjuade talade om att para ihop de barn som behöver utveckla sina sociala 

färdigheter med barn som förskollärarna anser vara skickliga ”lekare”. Vera sa att de ibland 

delar upp barnen i en grupp inomhus och en utomhus, så att barnet med beteendeproblem är 

inomhus med några barn som det kanske inte normalt skulle umgås med. På det viset blir 

barnet ”tvingat” att umgås med barn som det kan få ett annat utbyte av än det får med de 

kamrater det annars umgås med.  

Ett problem som uppstår hos många av de här barnen är att de har svårt med turtagning. Tre 

av förskollärarna nämnde att de spelar mycket spel med dessa barn för att träna dem på att 

vänta på sin tur . I rollek kan det uppstå problem om barnen har svårt med detta, och de vill 

gärna vara den som leder och bestämmer och ska vara den som alltid kommer först. 

Förskollärarna behöver då gå in i leken och hjälpa till att styra och lära dessa barn lekens 

uppbyggnad.  

Samling är något av en tradition i förskolan, vilket ifrågasättas av Vera och Margit. De ställer 

sig frågan vem samlingen är till för och i vilket syfte en samling ska genomföras. I den 

traditionella samlingen utmärker sig barn med beteendeproblem på ett negativt sätt då de har 

svårigheter att sitta stilla och vara tysta vilket kan leda till många tillsägelser och exkludering 

i vissa fall. Maja sa så här angående samling: 

Det gäller för oss att hitta något som fängslar barnet. Går det inte får man helt enkelt gå ut med 

barnet från samlingen för en stund /…/för att inte störa dom andra.  

 

5.3 Miljöns betydelse 

Man försöker ju trolla med knäna också i förskolan, alltså göra rum i rummen. Så det är därför 

man ifrågasätter litegranna dom här moderna byggnaderna, dom nya förskolorna som byggs, där 

man har gemensam megahall. Det blir väldigt mycket intryck för den som har den problematiken. 

Vera menar att det i dagsläget ofta är stora ytor på förskolor och att förskollärarna måste 

försöka avgränsa i rummen med hjälp av bokhyllor och liknande för att barnen ska ha 
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möjlighet att hitta utrymmen där de kan umgås i mindre grupper. Vid frågan om vilken miljö 

de tror är bäst lämpad för barn med beteendeproblem blev svaret från förskollärarna att det är 

bäst för majoriteten av barn att dela in sig i mindre grupper och att vistas i mindre rum för att 

inte få alltför många intryck. Vera nämnde att förskolan erbjuder mycket material. För vissa 

barn kan det vara bättre om sakerna ligger lite mer dolda. Vera påpekade även att 

förskollärarna inte får göra sakerna otillgängliga för barnen, hon betonade att det är ett av 

läroplanens mål för förskolan att utveckla barnens självständighet. Barnen ska därmed inte 

behöva komma och fråga en pedagog så fort de vill ha någonting. Om materialet på förskolan 

svarade Märta följande:  

Sen kan jag tro, vi ska ha ett sånt utbud. Vi medverkar till att vi får dom här barnen, för vi har ett 

sånt utbud och det är spel och allt ska vara… Ja det finns så mycke grejer. /…/ För allt ska vara så 

åskådligt och presenterat så bra va. Så ibland undrar jag om vi har bäddat lite för det.   

Margit ansåg att rummen i förskolan måste bestå av något som fångar barnens intresse, att om 

de inte fastnar för något så inbjuder det till att rulla, springa och skrika.  

Ljudnivån diskuterades i två av intervjuerna, dvs. att det i stora rum blir en högre ljudnivå 

som kan bidra till att barnen inte kan koncentrera sig och därmed blir mer stökiga. Både Maja 

och Märta påpekade att de ansåg det vara lugnare när de hade stängda avdelningar på sina 

förskolor för några år sedan. När de sedan öppnade upp till en stor avdelning blev det rörigare 

och mera liv, vilket Märta anser inte gynnar barn med beteendeproblem. På alla förskolor 

delas barnen in i smågrupper för att få ett lugnare lärandeklimat. På Margits förskola ser de 

till att vara en pedagog i varje rum i den mån det går, sedan får barnen välja i vilket rum de 

vill vara. Pedagogerna är dock med och styr för att se till att barnen blir någorlunda jämnt 

fördelade.  

 

5.4 Förstärkning – positiv eller negativ? 

Ja, dom får ju hemskt mycke negativt. Dom får ju höra negativa saker hela tiden. Och det blir ju 

värre utav det. Så det är ju ett stort jobb att jobba med det positiva, positivt, positiv feedback hela 

tiden/... / Men jag har sett att det har gett resultat genom åren. 

Detta är ett citat från Moa vilken var den enda som talade om positiv feedback. Fyra 

förskollärare nämnde att många av de här barnen bemöts med negativa reaktioner från de 

andra barnen och Linda sa att de lätt blir syndabockar trots att de inte är i närheten många 
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gånger. Linda nämnde även att alla barn behöver bekräftelse och om den uteblir och de inte 

får den hjälp de behöver så kan de agera destruktivt, t.ex. som att riva sönder sin teckning.  

Att hitta barnens starka sidor var något som nämndes under Märtas intervju. Hon ansåg att 

barnet behöver stärkas och får göra något som det är bra på, så det får uppleva att det lyckas. 

Men det kan även skapa problem, som när Märta beskriver hur en pojke tycker om att spela 

spel men det faktum att han inte kan tala flytande svenska gör att det blir svårt att förstå regler 

och att följa med i spelet.  

 

5.5 Resurser 

I detta avsnitt följer ett exempel på hur förskolorna i en medelstor kommun arbetar gällande 

barn med beteendeproblem. Informationen är tagen från kommunens hemsida, men även de 

intervjuade förskollärarna nämnde denna procedur. 

Ett beteendeproblem uppdagas 

En enskild pedagog är ofta den första att reagera på ett beteendeproblem och kan då lyfta 

frågan med övriga kollegor i arbetslaget om hur de upplever det aktuella barnets beteende. 

Även föräldrar kan reagera och fundera, och ta upp barnets beteende med personal på 

förskolan. Om alla inom arbetslaget har samma syn på problemet utan att hitta någon lösning 

på det går de vidare till Se barnet-representanten. 

Se barnet 

Se barnet består av en eller flera pedagoger från varje förskola inom ett visst område i 

kommunen. De ger varandra råd och tips om vad som kan behövas för att underlätta för det 

berörda barnet i fråga. Om dessa pedagoger inte når ett tillfredsställande resultat tar de hjälp 

av Elevhälsoteamet. 

Elevhälsoteam (EHT) 

Elevhälsoteamet består av ett antal Se barnet-representanter, en specialpedagog och rektor 

inom ett förskoleområde. På ett EHT-möte diskuteras olika fall och de försöker tillsammans 

komma fram till den bästa lösningen för just detta barn. Om Se barnet-representanterna har 

föräldrarnas tillåtelse använder de sig av barnens namn vid diskussionen, om inte så förblir 
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barnen anonyma. Om de i teamet beslutar att kompetensen saknas för att lösa ett fall lämnar 

de över ansvaret till det multikompetenta teamet. 

Multikompetenta teamet (MKT) 

Det Multikompetenta teamet består av Se barnet-representanter, föräldrar, specialpedagoger, 

rektorer, psykologer och i vissa fall även socialsekreterare. Här arbetar hemmet och förskolan 

tillsammans med någon som har rätt yrkeskompetens för att förbättra ett barns situation.  

Förskollärarnas erfarenheter  

Det är viktigt att vi på förskolan inte gör någon bedömning … det är viktigt att vi inte tror något 

utan hänvisar vidare. 

I ovanstående citat antyder Margit att förskollärare bör hänvisa beteendeproblem vidare till 

t.ex. en specialpedagog för att barnen skall bemötas med rätt kompetens.  Gällande Se barnet, 

EHT och MKT har alla intervjuade förskollärare kunskap om att dessa hjälpinsatser finns att 

tillgå, även om fem av sju förskollärare hade svårigheter att hålla isär begreppen och problem 

med att redogöra för vilka yrkeskompetenser som finns inom grupperna.  Två av sju 

förskollärare var väl medvetna och kunde namnge och förklara utförligt vad som händer steg 

för steg. Vera som själv sitter med i EHT som Se barnet-representant påpekade ”…det här 

som ständigt byter namn i alla de här, i den här världen”. Citatet syftade på EHT som 

tidigare hette EVT, elevvårdsteamet. Vera och Linda nämnde EHT under dess rätta namn, 

övriga förskollärare nämnde det inte vid namn eller kallade det EVT.  

Förskollärarna har själva hjälpmedel som de använder sig av för att skapa en bra lärandemiljö. 

Och jag har ett litet tips som jag körde med förra terminen. Då hade jag det här, det magiska ägget. 

Nu får du det av mig, nu är det du som pratar. Det får ingen annan göra. 

Moa berättade om hur hon använde sig av det magiska ägget under samlingar. Hon ansåg att 

ägget blev en viktig symbol för barnen, de respekterade oftast att lyssna på den som hade 

ägget. Hon sa att det inte var helt tyst i barngruppen, men ställde också frågan om total 

tystnad kan krävas av barn. Barn är ju spontana, och kan komma med spontana uttryck som 

kanske inte alltid bör kvävas.  

Märta använde sig ibland av en timer för barn som har svårt att koncentrera sig och slutföra en 

aktivitet. Ett barn som t.ex. häller ut alla bitar till ett pussel och sedan går vidare till nästa 

aktivitet. Hon kan då sätta barnet med ett pussel, vrida på en timer och säga att ”nu vill jag att 



24 

 

du sitter en stund med det här pusslet”. Detta medför att barnet har lättare att fokusera på den 

uppgift det har framför sig.  

Något annat som kan hjälpa barn att fokusera är bilder. Två förskollärare nämnde att de 

arbetar med bilder, för att underlätta för barn med språksvårigheter, koncentrationssvårigheter 

och andra svårigheter. Vera sa att det som är på bild det är det som gäller för barn, en bild 

ljuger inte. Bilder kan hjälpa barnen att strukturera upp sin dag och förbereda barnen på vad 

som ska hända härnäst. Bilder kan också hjälpa till vid påklädning, så att barnet vet vad det 

ska ha på sig och i vilken ordning kläderna ska tas på. Att ha var sak på sin plats och markera 

upp var varje sak ska stå kan hjälpa barnen med strukturen. Veras förskola hade t.ex. markerat 

upp pennorna för att visa i vilken burk en viss färg skulle vara. Maria och Märtas förskola 

hade sina böcker väldigt strukturerat och flera exemplar av varje för att underlätta vid 

lässtunderna då de kunde ha flera exemplar av samma bok att bläddra i.  

Ett tydligt kroppsspråk kan hjälpa många barn, det förstärker vad som sägs. På de 

mångkulturella förskolorna nämnde de att de tar hjälp av kroppsspråket vid språksvårigheter.  
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet består av en jämförelse mellan litteraturstudierna och resultaten från 

intervjuerna med förskollärare. Dispositionen följer samma princip som litteraturgenomgång 

och resultat, d.v.s. först tas kommunikation och samspel upp. Detta följs av miljöns betydelse 

för lärande och diagnostiseringens betydelse för barns utveckling och lärande. Sedan 

diskuteras förskolans resurser, utifrån de hjälpmedel som förskollärare har att tillgå. 

Diskussionen avslutas med de slutsatser och svar på frågeställningarna som har dragits av 

undersökningen.  

 

6.1 Kommunikation och samspel  

Ett bra språk främjar det sociala beteendet (Fugelsnes, 2008). Yngre barn som ännu inte har 

börjat kommunicera använder sig ofta av kroppen för att visa vad de vill eller inte vill. Det 

gör även äldre barn som inte kan kommunicera antingen p.g.a. att de har ett annat språk eller 

språkstörningar. Det kan då yttra sig i form av utagerande beteendeproblem, t.ex. knuffar, 

sparkar eller att förstöra andras lek.  

Hur upplevs barn med beteendeproblem av övriga barngruppen? Enligt Nordahl et al. (2007) 

dras barn med liknande problem till varandra. Vi ställer oss frågan om det är av fri vilja de tyr 

sig till varandra eller helt enkelt för att de inte får vara med övriga barn på förskolan p.g.a. 

deras beteende. Även Vera påpekade att det är ett faktum att barn med beteendeproblem söker 

sig till varandra, och att deras sätt att motverka det var att gruppera ihop barn som vanligtvis 

inte leker med varandra. Det råder delade känslor hos oss angående sättet att pussla ihop barn. 

Å ena sidan lär sig barn mycket av varandra, å andra sidan undrar vi hur de barn som blir 

sammanförda upplever det. Får lekskickliga barn samma utbyte som de med 

beteendeproblem? Vilka känslor väcks hos den goda ”lekaren” som ”tvingas” umgås med ett 

barn som det ev. har en negativ bild av, blir bilden positivare eller förstärks det negativa? Och 

hur känner sig det barn som befinner sig på en lägre utvecklingsnivå socialt, hur påverkas 

deras självkänsla? För att uppdelning av barn på detta sätt ska få en positiv utgång bör 

förskollärare vara närvarande och försäkra sig om att det blir en optimal lärandesituation. 

Förskollärare bör välja en aktivitet där barnet med beteendeproblem får möjlighet att uppvisa 

sina goda sidor, och vad barnet är bra på, och därmed förstärka självkänslan.  Förhoppningen 
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är då att det lekskickliga barnet får en positivare bild av det andra barnet och därmed tar med 

det in i leken vid senare tillfällen, vilket kan motverka exkludering. 

Exkludering 

Utifrån Isaksson (2009) framgår att elever med särskilda behov kan känna sig exkluderade då 

de får lämna klassrummet, vilket är ett vanligt sätt att behandla barn med beteendeproblem i 

skola. På förskolan försöker förskollärarna att inkludera dessa barn genom att låta alla barn 

arbeta i smågrupper. Att vara en del av den sociala gemenskapen är något alla intervjuade 

förskollärarna förespråkar. Skillnaderna mellan förskola och skola kan bero på att det i skolan 

inte finns möjlighet att dela upp barnen i smågrupper och samtidigt ha barnet med 

beteendeproblem under uppsikt.  

En samling på förskolan innebär ofta att förskollärarna samlar alla barnen på en avdelning 

samtidigt. I intervjun sa Maja att barn som stör de andra under samlingen kan få gå iväg med 

en pedagog till ett annat rum. Det kan av barnet upplevas som exkluderande, som alternativ 

bör förskolläraren istället sträva efter att finna en form där barnets egenskaper upplevs som 

positiva. Det kan vara att dela upp barnen i mindre grupper och utifrån intresseområden. Att 

barnet har svårigheter med att sitta still kanske inte heller är lika störande för övriga 

barngruppen som pedagogernas tillrättavisande. Pedagogerna bör reflektera över om barnet 

som stör har utbyte av samlingen, och om samlingen gagnar barnet kanske rastlösheten kan få 

utlopp utan tillsägelser. 

Positiva konsekvenser 

Som Nordahl et al. (2007) påpekar är det viktigt med positiva konsekvenser istället för att 

bestraffa ett negativt beteende. Det är viktigt att ge barnet bekräftelse, i form av uppmuntran 

och beröm, för ett gott uppförande eller när barnet har utfört en prestation. Vid ett negativt 

uppförande kan förskolläraren välja att ignorera och därmed uteblir bekräftelsen, vilket kan 

ses som en positiv konsekvens. En negativ konsekvens hade däremot varit att tillrättavisa eller 

att gräla på barnet. Alla barn vill bli uppmärksammade, även om de får negativ respons, 

därför är det bättre att ignorera sämre beteenden och uppmuntra sådant som är positivt. 

Barnen märker vid vilket beteende de får uppmärksamhet, och det är det beteendet som 

kommer att förstärkas. Genom positiv feedback stärks även barnets självkänsla. 

Vygotskijs syn på den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006) är något annat som kan 

stärka barns självkänsla, då de får individuellt anpassade utmaningar. Utmaningar som är 
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uppnåeliga är viktigt för alla barn, särskilt barn med beteendeproblem. De kan ofta få 

tillsägelser vilket leder till att de känner att de gör och beter sig fel vilket påverkar deras 

självkänsla negativt. Dessa barns självkänsla kan istället lyftas positivt då det får en utmaning 

som de behärskar och samtidigt lovordas över resultatet. Med andra ord är det viktigt att 

minska på nederlagen och istället få barnet att uppleva framgång.  

Relationella och individuella perspektiv 

Inom skolsfären har Isaksson (2009) uppmärksammat att det är det individuella perspektivet 

som dominerar angående beteendeproblem. I våra intervjuer med förskollärarna framgår dock 

att dessa har ett perspektiv som lutar åt det relationella synsättet. De utvärderar miljö och 

arbetssätt utifrån individerna i barngruppen. Här ser vi stora skillnader mellan skola och 

förskola, om vi jämför Isakssons (2009) studie, som berör skolans arbetssätt, med svaren vi 

fick från de intervjuade förskollärarna. Hur påverkas barnen vid övergången mellan skola och 

förskola? Läroplanerna för förskola och skola (Skolverket, 2010, 2011) påpekar att dessa 

verksamheter ska samarbeta vilket borde innebära att lärarna i skolan har tillräcklig kännedom 

om barnets behov när det väl kommer dit. Hur skolan bemöter dessa barns behov verkar dock 

skilja sig från förskolan. Det kan innebära stora omställningar, vilket barn med brister i den 

kognitiva flexibiliteten har svårigheter med. Barnet som är van vid förskolans relationella 

arbetssätt möter sedan skolans mer individanpassade arbetssätt, vilket skulle kunna innebära 

svårigheter för dessa barn.  

 

6.2 Miljö och material 

Miljö 

Många förskolor väljer idag att skapa större ytor och slå samman barngrupper. Samtidigt 

säger förskollärarna i intervjuerna att de föredrar mindre barngrupper och att behovet av små 

rum finns. Vi frågar oss vad som ligger bakom beslutet att skapa större barngrupper på större 

ytor, är det p.g.a. trender inom pedagogiken som en förskollärare poängterade? Hur kan det 

komma sig att trenden med öppna ytor håller i sig när förskollärarna ser att det inte gynnar 

alla barn? Det tolkar vi som att besluten tas av någon annan än förskollärarna, någon som ev. 

inte har samma pedagogiska perspektiv men däremot ett ekonomiskt perspektiv. Ur vårt 

perspektiv kommer de barn med beteendeproblem i kläm i de öppna förskolemiljöerna, 

särskilt de barn med koncentrationssvårigheter vilka kan ha svårt att sortera alla intryck som 
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ett stort rum kan skapa. Som Eresund och Wrangsjö (2008) påpekar är det viktigt med rum i 

olika storlek, eftersom barnens behov kan skifta. Ibland behöver de större yta för att slippa 

känna sig instängda medan de vid andra tillfällen upplever samma rum som ödsligt och 

behöver tryggheten i ett mindre rum.  

Förskollärarna ser brister i de stora rummen, eftersom det skapar en högre ljudnivå och ett 

rörigare klimat. Därför försöker förskollärarna skapa rum i rummen med hjälp av 

rumsavdelande hyllor. Ett större rum bör finnas tillsammans med mindre rum eftersom det 

kan gynna barnens motoriska utveckling. Rummen bör visa barnen vilken aktivitet som är 

tänkt att utföras. Vygotskij menar att aktiviteter är situerade (Strandberg, 2006), och därmed 

kan slutsatsen dras att rummen måste inbjuda till det som de är tänkta för.  Ett större rum bör 

inredas så att barnen ser möjligheterna till att aktivera sig på ett sätt som främjar deras 

utveckling. Ogenomtänkta rum kan leda till spring, skrik och rastlöshet hos barnen då de inte 

vet hur de skall aktivera sig. 

Material 

Att inreda ett rum så att det innehåller tillräckligt med material för att kunna aktivera barnen, 

samtidigt som det inte ska skapa okoncentration hos barn med koncentrationssvårigheter, kan 

vara en svår balansgång. Märta påpekade i intervjun att förskolan kan vara en bidragande 

orsak till ökande problematik då det ska finnas ett stort utbud av material och allt ska vara 

åskådligt. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger att allt ska vara tillgängligt för 

barnen och det passar många barn men inte alla. Barn med beteendeproblem kan ha 

svårigheter med att sortera intryck vilket kan leda till att för många intryck skapar ett inre 

kaos. Samtidigt kan läroplanen tolkas ur olika perspektiv och ett synsätt är att den säger att 

allt ska vara tillgängligt, men tillgängligheten kan vara strukturerad på ett sätt som är 

gynnsamt för dessa barn. Synintrycken kan reduceras genom att använda en bild på vad som 

är i en låda istället för att ha en genomskinlig låda t.ex. Det är omöjligt att säga vad som är en 

optimal lösning, utan förskollärarna måste se till de individer och intressen som finns i 

barngruppen och anpassa miljö och material därefter. Här kommer kreativiteten in 

(Strandberg, 2006), vilken ofta förskollärarna får stå för eftersom barnen inte har så stor 

möjlighet att påverka sin egen situation. Förskollärarna måste se till barnet och vad det 

behöver just då och anpassa sig till det.  
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Barn med beteendeproblem kan ha svårigheter att strukturera sin vardag och kan lätt bli 

stressade av omställningar (Eresund & Wrangsjö, 2008). Vid intervjuerna framkom att två 

förskollärare arbetar med bilder som ett sätt att underlätta för dessa barn. Alla barn kan 

gynnas av bilder eftersom de genom bilderna kan få kontroll över sin vardag, något som alla 

vill, både vuxna och barn. Den information vi vuxna får i text vill barnen ha i bild.  

 

6:3 Diagnostisering – Hjälp eller stjälp? 

En fråga som dykt upp under arbetets gång är huruvida diagnostisering hjälper eller stjälper 

ett barn. De intervjuade förskollärarnas syn på diagnostisering är positiv eftersom de ser 

möjligheter till stöd och resurser för barnet. De anser att en diagnos är enda sättet att få resurs 

i förskolan. Men för vems skull vill de ha en diagnos, är det för att främja barnets utveckling 

och lärande eller för att underlätta förskollärarnas arbetsbörda? Frågan väcktes då en 

förskollärare talade utifrån arbetslagets situation medan vi upplevde att övriga talade utifrån 

barnets behov. Isakssons (2009) forskning visar på att det är lättare att få stödinsatser i skolan 

vid en medicinsk diagnos, vilket de intervjuade förskollärarna också påvisade i förskolan. 

Förskollärarna menar att en diagnos redan i tidiga år är ovanlig, men att det tenderar att öka i 

och med de allt större barngrupperna. Kan de ökade diagnostiseringarna bero på de allt större 

barngrupperna, där barn med beteendeproblem kan utmärka sig mer p.g.a. svårigheter att 

fungera i en större grupp? Eller är det så att förskollärarna känner ett större behov av hjälp nu 

än tidigare och då söker hjälp i större utsträckning än om barngrupperna varit mindre? Kan 

det vara så att barn som tidigare inte skulle fått en diagnos får det nu för att förskolan ska få 

resurser? Det kan även vara så att beteendeproblem idag uppmärksammas mer av 

förskollärarna p.g.a. de har mer kunskap och insikt om barn med särskilda behov.  

 

6.4 Resurser 

Har förskolan de resurser som behövs för att alla barn ska kunna utvecklas, även barn som 

visar beteendeproblem som inte beror på en diagnos? Läroplanen (Skolverket, 2010) talar för 

att förskolan skall främja alla barns utveckling, men kan det levas upp till utan att resurser 

sätts in?  Strävar vi efter att alla barn som behöver stöd och hjälp skall få det eller kommer det 

att bli en kamp mellan olika barns behov av stöd? De intervjuade förskollärarna menar att så 

fort de inte själva klarar av ett barns problem kan de få råd och tips av specialpedagoger. Men 
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för att få en resurs i barngruppen och i och med det extra hjälp krävs en diagnos. Det har 

också att göra med förskolans ekonomi och i slutänden är det chefen på förskolan som 

beslutar om resurs eller inte. Enligt vår egen slutsats kan det leda till att även barn med 

diagnos inte får hjälp i den utsträckning de behöver, om barngruppen exempelvis har flera 

barn med problematik så att ekonomin inte räcker till för att ge barngruppen tillräckligt med 

resurser.  

 

6.5 Slutsatser 

De slutsatser som framkommit av denna undersökning angående det sociala lärandet är att 

barn med beteendeproblem exkluderas från barngruppen när de bryter mot sociala normer. 

För att undvika att avvisas kan barnet välja att inte söka kontakt med de andra barnen, vilket 

leder till vidare exkludering. Om det finns flera barn med liknande beteenden söker de sig till 

varandra, vilket gör att beteendeproblemen antingen är statiska eller förvärras. För att alla 

barn ska uppleva inkludering i gruppen behöver förskollärarna vara med i leken och lära 

barnen sociala signaler. Regler och positiv feedback är viktiga faktorer för att leda barnen och 

stärka deras självkänsla. 

Miljön i förskolan är idag motsägelsefull. Förskollärarna anser att mindre rum och mindre 

barngrupper är fördelaktigt för alla barn, ändå får nybyggda förskolor idag fler stora öppna 

ytor och barngrupper blir sammanslagna på redan existerande förskolor. Ur ett 

lärandeperspektiv gynnar det inte barn med beteendeproblem, utan kan förvärra framförallt 

koncentrationssvårigheter.  

Vår slutsats är att en diagnos kan hjälpa barnet genom att omgivningen då förstår vad 

beteendet beror på och kan bemöta barnet utifrån dess behov. Förskolan kan även sätta in de 

resurser som barnet har behov av för en gynnsam utveckling. En diagnos kan också stjälpa 

barnet när det börjar skolan om det exkluderas från lektionerna för att få stödundervisning 

enskilt (Isaksson, 2009). I förskolan anser vi att en diagnos sällan stjälper ett barn, utan det 

kan vara beteendet som exkluderar barnet från olika aktiviteter. I t.ex. samlingar kan en 

diagnos vara till fördel, då förskollärarna vet vad beteendet beror på och hur de ska bemöta 

barnet. Genom de resurser som finns att tillgå på förskolan kan förskollärarna få kunskap att 

bemöta barnets behov. Isaksson (2009) påpekade i sin studie att det enligt skolpolitiska 

dokument framgår att en diagnos inte ska vara nödvändig för att stöd ska sättas in i 
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förskolan/skolan. Dock framgår det utifrån både Isaksson och de intervjuade förskollärarna att 

en diagnos kan behövas för att de ska få det stöd barnet är i behov av. 

De förskollärare som intervjuades ser beteendeproblem ur ett relationellt perspektiv, den 

sociala och fysiska miljö som existerar runt barnet påverkar dess beteende. Förskollärarna 

talade alla om förskolans miljö och att den kan behöva förändras utifrån barnens behov. Den 

sociala miljön försöker de förändra genom att dela upp barnen i mindre grupper och att vara 

närvarande pedagoger. Språket hade en framträdande roll i intervjuerna, då förskollärarna 

ansåg att ett sämre språk kan leda till exkludering vilket i sin tur kan skapa utagerande 

beteenden. För att undvika detta arbetade förskollärarna aktivt med att ge barnen ett gott 

språk. Tillsammans med ett gott språk kan positiv feedback och färre negativa kommentarer 

stärka barnens självkänsla och därmed öka förmågan till lärande och utveckling.  

För att underlätta för barn med ex. koncentrationssvårigheter skapar förskollärarna rum i 

rummen, d.v.s. avdelar stora rum med t.ex. hyllor och skynken. Att ha en tydlig struktur och 

ordning på materialet reducerar stress hos barnen. Bilder som visar hur dagen är upplagd kan 

även det minska på stressen hos barn med beteendeproblem. Andra hjälpmedel i form av ett 

tydligt kroppsspråk eller timer kan även det underlätta för barn med beteendeproblem. 

Har då denna undersökning gett svar på de frågeställningar som studien utgick ifrån? 

Frågeställningarna löd: 

Vilka behov har barn med beteendeproblem och vilken hjälp kan erbjudas till 

dessa barn inom förskolans verksamhet?  

Barn med beteendeproblem har behov språkträning, struktur, regler, närvarande pedagoger 

samt en anpassad förskolemiljö. Även hjälpmedel, som t.ex. bilder och tecken som stöd, kan 

hjälpa barn med beteendeproblem. Goda sociala relationer är en viktig del i alla barns 

utveckling och barn med beteendeproblem kan behöva extra stöd och träning i dessa 

färdigheter. Den hjälp som förskolans verksamhet kan erbjuda, när förskollärarens kunskap 

inte är tillräcklig, är kontakt med specialpedagoger samt andra yrkesgrupper inom EHT och 

MKT.  

Vilken syn har förskollärarna på barn med beteendeproblem och hur arbetar de 

för att skapa en optimal lärandemiljö? 
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De intervjuade förskollärarna ser i första hand inte beteendeproblem som något biologiskt 

betingat utan något som kan bero på social eller fysisk miljö. De strävar efter att göra 

förändringar i verksamheten för att underlätta för barn med beteendeproblem. Att arbeta i 

mindre grupper är en strategi som används för att barnen ska ha lättare att bl.a. koncentrera 

sig. Förskollärarna har dock begränsade möjligheter till att påverka barngruppernas storlek, 

vilket är en bidragande faktor till att barn utvecklar beteendeproblem. I den sociala miljön 

arbetar förskollärarna med positiv feedback, de ser även över gruppsammansättningar samt 

deltar aktivt i barnens lek.  

Vidare forskning 

Vid ytterligare forskning inom detta område skulle fokus kunna ligga på vilken påverkan stora 

barngrupper har på barnen och deras förutsättningar för lärande och utveckling. Även de stora 

ytor som är populära på förskolor idag kan ha en inverkan på barn. Effekten av dessa stora 

ytor skulle fortsättningsvis behöva bli föremål för studier, särskilt i relation till barn med 

beteendeproblem.  
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Bilaga A, Informationsbrev till förskollärare 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Vi inleder nu arbetet med vårt examensarbete som kommer att handla om beteendeproblem 

hos barn i förskolan. Vi skulle vilja intervjua er för att få insikt om era erfarenheter och hur 

man kan arbeta med barnen för att deras förutsättningar för lärande ska bli optimala. Med 

lärande avser vi både fakta kunskaper men även social kompetens. Vår huvudfråga är; hur 

skapar man en optimal lärandemiljö för barn med beteendeproblem i förskolan? Intervjun 

skulle omfatta två förskollärare på er arbetsplats med minst 5 års erfarenhet av yrket.  

Vi kommer båda närvara under samtalet, en av oss kommer att ställa frågorna och den andra 

kommer att anteckna stödord. Vi kommer även att använda oss av diktafon, för att stödja våra 

anteckningar. Intervjun kommer att ta ca en halvtimme. Endast vi kommer att lyssna på 

inspelningen som när arbetet är avslutat lämnas till högskolan för arkivering enligt 

arkiveringslagen (1990:782, § 3 och § 10). Intervjusvaren kommer att behandlas och 

redovisas anonymt, vilket innebär att de inte kan kopplas till dig som person eller till din 

arbetsplats. Du har alltid rätt att avbryta din medverkan. Resultatet redovisas som ett 

examensarbete vid lärarutbildningen på Högskolan i Gävle.  

För att genomföra denna undersökning behöver vi er skriftliga tillåtelse som tillsammans med 

inspelningen kommer att arkiveras.  

Har ni frågor om undersökningen eller arbetet i sin helhet, kontakta oss gärna. 

Carolina Jonsson 073******* 

Katarina Färdigh 073******* 

 
 
 
 

 

Jag samtycker härmed till ovanstående 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

Handledare: Annie Hammarberg, E-post: ****@hig.se 
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Bilaga B, Intervjumall 

 

1. Vad anser ni vara ett problembeteende i förskolan? 

- Hur tror du det påverkar barnet? 

 
2. Har ni mött barn som har svårt att sitta still eller pratar rakt ut i luften vid t.ex. 

samling? 

- Hur kan en sådan situation se ut? 

- Hur påverkar det övriga barngruppen? 

- Hur agerar ni när det sker? 

- Varför tror ni att barnen agerar som de gör? 

- Tror du att barnet skulle agera på annat sätt i en annorlunda miljö? (sociala och fysiska 

miljön) 

- Vad tror du att det här barnet behöver för att lära sig i samma utsträckning som sina 

kamrater?  

- Vad anser ni är det bästa för barn med problembeteenden ur ett lärandeperspektiv? Att 

få sitta i en mindre grupp eller ensam för att kunna koncentrera sig bättre på en 

uppgift, eller ser ni hellre att barnet sitter tillsammans med övriga barngruppen?   

Utpekande? 

 
3. Har ni stött på barn som har svårt att leka med andra, p.g.a. överaktivitet, aggressioner 

mm? 

- Hur hanterar ni det? 

- Hur fungerar de här barnen socialt i barngruppen? Kan de tyda sociala signaler? 

 
4. Vad anser du dig ha för förståelse för barn med problembeteenden? 

- Har du fått någon utbildning eller stöd av någon kunnig utifrån? 

- Vad finns det för hjälp att få om ni pedagoger märker att ett barn hamnar efter 

kunskapsmässigt pga. sitt problembeteende?  

 


