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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att belysa skillnader och likheter i synen på barn i 

socioemotionella svårigheter hos pedagoger på förskola och skola. Vi ville undersöka om 

förskolan och skolans traditioner gör skillnad i valet av åtgärder för att komma tillrätta med 

svårigheterna. Vi ville också ta reda på vilken samverkan det finns mellan skolformerna för 

att överbrygga svårigheterna för barnen. Vi belyser studien ur ett sociokulturellt perspektiv 

och har fördjupat våra kunskaper inom området med hjälp av litteratur som vi anser vara 

relevant för vår undersökning.  

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa 

intervjuer som metod. Vår studie har bedrivits på två förskolor och två skolor i två likvärdiga 

områden. Inom varje verksamhet har intervjuer med förskollärare och lärare genomförts. För 

att få en kompletterande bild av förskollärarnas och lärarnas synpunkter har även 

specialpedagogerna från de utvalda förskolorna och skolorna intervjuats. 

Förskolan och skolan är två olika kulturer med olika traditioner som enligt de båda 

läroplanerna, Lpfö 98 och Lpo 94, ska länkas samman och tillsammans utgöra en röd tråd i 

lärandet. Resultat i den här studien visar att förskolorna och skolorna i studien är präglade av 

sina respektive historiska traditioner. Orsaken till att barn befinner sig i socioemotionella 

svårigheter överensstämmer mellan förskollärarna och lärarna och synsättet kan härledas 

hundra år bakåt i tiden. Orsakerna förläggs till individ och hemförhållanden. Däremot har vi 

funnit skillnader i valet av åtgärder. Åtgärderna i förskolorna styrs av förskolans tradition och 

förläggs till största delen på organisationsnivå. I skolorna styrs åtgärderna också av historiska 

traditioner och förläggs främst på individnivå. Få åtgärder förläggs på gruppnivå inom båda 

verksamheterna. Den samverkan som förekommer mellan verksamheterna i vår studie är 

begränsad och sker främst vid övergången från förskola till förskoleklass. 
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1. Inledning 
Det har skett en förändring i samhället. Det gamla industrisamhället har övergått till ett 

informationssamhälle och vi lever i en tid som ställer stora krav på kunskap och utbildning. 

Utan utbildning är individens framtida förutsättningar begränsade och genom utbildning ska 

välfärden i samhället tryggas. För att möta förändringen i samhället efterfrågas nya kunskaper 

och kompetenser. SOU 1997:21 skriver att det är förskolans och skolans uppgift att möta ”en 

föränderlig omvärlds krav på växlande och nya kompetenser” (SOU 1997:21, s 14). Förskolan 

och skolan ska skapa en god miljö för lärandet och alla barn ska ges möjlighet att lära utifrån 

var och ens förutsättningar. Idag talas det om det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet 

börjar med barnen i förskolan och som en röd tråd ska synen på lärandet följa barnen genom 

skolåren upp i vuxenlivet. Ett lärande som förskolan och skolan är mycket delaktiga i och där 

grunden för lusten till lärandet läggs. Samtidigt uppmärksammas allt fler barn i behov av 

särskilt stöd i våra förskolor och skolor. Det kommer alarmerande rapporter från media om 

barn med uppförandeproblem som förskolan och skolan har svårigheter med att hantera samt 

barn som inte uppnår målen och lämnar grundskolan utan betyg i kärnämnena (svenska, 

engelska och matematik). I ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida står om antalet ökade 

barn som saknar behörighet till gymnasieskolan nationella program. Skolverket skriver: 

Det innebär att fler än var tionde av dem som gick ut årskurs 9 våren 2005 inte har godkänt betyg i 
svenska, engelska eller matematik, vilket krävs för att få börja på ett nationellt program. Detta är den 
lägsta andelen behöriga sedan det mål- och resultatrelaterade betygssystemet infördes läsåret 1997/98 
(Skolverket 2006, pressmeddelande 2005 08 18). 

Hur denna negativa trend ska vändas debatteras mellan politikerna, och vikten av tidiga 

insatser för barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas.  

Förskola och skola är två kulturer inom utbildningssystemet som omfattas av två läroplaner, 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. 

Syftet är att läroplanerna ska länka ihop skolformerna med en gemensam syn på kunskap, 

utveckling och lärande. Genom samverkan ska förskola och skola samarbeta för att på bästa 

sätt stödja samtliga barn i deras utveckling men framför allt ska särskild uppmärksamhet 

riktas till de barn som är i behov av särskilt stöd (Lpfö 98). Samtidigt är det två olika kulturer 

med två olika traditioner som ska länkas samman där respektive verksamhet är formad av sina 

historiska traditioner. Hur ser verkligheten ut, sker någon samverkan mellan de båda 

verksamheterna och finns det ett gemensamt synsätt på barn, kunskap, utveckling och 

lärande? Frågan har väckt vårt intresse. Båda verksamheternas läroplaner betonar att särskild 

uppmärksamhet ska riktas till barn i behov av särskilt stöd. Vi vill därför i vår C-uppsats 
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undersöka hur pedagogerna i förskolan och skolan ser på barn i behov av särskilt stöd. Vi vill 

också undersöka om de olika skolformernas traditioner utgör någon skillnad i valet av 

åtgärder för att komma tillrätta med svårigheterna. Vi belyser frågan ur ett sociokulturellt 

perspektiv. 

1.1 Disposition 
Eftersom studien handlar om barn i behov av särskilt stöd finns det en del begrepp att reda ut. 

Vi börjar under punkt två med en litteraturgenomgång som innehåller förklaringar av de 

begrepp som är centrala i uppsatsen. Därefter beskrivs syfte och frågeställningar för studien 

under punkt tre. Utifrån syftet väljs metod och vi redogör för valet av metod och därefter 

resultatet av undersökningen. Metod och resultat presenteras under punkt fyra och fem. Vi 

diskuterar sedan resultat och metod var för sig, för att avsluta med sammanfattande 

kommentarer. 

2. Litteraturgenomgång 
Vi inleder med att redogöra för den litteratur vi funnit relevant för vår studie. Vi redogör här 

för begreppen socioemotionella svårigheter och för det sociokulturella perspektivet. Det finns 

även en redogörelse av teorier kring känslomässig utveckling, som handlar om små barns 

anknytning till den närmaste omsorgspersonen, vanligen föräldern. I den redogörelsen 

använder vi därför begreppet förälder. Hur den relationen utvecklas har betydelse för hur 

barnet hanterar andra relationer. Eftersom vår studie berör socioemotionella svårigheter är det 

viktigt att veta vilka faktorer som styr bemästrandet av svåra situationer. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande lyfter fram aspekter på hur pedagogernas och barnens handlande styrs 

av de föreställningar som både individen och samhället bär. Vi gör därför några nedslag i 

förskolans och skolans historia som vi anser kan kopplas till hur barn som behöver särskilt 

stöd bemöts idag på de undersökta förskolorna och skolorna. 

2.1 Tidigare forskning 
Specialpedagogiken hämtar sin förståelse av skolsvårigheter inom flera forskningsfält. Terje 

Ogden (1991) menar att de olika forskningsfälten bidrar med varierande aspekter:  

Inom de psykodynamiska, humanistiska och neuropsykologiska riktningar grundar man sig primärt på 
behandling av individen. När det gäller de sociologiska och beteendeteoretiska synsätten betonas 
miljöförändring som underlag för beteendeförändring… (Ogden 1991, s 277). 

Det finns en stor mängd forskningslitteratur att tillgå när det gäller barns utveckling och 

lärande. Vi har medvetet valt att förankra vår studie i svensk litteratur eftersom vi vill utgå 

från den kultur och de traditioner som finns inom förskolan och skolan i Sverige. 
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När vi sökt specialpedagogisk forskningslitteratur inom området förskolans och skolans 

pedagogik för barn i socioemotionella svårigheter, har vi funnit att det finns mer litteratur om 

skolan och färre om förskolan. Ingemar Emanuelsson, Bengt Person och Jerry Rosenqvist 

(2001) skriver i sin forskningsöversikt att de studier som finns om förskolebarn oftast är 

kopplade till habiliteringsinsatser eller träningsprogram. Specialpedagogiska studier har oftast 

förlagts till grundskolan, men en del av dessa studier är frågor som kan ses som 

skolformsövergripande. I det specialpedagogiska fältet har vi bland annat funnit Bernt 

Gunnarsons bok Lärandets ekologi (1999) som intressant och användbar i vår uppsats. Hans 

studier utgår ifrån att förstå skolsvårigheter i sitt sammanhang ur ett lärarperspektiv. Studierna 

jämför barns upplevelser av skola och skoldaghem. Han pekar på vikten av förståelse från 

skolans sida och att mötas kring det barnet själv anser viktigt att förändra, först då ändrar 

barnet sitt beteende. Inom psykologin finner vi anknytningsteorin som beskriver känslomässig 

utveckling. Det utgör en viktig bakgrund till förståelsen av de socioemotionella svårigheter 

som är i fokus i denna uppsats. Vi tar hjälp av Roger Säljö (2000) och Olga Dysthe (2003) 

som hämtar sin syn på lärande från det sociokulturella fältet. Det ger oss aspekter på lärande 

vad gäller kommunikation och sammanhang. Vid den historiska tillbakablicken i förskolan 

och skolan gör vi främst några nedslag som vi anser viktiga, för hur verksamheterna 

organiserat sitt arbete kring barn i behov av särskilt stöd och vilka tankar som låg bakom. Här 

finns det heller ingen större mängd forskningslitteratur som behandlar förskolan, däremot 

finns det mer om skolan. Därför har vi tagit hjälp av läroplaner och statliga utredningar. 

2.2 Socioemotionella svårigheter 
”Social” betyder i det här sammanhanget ”välanpassad till samhällets krav” och/eller 

”sällskaplig” (Wordfinder7.0.1 Svenska Akademiens Ordlista) och ”emotionell” betyder 

”känslomässig” (Wordfinder7.0.1 Svenskt Synonymlexikon). Socioemotionella svårigheter 

kan därför sägas vara svårigheter med att hantera sina känslor i relation till de krav det 

omgivande samhället ställer. För att utreda begreppet socioemotionella svårigheter ytterligare 

tar vi hjälp av några författare som gjort studier i ämnet. Vi gör inte anspråk på att vår 

definition av socioemotionella svårigheter är på något sätt heltäckande men det ger en inblick 

i vår tolkning av begreppet. 

En del barn märks mer än andra för att de prövar de vuxnas tålamod. Andra är nästan osynliga 

och glöms lätt bort. Det kan finnas många orsaker till det. De pedagoger som barnet möter i 

förskola och skola bemöter dem på olika sätt beroende på vilka kunskaper och erfarenheter de 

har. Eva Johannessen (1997) använder sig i sin bok Barn med socioemotionella problem av ett 
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kommunikationsteoretiskt perspektiv. Det betyder att alla parter är delaktiga och ”ansvariga 

för det mönster som etableras mellan dem: de agerar och reagerar” (Johannesen 1997, s 47). 

Hon menar att de barn som visar mer aggressivitet eller tillbakadragenhet än andra kan ha 

sociala och emotionella problem. Huvudtesen i hennes bok är att beteendet inte bara handlar 

om personlighet, dvs att det är relaterat till individen, utan att det handlar om ett komplicerat 

samspel mellan individ och omgivning. Bedömningen av aggressivitet eller tillbakadragenhet 

hos barn beror på sammanhanget och relationen mellan de berörda parterna. Varken barn eller 

vuxna är perfekta. Hon skriver vidare att aggressivitet betyder ”att gå till angrepp” och är en 

stark känsla som vi vill tämja. Vi vill tämja den för att vi ska kunna kontrollera våra 

handlingar. Den aggressiva handlingen bedöms subjektivt av omgivningen och utvecklas 

olika beroende på bemötandet. Tillbakadragenhet beskrivs som initiativlöshet, passivitet, 

rädsla för förändringar och föga självhävdelse. Det kan leda till att behovet av extra stöd inte 

uppmärksammas. 

Bernt Gunnarsson (1999) skriver i sin bok Lärandets ekologi om passivitet och aggressivitet 

hos barn i skolan. De barn som inte får sina mest elementära behov tillgodosedda och saknar 

tilltro till sin egen och omgivningens förmåga att hjälpa dem, erbjuds skoldaghem. Hans 

studie handlar om frågan varför barnen som går på skoldaghem inte fungerade i den vanliga 

skolmiljön och varför det gick bättre i skoldaghemsmiljön.  Han menar att deras beteende som 

beskrivs som skolk och aggressivitet ska förstås i sitt sammanhang, i mötet mellan barn och 

skolmiljö. Gunnarson menar vidare att lärandet har en social och emotionell dimension, en 

identitetsutveckling och en positiv självvärdering. Barnen i studien upplevde inte någon sådan 

utveckling. Författaren menar att skolans utgångspunkt i allmänhet är att få eleven att ändra 

sitt beteende. Lärarna i skolan ansträngde sig att finna lösningar men lyckades inte förändra 

det som var viktigt för barnet. Relationen präglades av negativa upplevelser av varandra. 

Likaså var relationen till kamraterna också en anledning till beteendet. En av författarens 

utgångspunkter är att barnen själva upplever sitt agerande som meningsfullt. Det är en 

meningsfull reaktion på utanförskap, orättvisa, maktlöshet och bristande förmåga 

(Gunnarsson 1999). 

För att förstå hur känslomässiga relationer utvecklas och varför svårigheter i relationerna kan 

uppstå behövs en inblick i den tidiga känslomässiga utvecklingen. 
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2.3 Objektrelationsteori och anknytningsteori 
Objektrelationsteorin är en bild av relationernas betydelse för utvecklingen. Den beskriver hur 

känslomässiga relationer utvecklas (kontaktutveckling) mellan spädbarn och den närmsta 

omsorgspersonen. Den har betytt mycket för förståelsen av samspelet mellan människor. 

Teorin har sedan byggts vidare och anknytningsteorin har utvecklats. Idag möts de båda 

teorierna och forskningen i detta ämne vidgar vår kunskap om människans beteende. Gerd 

Abrahamsen (1997) beskriver ur ett objektrelationsteoretiskt perspektiv barnets väg från 

symbios, via övergångsfenomen vid separation, till självständiga individer. 

Övergångsfenomenen som napp, mjukisdjur, ljud, musik och annat att t ex röra mun och näsa 

med, skapar inre bilder av föräldern. Motorisk självständighet utvecklas och barnet går från 

tron att gå sönder till att se realistiskt på saken, via kroppskontakt tröst när barnet slagit sig, 

Barnet utvecklas emotionellt. Yttre bilder görs om till inre bilder med emotionella valörer 

som har både positiva och negativa inslag. Detta görs både medvetet och omedvetet. 

Abrahamsen menar att barnets reaktion på en känsla utvecklar en uppfattning om sig själv och 

sin omgivning, smärta leder till handling genom skrik. Skriket ger barnet makt att påverka sin 

omgivning. När barnet reagerar på separationen från föräldern menar författaren att 

pedagogerna behöver sätta ord på och dela barnets känslor istället för att avleda dem. Det ger 

bättre möjligheter att bearbeta saknaden av föräldern. Det leder till större psykisk tolerans. 

Barnet behöver utveckla ett sätt att stå ut med smärtan vid separationen. Beroende på hur de 

vuxna hanterar barnets känslor lär de sig ett sätt att själv hantera dem. Föräldrar är olika och 

de hanterar sina barn på olika sätt. En del föräldrar låter sina barn möta livets svårigheter 

medan andra beskyddar dem. I sin strävan att skydda sitt barn från smärtsamma upplevelser, 

kan barnet hindras från att lära sig att stå ut med svårigheter och motgångar. Om barnet tränas 

i att möta motgångar så får de en möjlighet att hitta ett fungerande sätt att bemästra dem. 

Författaren menar att förälderns mönster tas över av barnet, att barnet är arvtagare till det 

emotionella kommunikationsmönster som föräldern haft. Barnet behöver goda 

omsorgspersoner att samspela med för att utvecklas till att själv bli en god förälder och själv 

kunna använda erfarenheterna i sin tur (Abrahamsen 1997).  

Emotioner möter emotioner 
Enligt Abrahamsen (1997) bär varje människa med sig en ”ryggsäck” med erfarenheter som 

påverkar vår tolerans av omgivningen. I samspelet med andra påminns vi om både 

smärtsamma och goda erfarenheter och det påverkar hur vi bemöter varandra i samspelet. Ett 

exempel: Ett barn som känt sig avvisat av föräldern, kan i sin tur avvisa pedagogerna i 



 6 

förskola och skola. Det kan påminna pedagogen om att han eller hon själv har känt så och det 

leder till att pedagogen reagerar med frustration över barnets avvisande och ser det som ett 

stort problem. Ju mer medvetna vi är om våra egna reaktioner, desto större möjlighet har vi att 

påverka dem och därmed förändra och kontrollera dem (Abrahamsen 1997). 

Människan som en biologisk varelse 
Psykolog Anders Broberg skriver i en artikel i PsykologTidningen (1996) om 

anknytningsteorin. Den engelske barnpsykiatern och psykoanalytikern John Bowlby vände sig 

mot att i objektrelationsteorin var föräldern statisk och oföränderlig. Bowlby menar att barnet 

istället bygger en ”inre arbetsmodell” av föräldern som ständigt uppdateras. Hans teoretiska 

utgångspunkt är evolutionsbiologisk och därmed kan barnet inte välja utan följer däggdjurens 

beteende där avkomman har behov av skydd. Barnet följer sin instinkt och kan alltså inte låta 

bli att knyta an. Det förutsätter en god kvalité på relationen för att skyddet ska fungera. 

Kvalitén på anknytningen kan däremot skifta beroende på samspelet mellan förälder och barn. 

Ett spädbarn är beroende av att föräldern svarar tillfredsställande på barnets signaler. När 

barnet blir större så växlar behovet av trygghet och nyfikenheten på omgivningen. Ju tryggare 

barnet är dess mer kan barnet utforska sin omgivning. Under denna växling har barnet ”inre 

arbetsmodeller” av sig själv och av föräldern. Barn som växer upp i miljöer som inte fungerar 

tillfredställande kan få känslomässiga brister och svårigheter. I mötet med andra personer är 

barnet styrt av sin upplevelse av trygghet eller otrygghet som det fått av relationen med 

föräldern. Broberg skriver vidare att Mary Ainsworth sedan utvecklat teorin om föräldern som 

en ”trygg bas” för känslomässig påfyllnad när barnet gör utflykter vid utforskandet av 

världen. Beroende på om ”basen” är trygg eller otrygg så bemästrar barnet svåra situationer 

bättre eller sämre i relation till sin omgivning (Broberg 1997). 

Vi tar hjälp av några andra forskare som forskat runt de faktorer som styr hanterandet av svåra 

situationer. 

2.4 Bemästrande av svåra situationer 
Bente Gjaernum, Berit Groholt och Hilchen Sommerschild, redaktörer för boken Att bemästra 

(1999) beskriver att begreppet att ”bemästra” kommer från engelska ”coping” som betyder att 

hantera. Det ligger nära begreppet ”uthållighet”. För att kunna bemästra svåra situationer 

menar författarna att det behövs en inre styrka. För att förklara vilka faktorer som påverkar 

bemästrandet av svåra situationer tar författarna hjälp av flera forskare bl a av Lester Lido och 

Aron Antonovsky.  
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Aron Antonovsky (2001) som skrivit boken Hälsans mysterium är en nytänkare inom sitt 

område. Tidigare forskning har belyst orsaker till varför människor blir sjuka, patogenes. 

Antonovsky studerade istället varför vissa människor förblir friska och klarar svåra situationer 

bättre än andra, salutogenes. Genom att intervjua överlevande från förintelsen upptäckte 

Antonovsky att de judar som klarat sig bäst, trots allt de gått igenom, upplevde någon typ av 

sammanhang och de hade en känsla av att kunna påverka sin situation. Antonovsky lyfter 

fram ett salutogent, hälsofrämjande sätt att se på svårigheter - Sense of Coherence - SOC. Det 

innebär att kunna se de hälsobefrämjande faktorerna, vilket skapar motståndskraft. Begreppet 

är översatt till svenska – känsla av sammanhang - KASAM. Känslan av att vara delaktig och 

få möjlighet att påverka sin situation har betydelse för hur situationen bemästras. Personer 

med en stark KASAM drivs av en vilja av att kunna lösa sina problem genom att välja de 

resurser som är mest ändamålsenliga för problemet i fråga. Antonovsky (2001) säger så här: 

Men det är just personer med stark KASAM, som är öppna för det unika i varje situation som han eller 
hon är del av, som kan agera flexibelt (Antonovsky 2001, s 225).  

KASAM-begreppet innehåller tre centrala komponenter vilka är: 

• begriplighet – kunna förstå situationen  

• hanterbarhet – tro att det går att hitta en lösning  

• meningsfullhet – tycka att det är meningsfullt att försöka. 

Enligt Antonovsky är det detta som är avgörande för vår förmåga att klara oss, att vi upplever 

sammanhang. För att vi ska uppnå känslan av sammanhang behöver vi känna alla dessa tre 

delar, de är inte självständiga utan står i nära relation till varandra. I sin modell av det 

salutogena perspektivet tar Antonovsky avstånd från indelningen sjukt och friskt.  Han vill 

istället se en glidande skala på hälsa mellan allvarligt sjuk och fullständigt frisk. Antonovsky 

(2001) menar att alla människor i någon menig är friska. Det salutogena perspektivet riktar in 

sig på faktorer som för en så nära den friska änden av skalan som möjligt. Han tänker att alla 

människor utvecklar varierande grader av motståndsresurser i kampen för tillvaron. 

Antonovsky menar att leva är att kunna möta livets motgångar. 

Gjaernum m fl (1999) menar att Lidos modell bygger på ett liknande tänkande. För att bygga 

upp motståndskraft krävs samhörighet, bekräftelse och någon förtrogen oftast i den egna 

familjen. Barnet behöver känna sig kompetent; att kunna någonting, få ta ansvar, vara till 

nytta, utveckla kärlek till nästan för att få ett egenvärde. Detta ger motståndskraft. Det 

används för att utveckla förmågan att bemästra tillvaron. Författarna hävdar att hur barnet 



 8 

fostrats beror på i vilken miljö barnet växer upp i. I en tuff miljö behöver barnet använda 

andra metoder för att bemästra sin tillvaro än t ex i en tillrättalagd miljö. Samma författare tar 

också upp självbilden ur ett bemästrandeperspektiv, där en del är hur barnet bedömer sin egen 

kompetens och andra delen är hur viktigt det är att vara bra på just det området. Barnets egen 

uppfattning och förslag till lösning är nyckeln till att en förändring ska äga rum. Självkänslan 

kan dock inte byggas på enbart egna krafter. Feedback är viktig. Det är då mycket viktigt att 

utgå från barnets starka sidor och situationer då det fungerar bra. Det är i de situationer det 

fungerar bra som lösningar till andra situationer framträder (Gjaernum m fl 1999). I detta 

resonemang finns likheter med det resonemang Gunnarsson (1999) för, när han pekar på 

barns upplevelse av skolan. De upplever sig inte delaktiga och det skolan vill förändra är inte 

viktigt för dem. Det är först när de själva upplever att det är meningsfullt som en förändring 

kan äga rum. 

2.5 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Vi har blivit inspirerade av Roger Säljös (2000) bok Lärande i praktiken och Olga Dysthes 

(2003) bok Dialog, samspel och lärande. Säljö (2000) skriver att lärandet är en viktig del i 

utvecklingen av vårt samhälle och därför är intresset för vårt inlärningsförlopp stort. 

Författarna utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. De redogör för många 

aspekter på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och vi avser att använda några av dem.  

En grov sammanfattning av att lägga ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan sägas vara 

en kombination av en kommunikativ och en samhällshistorisk förståelse. Med kommunikation 

menas de språkliga och fysiska verktyg och resurser som vi använder oss av för att förstå och 

agera i vår omvärld (Säljö 2000). Begrepp och uttryck har med meningsskapande samt 

innebörd att göra och är kommunikativa:  

Kunskaper och färdigheter av dessa slag kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp 
historiskt … som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor (Säljö 2000, s 21).  

Omvärlden består av varierande miljöer, både fysiska och sociala sammanhang där olika 

värderingar är förhärskande (Säljö 2000). Kultur i det här sammanhanget betyder de 

föreställningar som präglar en avgränsad grupp människors verksamhet, i det här fallet 

förskollärare, lärare och specialpedagoger i förskola och skola. 

Allt lärande sker i ett sammanhang 
Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt sätt att se på lärande är en kombination av en 

kommunikativ och en samhällshistorisk förståelse. Betoningen ligger på kommunikativa 



 9 

förlopp där det tas reda på hur en form av social verksamhet uppkommit och vad det beror på. 

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram hur den sociala verksamheten förs vidare, till 

vilka och vilka antaganden den bygger på. Dessa frågor leder till en förståelse för varför det 

kan vara svårt att ta till sig vissa mönster i kommunikationen. Lärandet är en aspekt av 

mänsklig verksamhet. Säljö menar att många av våra grundläggande färdigheter och insikter 

har vi lärt i andra sammanhang än i skolan. I alla mänskliga aktiviteter är det möjligt att lära, 

både individuellt och kollektivt. Lärandet är inget entydigt utan har många dimensioner. Han 

hävdar att lärandet måste sättas in i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Säljö (2000) 

menar vidare att allt mänskligt tänkande och handlande sker i ett sammanhang. Vad som lärs, 

hur mycket och på vilket sätt beror på det kulturella sammanhang vi lever i och det förändras 

över tid. Det är just samspelet mellan individens lärande och kollektivets lärande som är 

viktigt i ett sociokulturellt perspektiv. Olga Dysthe (2003) skriver om lärandet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv med betoning på dialog, samspel och lärande, vilket också är 

bokens titel. Dysthe ser ett samband mellan dialog, samspel samt lärande. Hennes tes är att 

lärande och samspel är förenade med varandra och sammanlänkas med hjälp av 

kommunikation. Därför är det viktigt att utröna hur samspelet fungerar i gruppen, om det är 

ett samspel som hämmar eller främjar lärandet. Dysthe skriver: 

 … lärandet har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och deltagarnas samspel; språk 
och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det 
sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud 
och har att göra med omgivningen i vid mening (Dysthe 2003, s 31). 

Här länkar begreppen sociokulturellt perspektiv och socioemotionella svårigheter i varandra, 

den gemensamma nämnaren är samspelet samt kommunikationen mellan individ och 

kollektiv.   

För att gå vidare i beskrivningen av det sociokulturella perspektivet går vi in på Säljös (2000) 

syn på kommunikation och lärande i skolsammanhang.  

Lärande och kommunikation i skolan 
Säljö (2000) skriver att problemet inte är huruvida barnet lär eller inte lär, utan vad som lärs. I 

skolan är lärandet institutionaliserat och därmed avgränsat till ett visst kommunikativt 

sammanhang. Han menar att kommunikationen har två funktioner, en del vänder sig ut mot 

andra, den andra vänder sig inåt mot oss själva och vårt tänkande. Lärande sker genom att 

delta i kommunikativa samspel med andra och erfarenheterna används sedan i framtida 

situationer. Kommunikation innefattar tanke, språk och handling och betyder här kontakt 

mellan människor och att meddela sig. Vårt tänkande, språk och handlingar är relaterade till 
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det sociala mönster som vi uppfattat. Betydelsen av en utsaga tolkas olika beroende i vilket 

sammanhang den uttalas. Utifrån tidigare erfarenheter gör individen en tolkning av vad som 

förväntas av dem och individens tolkning av situationen bestämmer vilket svar som avges. I 

skolan förs ofta kunskaper vidare genom färdigdefinierade problem. Bara vissa lösningar 

accepteras som relevanta. I ett annat sammanhang kan andra svar på problemet bedömas vara 

relevanta. Ett kriterium för lärande i skolsammanhang är att kunna kommunicera enligt det 

mönster skolan har. Det kan uppstå svårigheter med att identifiera och anpassa sig till dessa 

mönster för interagerandet. Sådant som skolan kallar för inlärningssvårigheter kan ibland 

hänföras till de regler och traditioner för kommunikation som finns i skolan.  På så sätt både 

skapar skolan kunskap och förståelse samt sätter upp hinder för förståelsen. Barn som 

misslyckas i skolan likaväl de barn som lyckas, lär sig en del om sin egen förmåga i 

skolsammanhang. Barns svårigheter i skolan ska därför ses som situationsbunden och inte 

som en brist i förmågan att kunna förstå (Säljö 2000). Vi ser här paralleller till det Gjaernum 

m fl. (1999) skriver att barn kan ha olika metoder beroende på uppväxtmiljö för att bemästra 

sin tillvaro.  

Lärande i förskolan 
Ingrid Pramling och Sonja Sheridan (1999) skriver om barns lärande i förskolan. Pramling 

och Sheridans syn på lärandet i förskolan överensstämmer med Säljö (2000) och Dysthe 

(2003) i det sociokulturella perspektivet. I likhet med det sociokulturella perspektivet betonas 

vikten av erfarenheter, samspel och kommunikation vid lärande. Pramling och Sheridan 

(1999) menar att redan vid födseln har barn förmåga att uppfatta och uppleva omgivningen. 

För det nyfödda barnet börjar lärandet samt utforskandet av omvärlden i ett socialt samspel 

och i kommunikation med omvärlden. I samspelet tillägnar sig barnet erfarenheter och utifrån 

sina erfarenheter upplever barnet omgivningen på ett nytt sätt, ett lärande har tillägnats. 

Förskolan som idag är den första länken i utbildningssystemet ska lägga grunden för barns 

framtida lärande samt stimulera lusten till lärande. Barn i förskolan ska med andra ord 

förberedas för att möta framtiden och de krav som, vi tror, morgondagens 

informationssamhälle kräver. Idag efterfrågas och värdesätts bland barn och redan 

yrkesverksamma kompetenser som samarbetsförmåga, social kompetens, initiativförmåga, 

flexibilitet samt en förmåga till kommunikation, vilket också beaktas i förskolan. Pramling 

och Sheridan skriver: 

Barns lärande i förskolan skall främst handla om att de får möjlighet att utveckla en bred social 
kompetens, en kommunikativ kompetens, förståelse för olika innehåll och fenomen samt lust och tillit till 
den egna förmågan att lära (Pramling, Sheridan 1999, s 33). 
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Pramling och Sheridan (1999) ser på lärandet som en ”social process” som sker i samspel med 

omgivningen. Till skillnad från skolan är lärandet i förskolan inte situationsbundet, utan 

lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Författarna menar att barns lärande är baserat 

på konkret handlande i samspel och kommunikation med andra barn och vuxna i 

omgivningen. Barnet bygger sitt lärande på sina tidigare erfarenheter, det vill säga barnet 

anknyter lärandet med erfarenheterna i ett oskiljaktigt sammanhang, vilket resulterar i nya 

erfarenheter och kunskaper. Det är i samspelet, kommunikationen med omgivningen och när 

barnet möter olika sätt att tänka som möjligheter till lärande och utveckling sker. ”Barns 

olikheter skall alltså ses som möjligheter och inte som hinder i lärandet” (Pramling, Sheridan 

1999, s 113). Eftersom lärandet sker i samspel med omgivningen är pedagogen högst delaktig, 

i barns lärande, menar författarna. Genom pedagogens förhållningssätt samt attityder påverkas 

barns förmåga och motivation till lärande. Den vuxne bör fungera som en inspiratör som är 

delaktig, engagerad och kan leda barnet framåt i sitt lärande. De skriver att social kompetens 

är en egenskap som värdesätts av pedagoger både i förskolan och i skolan samt mycket tid 

ägnas till hur barnen förväntas uppföra sig. Pramling och Sheridan skriver vidare: 

Pedagoger inom såväl förskola och skola visar också preferenser gentemot barn som är samarbetsvilliga, 
anpassningsbara, försiktiga, och ansvarsfulla till skillnad från barn som är självständiga och påstridiga, 
eller som argumenterar emot och är störande (Pramling, Sheridan 1999, s 117). 

Pramling och Sheridan menar att det både finns likheter och skillnader mellan förskola och 

skola som verksamhet. Förskolan och skolan är formade av olika traditioner. För att förstå den 

kultur som präglar förskolan och skolan i dag gör vi en historisk tillbakablick i respektive 

verksamhets traditioner. 

2.6 Förskolans traditioner 
Allt sedan förskolan fick sin första läroplan första augusti 1998 och blev den första länken 

inom utbildningssystemet har synen på förskolan förändrats. Vikten av tidiga insatser för barn 

i behov av särskilt stöd har uppmärksammats och förskolan har blivit en skolförberedande 

verksamhet. Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet som är anpassad för samtliga 

barn och stimulerar till utveckling, lust och lärande. Idag är förskolan en rättighet för alla barn 

och from det år barnet fyller fyra år är förskolan till viss del avgiftsfri. För att förstå 

bakgrunden till den kultur som råder inom förskolan måste vi gå tillbaka till 

barnstugeutredningen (SOU 1972:26-27), där modellen till dagens förskola skapades. Men 

först presenterar vi en kort tillbakablick av tiden innan barnstugeutredningen, till de 

verksamheter, där förskolan anses hämta sina traditioner, barnkrubban och barnträdgårdarna. 



 12 

Välgörenhet och uppfostrande omsorg av barn 
Författarna Kerstin Holmlund och Karin Rönnerman (1995) skriver i boken Kvalitetssäkra 

förskolan att barnkrubban ofta brukar ses som en föregångare till förskolan. Sven Persson 

(1998) skiljer sig ifrån det synsättet och menar att dagens förskola har större samhörighet med 

barnträdgårdarna. Han menar att av dagens förskola kan vi urskilja två utvecklingsspår från 

barnkrubban och barnträdgården. Där förskolan fyller en liknande funktion i samhället som 

barnkrubban gjorde på sin tid det vill säga ”… att passa barnen medan föräldrarna arbetar” 

(Persson 1998, s 15) och där vi kan hämta förskolans pedagogiska funktion från 

barnträdgården.  

För att hjälpa nödställda barn startades barnkrubban i mitten av 1800-talet (SOU 1997:21). 

Holmlund och Rönnerman (1995) beskriver barnkrubban som en välgörenhetsinrättning för 

barn till fattiga arbetare och ensamstående mammor som finansierades genom privata medel 

samt bidrag från kyrkan och fattigvården. Barnkrubborna utmärktes av disciplin och torftighet 

men för barnen innebar verksamheten att de fick mat, omsorg och kamrater under tid som de 

annars skulle ha fått klara sig utan tillsyn av vuxna. Barnträdgårdarna som inrättades i slutet 

av 1800-talet kan beskrivas som en motsats till barnkrubban. Barnträdgårdarna riktade sig till 

barn i överklassen och hade en pedagogisk målsättning som grundade sig på Fröbels tankar 

(Holmlund, Rönnerman 1995). I Fröbels pedagogik hade leken och läran om naturen en 

central roll (SOU 1997:157). Verksamheten var avgiftsbelagd och det pedagogiska innehållet 

präglades av överklassens syn på uppfostran och inlärning. Syftet med barnträdgårdarna var 

att avlasta de borgerliga hemmafruarna. Efterhand startades även folkbarnträdgårdar som 

riktade sig mot arbetarnas barn men det var fortfarande överklassens normer som präglade 

verksamheten. Persson (1998) beskriver folkbarnträdgårdarna. I folkbarnträdgårdarna 

lämnade arbetarkvinnorna sina barn under arbetsdagen. Verksamheten kännetecknades av två 

begrepp ”välgörenhet och filantropi” (Persson 1998, s 16). Där välgörenheten stod för de rikas 

medlidande med dem som hade det sämre ställt i samhället och filantropin innebar uppfostran. 

Det fanns redan då en form av temainriktat arbetssätt i folkbarnträdgårdarna, det vill säga 

arbetsmedelpunkt. Arbetsmedelpunkt innebar en fokusering på ett bestämt ämne som utgick 

från barnens erfarenheter och intressen under en begränsad tid. Här ser Persson (1998) en 

anknytning till förskolans grupp- och temainriktade arbetssätt. 

Barnstugeutredningen 
År 1972 presenterades barnstugeutredningens förslag om förskolan i SOU 1972:26 och 27. 

Utredningen föreslog att det gemensamma namnet för daghem och lekskolor skulle vara 
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förskola. En lag föreslogs som trädde i kraft i augusti 1975 där kommunerna blev skyldiga att 

erbjuda plats till alla sexåringar i förskolan på heltid eller deltid. Barn som av fysiska, sociala, 

språkliga eller andra skäl hade behov av särskilt stöd i sin utveckling skulle erbjudas plats 

tidigare än sex års ålder. Avsikten med barnstugeutredningen var att få igång en utbyggnad av 

den offentliga barnomsorgen. Utbyggnaden av förskolan ansågs som ett medel att uppfylla 

flera behov enligt barnstugeutredningen. Persson (1998) uppger tre syften: 

Det fanns utbildningspolitiska skäl bakom en utbyggnad av förskolan. Sverige hade internationellt sett 
sen skolstart och i direktiven till utredningen sades att det skulle vara av värde om vissa moment som 
behandlades i skolans lågstadium förbereddes i förskolan. 

Att integrera handikappade barn (barn med särskilda behov) sågs som en viktig del av 
förskoleverksamheten. 

Förskolans utbyggnad var intimt förknippad med kraven på jämställdhet mellan könen och social 
jämlikhet (Persson 1998, s 41). 

Barnstugeutredningen innebar en förändrad pedagogisk syn på förskolan, där det 

vetenskapliga tänkandet skulle forma verksamheten. Barnstugeutredningen introducerade, 

dialogpedagogiken, som byggde på Jean Piagets och Erik H Erikssons teorier. Det nya 

synsättet innebar att barnen i förskolan skulle ses som individer med individuella möjligheter 

till utveckling. Genom observationer skulle personalen i dialog och samspel med barnen 

stimulera till vidare utvecklingsmöjligheter. Det nya synsättet innebar också att förskolan 

skulle vara ett komplement till hemmet. Förskolan skulle arbeta för ett positivt 

föräldrasamarbete, istället för att uppfostra föräldrarna (Persson 1998). Dialogpedagogiken 

skulle enligt Gerda Simmons-Christenson i Förskolepedagogikens historia (1997) präglas av 

samspel och ömsesidighet mellan barn och vuxen i förskolan. Efter barnstugeutredningen 

följde en Arbetsplan för förskolan (1981) och Pedagogiskt program för förskolan (1987). 

Arbetsplanen och Pedagogiskt program utarbetades av socialstyrelsen som då var 

tillsynsmyndighet för förskolan, dokumenten var endast rådgivande. Från att tidigare 

organiserats under Socialstyrelsen tog utbildningsdepartementet över ansvaret för förskolans 

organisation och sedan första januari 1998 är skolverket tillsynsmyndighet även för förskolan.  

Förskolans läroplan trädde i kraft den första augusti 1998. Lpfö 98 är en förordning med 

bindande föreskrifter som regeringen utfärdat. Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker 

vilka krav staten ställer på verksamheten, den uttrycker också vilka krav och förväntningar 

barn och föräldrar kan ha på förskolan. Därmed blev förskolan den första länken i 

utbildningssystemet. 
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Specialpedagogikens inträde i förskolan 
Förskolan har ingen specialpedagogisk tradition så hur har förskolan hanterat barn i behov av 

särskilt stöd? Utifrån det historiska perspektivet är traditionen att vistas i förskolemiljön, en 

åtgärd som stimulerar och kan vara tillräcklig för barn i behov av särskilt stöd. Traditionen 

visar att stödet till barn i behov av särskilt stöd oftast ges inom ramen för den egna 

verksamheten. Vi kan dock utläsa från förskolans styrdokument att när den ordinarie 

verksamheten inte räcker som stöd för barnen, ger dokumenten även rekommendationer om 

andra åtgärder. I socialstyrelsens Pedagogiskt program för förskolan (1987) står att målen, 

arbetsuppgifter samt ansvaret omkring barn i behov av särskilt stöd bör dokumenteras i en 

individuell plan. Kvalificerat stöd till personalen i form av handledning, fortbildning och 

samarbete med experter rekommenderades för att utveckla pedagogernas kompetens. 

Personalförstärkning eller minskade barngrupper var andra åtgärder för att möta barn i behov 

av särskilt stöd. Socialstyrelsen ger även rekommendationer av specialpedagogiska 

kunskaper. De skriver:  

I kommunens förvaltning bör det finnas tillgång till stöd och handledning i form av specialpedagogisk 
kunskap (Pedagogiskt program för förskolan 1987, s 25). 

Skolverkets Kvalitet i förskolan (2005) ger rekommendationer om stödinsatser för barn i 

behov av särskilt stöd.  Vi har tidigare nämnt att traditionen inom förskolan är att stödet till 

barn i behov av särskilt stöd främst ges inom ramen för den egna verksamheten, en tradition 

som gäller än idag.  

En viktig princip som gäller i förskolan är att barns behov av särskilt stöd skall tillgodoses i den ordinarie 
verksamheten hellre än genom särlösningar (Skolverket 2005, s 33).  

God kvalitet på verksamheten i förskolan kan räcka som insats för många barn i behov av 

särskilt stöd. Ibland kan även särskilda stödinsatser krävas i form av personalförstärkning till 

barngruppen eller som individuellt stöd riktat till ett barn. För att stödja pedagogerna i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd kan handledning och konsultation inom det 

”specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området behövas” (Skolverket 2005, s 

24). Anpassning av lokaler eller sänkt barnantal i gruppen är exempel på andra åtgärder som 

kan krävas. Bedömningar och insatser runt barn i behov av särskilt stöd ska alltid ske i 

samverkan mellan ledning, personal samt föräldrar (Skolverket 2005).  

2.7 Skolans traditioner 
Inga-Lill Vernersson (1998) skriver om skolans specialpedagogiska traditioner. År 1942 

reglerades vilka barn som skulle få en anpassad undervisning. Ett av syftena var att övriga 
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barn skulle befrias från det hinder som ansågs att de svagbegåvade utgjorde. Specialläraren 

var en klasslärare som hade hjälp- och särklasser. Färdigheter tränades på de områden där 

barnen var svaga, med hjälp av anpassat material och i långsamt tempo.  Mats Börjesson och 

Eva Palmblad (2003) redaktörer till boken Problembarnets århundrade skriver att skolans 

tradition är att förklara problem och svårigheter som uppstår med att förlägga dem till barnets 

egenskaper. Genom benämningar och diagnoser som ”sinnesslö”, ”ordblind”, ”ADHD” eller 

”i behov av särskilt stöd” förskjuts problemet till barnet. Debatten som förs idag om barn i 

behov av särskilt stöd är ungefär densamma som för över 100 år sedan menar Börjesson och 

Palmblad. Debatten handlar om barn som anses vara besvärliga och avvikande. Idag talas det 

om barn med koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, socioemotionella svårigheter 

och barn med bokstavsdiagnoser som exempelvis DAMP eller ADHD. Då talades det om 

idioti, vanartade, sinnesslöa och ordblinda barn. Historiskt sett så har problemen ändrats över 

tid och olika personlighetsdrag har värdesatts. För 100 år sedan i det auktoritära samhället 

skulle barnet vara karaktärsfast. Egenskaper som ängslighet och svaghet uppskattades inte och 

genom härdning skulle barnen bli tåliga och uthålliga. På 1900- talets mitt var det de nervösa 

och oroliga barnen som uppmärksammades. Idag är det främst de okoncentrerade samt 

egensinniga barnen som anses vara problematiska och egenskaper som socialkompetens 

värderas högt. Oavsett tid så har man använt sig av särskiljande åtgärder för att lösa 

problemen med de problematiska barnen menar författarna. De skriver  

Över hela 1900-talet kan man se att det avvikande inom skolans värld avskiljs från det normala åt olika 
håll (Börjesson, Palmblad 2003, s 21).  

Över tid har syftet med segregeringen förändrats. Det historiska syftet med segregering av 

problembarnen var främst med tanke på normalklassens bästa. I dag motiveras de särskiljande 

åtgärderna med att det är för de avvikande barnens bästa (Börjesson, Palmblad 2003).  

Lagstadgad specialundervisning 
Specialundervisningen lagstadgades 1955. Det fanns klasser där barn med likartade 

svårigheter samt handikapp testades och grupperades. Under 60-talet, i samband med att 

grundskolereformen genomfördes, expanderade specialundervisningen. De externa klasserna 

för rörelsehindrade blev erkända som specialklasser i grundskolan. År 1967 antogs 

omsorgslagen där alla utvecklingsstörda fick rätt till undervisning.  För att möta olikheter hos 

barn startade speciallärarutbildningen 1962. Vernersson (1998) skriver om speciallärarrollen i 

sin rapport om speciallärarnas arbete. Den hade tre utbildningslinjer som riktade sig mot de 

olika specialklasserna inom grund- eller särskolan. Specialläraren var en undervisande lärare.  
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Utbildningen för specialläraren inriktades i huvudsak på kunskaper om diagnos av elever med handikapp 
samt undervisningsmetoder och skolans åtgärder för att anpassa eleverna till samhället (Vernersson 1998, 
s 21).  

Bengt Persson (1997) menar att integreringen av särskolebarn som förordades i Lgr 69 visar 

en förändring i synen på vad som orsakade att barnen inte nådde målen i skolan. En möjlig 

orsak kunde vara skolmiljön. Tidigare var den rådande synen på barns skolproblem att barnet 

hade defekter eller brister som skulle åtgärdas. 

Förändrad syn på skolsvårigheter 
SIA-utredningen, Skolans inre arbete (SOU 1974:53) lade fram sitt betänkande 1974.  Den 

förändrade synen på vad som orsakar skolsvårigheter kan utläsas i skolans läroplaner. Det 

ekologiska synsättet började influera specialpedagogiken på 70-talet, att barn lär genom 

stimulans i en god inlärningsmiljö. Detta tog SIA-utredningen fasta på. Behovet av 

individanpassad hjälp skulle tillgodoses genom att specialläraren skulle komplettera och 

samordna undervisningen med barnets klass och lärare. Bengt Persson (1997) menar att 

undervisningen inte förändrades nämnvärt. Vernersson (1998) skriver att specialpedagogiken 

historiskt sett   

… uteslutande varit förknippad med specialundervisningens organisation och verksamhet. Därmed inte 
sagt att den specialundervisning som bedrivits alltid varit influerad av specialpedagogik. (Vernersson 
1998, s 19). 

SIA-utredningen visade på ett nytänkande och menade att specialpedagogiken behöver 

påverka skolans mål, organisation och arbetsformer. Det blev en förändring av arbetsformerna 

för specialpedagogiken. Vernersson (1998) skriver att arbetsenheten blev basen för det 

specialpedagogiska arbetet och specialklassen som organisation upphörde. Tanken var att det 

skulle skapas gynnsamma förutsättningar för barnet och att barnet själv skulle vara delaktig i 

denna process. Dessutom framlades tanken på att skolans arbetsformer måste bli mer flexibla 

och arbetslagets betydelse för skolutvecklingen betonades. Inom ramen för arbetslaget skulle 

de flesta barn kunna få sin utbildning. Endast en liten del av barnen behövde då få gå i en liten 

grupp utanför arbetsenheten (SOU 1998:66). ”Specialpedagogiken blev en angelägenhet för 

alla lärare” (Vernersson 1998, s 18). När ett barn hade svårigheter skulle arbetslaget först 

pröva arbetssättet för att gemensamt lösa problemet och ett åtgärdsprogram skulle upprättas.  I 

dag har synen på både specialpedagogiken och skolans verksamhet breddats bl a med hjälp av 

pedagogiska, sociokulturella och filosofiska aspekter.  Lpo 94 kap 1 beskriver hur skolan ska 

agera utifrån att barn är olika. Under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det:  

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 
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skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (SKOLFS 1994:1 senaste lydelsen).  

Sia-utredningen innebar ett nytänkande inom skolverksamheten och för oss vidare till skolans 

förändringsbenägenhet. 

Skolans förändringsbenägenhet 
Det har dock funnits svårigheter med att implementera synen på olikheter i skolan. Berg 

(1999) skriver om glappet mellan reformerna och arbetssättet i skolan. Han menar att skolan 

ska ses som en ”kultur” vars rötter är förankrade i traditioner. Berg menar att styrdokumenten 

är de ”yttre gränserna” för skolans verksamhet och visar statens mål med bildningen. Dessa 

har historiskt sett förändrats och försök att reformera skolan har gjorts. Han menar att 

reformförsöken möjligen har ändrat formen för skolorganisationen men inte de värderingar 

som styr verksamhetens inre. Den traditionella verksamheten beskriver han som de ”inre 

gränserna”. Inom de gränserna finns det handlingsutrymme som pedagogerna nyttjar. Till det 

”inre” hör ”kårandan” det vill säga de dominerande yrkesnormer som råder bland lärarna. Det 

innefattar villkor för samverkan, planering och förändring. Författaren drar slutsatsen att det 

historiska kulturarvet stått emot statens reformförsök och att det kulturella arvet utövar en 

starkare styrning på innehållet i skolans verksamhet (Berg 1999). 

Även Börjesson och Palmblad (2003) belyser skolkulturens påverkan i synen på barn. De 

menar att inom skolkulturen finns gränser för vad som anses vara normalt och acceptabelt vad 

gäller beteenden, uppföranden och rörlighet. Gränser som barn måste acceptera och anpassa 

sig till för att inte bli ett barn med problem. Magnus Tideman, Jerry Rosenqvist, Birgitta 

Lansheim, Lisbeth Ranagården och Katharina Jacobsson (2004) är eniga med författarna Berg 

(1999) samt Börjesson och Palmblad (2003) när de skriver att barns svårigheter upptäcks och 

bedöms i förhållande till skolans referensram. Ofta är det i skolan som barns svårigheter 

uppmärksammas ”inte för att barnen nödvändigtvis ‘har’ problem, utan för att skolan vid 

varje tidpunkt kräver vissa sätt att fungera” (Tideman m fl 2004, s16).  

Både inom förskolan och skolan finns en förförståelse och normer för vad som anses normalt. 

Det finns en uppfattning om det ”normala” barnet, som förväntas uppträda, tänka och handla 

på ett visst sätt. Det är i relation till det normala barnet som det avvikande och problematiska 

barnet upptäckts (Börjesson, Palmblad 2003). 
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2.8 Samverkan 
I förslaget till läroplan för förskolan (SOU 1997: 157) förs tankarna fram om en pedagogisk 

kontinuitet och att övergången mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och den 

obligatoriska skolan skall underlättas. För att detta skall vara möjligt krävs att de olika 

verksamheterna har en gemensam pedagogisk grundsyn och genom samverkan ges 

möjligheter till att överbrygga verksamheternas traditioner. De olika skolformerna har enligt 

förslaget ett gemensamt ansvar att samverkan kommer till stånd. Förskolan skall finna former 

för att avsluta förskoleperioden och ansvarar för att vissa praktiska förberedelser inför den 

kommande övergången görs, samt att barn som har behov av särskilt stöd skall ges särskild 

uppmärksamhet. Det yttersta ansvaret för att samverkan sker har rektor. När förskolans 

läroplan antogs och började gälla i augusti 1998 blev samverkan ett led i barnens utveckling 

och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Lpfö 98 anger riktlinjer för samverkan med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Inför övergången till de nya verksamheterna skall 

arbetslaget i förskolan utbyta kunskaper och erfarenheter med de olika skolformerna samt 

avrunda förskoleperioden genom att samverka med berörd verksamhet. Lpo 94 anger liksom 

förskolans läroplan riktlinjer för samverkan vid övergång till annan skolform. Läraren skall 

enligt riktlinjerna sträva efter att samarbeta och utbyta kunskaper med förskolan, 

fritidshemmet och de gymnasiala utbildningar som barnet skall fortsätta till. I samarbetet skall 

barn i behov av särskilt stöd ges särskild uppmärksamhet. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att belysa skillnader och likheter i synen på barn i socioemotionella 

svårigheter hos pedagoger på förskola och skola. Vi vill undersöka om det finns skillnader i 

förskolan och skolans traditioner som påverkar valet av åtgärder för att komma tillrätta med 

svårigheterna. Vi vill också ta reda på vilken samverkan det finns mellan skolformerna för att 

överbrygga svårigheterna för barnen. Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 

• Vilka likheter och skillnader finns i synen på barn som befinner sig i socioemotionella 

svårigheter mellan pedagogerna i förskolorna och pedagogerna i skolorna?  

• Vilka likheter och skillnader finns i åtgärderna för att komma tillrätta med 

svårigheterna mellan förskolorna och skolorna och hur motiverar pedagogerna valet av 

åtgärder?  

• Hur påverkar traditionen valet av åtgärder i de olika verksamheterna?  

• På vilket sätt befrämjar åtgärderna samspel mellan barnet och omgivningen? 

• Hur samverkar förskola och skola? 

3.1 Avgränsning 
Specialpedagogiken omfattar barns behov av särskilt stöd som under kortare eller längre 

perioder behöver någon form av extra stöd i sin utveckling. Specialpedagogiken är ett stort 

område. Vi avgränsar vår studie till problematiken med barn i socioemotionella svårigheter. 

Vi avgränsar oss ytterligare till barn som inte är diagnostiserade eller har ett fysiskt handikapp 

utan till de barn som har svårigheter med att hantera sina känslor i relation till omgivningen 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de överväganden vi gjort vid valet av 

undersökningsmetod, urval, genomförande, etiska aspekter samt analysmetod. 

4.1 Metoder för datainsamling 
Ib Andersen (1998) skriver i sin bok Den uppenbara verkligheten ”Metod är ett systematiskt 

sätt att undersöka verkligheten på” (Andersen 1998, s 13). Kvalitativa och kvantitativa 

metoder utgör den vetenskapliga forskningens två spår. Det kvantitativa spåret bygger på 

mängd, där ett stort underlag söks för förklarande av kunskaper medan det kvalitativa spåret 

bygger på en djupare förståelse av en kunskap.  Vilken metod som är lämpligast väljs utifrån 

forskarens syfte och forskningsfråga. Det är syftet och frågeställningarna i undersökningen 

som avgör om en kvalitativ eller kvantitativ metod är mest lämplig (Andersen 1998).  

4.2 Överväganden vid val av metod 
Vid valet av metod har vi gjort ett övervägande mellan enkät som är en kvantitativ metod och 

intervjuer som är en kvalitativ metod. Steinar Kvale (1997) skriver att intervjun som metod 

används om forskaren vill göra en djupgående studie och få en förståelse av människors 

tankar samt personliga erfarenheter. Enkäter vänder sig till dem som vill mäta eller få en 

förklaring på ett fenomen eller problem (Andersen 1998). Utifrån vårt syfte och 

forskningsfrågor har vi kommit fram till att kvalitativa intervjuer är den metod som bäst ger 

oss den information vi söker, eftersom vi är intresserade av att få ta del av pedagoger i 

förskolan och skolans resonemang omkring barn i socioemotionella svårigheter. Vi vill också 

få kunskap om traditionerna har någon betydelse för valet av åtgärder och hur pedagoger 

motiverar valen av åtgärder. Syftet med undersökningen är att se likheter och skillnader 

mellan de olika pedagogernas syn på problemen genom att ta del av förskollärares, lärares och 

specialpedagogers tankar och personliga erfarenheter. En enkät begränsar respondentens 

svarsmöjligheter, dels genom att frågeformuläret innehåller redan färdiga svarsalternativ och 

dels är utformat utifrån våra tankar, begrepp och förförståelse. En enkät ger oss ett större 

underlag och möjlighet till att göra generaliseringar, men det efterfrågas inte i denna 

undersökning. Eftersom vi är ovana att undersöka på ett forskningsmässigt korrekt sätt är det 

viktigt att undersökningen ger en möjlighet för både frågeställaren och respondenten att be om 

förtydliganden. Den möjligheten finns inte vid en enkätundersökning. Vi bedömer att vi har 

större möjlighet att få den information vi söker med hjälp av kvalitativa intervjuer. Valet av 

metod har också styrts av vad vi får ut i förhållande till den tid som vi har till förfogande. 
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4.3 Kvalitativa intervjuer 
Ordet ”intervju” har sitt ursprung i det franska entrevue och det engelska interview – ”mellan 

två seenden”, ”mellan två synpunkter” (Kvale 1997, s 9). I den kvalitativa forskningsintervjun 

byggs kunskap upp, genom samspel, i form av ett utbyte av synpunkter mellan två eller flera 

personer kring ett ämne av gemensamt intresse enligt Kvale (1997). Han beskriver den form 

av halvstrukturerad intervju som vi använt oss av. I den används olika temaoråden som 

utgångspunkt för intervjun. Genom att det inte finns några på förhand givna regler skapar det 

stora möjligheter för intervjuaren att utveckla sin kunskap insikt och intuition. Att intervjua är 

ett hantverk som är mer besläktat med konst än med standardiserade samhällsvetenskapliga 

metoder. Författaren skriver vidare att kunskap frambringas ”i mötet mellan intervjuarens och 

intervjupersonens synpunkter” (Kvale 1997, s 117).  Han beskriver olika sätt att ställa frågor 

och framhåller det aktiva lyssnandet som viktigt. Intervjuaren behöver vara engagerad och 

nyfiken för att den intervjuade ska öppna sig. Följdfrågor och förtydliganden av det sagda är 

viktiga i den halvstrukturerade intervjun.  Om den intervjuade konfronteras under intervjun 

med de motsägelser i budskapet som intervjuaren uppfattat, så kan den intervjuade förtydliga 

vad han/hon menar (Kvale 1997).  

4.4 Urval 
Undersökningen är gjord i en mellansvensk stad i två likvärdiga skolområden med blandad 

bebyggelse. I båda bostadsområdena finns villor, insatslägenheter och hyreshus. Intervjuerna 

är förlagda till en förskola och en F-6 skola i varje område. Totalt har tre förskollärare, två 

lärare och fyra specialpedagoger intervjuats. Vår tanke med urvalet är att en förskollärare och 

en specialpedagog som arbetar inom samma förskola tillsammans ger en bild av hur 

svårigheter hanteras, likaså ger en lärare och en specialpedagog inom samma skola en bild av 

hur skolan hanterar svårigheter. Med hänsyn till reliabiliteten, mätinstrumentets tillförlitlighet, 

har vi valt att förlägga intervjuerna till förskolor och skolor vi inte har någon anknytning till.  

Vi vill inte hamna i en situation där vår tolkning av svaren är färgade av vad vi vet om 

personen eller verksamheten sedan tidigare. Vi har valt förskolor och skolor som är 

jämförbara, det vill säga det finns en likhet vad gäller vilka åldrar som omfattas och vilken typ 

av upptagningsområde de har. Vi har inte tagit hänsyn till att storleken på skolorna skiljer sig 

åt eller att det kan finnas olika ekonomiska förutsättningar som kan ha påverkat pedagogernas 

upplevelse av stödet. Generaliseringar går inte att göra eftersom undersökningen dels är för 

liten, men också för att en intervju aldrig kan upprepas och bli exakt likadan. 
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Det finns inget exakt svar på hur många intervjupersoner som behövs för en undersökning 

menar Kvale (1997). Antalet intervjupersoner styrs av det antal personer som behövs för att få 

svar på det man vill veta. De yrkesgrupper vi har intervjuat är förskollärare, lärare samt 

specialpedagoger på förskola och skola. Vårt urval av intervjupersoner är grundat på att det 

finns fler yrkeskategorier som deltar vid utformandet av åtgärder och synen på problem och 

åtgärder kan skilja sig åt pga yrkesroll. Pedagogerna är de som dagligen ska skapa goda 

förutsättningar för lärande och deras syn på barns svårigheter är därför viktiga. När 

pedagogerna av olika skäl känner att de inte har ork eller redskap att hantera den dagliga 

situationen är det oftast specialpedagogen som de vänder sig till för att få hjälp att hantera 

situationen. Av det skälet har vi valt att intervjua båda yrkeskategorierna. Det ger 

undersökningen större validitet. Om vi endast intervjuat en yrkeskategori t ex pedagogerna, 

hade bilden blivit för snäv. 

4.5 Genomförande med hänsyn till etiska aspekter 
Med hänsyn och respekt för intervjudeltagarna har vi utgått från vetenskapsrådets fyra krav på 

etiska ställningstaganden i vår uppsats. De fyra krav som vetenskapsrådet (2005) ställer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de personer som berörs av undersökningen ska noggrant 

informeras om studien och dess syfte (Vetenskapsrådet 2005). För att tillgodose 

informationskravet tog vi först kontakt med rektorerna på de aktuella förskolorna och 

skolorna, dels för att få tillstånd till att göra intervjuer samt att rektor kunde informera 

medarbetarna i respektive verksamhet om vår förfrågan att använda deras förskolor och skolor 

i vår undersökning. Utifrån rektors tillåtelse och intresserade medarbetare har eftersökta 

respondenter anmält intresse att delta.  Med hänsyn till informationskravet har även ett 

intervjubrev bifogats (bilaga 1) till intervjudeltagarna där information givits i förväg om 

studiens syfte, vilka frågeområden (bilaga 2) som skulle belysas och att vi önskat att spela in 

intervjun på ljudband.  

Frågeområdena i intervjuguiden är noggrant utarbetade för att ge oss svar på syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna till specialpedagogerna formulerades annorlunda för att ge 

en komplettering till förskollärarnas och lärarnas svar på frågorna. Specialpedagogerna 

arbetar på flera nivåer med helheten runt ett barn. Frågorna under synsätt anser vi ge oss svar 

på vilka likheter och skillnader det finns i synen på barn som befinner sig i socioemotionella 

svårigheter mellan pedagogerna i förskolorna och pedagogerna i skolorna. Frågorna berör 

deras definitioner och erfarenheter av barn i socioemotionella svårigheter. Frågeområdet 
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åtgärder ger oss svar på vilka likheter och skillnader det finns i åtgärderna för att komma 

tillrätta med svårigheterna mellan förskolorna och skolorna och hur åtgärderna motiveras av 

pedagogerna. Utifrån följfrågor och respondenternas svar kan vi tolka hur traditionen 

påverkar valet av åtgärder i de olika verksamheterna. Det är även vår tolkning som avgör om 

vi anser att åtgärderna befrämjar samspel. Frågorna under samverkan anser vi ge oss svar på 

hur förskolan och skolan samverkar. 

Vi planerade att vara två intervjuare som skulle delta under intervjuerna för att på detta sätt 

uppmärksamma att alla frågeområden berördes. Respondenterna kan ha upplevt detta som en 

maktposition genom att vi var två mot en men respondenterna informerades om detta i förväg. 

Vid två intervjutillfällen fanns det önskemål från den utvalda respondenten att även få vara 

två intervjudeltagare under intervjun. Med hänsyn till vetenskapsrådets (2005) samtyckeskrav 

som innebär att deltagandet i undersökningen ska vara frivilligt och ske på deltagarens villkor 

godtog vi respondentens önskemål. Av samma anledning tillmötesgick vi två respondenters 

önskemål om att få intervjufrågorna i förväg. Vem av oss som intervjuat har styrts av vilken 

dag och tid som respondenterna kunnat ta emot oss. Av samma skäl har det vid tre 

intervjutillfällen varit en intervjuare istället för två.  Vi har spelat in intervjuerna på ljudband 

för att underlätta transkriberingen och säkerställa att vi inte omformulerar det som sagts. I en 

av intervjuerna misslyckades ljudbandsinspelningen och där har resultatet byggts på 

anteckningar som säkerställdes av respondenten i efterhand. De intervjupersoner som deltagit 

i vår undersökning är utlämnade till hur vi hanterar, tolkar och analyserar deras svar. Vi har 

därför låtit intervjupersonerna ta del av sammanställningen av den färdiga intervjun för att få 

deras bekräftelse på att vi har tolkat deras svar rätt. För att säkerställa anonymiteten enligt 

vetenskapsrådets (2005) konfidentialitetskrav som innebär att personerna som deltar i 

undersökningen ska garanters anonymitet och inte kunna identifieras av utomstående har vi 

kodat intervjupersonerna, förskolorna samt skolorna och uteslutit all information som kan 

förknippas med respondenterna. De uppgifter och resultat som framkommer i vår 

undersökning kommer endast att användas till det syfte vi har med vår uppsats, vilket 

överensstämmer med vetenskapsrådets nyttjandekrav. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna 

som framkommer i undersökningen endast får användas till det ändamål forskningen syftar 

till. Detta har respondenterna informerats om och bandinspelningarna samt utskrifter kommer 

att raderas när C-uppsatsen är godkänd. Samtliga intervjuer avslutades med frågan om 

respondenterna hade något att tillägga. Vetenskapsrådet (2005) ger rekommendationer om att 
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låta deltagarna, om intresse finns, ta del av resultatet av undersökningen. Det har vi för avsikt 

att tillmötesgå. 

4.6 Val av analysmetod 
Andersen (1998) menar att analys av intervjuer är en pågående process eftersom forskaren 

finns med under hela forskningsprocessen och genomför undersökningen, dokumenterar 

intervjuerna skriftligt, analyserar och tolkar. Analys av insamlad data innebär att kategorisera 

och beskriva det som framkommit i undersökningen. Genom analysen skapas en 

överskådlighet av det insamlade materialet. Andersen menar att all information som inte är 

relevant för forskningens syfte och problemställning kan uteslutas. Analys är: 

de enskilda delarna i en helhet 

att undersöka de enskilda delarnas relationer till varandra och eventuellt till att urskilja helheten 
(Andersen 1998, s 179). 

Vid analys av kvalitativ data såväl som kvantitativ data förutsätts att forskaren har en 

helhetsförståelse inom det aktuella området för att kunna fokusera på de viktigaste delarna, 

det vill säga de delar som är relevanta för forskningsfrågan. Vårt val av analysmetod är att 

använda ad hoc metoden som Kvale (1997) har hämtat från Miles och Huberman. Ad hoc 

metoden betyder att det finns en frihet att växla mellan flera olika tekniker för att skapa 

mening i kvalitativa texter. De beskriver flera olika tekniker. Vi har valt att främst använda 

dessa:  

• att lägga märke till mönster och teman 

• att ställa samman det som hör ihop 

• att räkna, att skapa kontraster och göra jämförelser  

• att uppdela i faktorer  

Vårt tillvägagångssätt i analysarbetet innebar att efter genomförd intervju skrevs 

bandinspelningen ner i sin helhet. Därefter gjordes meningskoncentrering, det vill säga att 

texten koncentrerades så att den blev mer koncis men ändå innehållsmässigt motsvarade de 

intervjuades ord (Kvale 1997). De delar av intervjun som inte var relevanta för resultatet togs 

bort så att materialet blev mer hanterbart. Sedan organiserade vi materialet i teman och ställde 

samman det som hörde ihop. Därefter räknades hur ofta vissa begrepp förekom, vi jämförde 

sedan yrkeskategoriernas utsagor och fann likheter och skillnader. Utifrån den information vi 

fått fram av resultatet har tolkningar gjorts. Andersen (1998) skriver att genom analysera, 
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vrida och vända på den insamlade informationen görs tolkningar utifrån våra erfarenheter och 

tidigare kunskaper. Tolkning är ett sätt att få förståelse för ett problem eller fenomen. 

Tolkning av resultaten innebär att vi bedömer relevansen och betydelsen av den information 

som framkommit och prövar alternativa möjligheter till tolkning av resultaten. Heléne 

Thomson (2002) menar att det inte finns några resultat som talar för sig själva, som inte är 

motsägelsefulla eller komplexa. Vid analysen av undersökningen ska den egna påverkan på 

resultatet belysas. Thomson skriver vidare att intervjuaren är ”en aktör som är medskapare av 

data och empiri” (Thomson 2002, s 53).  

5. Resultat och analys 
Resultatredovisningen av intervjuerna från förskola och skola presenteras under rubrikerna 

synsätt, åtgärder samt samverkan.  Intervjuerna med specialpedagogerna redovisas för sig 

eftersom de som grupp tillför undersökningen andra synpunkter kring bemötandet av barn i 

socioemotionella svårigheter.  De åtgärder som beskrivs kategoriseras under tre nivåer, 

organisations-, grupp- och individnivå. Vi använder de delar vi anser är relevanta för vår 

studie. Vi gör en sammanfattning av resultatet och avslutningsvis kommer vi i 

resultatdiskussionen belysa likheter och skillnader i resultatet mellan förskola och skola. De 

citat som används i resultatredovisningen är anpassade till skriftspråk, men har inte 

omformulerats och längre pauser i citat markeras med ett bindestreck (-). I presentationen av 

resultatet använder vi en del av respondenternas uttryck som kan uppfattas vardagliga. Vi vill 

att resultatet ska präglas av respondenternas känsla och upplevelse. 

5.1 Resultat av intervjuer med förskollärare 
Två intervjuer med tre förskollärare har genomförts på två olika förskolor i två olika 

skolområden. På en av förskolorna fanns önskemål om att få delta två förskollärare under 

intervjun. Med hänsyn av samtyckeskravet godtog vi deras önskemål. En av förskollärarna 

har efter önskemål fått frågorna i förväg. För att trygga respondenternas anonymitet ger vi 

ingen närmare presentation av förskolorna, förutom att de intervjuade förskollärarna arbetar 

på avdelningar med äldre förskolebarn. Vi benämner förskolorna som förskola A samt 

förskola B och vi ger förskollärarna benämningarna 1, 2 samt 3. De intervjuade förskollärarna 

har arbetat som förskollärare sedan år 1976, 1983 respektive år 2000.   

Synsätt 
Samtliga intervjuade förskollärare har erfarenhet av barn i socioemotionella svårigheter och 

på båda förskolorna finns ett flertal barn i gruppen som kan definieras som barn i 
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socioemotionella svårigheter. I sina definitioner av barn i socioemotionella svårigheter 

beskriver förskollärarna barn som har svårigheter med relationer, barn som har svårt att 

samspela med andra och visa empati. Förskollärarna beskriver också barn som har svårigheter 

i leken med leksignaler och turtagning samt barn som är utåtagerande eller inåtvända, barn 

som visar på någon form av emotionell störning. Förskollärare 3 ger följande definition på 

barn i socioemotionella svårigheter: 

Det är inte alltid så att barnen behöver vara aggressiva för att visa en emotionell störning, kan vara 
inåtvända - sitta inneslutna i sig själva - under ett bord (förskollärare 3).  

Från förskola A uttrycker förskolläraren att en del problem kommer och går medan andra är 

mer långvariga och består över tid. Några av barnen är inne i sig själva, de har svårt att dela 

med sig, de kan bli aggressiva och frustrerade. Gemensamt för de båda förskolorna är att 

respondenterna ger ett starkt uttryck för att de har en krävande arbetssituation med ett flertal 

barn som kan definieras som barn i socioemotionella svårigheter eller av andra orsaker 

bedöms vara i behov av stöd. På båda förskolorna finns också barn som är under utredning. 

Från förskola B uttrycktes följande:  

Man är så himla slut när man kommer härifrån, man är som en trasa liksom - liksom varje dag 
(förskollärare 2). 

På förskola A uttrycktes:  

Det är jätte tufft, jag tror att jag aldrig har varit med om något tuffare än vi har just nu (förskollärare 1).  

På förskola B berättas om ständigt återkommande diskussioner med barn som är inblandade i 

konflikter. Förskollärare 2 och 3 uttrycker att det är samma diskussioner som återkommer 

med samma barn flera gånger under dagen. Det upplevs som en svårighet och det tar mycket 

på krafterna. Från förskola B beskriver förskollärare 2 sina tankar när konflikt med ett barn 

uppstår: 

Man vet ju aldrig vad som har hänt liksom fast man står bredvid, så vet man inte vad som hänt, när det 
blir en sådan här situation. Vad som hänt - vad som utlöste det hela. Det är barn som är under utredning 
också - man funderar vad som hänt innan eftersom det har varit krångel i hela deras uppväxt - i flera år. 
Och då vet man att det är föräldrar som inte kan säga ifrån som är väldigt jag svaga, så kan det ha varit 
skilsmässa dessutom, i vissa fall kan man se att det har en förklaring i alla fall. Men vi har några föräldrar 
som är väldigt jag svaga (förskollärare 2). 

När konflikter uppstår hanteras de olika från gång till gång. Samma förskollärare berättar: 

Ibland får man gå iväg med barnet, ibland kan man sitta ner, ibland får man vänta tills det sprungit runt 
och skrikit färdigt - sen ta barnet. Det är liksom vi har ju en resurspedagog som är inne och jobbar med 
flera utav barnen (förskollärare 2). 

Det förs ett likartat resonemang om orsakerna till barn i socioemotionella svårigheter mellan 

de två förskolorna. Under intervjuerna med förskollärarna framkommer att de främsta 
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orsakerna till barn i socioemotionella svårigheters beteende kan härledas till individen genom 

ärftliga faktorer eller hemförhållanden.  

Ja det kan dels vara ärftliga saker, sedan kan det vara hur det ser ut hur hemförhållandena ser ut och 
sedan… (förskollärare 1). 

Vidare uttrycker samma förskollärare: 

Dels hur barngruppen ser ut dels är det också, ja det sociala runt omkring hemma hemförhållandena. Det 
är mycket som kan spela in (förskollärare 1). 

På förskola B uttrycker förskollärare 2 och 3 att orsakerna till svårigheterna runt barn i 

socioemotionella svårigheter inte kan härledas till gruppen. Om barnet placeras i en annan 

grupp med en annan social konstellation skulle barnet uppvisa samma beteende och 

problemen skulle finnas kvar.  

De som har varit jobbiga förut är jobbiga här - det är inget som har vänt (förskollärare 2). 

Vidare uttrycks på förskola B: 

Det behöver inte vara gruppen ”Kalle” kan ha en dålig dag i sej. ”Kalle” kan ha haft bråk hemma med 
föräldrarna - haft bråk med storasyster, lillasyster, storebror, lillebror. Han kan ha vaknat på fel sida. Han 
kan komma hit och inte fått tagit med en leksak. Mycket hemifrån kan han ha tagit med sig - aggressioner 
och problem hemifrån (förskollärare 3).  

Vi var tvungna att leda respondenterna med våra frågor för att komma in på andra orsaker till 

barn i socioemotionella svårigheters beteende.  

Det vore ganska enkelt att bara skylla det på familjesituationen egentligen eller det vore ganska bekvämt 
att bara skylla på det - då hade man i alla fall en orsak, en konkret orsak men - jag tror att det är enkelt att 
bara säga att det är det eller det (förskollärare 3). 

Åtgärder  
De åtgärder som förekommer på förskolorna är såväl organisations-, grupp- som 

individinriktade. På grund av den tunga arbetsbelastningen har förskola A ett sänkt barnantal i 

gruppen med två barn samt 50 % extra i personalbemanning. Förskola B har en resurspedagog 

(resursperson med pedagogisk utbildning) för ett barn men resurspedagogen deltar även i 

arbetet med övriga barn och förskollärarna på avdelningen stödjer resurspedagogen i arbetet. 

Pedagogerna på förskola B har anpassat sitt schema så att det passar verksamheten och det ges 

möjligheter till att dela barngruppen i mindre grupper. Det ger förutsättningar för någon i 

arbetslaget att ge barnet i behov av särskilt stöd stimulans, som riktar sig särskilt för det 

barnet, tillsammans med andra barn i en mindre grupp. Att det sker tillsammans med andra 

barn är något som påpekades noga. Åtgärden att dela barngruppen i mindre grupper är en 

insats som även förekommer på förskola A. Förskolläraren från förskola A berättar: 
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Vi fick dela upp den här barngruppen i tre grupper det gick inte att ha det så där, nu har vi samlingar i tre 
små grupper och dela upp de barn som har olika behov. Det är likadant när vi ska gå till skogen då går vi 
också i mindre grupper med två personal för att kunna handskas med det här, de olika problem barnen har 
(förskollärare 1). 

Båda förskolorna har tillgång till specialpedagog. Förskola A har även psykolog inkopplad i 

arbetet med barnen som är i behov av särskilt stöd. Det är pedagogerna på de två förskolorna 

som tar kontakt med specialpedagogen när de har funderingar kring ett barn. Från förskola B 

berättas att: 

Så fort det är en åtgärd tar man kontakt med henne. Hon är väldigt lätt att få tag på liksom så det är aldrig 
något problem (förskollärare 2). 

Vidare berättar samma förskollärare att:  

Då får hon ta första steget - en bedömning - sen - eventuellt då ta vidare åtgärder - gå vidare med de 
problem som vi har (förskollärare 2). 

För pedagogerna på förskola A har kontakten och tillgängligheten till specialpedagogen 

förbättrats sedan de har fått en specialpedagog som enbart riktar sig mot förskolan, istället för 

den tidigare organisation då specialpedagogen även arbetade mot skolan i ett större 

geografiskt område. Trots tillgängligheten till specialpedagogen uttrycker förskollärare 1 att 

det ofta tar tid innan åtgärder sätts in. På förskola A uppges att:  

Det tar sån tid, tycker vi det tar lång tid vi har barn som fortfarande är under utredning de har olika 
problem, att det kommer igång någonting. Innan vi fick någon som lyssnade på oss, innan vi fick hjälp. 
Det är svårt att få någon respons, att förstå att det här är ett problem (förskollärare 1). 

Nu kommer specialpedagogen till förskolan en gång i veckan. Förskolläraren berättar att: 

Henne kan vi också ringa när vi vill, då vi behöver hjälp och råd från henne (förskollärare 1). 

På förskola B kommer specialpedagogen till avdelningen två gånger i veckan för att arbeta 

enskilt med barn som behöver stöttning med turtagning och språket, cirka femton minuter per 

tillfälle. Specialpedagogen på förskola B har regelbundna träffar med förskollärarna och 

föräldrar dels för att informera föräldrarna om vilket resultatet åtgärderna ger och dels hur 

personalen ska agera för att stödja de berörda barnen. Någon direkt handledning för 

personalen förekommer inte, men förskolläraren berättar att specialpedagogen finns med vid 

vartannat tillfälle av deras planering.  

På båda förskolorna uppger förskollärarna att det finns en öppen dialog mellan pedagogerna i 

arbetslagen och de samtalar mycket med varandra om det som händer i barngruppen samt ger 

varandra stöd i arbetet. Förskolläraren från förskola A berättar: 
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Det fungerar väldigt bra alla är vi lika öppna, ibland ser vi på varandra, du ser inte ut att må bra. Vi 
frågar, hur är det? Vi har samtal hela dagarna liksom så mycket vi hinner, det gör vi i och med att det är 
så tungt. Det krävs så mycket (förskollärare 1). 

Från förskola B ges ett liknande uttryck för dialog och öppenhet mellan personalen: 

Vi pratar väldigt, väldigt mycket med varandra om vad som händer, vad som hänt i gruppen innan - jag - 
börjar på förmiddagen eller du börjar på förmiddagen eller någon annan börjar på förmiddagen - vad som 
hänt på morgonen, vem man har pratat med, vad som har hänt, vilka som varit i konflikt med varandra 
och vilka – föräldrar - så vi briefar varandra hela tiden (förskollärare 3).   

En åtgärd som förskolläraren på förskola A nämner är en önskan om ett ytterligare sänkt 

barnantal men detta kan inte genomföras på grund av kommunens ekonomi. Genom ett 

minskat barnantal i barngruppen kan pedagogerna samtala mer med varandra under dagen och 

göra mer med barnen än i dagsläget. Förskolläraren berättar om sin önskan, att göra något 

barnen har glädje av t ex att se andra saker och ge dem erfarenheter. Som ett exempel ges att 

kunna gå till skogen oftare, ta ut några ur gruppen och göra något enskilt för bara dem.  På 

förskola B känner förskollärarna inga sådana begränsningar. Förskollärare 2 och 3 upplever 

att de har möjlighet att genomföra de aktiviteter de vill på grund av att barnen delas i mindre 

grupper. De ser det också som att förskolan har en större frihet i att inte vara så styrda av de 

mål och ramar som finns inom skolans verksamhet. Åtgärderna som genomfördes på 

respektive förskola visade på förbättringar även om resultaten inte syntes direkt utan först på 

lång sikt. 

Samverkan 
Gemensamt för de två förskolorna är att samverkan med den närbelägna skolan i området är 

begränsad. Det förekommer ingen samverkan med skolan när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd. Den samverkan som förekommer på förskola B är ett gemensamt öppethållande 

på morgon och eftermiddag med fritidsverksamheten på skolan, samt vissa arbetsplatsträffar:  

 Men vi är ofta själva för vi har frågor som bara rör oss (förskollärare 2). 

Förskolläraren från förskolan A berättar om en viss samverkan med förskoleklassen inför 

överlämnandet av de barn som börjar förskoleklass till hösten. Samma förskollärare uttrycker 

ett önskemål om en utökad samverkan med skolan:  

Det finns mycket man kan ta till vara och lära sig av varandra. Man kan lära sig av varandras 
verksamheter och överbrygga svårigheter (förskollärare 1).  

Förskollärare 1 menar att samverkan kan bli bättre eftersom förskolan och skolan ligger 

geografiskt nära varandra. Från förskola A har förskolläraren erfarenhet av samverkan mellan 

verksamheterna från en tidigare arbetsplats. Förskolläraren berättar att det förekom både 
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gemensamma personalkonferenser och diskussionsgrupper, detta upplevdes som positivt. 

Förskollärare 1 uttrycker även att det är en ledningsfråga att främja samverkan. 

5.2 Resultat av intervjuer med lärare 
Två intervjuer med lärare har genomförts på två F- 6 skolor, en lärare från varje skola. De 

representerade skolorna är närbelägna med de förskolor som ingår i vår undersökning. Vi 

benämner skolorna med A och B. Skola A tillhör samma skolområde som förskola A och 

skola B tillhör samma område som förskola B. Båda intervjupersonerna har 1-7 

lärarutbildning och har arbetat som lärare sedan 1995 respektive 1997.  

Synsätt 
Båda lärarna har erfarenheter av barn i socioemotionella svårigheter. Barn i socioemotionella 

svårigheter väcker känslor menar båda intervjupersonerna. Läraren från skola B uttrycker att 

det kan vara svårt att vara professionell, det väcker så mycket känslor och ”ibland blir man 

bara trött på dem”. Det uttrycks också en medkänsla i lärarnas definitioner av barn i 

socioemotionella svårigheter. Lärarna menar att det inte går att ge en generell definition av 

dessa barn. De menar att socioemotionella svårigheter kan yttra sig genom ett utåtagerande 

beteende men det kan även innebära att ha en rädsla eller en tillbakadragenhet som är utanför 

egen kontroll. Läraren från skola A uttrycker: 

… de barnen som liksom har svårt på ett eller annat sätt med känslor, vare sig det om det så sluter sig 
eller är utåtagerande (lärare skola A). 

Läraren från skola B uttrycker sig så här: 

Jag tänker på barn som har svårt att hejda sig, som har svårt att, ja som går upp i affekt så får man väl 
säga. De går upp i en känsla oftast då i ilska kanske, man tycker att det är de barn som märks (lärare skola 
B). 

Samma lärare fortsätter: 

… barnet som då kanske har socioemotionella svårigheter kan vara otroligt blyga. Jag har ett barn som 
kommer till skolan för sent och när han ska dra upp dragkedjan så fastnar den halvvägs. Och då kanske 
det tar fem minuter för att samla sig innan han går in och visar mig, så han sitter i korridoren, så och det 
är ju - Då måste man ända säga det att känslan, oj vad jobbigt (lärare skola B). 

Läraren från skola B kan se skillnader på hur skolan hanterar arbetet med de barn som är 

utåtagerande respektive de som är blyga eller rädda. De barn som är utåtagerande ”missar” 

mer i skolarbetet och får hjälp eftersom skolgången blir lidande, även klasskamraterna blir 

lidande. De blyga eller rädda barnen lämnas mer åt sig själva eftersom de inte stör 

undervisningen. Inga speciella insatser sätts in för de blyga eller tillbakadragna barnen mer än 

att det tas upp i samtal med föräldrar och det berörda barnet. Båda lärarna uppger att 
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skolarbetet fungerar bäst i strukturerade situationer och att det blir oftast konflikter på raster, i 

korridoren och i matledet. Läraren från skola B menar att både strukturerade och röriga 

situationer behövs för att en utveckling skall ske. Barn i socioemotionella svårigheter fungerar 

olika i olika grupper menar samma lärare. I vissa situationer blir barnen ”stora” och tar 

mycket ansvar medan de i andra situationer kan bli väldigt ”små” och oregerliga. Lärarna 

anser att socioemotionella svårigheter kan härledas till problem i hemförhållandena som tar 

sig uttryck i skolan. Läraren från skola B menar att problemen uppstår på grund av att 

föräldrarna har för lite tid för sina barn och orkar inte bryta sitt barns dåliga beteende, samt att 

barnen inte får ”höra att de är älskade”. Samma lärare har erfarenhet av att det är mest pojkar 

som befinner sig i socioemotionella svårigheter. 

Åtgärder  
På skola A finns ett resursarbetslag som består av specialpedagog, resurspedagog och 

speciallärare. Resursarbetslaget kontaktas när läraren inte lyckats lösa problemet själv med de 

resurser som finns i klassen. Läraren på skola B har hjälp i sin klass av en personal från 

fritids, denna person är riktad till hela klassen inte till något enskilt barn. Samma lärare har en 

plan på hur på de inblandade ska hantera situationen om ett barn plötsligt utåtagerar. 

Pedagogerna vet vem som gör vad, till vilket rum de skall gå och vilket material som skall 

användas. När situationen lugnat ner sig återvänder barn och pedagog till klassrummet så 

snart det är möjligt. Från skola B uppger läraren att det saknas resursarbetslag på skolan och 

att ärendena går via specialpedagog till stödteamet som tar upp ärendet för att se om någon 

ytterligare kompetens eller resurs behöver sättas in. Stödteamet består av specialpedagoger, 

skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Båda lärarna uppger att grundtanken är att 

barnet ska få hjälp i klassrummet och få vara kvar i sin normala miljö. 

De åtgärder som görs för barn i socioemotionella svårigheter är individinriktade och är i första 

hand samtal med barn och föräldrar. Vid mer krävande situationer sätts en ”assistent” in för 

att stötta barnet. Från skola A anser läraren att de åtgärder som görs leder till en förbättring i 

de flesta fall, medan läraren från skola B menar att det är svårt att skilja på om det är effekten 

av en insats eller om barnet har mognat i sin utveckling som gör att skolarbetet har gått 

framåt. Båda lärarna uttrycker en önskan om en förändring på organisationsnivå men anser att 

det svårt att genomföra, då skolan av tradition ser ut som den gör, så här uttrycker läraren på 

skola B sin önskan:   

… de här barnen som har det allra svårast, att kunna ge dem en verksamhet där inte lärandet inte måste 
vara kopplat till att sitta i en bänk tyst och lugnt, det de inte klarar. Men samtidigt är det också så att 
barnet vill vara som andra barn, det är barnets största drivkraft barnet vill klara det som kompisarna 
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klarar. Så att mogna där och kanske göra båda saker det skulle jag vilja ge barnen. Det är både genom - 
det är många saker egen utbildning, resurser och tid som behövs då (lärare skola B). 

Som ensam läraren i klassen, uppger läraren från skola A en önskan om tillfällen att dela upp 

klassen i mindre grupper som tillexempel kill- och tjejgrupper. Den möjligheten finns inte att 

tillgå eftersom det hela tiden är enskilda barn som behöver resurserna mer uppger läraren. 

Att få bolla tankar och idéer med specialpedagog eller en annan kollega anser båda lärarna är 

viktigt. Läraren på skola B vill gå ett steg ytterligare och önskar att äldre erfarna lärares 

kompetens skulle tas tillvara mer när det gäller barn i socioemotionella svårigheter. Läraren 

på skola B uttrycker: 

... så att det jag saknar är kanske då att jag får hjälp av en coach, en person som man har förtroende för. 
Här kan jag verkligen sitta och tala om, att så här ska du göra det kanske känns dumt att göra så här, men 
det är rätt. Bollandet - ja det är också viktigt (lärare skola B). 

Samverkan 
Samverkan mellan förskola och skola är begränsad på de båda skolorna. Läraren från skola B 

uppger att samverkan med förskolan sker endast sporadiskt vid gemensamma utevistelser. 

Läraren från skola A uppger att samverkan mellan förskola och skola är något som definitivt 

kan förbättras och uttrycker en positiv syn: 

 Ju tidigare vi kan möta de här barnen och hjälpas åt med dem desto bättre blir det för dem givetvis (lärare 
skola A). 

De båda skolorna har mer samverkan med förskoleklassen, läraren från skola B uppger att 

sagoläsning förekommer mellan de båda skolformerna och barn från skolan får komma in och 

”leka av sig” hos förskoleklassen när behov finns. Förskoleklassen och skolan har 

överlämnandesamtal i samband med att förskoleklassbarnen skall börja årskurs 1, på dessa 

samtal går pedagogerna igenom samtliga barns styrkor och svårigheter, för att övergången 

skall bli så smidig som möjligt. Samverkan med förskoleklassen fungerar bra tack vare 

närheten till varandra menar lärare på skola B. De båda intervjuade lärarna anser att 

samverkan är något positivt. 

5.3 Resultat av intervjuer med specialpedagoger 
Resultatet av intervjuer med specialpedagoger presenteras under rubrikerna synsätt, 

förhållningssätt och bemötande, åtgärder, samverkan samt specialpedagogernas syn på 

likheter och skillnader mellan förskola och skola. När vi sammanställde intervjuerna med 

specialpedagogerna framkom att de såg pedagogernas förhållningssätt och bemötande som 

viktigt, därför har vi skapat en underrubrik för detta under rubriken synsätt. De intervjuade 

specialpedagogernas arbete är riktade till olika åldrar. En av specialpedagogerna arbetar både 
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med förskolebarn och skolbarn, två av specialpedagogerna arbetar enbart mot förskolan, och 

en i en F-6 skola. Tre specialpedagoger har arbetat några år, medan en är relativt ny i yrket. 

Deras grundutbildningar är mellanstadielärare och förskollärare och alla har lång erfarenhet 

från yrket. Det finns hos specialpedagogerna med förskollärarbakgrund erfarenheter av att 

arbeta i skolan, men inte tvärt om. En av specialpedagogerna har också erfarenhet av att 

arbeta som speciallärare. En av specialpedagogerna önskade att få vara två respondenter under 

intervjun. Samma specialpedagog önskade också att få frågorna i förväg. Med hänsyn av 

samtyckeskravet godtog vi önskemålet. Vi benämner dem S1, S2, S3 och S4. 

Specialpedagogerna är verksamma i förskola A och B samt skola A och B, men vi preciserar 

inte vilken förskola eller skola de arbetar inom, med hänsyn till deltagarnas anonymitet. Med 

benämningen pedagoger menas här både förskollärare och lärare. 

Synsätt  
Samtliga specialpedagoger anser sig ha stor erfarenhet av barn i socioemotionella svårigheter. 

Både S2 och S3 menar att de barnen alltid finns inom förskolan och skolan. S1 ansåg sig ha 

lika stor erfarenhet av barn i socioemotionella svårigheter som av barn med 

inlärningssvårigheter. När det gäller socioemotionella svårigheter anser de tre 

specialpedagogerna med förskollärarbakgrund att det är lättare att upptäcka och identifiera 

socioemotionella svårigheter i skolan. S2 menar att svårigheterna hos skolbarnen märks mer 

och kopplar bl a ihop svårigheterna med skolans knappare resurser, både S2 och S1 uttrycker 

att det också kan kopplas till skolans kunskapskrav. S1 ger en bild av att pedagogerna i 

förskolan förhåller sig avvaktande för att vänta och se om utvecklingen tar fart. 

Specialpedagogen med lärarbakgrund upplever att socioemotionella svårigheter oftast är 

identifierade när barnen börjar skolan.  

Beskrivningarna av socioemotionella svårigheter som specialpedagogerna ger är olika. S1 

beskriver i första hand skolbarnen som inte klarar av den vanliga undervisningen i klassen 

utan någon typ av stöd. S1 säger att för en del av barnen kan relationerna vara tuffa. I en del 

fall handlar det om sociala saker, att barnen har med sig saker hemifrån som är så tuffa att de 

får svårt att orka med skolan. Det resulterar i att så fort ”det bränner till på skolan så går 

barnet upp i affekt”. S1 beskriver att de äldre barnen på skolan kan vara väldigt provocerande 

och uttrycker det så här:  

… de vet ju vilka knappar de ska trycka på hos en del personal, eller de vet exakt vad de ska göra hos 
varje… (S1).  
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S1 berättar också om barn som är ledsna periodvis, som inte går att få kontakt med, som då 

vägrar att göra någonting. Pedagogerna kan få vänta en halv dag innan det går att nå dem och 

prata med dem.  S4 ger en liknande beskrivning och beskiver barn som är utåtagerande och 

barn som drar sig undan, barn som har svårt med sina relationer. S2 och S3 tycker att det är 

svårt att beskriva barn i socioemotionella svårigheter som en grupp. Det går inte eftersom 

detta är ett komplext område. S2 lägger ett genusperspektiv på svårigheterna och säger:  

På förskolan upplevs pojkar som ett större problem än flickor. Flickor i socioemotionella svårigheter 
märks inte på samma sätt som pojkar och inte lika tidigt, de upptäcks inte lika fort och det blir större 
problem för flickor när de nått skolåldern (S2). 

När S1 får frågan om socioemotionella svårigheter i förskolan så svarar S1 att det är oftast lite 

svårare att avgöra vad är vad när det gäller små barn. S1 tar ett exempel:  

En tvååring som bits, det kan ju vara antingen... han kan ju må väldigt dåligt, men ofta är det för att han 
inte har ett språk ännu och känner en frustration över det (S1). 

S1 uttrycker också att det tar tid och krävs ett flertal träffar med föräldrarna för att få en 

uppfattning om hur familjesituationen ser ut. S2 menar att bilden av ett barn förändras och 

kopplar upplevelsen av barnet till bemötandet. Så här uttrycker sig S2: 

Rent allmänt, det handlar om bemötande. Det är inte säkert att ett barn i socioemotionella svårigheter 
upplevs likadant hela tiden, barn som är i svårigheter överhuvudtaget kan ju fungera väldigt bra i vissa 
grupper och kan ha stora svårigheter med andra. Man kan inte beskriva dem som grupp - det beror 
alldeles på (S2). 

Förhållningssätt och bemötande 
Alla specialpedagoger anser att förhållningssätt och bemötande är viktigt både för hur 

svårigheterna uppfattas och hur de bemöts. S4 framhåller att det viktigaste är vilket 

förhållningssätt pedagogen har. Specialpedagogerna upplever att pedagogerna tacklar 

problemen väldigt olika beroende på förhållningssättet. S3 uttrycker sig så här: 

…det beror på vilka pedagoger man har att göra med, det kan skifta väldigt eftersom det handlar om 
kunskap och hur öppen man är för att prova andra vägar (S3). 

Förhållningssättet kopplas här till vilken kunskap pedagogen har. Vikten av 

kompetensutveckling uttrycks av både S2 och S3. Skälet som anges att öka sina kunskaper på 

området, är att pedagogen måste vara beredd på att arbeta med sig själv. S1 intar en ödmjuk 

attityd för hur svår situationen kan upplevas av pedagogerna som ska upprätthålla den dagliga 

kontakten med barnet. S1 använder begreppet ”tufft” flera gånger i sin beskrivning av hur 

situationerna upplevs av de inblandade. Som t ex på frågan om relationen mellan den vuxna 

och barnet inte alls fungerar, så svarar S1 följande: 
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…även om man skulle önska att en pedagog gjorde så och si och så, så kan man ju inte bara skriva dem 
på näsan heller, för att många gånger är det ju jättetuffa situationer de hamnar i (S1). 

S1 uttrycker att pedagogen behöver kunna se och förstå barnets handlande i relation till hur de 

mår. S1 uttrycker att barnen är sköra och säger:  

… det krävs duktiga pedagoger som kan - ja - se dem för vad de är och inte bara se det här som händer, 
allt de gör utan mer det här bakomliggande. Ja - skilja på vad de är och vad de gör (S1).  

Även S4 ger uttryck för att det kan vara svårt som pedagog att alltid agera på ett bra sätt när 

det uppstår många konflikter. S4 återkommer flera gånger till behovet av att pedagogen och 

barnet får möjligheter att bygga upp en bra relation. S4 liksom S1 betonar vikten av att lyfta 

fram barnets positiva sidor, dels för att förstärka en positiv självbild hos barnet och dels för att 

motverka negativa reaktioner hos gruppen. När det gäller en övergripande inställning till 

stödinsatsernas utformning så tar S1 fasta på att försöka hitta det som fungerar och bygga 

utifrån det. S1 berättar att det oftast skrivs ett åtgärdsprogram där det utrönas vilka åtgärder 

som ska sättas in och hur målen ska nås. 

Åtgärder  
Alla specialpedagogerna anser att det är viktigt att ha föräldrarna med sig i ett tidigt skede. 

Samtliga specialpedagoger uttrycker att stödet till barnen inte går att generalisera, att det utgår 

ifrån det enskilda barnets behov och kan se väldigt olika ut. Vi ger här de exempel på åtgärder 

som specialpedagogerna nämner, samt de skäl som anges. En del är konkreta medan andra är 

mer generellt beskrivna. 

På organisationsnivå: 
Att minska barnantalet på förskolorna är det viktigaste idag anser båda specialpedagogerna S2 

och S3. De önskar att de hade mandat att styra över det, men så länge barnantalet är styrande 

vid tilldelning av de ekonomiska resurserna så kan inte specialpedagogen bestämma över det. 

De anser att det är ”låst” i organisationen ”man ser om sitt hus för mycket”. 

Specialpedagogerna S2 och S3 menar att barnantalet skulle kunna vara mer flexibelt; när en 

avdelning har det tungt kan de ta emot färre barn, medan en annan avdelning som inte har det 

lika tungt kan ta emot fler barn. Skälet är här inte direkt uttalat, men vi kan utläsa att 

specialpedagogerna menar att förskolorna själva med hjälp av specialpedagogerna, skulle 

kunna fördela barnen i grupperna för att arbetsbördan ska bli jämnare för pedagogerna. I en av 

skolorna finns anställda resurspedagoger och S1 berättar om rollfördelningen:  

… oftast så hamnar ju de på de här barnen. … jag har fått handlett resurspedagogerna och de har haft… 
hand om det där dagliga arbetet (S1).   
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S1 berättar vidare att resurspedagogerna stöttar flera barn:  

Det är ju väldigt sällan man har en resurspedagog på ett barn hela dagarna, det beror ju mycket på det här 
att vi har den här synen att inget barn behöver en ryggsäck hela dagarna, utan alla har någonting de kan 
klara (S1).  

S1 och S4 ger exempel på att pedagoger kan få avlastning, att någon ur resursarbetslaget eller 

någon annan pedagog går in och tar klassen under en period vid någon lektion. Ett av skälen 

är att relationen mellan elev och pedagog kanske inte fungerar bra, S1 beskriver det så här: 

… det här fallet jag prata om förut där det var riktigt tufft, då turades man om som vuxen… (S1). 

S1 beskriver att vid många konflikter kan det bli svårt som pedagog att alltid agera på ett bra 

sätt och då är det bra om det finns flera pedagoger som kan ”stötta” varandra i arbetet. S4 

uppgav att anledningen till avlastningen är att läraren ska få en chans att själv ge stödet och 

bygga upp relationen med barnet. S4 vill inte gå in och ta över, det är pedagogen i vardagen 

som är viktig för barnet. Stöd kan ges i form av handledning till pedagogerna eller som 

konsultation. S1 ger ett exempel på vad konsultation kan bidra med: 

Andra ”knep” är att pedagogen använder ett tydligt kroppsspråk, där tecken används som signaler mellan 
pedagog och barn (S1).  

Skillnaden på handledning och konsultation definieras inte av specialpedagogen. S2 och S3 

säger att specialpedagogen kan hjälpa till att bena upp problemet och titta på vad som kan 

göras för att förbättra, men också som ett rent pedagogiskt stöd t ex hur det arbetas runt en 

aktivitet eller hur gruppindelningen kan göras, utifrån vad som blir bäst för barnen. Skälet 

som anges är att ge pedagogerna stöd därför att arbetet med barn i socioemotionella 

svårigheter tar tid och många gånger kan personalen på både förskolan och skolan känna sig 

maktlös. S1 menar att det är en specialpedagogisk uppgift att förklara att det inte är något 

personligt när pedagogerna känner sig provocerade. Blir de inte provocerade då slutar 

provokationerna. I förskolan är åtgärderna nästan enbart handledning och konsultation. S1, S2 

och S3 uppger att i förskolan arbetar de mest med att ge stöd till personalen, de arbetar inte 

med att särskilja barn. S1 uppger att arbetet är av mer förebyggande art i förskolan. S1, S2 

och S3 uppger att som specialpedagoger arbetar de med handledning både till enskilda och till 

hela arbetslaget. Skälet som S2 och S3 uppger är att pedagogerna i förskolan ofta vill se ett 

snabbt resultat, här får specialpedagogen gå in och tala om att det tar tid och att det krävs 

tålamod. Resultatet av arbetet syns inte på en gång utan det visar sig långt senare, resultat 

kanske inte visar sig under hela förskoletiden. Det är också specialpedagogens uppgift att visa 

pedagogerna på de små förbättringar som har skett, ge personalen en förhoppning om att det 

kommer att bli bra, att tro på saken gör att pedagogen orkar med bättre. S2 och S3 nämner 
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också att pedagogerna på förskolan behöver tid för reflexion, både egen och tillsammans med 

specialpedagogen efter t ex en observation. Det är svårt att få tid till det idag. Skälet som 

anges är att en observation inte leder någonstans om det inte finns tid att resonera tillsammans 

för att komma vidare. 

På gruppnivå: 
S4 uttrycker att samtal, enskilt eller i pojk- och flickgrupper är åtgärder som används. Skälet 

är inte tydligt men av sammanhanget det uttalades i kan vi anta att samtalen hjälper barnen att 

lära känna varandra. Det nämndes i samband med att nya barn slussas in i klassen från 

förberedelseklass. En av specialpedagogerna som arbetar mot förskolan uttrycker att endast 

vid observationer är specialpedagogen ”inne i barngruppen”. Denna åtgärd har vi 

kategoriserat så att den återfinns även under rubriken individnivå, därför att observationer 

görs både på barngruppen som helhet och enskilda barn. 

På individnivå: 
S1 som arbetar både i förskolan och i skolan menar att ett av de få tillfällen S1 är ”inne i 

barngruppen” i förskolan handlar det om att göra observationer eller göra en pedagogisk 

bedömning av ett barn. Vilka skäl som finns till denna åtgärd är oklart.  

Specialpedagogerna i förskolan uppger att de har samtal med föräldrar till barnet och skälet är 

att de har kunskap om sitt barn samt att det är viktigt att föräldrarna har förtroende för 

personalen och specialpedagogerna. De här åtgärderna ser vi som två indirekta åtgärder 

riktade till det enskilda barnet, men det finns också exempel på direkta åtgärder. S1 beskriver 

att det finns barn som periodvis haft mycket av sin undervisning utanför klassrummet. Skälet 

som anges är att det annars blir kaos för dem och om de inte får den möjligheten finns det risk 

att de lider nederlag hela dagarna. Målet är att få in barnet i klassrummet igen, menar S1. Det 

finns också möjlighet att barnet mer tillfälligt får sin undervisning utanför klassrummet t ex 

genom att använda grupprummet för att barnet ska få lugn och ro. En variant är att barnet får 

speciella arbetsuppgifter, att pedagogen ger barnet en uppgift som de vet att barnet klarar. 

Skälet är att barnet ska få lyckas. S4 som arbetar i en av skolorna uppger att det finns 

pedagoger som har utbildning i lekarbete, vilket är en åtgärd. Det går till så att pedagogen 

håller sig i bakgrunden och bekräftar barnet som är lekens initiativtagare.  Metoden är 

anpassad så att barn även upp till skolår fem och sex kan få det stödet. Skälet till att erbjuda 

lekarbete är något oklart. S1 uppger att det finns åtgärder som seriesamtal och/eller sociala 
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berättelser att tillgå. S1 berättar vad det är och att det fungerar som ett sätt att förbereda barnet 

på vad som ska hända och tillvägagångssättet i olika situationer: 

… sociala berättelser är ju mer att man skriver en berättelse, man vill - uppnå ett mål och sen skriver man 
hur man ska gå tillväga, seriesamtal är att man också ritar, man gör streckfigurer - en serie - det är ju, 
oftast för lite mindre barn då, men samtidigt som man skriver lite kortfattat, också tecknar. Ibland har vi 
använt det här på ungarna när det händer någonting utöver det vanliga. Man ska åka på bussutflykt eller - 
tillfällen det kan köra ihop sig riktigt annars (S1).  

På frågan om de upplevde att åtgärderna har effekt svarade både S1 och S4 att oftast sker en 

förbättring av situationen, det går inte alltid så fort ibland tar det tid. S3 svarade:  

Resultatet av arbetet syns inte på en gång utan det visar sig långt senare, det kan vara så att resultat inte 
visar sig under hela förskoletiden. Att vända ett beteende sker inte i en hast (S3). 

Samverkan  
S2 och S3 uttrycker att skola och förskola kan lära av varandra. Samtliga specialpedagoger tar 

upp ”överlämnandet” av barnen mellan förskola och skola som en del av samverkan mellan 

skolformerna. Pedagogerna i förskolorna har ett ”överlämnandesamtal” med förskoleklassens 

pedagoger inför höstterminen. Samtal förs kring alla barn som skall börja i förskoleklassen, 

inte bara barn i socioemotionella svårigheter. Här menar S2 och S3 att det är viktigt att 

tillvarata tillfället och delge de mottagande pedagogerna vad som har varit fruktbart att arbeta 

med. S1 framhåller att det är viktigt att hänsyn tas till de olika graderna av sekretess som finns 

för verksamheterna, det ger konsekvenser för hur S1 agerar: 

Det sker ju oftast ett överlämnande så också med föräldrars tillstånd då, att få lämna över, att så här har vi 
jobbat och det, här behöver man tänka extra på och så där… (S1). 

Samma specialpedagog uttrycker vidare:  

Men sen är det ju det där att man måste alltid ha föräldrars tillåtelse då, att föra över allting. Det är ju rätt 
så stark sekretess då i förskolan... men är det så att vi för vidare då är vi samma personer som fortsätter att 
jobba (S1). 

På frågan om vad som överlämnas svarar S1: 

Någon behöver berätta det som är aktuellt… det som man känner att det har barnet nytta av att jag har 
berättat. Men det där är individuellt, är det ett barn till exempel i förskolan som man lämnar över som jag 
har varit inblandad på i många år men sen kan det ju allting ha förbättrats, det kan ju bero på många saker, 
behöver man ju inte berätta allting utan då - får de vara ett blankt kort när man kommer (S1).  

S4 upplever däremot inte att det råder olika syn på barnen i förskola och skola utan anser att 

det finns en bra samverkan mellan förskola och skola. Överlämningen brukar fungera bra och 

oftast ges den information som behövs. Det är olika sekretess i skola och förskola, med 

samtycke från föräldrarna går överförandet av information att lösa. När det gäller barnen som 

utagerar eller som drar sig undan så är de ofta identifierade i förskolan menar S4. S2 och S3 

berättar att det finns ett stödteam för området. I stödteamet växlar förskolans och skolans 
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specialpedagoger sin närvaro på mötet beroende på vilka ärenden som tas upp. Förskolans och 

skolans specialpedagoger träffar inte varandra. S2 uttrycker att det skulle vara önskvärt med 

ett 0 – 16 perspektiv. Eftersom organisationen med specialpedagoger mot förskolan är ny 

anser S2 och S3 att formen för hur samarbetet ska gå till ännu inte är färdig. Den 

specialpedagog som arbetar både i förskolan och skolan ser specialpedagogen och stödteamet 

som länken mellan skolformerna. Det är samma stödteam och samma rektor i området. 

Specialpedagogernas syn på likheter och skillnader mellan förskola och skola 
S2 och S3 anser att specialpedagogens arbetsuppgifter ser ungefär likadana ut i både förskola 

och skola med ungefär samma typ av problem men i skolan arbetar specialpedagogen mer 

med enskilda barnen. De uttrycker att det generellt sett är mer individproblem i skolan. De 

menar att det i förskolan talas mer om det egna arbetssättet och om hur grupperna fungerar, 

medan det i skolan talas mer om att barn inte hänger med i undervisningen eller att barn inte 

sitter stilla. S2 menar att i förskolan ses det mer till helheten, hela människan, i skolan finns 

ett mer uttalat kunskapskrav, det blir större problem för barn i socioemotionella svårigheter.  

På förskolan finns en tradition av att jobba i arbetslag. I förskolan är det lättare att hantera en 

svår situation än i skolan där resurserna är mer begränsade, anser S2. S1 säger att det är 

mindre skillnad mellan skolformerna i synen på barn i socioemotionella svårigheter än när det 

gäller inlärningssvårigheter. S1 uttrycker att skolan dock är snabbare på att se svårigheterna, 

medan det i förskolan finns en ”större rymd, de är normala” och därtill inställningen att ”vänta 

och se”. I sitt resonemang kommer S1 fram till:  

… det skiljer nog från ställe till ställe oberoende på om det är en klass eller om det är en 
förskoleavdelning, att det är personalen som avgör vilket sätt man har mot dem här barnen. … vilket 
förhållningssätt man har (S1).  

En av anledningarna menar S1 är att socioemotionella svårigheter är svårare att definiera. Om 

skolan uttrycker S1 att det ”är det trängre” och ”att skolan har tydligare mål som ska uppnås 

och man blir mer stressad när det gäller inlärningen”. De likheterna mellan förskola och skola 

S1 framhåller i sitt eget arbete är stödet till pedagogerna, att S1 deltar i barn- och 

föräldrasamtal. S1 är också den som har kontakterna utåt, med t ex socionom eller Barn- och 

Ungdomspsykiatriska kliniken, BUP. 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
Nu följer en sammanfattning av vårt resultat. I sammanfattningen lyfts de delar som vi vill 

diskutera. Vi har sammanställt resultatet utifrån områdena synsätt, åtgärder och samverkan. 

Vi presenterar synsättet under rubrikerna synsätt i förskolan, synsätt i skolan och 
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specialpedagogers synsätt. Åtgärderna sammanfattas under rubrikerna åtgärder i förskolan 

och åtgärder i skolan. Specialpedagogerna har ingen egen rubrik under området åtgärder utan 

ger en komplettering av åtgärderna i förskolan och skolan. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning av området samverkan under rubriken samverkan mellan förskolan och 

skolan som innehåller förskollärarnas, lärarnas och specialpedagogernas tankar om 

samverkan.  

Synsätt i förskolan 
Resultatet visar på en slående likhet mellan de två förskolorna trots att förskolorna ligger i två 

skilda skolområden. På båda förskolorna uppges att arbetssituationen är tung med ett flertal 

barn som kan definieras som barn i socioemotionella svårigheter. I definitionerna av barn i 

socioemotionella svårigheter beskrivs barn som har svårigheter att samspela med 

omgivningen, svårt med relationer och barn som visar ett utåtagerande eller inåtvänt beteende, 

samt barn som växlar mellan båda beteendena. De tre intervjupersonerna förmedlar under 

intervjuerna att barn i socioemotionella svårigheter är ett känsligt och svårbeskrivet område. 

Även om förskollärarna är medvetna om vilka barn som kan definieras som barn i 

socioemotionella svårigheter så förmedlar de genom ordval och tonfall att det finns 

svårigheter och en osäkerhet inom området. Vi uppfattar att de förlitar sig till utredningar och 

specialpedagogens bedömningar av barnen. Det förekommer ordval som att det är ”olika”, 

”kanske” och ”svårt”. Vi kan utifrån respondenternas svar tolka att orsakerna till barn i 

socioemotionella svårigheters beteende förläggs till individen och familjesituationen. De 

uttrycker att många barn bär med sig aggressioner och problem hemifrån som tar sig uttryck i 

förskolan. En förskollärare från förskola B uttrycker att barnets beteende inte ändras eller att 

det inte gör någon skillnad om barnet byter grupp. Det framkommer att det finns svårigheter i 

arbetet med att hantera samt bemöta barn i socioemotionella svårigheter eftersom de inte alltid 

vet vad som utlöser barnens beteende. Förskollärarna från förskola B upplever att barnen helt 

plötsligt kan börja skrika och springa runt. Respondenterna uttrycker att det finns svårigheter 

att komma till rätta med problemen och de saknar strategier för att hantera situationen. Från 

förskola A uttrycktes att processen är lång, från att få gehör för behovet av hjälp till att 

åtgärder sätts in. Barn som är tillbakadragna talas det inte mycket om på förskolorna, inte mer 

än att det finns barn som växlar mellan utåtagerande och tillbakadragenhet. 

Synsätt i skolan 
Resultatet visar även på många likheter mellan de två skolorna. Intervjupersonerna menar att 

det inte går att ge en generell definition av barn i socioemotionella svårigheter. Både barn som 
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utåtagerar och är tillbakadragna märks genom sitt beteende. Lärarna förlägger orsaken till 

svårigheterna till barnets hemförhållanden och barnet bär med sig konflikter som yttrar sig i 

beteendet i skolan. Lärarna ger utförliga exempel på barnens svårigheter och uttrycker 

förståelse för barnens känslor. Båda lärarna uttrycker att det fungerar bäst då det finns en 

tydlig struktur i klassrumssituationen. I de situationer som inte är strukturerade märks barnen 

mer, som t ex kapprum, raster och i matkön. Läraren från skola B uttrycker att både 

strukturerade och ostrukturerade situationer är viktiga för att en utveckling ska ske. Samma 

lärare menar att skolan hanterar barnen olika, de utåtagerande barnen får mer hjälp därför att 

skolgång och klasskamrater blir lidande. Läraren från skola B uttrycker att de barnen ”missar” 

mer av skolarbetet. De tillbakadragna barnen som inte stör omgivningen får sällan hjälp. 

Samma lärare uttrycker att utifrån sin erfarenhet är övervägande delen av dem som utagerar är 

pojkar.  Specialpedagog, S3 uttrycker detsamma och menar att flickornas svårigheter 

uppmärksammas först längre fram. 

Specialpedagogernas synsätt 
Specialpedagogerna ger lite andra synpunkter på mötet mellan barn och pedagog oavsett om 

de arbetar i förskolan eller i skolan. De ser att mötet påverkas av flera faktorer, 

familjesituation och tuffa hemförhållanden, skilsmässa, vilka resurser som finns att tillgå, 

kunskapskrav, kunskaper hos pedagogen förhållningssätt och bemötande. I bemötandet ingår 

att kunna skilja på vad barnet är och vad det gör, kunna lyfta fram barnets positiva sidor och 

vara öppen att pröva nya vägar. Samtliga specialpedagoger anser att pedagogens 

förhållningssätt och bemötande är det viktigaste.  Det har betydelse för hur svårigheterna 

uppfattas och hur de sedan bemöts. Specialpedagogerna har erfarenhet av att pedagogerna 

tacklar problemen väldigt olika beroende på förhållningssättet. Förhållningssättet kopplas till 

vilken kunskap pedagogen har. Vikten av kompetensutveckling uttrycks av två 

specialpedagoger. Specialpedagogerna menar också att pedagogen måste vara beredd på att 

arbeta med sig själv. 

Åtgärder i förskolan  
Det finns även likheter mellan de två förskolorna i valet av åtgärder för arbetet med barn i 

socioemotionella svårigheter. Åtgärderna som förekommer på förskolorna riktar sig främst till 

organisationen och gruppen, färre åtgärder riktas till individen.  
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Organisationsnivå 
I åtgärderna kan vi se att barngruppen delas i mindre grupper under delar av dagen för att 

gruppen ska bli hanterbar. Pedagogerna har anpassat sitt arbetsschema för att det ska göras 

möjligt. Båda förskolorna har fått personalförstärkning. Förskola A har ett sänkt barnantal i 

gruppen samt personalförstärkning med 50 %. På förskola B finns en förstärkning av en 

resurspedagog. Båda förskolorna har tillgång till specialpedagog. Förskolan A har en 

specialpedagog som arbetar enbart mot förskolan och på förskolan B arbetar 

specialpedagogen även mot skolan. Respondenterna ser positivt på kontakten samt på stödet 

från specialpedagogen. Utifrån förskollärarnas intervjusvar tolkar vi det som 

specialpedagogen främst har en konsultativ roll mot förskolorna. Förskolläraren från förskola 

A uppger att de får handledning av specialpedagogen. På förskola B uppges att de inte får 

någon handledning men samtidigt uttrycks att specialpedagogen deltar vid deras 

planeringstillfällen. På förskola A saknas tid för reflektion och förskolläraren uttrycker en 

frustration över tidsbristen i arbetet. På båda förskolorna uttrycktes vikten av att samtala och 

ge varandra stöd i arbetslaget. Vi förstår på respondenterna att det är en förutsättning för att 

orka med arbetet.  

Gruppnivå 
I förskola B tillgodoses ett barns behov av social träning genom att ge möjlighet för barnet att 

tillsammans med några andra barn ha en egen aktivitet. Förskola A önskade också att kunna 

dela barngruppen mer, men det ansågs inte vara möjligt i dagsläget. 

Individnivå 
I förskolorna är inte åtgärder kopplade till individen vanliga. Ett exempel som uppges är att 

ett barn som upplever situationen jobbig kan få möjlighet att gå till en annan avdelning för att 

leka en stund. Specialpedagogen på förskola B riktar ibland sina insatser till enskilda barn 

som behöver stöttning med t ex turtagning och i språket. Samma specialpedagog gör ibland 

pedagogiska bedömningar och observationer. 

Åtgärder i skolan  
När vi sammanställt åtgärderna ser vi att lärarna berättar i huvudsak om insatser på 

organisationsnivå och individnivå. På gruppnivå tycks det finnas få åtgärder att tillgå. 

Organisationsnivå 
På skola B uttrycktes vikten av att det finns en plan för hur de skall hantera situationen när 

problem uppstår under en lektion, de vuxna skall veta vem som gör vad, vart de skall gå och 
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vilket material de ska ha. På samma skola uppger läraren att det finns förstärkning i klassen i 

form av en pedagog från fritids, denna person är riktad till hela klassen inte bara för de barn 

som har svårigheter. Båda lärarna uttrycker en önskan att kunna genomföra förändringar på 

organisationsnivå men menar att det är svårt eftersom skolan av tradition ser ut som den gör 

idag. Läraren på skola A uttryckte en önskan att kunna dela klassen i pojk- och flickgrupper 

men detta är svårt därför att det finns enskilda barn som behöver hjälpen mer. En önskan från 

läraren på skola B är att kunna frikoppla lärandet från att bara sitta stilla i bänken då många av 

barnen som har svårigheter även har svårigheter i att sitta stilla under lektionen. Lärarna 

uppger att de behöver hämta stöd från kollegor genom att samtala om hur de kan lösa svåra 

situationer. Specialpedagogerna uttrycker att de ger handledning och finns till för konsultation 

som stöd till lärarna.  De kan även gå in och avlasta en lärare för att skapa möjlighet för barn 

och pedagog att bygga upp en bra relation. På skola A används resurspedagoger som stöd 

riktat till enskilda barn.  

Gruppnivå 
Lärare på skola A menar att det är läraren själv som försöker lösa situationer på gruppnivå 

genom samtal. Några andra åtgärder nämns inte, men som vi kan se ovan uttrycker de 

önskemål om att det organisatoriskt ska göras möjligt att få till åtgärder på gruppnivå.  

Individnivå 
Den vanligaste formen av åtgärder som förkommer på de båda skolorna är riktade direkt till 

individen. Det första steget i arbetet med barn i socioemotionella svårigheter är samtal med 

barnet och föräldrarna. Läraren på skola B uppger att ett av barnen kan vid behov få gå in och 

”leka av sig” hos förskoleklassen, detta gör att det blir lugnare i klassen och det berörda 

barnet får lite annan stimulans för att sedan kunna återgå till klassrummet. Ett barn som 

utåtagerar kraftigt kan också få lämna klassrummet tillfälligt för att göra annat tillsammans 

med en vuxen person tills situationen har lugnat ner sig. Samma lärare brukar ha samtal med 

det berörda barnet om det som hänt. Den vanligaste insatsen vid mer långvariga behov är 

enligt de båda lärarna att en assistent sätts in. Vi tolkar det som att assistenten skall fungera 

som en hjälp till barnet för det ska bli lugnare i klassen. Specialpedagogerna ger fler exempel 

på åtgärder att tillgå. De motiverar också varför barn har sin undervisning utanför 

klassrummet. Specialpedagog, S1 menar att barnet kan behöva sin undervisning utanför 

klassrummet för sin egen skull, att slippa lida nederlag och kaos. Specialpedagog, S4 betonar 

att det är relationen mellan barn och lärare som ska stärkas för att barnet ska kunna fungera i 

klassrummet. Specialpedagogerna som arbetar mot skolan ger olika exempel på åtgärder som 
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finns att tillgå, förberedande seriesamtal, sociala berättelser, lekarbete och anpassade 

uppgifter är exempel på åtgärder som ska stärka det enskilda barnet. 

Samverkan mellan förskola och skola 
Trots att förskolorna och skolorna ligger geografiskt nära varandra förekommer endast 

begränsad samverkan. Gemensamt öppethållande med fritidsverksamheten på morgon och 

eftermiddag är ett sätt att överbrygga olikheter och få insyn i varandras verksamheter. Någon 

särskild samverkan för elever i socioemotionella svårigheter förekommer inte heller. Det 

samtalsforum som finns för pedagogerna är sporadiskt gemensamma arbetsplatsträffar på 

förskola B och skola B med gemensam rektor. Skälet till det är lite oklart. Det kan vara av 

organisatoriska skäl, av pedagogiska skäl eller en kombination av dessa två. Förskollärarna 

från skola B uppger att de har frågor som bara berör deras egen verksamhet och därför oftast 

har egna arbetsplatsträffar. Den samverkan som alla uppger sker är överlämnandet mellan 

förskola och skolans förskoleklass. Överlämnandet innebär besök och samtal där den 

mottagande verksamheten får information om barnet. Där möts pedagogerna från de olika 

verksamheterna kring barnet som förmedlar sin syn på barnets behov, deras styrkor och 

svårigheter. Samtliga förskollärarna uttrycker att de önskar mer samverkan mellan 

verksamheterna. Förskollärare 1 uttrycker att det är en ledningsfråga att främja samverkan. 

Lärarna uppger att de samverkar mest med förskoleklassen på skolan. Samverkan mellan 

förskola och skola sker endast sporadiskt vid gemensamma utevistelser uttrycker läraren från 

skola B. Den andra läraren från skola A kände inte igen alla som arbetade i förskolan, läraren 

arbetar med äldre barn vilket kan vara en förklaring. Samma lärare anser att samverkan börjar 

med att mötas mellan verksamheterna. Samverkan med förskoleklassen uppges ske genom 

sagoläsning och det gemensamma öppethållande på morgon och eftermiddag med fritids. 

Även barn från skolan kan få komma in och ”leka av sig” hos förskoleklassen när behov finns 

för detta. När det gäller gemensamma samtalsforum uppger läraren på skola B att 

förskolläraren i förskoleklassen ingår i arbetslaget och deltar i konferenser där gemensamma 

aktiviteter planeras. När läraren på skola B talar om överlämnande menas övergången mellan 

förskoleklass och år ett. Läraren från skola A anser att samverkan sker vid överlämnandet och 

menar då den överlämning som sker från förskola till förskoleklass. De har olika syn på när 

överlämningen mellan förskola och skola sker. De båda intervjuade lärarna anser att 

samverkan är något positivt. 

Specialpedagogerna kompletterar bilden genom att uppge att samverkan sker genom att 

elevhälsoteamen är gemensamma för förskola och skola. Det påpekas att det finns en 
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svårighet i samverkan mellan förskola och skola, nämligen de olika sekretessnivåerna. Det går 

att överbrygga sekretessen genom föräldrars samtycke. Specialpedagog, S1 uttrycker att 

pedagogerna i skolan inte behöver veta allt som hänt kring barnet, utan det är nuläget som är 

viktigt att förmedla. 

6. Resultatdiskussion 

6.1 Likheter och skillnader i synsätt 
Utifrån vårt intervjuresultat ser vi både likheter och skillnader mellan förskolorna och 

skolorna. Respondenterna från förskolan förmedlade en känsla av osäkerhet och svårigheter 

omkring barn i socioemotionella svårigheter. Lärarna ger ett säkrare intryck och uttrycker sig 

på ett tydligare sätt. De förmedlar en känsla av att ha en större erfarenhet av att uttrycka sig 

samt kommunicera om barn i svårigheter. Det ges liknande definitioner av barn i 

socioemotionella svårigheter av förskolorna och skolorna. Att det är barn som antingen visar 

på ett utåtagerande eller inåtvänt beteende är den generella definitionen, vilket 

överensstämmer med Johannesens (1997) beskrivningar av barn i socioemotionella 

svårigheter. Det finns också beskrivningar i undersökningen av barn som växlar mellan dessa 

beteenden. Johannessen (1997) menar att barn som visar mer aggressivitet eller 

tillbakadragenhet än andra kan ha sociala och emotionella problem. Förskollärarna definierar 

tillbakadragenhet som socioemotionella svårigheter men under intervjun uppmärksammas inte 

de inåtvända barnens svårigheter, utan uppmärksamheten riktas till de utåtagerande barnens 

svårigheter. Det kan vara ett förbiseende men det kan också kopplas till att barnen som 

utåtagerar väcker känslor hos pedagogen, vilket en lärare påpekar och som Abrahamsen 

(1997) tar upp. ”Ryggsäcken” vi bär med oss påverkar vår tolerans av omgivningen när 

emotioner möts. Pramling och Sheridan (1999) menar att inom förskolan och skolan 

uppskattas vissa egenskaper hos barn högre än andra. Barn som har förmåga att samarbeta, är 

anpassningsbara, ”försiktiga och ansvarsfulla” föredras framför barn som ifrågasätter eller 

argumenterar. Respondenterna från skolan ger dock de barn som är inåtvända större 

uppmärksamhet under intervjuerna. Lärarna har uppmärksammat problemet med de 

tillbakadragna barnen men säger samtidigt att åtgärderna sätts in på de barn som utåtagerar 

eftersom de stör de andras lärande. Att barn som utåtagerar utgör ett hinder kan kopplas till 

skolans historiska tradition menar Börjesson och Palmblad (2003). De menar att social 

kompetens värdesätts idag och de barn som utåtagerar avviker från det normala. Börjesson 

och Palmblad menar vidare att det är barnen som skiljer sig från det som är normalt i skolans 

värld som under hela 1900-talet utsatts för särskiljande åtgärder med tanke på normalklassens 
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bästa. Det kan vara en orsak till varför åtgärder prioriteras för barn som utåtagerar. Det finns 

ett val att förlägga åtgärder på annat sätt, men med den historiska synen i bakgrunden följs 

traditionen. Vi ser det som en stor brist att de tillbakadragna barnen inte får det stöd som de 

behöver. I det sociokulturella perspektivet anses språk och kommunikation i samspel med 

omgivningen vara det grundläggande för att möjliggöra ett lärande (Dysthe 2003). Därför är 

det av stor vikt att barnen får hjälp att kommunicera med omgivningen, eftersom det är i 

samspelet språket utvecklas och lärandet sker. Den historiska synen på tillbakadragna, 

försiktiga barn är att de ska härdas. I Abrahamsens (1997) resonemang finner vi att barn 

behöver tränas i att möta motgångar för att bemästra sin tillvaro, men med en ”trygg förälder” 

som utgångspunkt.  Det är däremot viktigt att barn inte utsättas för motgångar utan hjälp att 

hantera dem.  Barn utvecklar sin förmåga i samspel med andra och behöver hjälp att bemästra 

svårigheterna. För att de ska kunna utveckla den förmågan behöver de också utveckla sitt 

språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Språket är intimt förknippat med 

känslor enligt Abrahamsen (1997). Barnet ökar sin nyfikenhet på omgivningen om barnet 

känner sig tryggt (Broberg 1996).  

Vi ser inga skillnader mellan förskolan och skolan i beskrivningarna på orsakerna till barn i 

socioemotionella svårigheter. Både förskollärarna och lärarna uppger att hemförhållanden är 

den främsta orsaken till barnens svårigheter och beteende. Vi måste leda respondenterna med 

våra frågor för att få fram andra orsaker eller faktorer som kan ligga till grund för barnens 

svårigheter. Vi ser här att de flesta delar den historiska synen på orsaken till barnets beteende, 

att barnet är bärare av problem som finns i familjen. Abrahamsen (1997) och Broberg (1996) 

som menar att barnet som biologisk varelse inte väljer om det ska knyta an eller inte, kan ge 

stöd för uppfattningen att en av orsakerna till barnets socioemotionella svårigheter kan vara 

att barnet inte har den ”trygga basen” hos föräldrarna som behövs (Broberg 1996). Då knyter 

de an till en förälder där otryggheten dominerar. Barnets svårigheter uppstår på grund av 

otrygghet enligt Abrahamsen (1997). Men med synen att barnet bär med sig sina svårigheter 

hemifrån, uppstår frågan om förskola och skola verkligen kan komma tillrätta med 

svårigheterna, eftersom det egentligen är familjen som behöver stöd. Synsättet kan få 

konsekvenser för vilka åtgärder som väljs. Det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) 

och Dysthe (2003) tar fram visar på andra orsaker till svårigheterna. Läggs ett sociokulturellt 

perspektiv på socioemotionella svårigheter öppnar sig fler möjligheter för pedagogerna att 

finna vägar för att komma tillrätta med svårigheterna. Säljö (2000) visar att när barnet rör sig 

mellan olika sociala mönster kan svårigheter uppstå. En lärare uttrycker också att barnet kan 



 47 

agera olika beroende på vilken grupp de vistas i. Säljös förklaring till att svårigheter uppstår 

finns i kommunikationen vid samspel med omgivningen. Barnet kan ha svårt att förena olika 

kommunikationsmönster på grund av att förskolans och skolans sätt att kommunicera skiljer 

sig från mönstret hemma. Barnet kan då inte avgöra hur det förväntas bete sig. Barnet handlar 

utifrån hur de tidigare lärt sig att hantera liknande situationer av föräldern enligt Abrahamsen 

(1997). Om det som Säljö (2000) menar handlar om olika kommunikationsmönster som 

barnet måste behärska för att samspelet ska fungera, kan pedagogen gå barnet tillmötes och 

överbrygga svårigheterna. Det resonemanget finns hos en specialpedagog i undersökningen 

som menade att om pedagogen har förståelse låter han eller hon sig inte provoceras av barnet, 

då upphör provokationerna. Vi finner här belägg för att en orsak till svårigheter kan finnas i 

kommunikationen. Här handlar det om kommunikationen mellan barn och pedagog, men vi 

menar att det resonemanget kan överföras till kommunikationen mellan barnen i gruppen eller 

klassen. Gunnarson (1999) menar att barnet själv upplever sitt agerande som meningsfullt och 

att det är viktigt att barnet känner sig delaktig i det sociala sammanhang som förskola och 

skola utgör. Specialpedagogerna i undersökningen vägde in fler faktorer som möjliga orsaker 

till att barn befinner sig i socioemotionellas svårigheter. Det var endast i intervjuer med 

specialpedagogerna som pedagogernas förhållningssätt och bemötande framhävdes som 

betydelsefullt i arbetet med barn i socioemotionella svårigheter. Att det bara är 

specialpedagogerna som tar upp det kan förklaras med att pedagogerna saknar kunskap om 

förhållningssättets betydelse och att koppla ihop sitt förhållningssätt med barnets beteende 

kan då bli svårt. Specialpedagogerna menar att i det specialpedagogiska arbetet ingår att 

synliggöra kunskapen om förhållningssättets betydelse för pedagogens möte med barnet. Det 

innebär att specialpedagogen inte alltid uttrycker sig i klartext. En specialpedagog uttryckte 

under intervjun ”… så kan man ju inte bara skriva dem på näsan heller” (S1) därför att 

situationerna pedagogerna hamnar i är ”tuffa”. En annan tolkning kan vara att pedagogen 

faktiskt ser kopplingen men själv inte kan ändra sitt bemötande av barnet pga sin ”ryggsäck”. 

Det finner vi stöd för i Abrahamsens (1997) resonemang. Här kan handledning vara till hjälp 

för pedagogen. Lärarna uttrycker att skolans tradition utgör en begränsning och önskar en 

förändring på organisationsnivå för att få förutsättningar att möta barnen på ett annat sätt. Här 

uttrycks en vilja till förändring men också att skolans organisation styrs av sin historiska 

tradition. Berg (1999) hävdar att skolan inte är särskilt förändringsbenägen av två skäl. Det 

ena skälet är att skolkulturen är förankrad i traditionerna. Skolans tradition är att särskilja 

elever som inte beter sig enligt vad som anses vara normalt menar Börjesson och Palmblad 

(2003). Det rådande synsättet i skolan och i det omgivande samhället har förlagt orsakerna till 
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barnets beteende hos barnet själv eller till hemförhållandena. Det andra skälet är lärarnas 

handlingsutrymme också styrs av ”kårandan” som styr villkoren för samverkan planering och 

förändring (Berg 1999).  

Tre av specialpedagogerna påpekar vikten av kompetensutveckling. Pedagogerna behöver 

kunna se sambanden mellan barnets plötsliga utbrott och vad som hänt i relationen med de 

andra barnen för att se hur de ska komma tillrätta med svårigheterna. Osäkerheten som finns 

hos pedagogerna i förskolorna bekräftar att det behövs. En specialpedagog uttryckte att 

skillnaden i synsättet på barn i socioemotionella svårigheter inte beror på om pedagogen 

arbetar i förskolan eller skolan utan skillnaden ligger i pedagogens förhållningssätt. Utifrån 

våra intervjuresultat överensstämmer här våra slutsatser med specialpedagogens, att synen på 

barn i socioemotionella svårigheter inte skiljer sig nämnvärt mellan förskollärarna i de 

undersökta förskolorna och lärarna i de undersökta skolorna. Verksamheterna utgör ingen 

skillnad i synsätt. Vi kan här se vikten av kompetensutveckling, handledning och konsultation 

som viktiga åtgärder för att barnen ska få stöd av de vuxna. 

6.2 Likheter och skillnader i valet av åtgärder 
Vi ser utifrån resultatet att valet av åtgärder är påverkade av förskolans och skolans olika 

traditioner, trots att synen på orsakerna till socioemotionella svårigheter är gemensam som vi 

redovisat ovan. Vid våra intervjuer framkom ett antal åtgärder på olika nivåer. Vi redogör för 

dem under rubrikerna organisations-, grupp- och individnivå. Vi tolkar det som 

uppmärksammats i vår undersökning som särskilda åtgärder, som inte vanligtvis förekommer 

i arbetet. I så fall har förskollärare och lärare ett antal andra åtgärder som de dagligen 

använder sig av, men inte nämner. Specialpedagogerna kontaktas när de själva som pedagoger 

känner att de saknar verktyg och resurser att klara av situationen. Vi drar slutsatsen att lärare 

och förskollärare gör en hel del som inte uttrycks i denna undersökning.  

På organisationsnivå 
I båda verksamheterna utbyts tankar och idéer med kollegor. Betydelsen av att samtala och 

stödja varandra i arbetslaget betonas av pedagogerna i förskolorna. I förskolorna finns 

möjligheten att rådgöra med psykolog och specialpedagog. En specialpedagog uppger att så 

sker även i skolan, men inom ramen för det som betecknas som handledning och konsultation. 

Både förskolorna och skolorna har tillgång till ett stödteam för området där både psykolog 

och specialpedagogiskt stöd finns att tillgå. Här finns likheter mellan förskolorna och 

skolornas tillgång till stöd utifrån flera kompetenser. Det specialpedagogiska stödet utgör 
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främst ett stöd till pedagogen men de arbetar också med grupper eller enskilda barn. För 

förskolorna är det nytt även om det funnits en rekommendation från Socialstyrelsen i 

Pedagogiskt program för förskolan (1987) att det ska finnas tillgång till specialpedagogiskt 

stöd. Det är specialpedagogen som tar kontakten med stödteamet när de åtgärder som gjorts 

av pedagog eller arbetslag inte räcker som stöd. En skola har ett resursarbetslag som ett 

”mellanled” där det finns resurspedagog, specialpedagog och speciallärare. Skälet att vända 

sig till stödteamet uppger lärarna är resursbrist i skolan och de försök som gjorts själv, i 

arbetslaget och i resursarbetslaget inte givit önskat resultat.  

Handledning och konsultation är begrepp som används av specialpedagogerna men gränserna 

för vad som menas tangerar varandra.  Varken förskollärare eller lärare använder begreppet 

konsultation men utifrån deras sätt att tala om det kan vi tolka att de menar konsultation även 

när de talar om handledning. Handledning enligt förskollärarna är råd och tips på hur de ska 

bemöta och stärka barnen. Handledning enligt lärarna är inte så tydligt definierat. Att 

konsultation ges av specialpedagogen kan bero på den tidigare traditionen som Vernersson 

(1998) beskriver, att specialläraren hade kunskaper om diagnosticering och vanligtvis hade 

som arbetsuppgift att lägga upp undervisningen för barn i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogerna ser handledningstillfällena som tillfällen till att bena upp problem och 

finna förbättringsåtgärder och konsultation är rådgivning. En specialpedagog uttrycker att 

handledning är en förebyggande åtgärd. En annan av specialpedagogerna utvecklar sin syn på 

vad handledning kan innebära och menar att en av arbetsuppgifterna är att förklara att barnets 

reaktioner inte är riktade mot pedagogen och inte ska tas personligt. Skälet är att om 

pedagogen inte blir provocerad så upphör provokationerna menar en specialpedagog. När 

pedagogen får hjälp att se sambandet mellan sina egna reaktioner och barnets så kan 

pedagogen kontrollera sina känslor och bemästra situationen. Abrahamsen (1997) menar att 

de erfarenheter vi bär på påverkar hur vi bemöter varandra i samspelet. Vi hänvisar till det 

sociokulturella synsättet och finner där stöd för resonemanget specialpedagogen för, genom 

att kommunikationen mellan barn och pedagog är föremål för åtgärder. Fungerande 

kommunikation och samspel mellan barn och pedagog kan utvecklas och är en del i 

lärandeprocessen menar både Säljö (2000) och Dysthe (2003). Specialpedagogerna menar att 

handledning också kan innebära att synliggöra positiva förändringar med syfte att ge 

pedagogen förhoppningar, eftersom den optimala effekten av åtgärden kanske inte syns förrän 

efter en längre tid. Förskollärarna bekräftar också att det kan ta tid. De menar att hela 

processen från att behovet uppmärksammas till att en åtgärd ger effekt tar tid.  
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Frågan om hur mycket den enskilda pedagogen ska orka bör ställas. Att bli avlastad kan vara 

viktigt för att orka med de ”tuffa” situationer pedagogerna hamnar i. På den ena skolan finns 

det resurspedagoger att tillgå som ger direkt stöd till barnet. Det kan göra att barnet upplever 

att det inte finns någon att knyta an till, men det kan också vara resurspedagogen som utgör 

den ”trygga basen” för barnet. Även förskolorna har ibland resurspersoner som riktar sig till 

barnet, men oftast blir personen en förstärkning till arbetslaget och riktas till gruppen som 

helhet. Att i förskolan dela på ansvaret för barnens lärande gör att resurspersonen inte behöver 

riktas till ett enskilt barn, avlastningen riktas istället till pedagogerna. Avlastning kan lärarna i 

skolorna också få och innebär att någon annan lärare eller någon från resursarbetslaget går in 

och ersätter läraren i klassen, medan läraren frigörs och får tid med det enskilda barnet. En 

specialpedagog uppger att relationen mellan läraren och barnet är viktig, att det behöver ges 

tid att bygga upp den. Det visar att det finns möjligheter att finna vägar där samspel mellan de 

som ses dagligen främjas. Det ligger i linje med det Abrahamsen (1998) och Broberg (1996) 

säger att barns känslomässiga utveckling främjas av trygga vuxna. Barnet får större möjlighet 

att knyta an till läraren om läraren själv bygger en stark relation till barnet än om de vuxna 

omkring barnet växlar. Vi finner här en koppling i specialpedagogens resonemang till SIA-

utredningens tanke där läraren ska ta hjälp av kollegor i arbetslaget och arbetsformerna är mer 

flexibla (Vernersson 1998). Vi anser att förskolornas och skolornas arbetssätt närmar sig 

varandra när arbetslaget gemensamt hjälps åt i krävande situationer. De åtgärder som är 

vanligast förekommande i förskolorna finns på organisationsnivå och rör sig om anpassad 

personaltäthet, barngruppsstorlek samt att i handledning arbeta med förhållningssätt, trots att 

förskollärarna i synsättet förlägger orsaker till barns svårigheter till individ och 

hemförhållanden. Även förskolornas åtgärder styrs av sina historiska traditioner, att inte 

särskilja barnet även om det avviker från det normala. Vi tolkar det som att förskolans 

historiska tradition av välgörenhet från folkbarnträdgårdarna präglar synen att förskolans 

ordinarie verksamhet räcker som åtgärd för barn i socioemotionella svårigheter (Persson 

1998).  

På gruppnivå 
I förskolorna och skolorna genomförs åtgärder på gruppnivå av förskollärare och lärare själva. 

På förskola A uttrycks att det är svårt att få föräldrarnas förståelse till varför gruppen delas 

eftersom förskollärarna anser att de inte kan uppge skälet. I förskola B används gruppen för 

att tillgodose ett enskilt barns behov. Vi drar slutsatsen att specialpedagogerna sällan är 

inblandade i det arbetet. Det är endast i en skola där resursarbetslaget uppges ge stöd i form 
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av tjej- och killgrupper där syftet är att barnen ska lära känna varandra. Vi saknar fler exempel 

på åtgärder på grupp nivån. Finns det fler än vi fått fram eller saknas det kunskaper om 

kommunikationens betydelse för lärandet? En tolkning av resultatet som vi berört 

inledningsvis, kan vara att gruppåtgärderna inte ses som särskilda åtgärder för att komma 

tillrätta med skolsvårigheter utan ingår som en naturlig del i arbetet. Av det skälet har 

gruppåtgärderna inte givits som exempel. Vi antar att det finns åtgärder som inte nämns, men 

det som talar för tolkningen att gruppåtgärder saknas är att vi kan se i undersökningen att både 

förskollärare och lärare efterlyser fler möjligheter till åtgärder på gruppnivå, men anser sig 

sakna förutsättningarna. Vi kan se att det här finns ett glapp mellan pedagogernas efterfrågan 

på åtgärder i grupp och stödet som sätts in. Vår slutsats är att åtgärder på individnivå 

prioriteras oftast på skolorna och resurser att få båda formerna av åtgärder finns inte. Vi kan 

också koppla valet av åtgärder till intervjupersonernas tankar om orsakerna till barn i 

socioemotionella svårigheter där svårigheternas orsak främst förläggs till barnet eller 

hemförhållandena. Om en sådan syn dominerar i verksamheterna kan det förklara varför 

individåtgärder prioriteras inom skolorna.  Skolorna väljer då att särskilja barn i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogerna uppger i undersökningen att den förhållandevis största delen 

är individåtgärder i skolan. Det kan tala för att skolans tradition färgar valet av åtgärder även 

om skälen till särskiljningen i huvudsak är andra idag. Det visar också på att den historiska 

traditionen i synen på barns problem lever kvar, vilket Börjesson och Palmblad (2003) menar, 

när de skriver att debatten som förs idag om barn i behov av särskilt stöd, är ungefär 

densamma som för över 100 år sedan. Det är bara barnets problem och svårigheter som har 

förändrats över tid. SIA-utredningen (SOU 1974:53) förde med sig en förändrad syn på 

skolsvårigheter men skolans förändringsbenägenhet är inte så stor enligt Berg (1999).  Vi drar 

slutsatsen att det kan bero på det Berg (1999) menar, att kulturen på arbetsplatsen gör att 

traditionerna upprätthålls.  De föreställningar som förlagt svårigheterna till individ och 

hemförhållanden är fortfarande rådande trots att det går hundra år tillbaka i tiden.  

Förskolan är präglad av en annan tradition än skolan vilket syns i valet av åtgärder. Barnets 

lärande ses inte som situationsbundet utan barns lärande är en social process (Pramling och 

Sheridan 1999). Barnkrubban var en social inrättning för att hjälpa nödställda barn enligt 

Holmlund och Rönnerman (1995) och den traditionen har följt förskolan tills den blev första 

länken i utbildningssystemet år 1998. Inom förskolan särskiljs inte barn i behov av särskilt 

stöd utan den historiska traditionen är att stöd ges inom den ordinarie verksamheten. 

Förskolan har utifrån SOU 1972:26 och 27 fyllt en funktion genom att erbjuda barn i behov 
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av särskilt stöd plats i förskolan. Förskolans organisation ger också större förutsättningar att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd i gruppen, men de efterfrågar också åtgärder på 

gruppnivå. Det förvånar oss att det finns så få åtgärder att tillgå på gruppnivå både i 

förskolorna och i skolorna. Vi hänvisar till Dysthe (2003) som skriver att det är viktigt att 

utröna hur samspelet fungerar i gruppen, om det är ett samspel som hämmar eller främjar 

lärandet. Sättet att kommunicera mellan barnen och pedagogerna kan vara avgörande för 

barnens förmåga att lära. Pramling och Sheridan (1999) skriver att pedagogernas 

förhållningssätt och attityder inom förskolan påverkar barns motivation och förmåga till 

lärande. Författarna skriver om pedagogers delaktighet i barns lärande på förskolan men det 

berör i lika hög grad pedagogerna i skolan menar vi. Specialpedagogerna uppger att de arbetar 

med förhållningssätt med hjälp av handledning. Gunnarssons (1999) syn på svårigheter att 

barnen reagerar meningsfullt på utanförskap, orättvisa, maktlöshet och bristande förmåga är 

viktiga att beakta i den här frågan. Förskolornas och skolornas ansträngningar att förändra 

barnets beteende blir fruktlösa om inte barnet själv känner att det kan påverka åtgärderna. 

Barnets delaktighet i gruppen, känslan av sammanhang och meningsfullhet är viktiga för att 

kunna lära. Det ligger i linje med Antonovskys (2001) och Lidos (Gjaernum m fl, 1999) 

tankar. Lösningen på problemen finns om hjälp tas av de situationer som fungerar, ett 

salutogent tänkande. Att uppmärksamma fungerande situationer och försöka förstå varför det 

fungerar öppnar för en lösning hur svåra situationer kan lösas.  

På individnivå 
Enligt anknytningsteorin (Broberg 1996) utgör föräldern ”basen” för barns behov av 

känslomässig utveckling. Som pedagoger i förskola och skola utgör relationen mellan barn 

och pedagog en viktig anknytningspunkt eftersom de träffas varje dag. Barnet står i 

beroendeställning till både föräldrar och pedagog och hanterar sin situation efter de modeller 

som finns. Som vi tidigare nämnt, förekommer i förskolorna åtgärder riktade till det enskilda 

barnet mer sällan. Förskolläraren på förskola A nämner att barn som har syskon, kan få gå till 

syskonets avdelning och leka en stund med dem. Vi frågar oss vad barn utan syskon har för 

möjlighet att byta miljö. På förskola B uppger förskollärarna att specialpedagogen kommer 

och tränar turtagning och språket vid två tillfällen i veckan enskilt med barn. Det är den enda 

direkta åtgärden som nämns där barnet får enskilt stöd, förutom när en resursperson sätts in. 

Vi hänvisar till Pramling och Sheridan (1992) när vi menar att åtgärden att träna språk och 

turtagning kan vara ett stöd för barnet som kan befrämja samspelet både med andra barn och 

med pedagogerna. Författarna menar att barns lärande är baserat på konkret handlande i 
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samspel och kommunikation med omgivningen. Specialpedagogerna uppger att de i första 

hand samtalar med barn och föräldrar. Samtalet kan göra barnet delaktig i vad som är viktigt 

att förändra för att förändringen ska ske. Det pekar Gunnarson (1999) på i sin studie. 

Delaktighet främjar också barnets förmåga till att bemästra svåra situationer (Antonovsky 

2001). Föräldrarna anses utgöra en kunskapskälla och samtalen ska inge förtroende för 

förskolans arbete. På en förskola uppger specialpedagogen att vid observationer och vid 

pedagogiska bedömningar deltar specialpedagogen i barngruppen. Det är indirekta åtgärder 

för att få information. Det ligger i linje med förskolans tradition att inte särskilja barn från 

barngruppen annat än när det är väldigt speciellt. Men det uttrycks också i undersökningen att 

det finns en tendens att förskolan väntar med åtgärder därför att det är svårt att avgöra 

orsakerna. Här undrar vi om barnen blir utan det stöd som de skulle kunna få om orsakerna 

utreds. Kanske åtgärderna skjuts upp för länge och det är därför svårigheterna blir tydligare i 

skolan. Det kan också vara så att barnet fungerar i förskolan dels därför att gruppen är 

heterogen och dels för att arbetssätt och krav är andra än i skolan som två av 

specialpedagogerna uttrycker. Gränserna för vad som är normalt är rymligare inom 

förskolorna anser en specialpedagog. 

I skolorna finns det flera åtgärder på individnivå. Barnet som särskiljs och har stora delar av 

sin undervisning enskilt får det därför att det inte ska behöva uppleva kaos och misslyckanden 

enligt specialpedagogerna. Barnet kan inte bemästra sin situation och behöver hjälp med det. 

Åtgärden att ge uppgifter som barnen klarar ökar barnets känsla av att kunna något. 

Åtgärderna främjar barnets känsla av att vara kompetent vilket Gjaernum m fl (1999) hävdar 

är viktigt. Läraren i skola B uppger att barn behöver både strukturerade och röriga situationer 

för att en utveckling ska ske. Pramling och Sheridan (1999) menar att barns lärande är baserat 

på konkret handlande i samspel och kommunikation och barn bygger lärandet på tidigare 

erfarenheter, vilket resulterar i nya erfarenheter och kunskaper. Det är i samspelet, 

kommunikationen med omgivningen och när barnet möter olika sätt att tänka som möjligheter 

till lärande och utveckling sker. Barn med socioemotionella svårigheter är sköra säger en 

specialpedagog. Lekarbetet syftar till att bekräfta barnet i leken. Det är en åtgärd som kan 

främja barnets förmåga att bemästra sin situation. Barnet som behöver lugn och ro får en 

möjlighet att vara i grupprummet ibland. Målet för båda specialpedagogerna som arbetar i 

skolan är att barnet ska fungera i klassrummet. Alla de nämnda åtgärderna ges för att de ska 

stärka barnet. Att stärka barnet är avgörande enligt Gjaernum m fl (1999) för att barnet ska 

kunna bemästra sin tillvaro och hantera sina känslor. Att särskilja barnet och ge det utrymme 
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kan vara en möjlighet för barnet att få bearbeta sina känslor. Men att särskiljas kan ge barnet 

upplevelsen av att vara besvärlig och ge motsatt effekt. Barnet upplever sig inte kompetent 

utan får bekräftelse på att det avviker. Det kan få konsekvenser för upplevelsen av egenvärdet 

hävdar Gjaernum m fl (1999). Enligt Person (1997) och Vernersson (1998) har 

specialpedagogiken haft som uppdrag att hantera barn som avviker och ge dem särskilt stöd, 

oftast genom att ge enskild undervisning. Andra åtgärder riktade till det enskilda barnet som 

nämns är seriesamtal och sociala berättelser.  De åtgärderna syftar till att ge barnen en bild av 

hur de kan göra i situationer de möter, en social träning. Det ligger väl i linje med ett 

sociokulturellt sätt att se på svårigheterna, att barnen behöver stärkas i sitt sätt att läsa av och 

förstå kommunikationsmönstren i förskola och skola samt få fungerande relationer till sin 

omgivning. Säljö (2000) menar att kommunikation innefattar tanke, språk och handling och är 

relaterade till det sociala mönster som vi uppfattat. Ett kriterium för lärande i 

skolsammanhang är att kunna kommunicera enligt det mönster skolan har. Här kan det uppstå 

svårigheter för barnet att identifiera och anpassa sig till dessa mönster för interagerandet. 

Säljö menar vidare att sådant som skolan kallar för inlärningssvårigheter ibland kan hänföras 

till de regler och traditioner för kommunikation som finns i skolan. Säljö (2000) menar att 

problemet inte är huruvida barnet lär eller inte lär, utan vad som lärs. På så sätt skapar skolan 

kunskap och förståelse samt sätter upp hinder för förståelsen.  Tideman m fl (2004) menar att 

skolans referensramar gör att barns svårigheter uppstår. Börjesson och Palmblad (2003) för ett 

liknande resonemang och deras ord är värda att citeras: 

Det bör framhållas att barn inte är – kan inte vara – avvikande i sig själva. Det är endast i relation till 
skolans strukturer och till kulturella normer som barn är mindre dugliga eller skötsamma (Börjesson, 
Palmblad 2003, s 28).  

Svårigheterna uppstår därför i skolan. Det kan tyckas att det anknytningsteoretiska synsättet 

och det sociokulturella perspektivet är motstridiga, men det behöver inte vara det. Barnet 

behöver stärkas för att kunna bemästra sina känslor, men det är i relationen med andra som 

känslorna uppstår. Vad barnet reagerar på är olika beroende på hur det uppfattar och förstår 

sin omgivning och själv kan göra sig förstådd. Av det kan vi se att barnet behöver åtgärder på 

både grupp och individnivå. Det uttrycks också att det kan vara lätt att misströsta när effekten 

av åtgärderna låter vänta på sig. Specialpedagogerna uppger att en av deras uppgifter är att 

inge hopp till pedagogerna.   

6.3 Samverkan 
Både Lpfö 98 och Lpo 94 anger riktlinjer för att arbetslaget i förskolan och att läraren i skolan 

skall utbyta kunskaper och erfarenheter med varandras verksamheter. Samverkan mellan 
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förskolorna och skolorna är begränsad trots att verksamheterna har en geografisk närhet i de 

områden som ingår i vår studie. På båda förskolorna uttrycktes en önskan om en utökad 

samverkan med skolan, respondenterna menar att det finns mycket att ta tillvara och att lära 

av varandras verksamheter. På skolorna uttrycktes ingen speciell önskan om mer samarbete 

med förskolan. Lärarna uttrycker ändå en positiv syn på samverkan. En av lärarna säger att 

”ju tidigare vi kan möta de här barnen och hjälpas åt med dem desto bättre blir det för dem” 

(lärare skola A). På skolan B förekom sporadisk samverkan med förskolan vid gemensamma 

utevistelser. Det saknas historisk tradition för samverkan mellan förskola och skola. Det kan 

vi se som orsak till att samverkan inte sker enligt gällande riktlinjer. Persson (1998) menar att 

förskolan och skolans olika kulturer måste synliggöras för att skapa en samverkan mellan 

verksamheterna. Persson refererar i sin bok till Peder Haug.  Haug menar enligt Persson 

(1998) att för samverkan ska ske måste pedagogerna i förskolan och skolan … ”internalisera 

en annan tradition, dvs. göra den till sin egen…” (Persson 1998, s 141). Samtidigt är det två 

olika kulturer som ska förenas. Pedagogerna i förskolorna och skolorna behöver mötas för att 

få en insyn i varandras verksamheter, för att motverka förförståelse och istället skapa en 

förståelse för varandra. Det verkar vara svårt att finna fungerande former för pedagogisk 

samverkan mellan förskola och skola. Det saknas en gemensam länk som förenar 

verksamheterna. De båda skolorna har mer samarbete med förskoleklasserna, på skola B 

förekommer gemensam sagoläsning och anpassad studiegång för barn som har behov av att 

”leka av sig”. Den möjligheten får de hos förskoleklassen. Vi kan se att de båda förskolorna 

utför sitt uppdrag om samverkan enligt Lpfö 98 genom att på våren samverka med 

förskoleklasserna inför överlämnandet av de barn som skall börja i förskoleklass på hösten.  

Då träffas de olika verksamheterna och talar igenom varje barn, inte bara de som har 

socioemotionella svårigheter, för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska bli så 

smidig som möjligt. Barnen får även en möjlighet att bekanta sig med pedagoger och miljö.  

Vi saknar samverkan runt de barn som är i behov av särskilt stöd. Både förskolans och 

skolans läroplaner (Lpfö 98, Lpo 94) uttrycker riktlinjer för att en sådan samverkan skall ske. 

Ett hinder till detta kan vara den sekretess som råder mellan de olika skolformerna, men detta 

går att överbrygga genom att be om föräldrarnas samtycke till att röja sekretessen runt deras 

barn. Vi saknar den röda tråden som ska förena de båda verksamheterna i synen på barnet, 

lärande och kunskap. De båda förskolorna uttrycker en önskan om mer samarbete med skolan 

men vi uppfattar inte att de själva finner vägar att göra något för att förbättra samarbetet 

mellan dem.  En förskollärare uttrycker att främjandet av samverkan är en ledningsfråga. 

Överlämnandesamtal förekommer även mellan förskoleklass och skola och skälet är det 
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samma som hos förskolan. Det förekom endast sporadiskt gemensamma personalkonferenser 

mellan förskola B och skola B. Däremot hade förskoleklasserna och skolorna gemensamma 

personalkonferenser. Det behöver inte innebära att de aktivt arbetar för att få en samsyn på 

barnet och lärandet. Vi tolkar att den begränsade samverkan mellan förskola och skola gör att 

de olika verksamheterna går miste om ett helhetstänkande runt barn.  En av 

specialpedagogerna uttrycker att det vore önskvärt med ett 0 – 16 perspektiv på barn och 

menar att det är något som specialpedagogerna i ett av områdena kommer att arbeta för i 

framtiden. 

7. Metoddiskussion 
För att få reda på intervjupersonernas tankar och erfarenhet ansåg vi att kvalitativa intervjuer 

passade bäst som undersökningsmetod. Vi anser att vi fått relevanta svar på det vi ville veta 

genom vårt metodval. Det vi fått veta i vår undersökning är pedagogernas syn på hur de 

tänker kring sitt och andras handlande, inte hur de egentligen handlar. Vissa områden i 

undersökningen går att utveckla och göra bättre. I metoddiskussionen diskuteras vad som 

kunde ha gjorts annorlunda samt de svårigheter som vi upplevt med undersökningen. Vi tar 

upp hur urvalet påverkades av samtyckeskravet, vår begränsade erfarenhet som frågeställare 

och reflexionens betydelse under intervjun.  

En av de vanligaste invändningarna mot intervju som metod är att den inte är generaliserbar, 

det finns för få intervjupersoner. Vi kan trots detta urskilja ett mönster i resultatet fast 

intervjupersonerna har varit få. För att få en vidare bild av hur förskolorna och skolorna ser på 

socioemotionella svårigheter och de åtgärder som sätts in valde vi att intervjua ytterligare en 

yrkeskategori, specialpedagoger. Det gav oss fler aspekter på svårigheterna. Om vi bara 

intervjuat en yrkeskategori skulle bilden ha blivit för snäv. Det blev dock en övervikt på 

intervjuer med specialpedagoger. Studien kunde ha blivit bättre om det i varje yrkeskategori 

varit lika många respondenter. Att två respondenter fick frågor i förväg gjorde att de kunde 

formulera sig redan innan frågorna ställts till skillnad från de övriga. Men vi ansåg att vi 

skulle följa samtyckeskravet från vetenskapsrådet. Att vi har varit tre personer som har 

intervjuat och påverkat intervjuerna på olika sätt måste också vägas in i resultatet. Även om 

frågeområdena var tydliga påverkar våra personliga tankar och erfarenheter sättet att 

formulera följdfrågor. Vi saknar även kunskaper för att genomföra intervjuer på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt. Att genomföra en intervju på ett korrekt sätt är en teknik som 

måste praktiseras många gånger innan metoden behärskas. Vi kan därför i efterhand se att det 

hade varit en fördel att genomföra en pilotstudie. Vi delar Kvales (1997) syn, att intervjua är 
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ett hantverk som är mer besläktat med konst än med standardiserade samhällsvetenskapliga 

metoder. Det har varit svårt att undvika ledande frågor och att ställa de rätta följdfrågorna. Vi 

gick miste om en del information vid analysen på grund av att vi inte följt upp de intervjuades 

svar. Vi ställde frågor om dokumentation av åtgärder som vi uteslutit ur resultatet, då vi inte 

fann fråga och svar relevant för att besvara syftet i undersökningen. De ledande frågorna kan 

ha färgat svaren. Frågan om validitet kan diskuteras. Mäter frågor som formulerats exakt lika 

oberoende av vem som svarar samma sak? En och samma fråga kan uppfattas olika av 

respondenterna och följaktligen kan de ändå svara på olika saker. Under en intervju sker ett 

personligt möte mellan intervjuare och respondent, därför är det svårt att förutsäga en intervju. 

Mötet mellan intervjuaren och respondenten kan leda till nya sätt att tänka för båda parter 

under intervjun. Som författare till denna uppsats har respondenterna bidragit med nya 

insikter som i sin tur lett till nya kunskaper för oss. Att intervjuerna även väckt tankar hos 

intervjupersonerna gav en respondent uttryck för under intervjun i uttalanden som ”jag är inte 

färdig med det här” och efter intervjuns avslutning uttryckte respondenten att ”det var 

intressant att få sitta ner och prata”. Thomson (2002) menar att vid en intervju kan vi få del av 

de spontana reflexioner som kommer fram i det personliga mötet. Respondenterna förmedlade 

en känsla under intervjuerna genom uttryck, betoningar och kroppsspråk som har varit 

värdefull i tolkningen av resultatet. Här ser vi att valet av intervju som metod bidragit med 

information som vi hade gått miste om vid en enkätundersökning. Redan efter intervjuernas 

avslutning har intervjuerna börjat bearbetats i våra tankar. Här fanns det fördelar med att 

intervjuerna var förlagda med ett visst tidsutrymme emellan eftersom våra reflexioner över 

intervjuerna inte riskerade att blandas ihop. Under analysarbetet resonerade vi om vad vi 

skulle ta med och vad som var relevant. Kopplingen till litteraturen gav oss så många tankar 

att det ibland blev svårt att sortera dem och att hålla en röd tråd i resonemanget.  

8. Slutsatser och sammanfattande kommentarer 
I vår undersökning har vi sett att det råder en samstämmighet mellan de intervjuade 

yrkeskategorierna i synen att det inte går att generalisera eller ge en entydig bild av barn i 

socioemotionella svårigheter. Det finns också likheter i synen på orsaker till att barn befinner 

sig i socioemotionella svårigheter. Orsakerna förläggs till individen och till hemförhållanden. 

Synsättet som är präglat av den historiska traditionen vad gäller synen på barns problem lever 

kvar, vilket Börjesson och Palmblad (2003) menar, när de skriver att debatten som förs idag 

om barn i behov av särskilt stöd, är ungefär densamma som för över 100 år sedan. Hos 

pedagogerna i förskolorna råder en osäkerhet i beskrivningarna av svårigheterna medan 
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pedagogerna i skolorna är tydligare i sina beskrivningar. Pedagogerna är medvetna om de 

tillbakadragna och tysta barnen men deras svårigheter uppmärksammas inte nämnvärt. De 

utåtagerande barnen får mest utrymme i intervjuerna och är de barn som pedagogernas tankar 

oftast rör sig kring. De utåtagerande barnen sätter pedagogerna i krävande situationer som 

måste lösas. I pedagogernas beskrivningar finns dock beskrivningar på barn som växlar 

mellan tillbakadragenhet och utåtagerande beteenden. Endast specialpedagogerna nämner att 

förhållningssätt och bemötande är viktigt i mötet med barn i socioemotionella svårigheter.  

Valet av åtgärderna skiljer sig mellan förskolorna och skolorna. Vi har funnit att det är 

traditionerna som påverkar valet av åtgärder för barn i socioemotionella svårigheter. 

Förskolorna präglas av traditionen att utgöra en välgörande och filantropisk verksamhet där 

deltagandet i den ordinarie verksamheten räcker som åtgärd. Därför förläggs åtgärderna 

främst på organisationsnivå. De åtgärder som nämns på organisationsnivå i förskolorna är 

framförallt sådant som rör barngruppens storlek och personaltäthet. Specialpedagogen har här 

en viktig roll, att tillföra andra tankesätt genom att delta i planeringar, att vara samtalspartner 

och rådgivare när pedagogerna själva känner att de inte hanterar situationen. I skolorna 

påverkas åtgärderna av skolans tradition att särskilja barn som avviker ifrån skolans 

referensram under kortare eller längre perioder. Åtgärderna läggs främst på individnivå även 

om det förekommer åtgärder på organisationsnivå. En åtgärd som nämns på organisationsnivå 

i en av skolorna är att specialpedagogerna ger lärarna möjlighet att utveckla samspelet så att 

kommunikationen mellan lärare och barn främjas. Specialpedagogerna i skolorna arbetar mer 

med enskilda barn då det är sådana åtgärder som nämns av lärarna. Specialpedagogerna 

menar att de också arbetar med pedagogernas förhållningssätt. Vi drar slutsatsen att 

specialpedagogen anpassar sitt arbetssätt utifrån respektive verksamhets traditioner. På 

gruppnivå saknas åtgärder trots att både förskollärare och lärare efterfrågar det. Vi kan se 

utifrån den litteratur vi förankrat studien i att det borde vara på gruppnivå de flesta åtgärderna 

ska sättas in för att barn i socioemotionella svårigheter ska få den hjälp de behöver. Det är i 

kommunikation och samspel med omgivningen som utveckling och lärande sker. Då är det 

viktigt att mötet mellan pedagog och barn, samt mötet mellan barnen synliggörs och åtgärder 

som främjar samspel sätts in. Ett fåtal sådana åtgärder finns nämnda i undersökningen. Det 

råder en skillnad mellan förskolorna och skolorna i valet av åtgärder på individnivå. 

Specialpedagogerna och förskollärarna nämner samstämmigt mycket få åtgärder på 

individnivå medan åtgärderna i skolorna övervägande förläggs på individnivå. Åtgärderna på 
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individnivå kan stärka barnets förmåga att bemästra sina känslor och svårigheter, men 

särskiljandet kan upplevas som ett utanförskap och ge motsatt effekt. 

Den samverkan som förekommer mellan förskolorna och skolorna är främst genom 

inskolning och att förskolorna överlämnar information om barnen till pedagogerna i 

förskoleklasserna och från förskoleklasserna vidare till skolorna. Det uttrycks en önskan om 

utökad samverkan med skolan från förskollärarna.  Det förändrade samhället ställer nya krav 

och kompetenser på dagens barn. SOU 1997:21 menar att det är förskolan och skolans uppgift 

att förbereda barnen för framtiden. Vi frågar oss om barnen ges förutsättningar att möta 

framtiden om förskolorna och skolorna inte förändrar synsättet på barn och svårigheter istället 

för att förankra synsättet i respektive verksamhets historiska traditioner. Både förskolorna och 

skolorna brottas med sina traditioner. Förskolan kämpar för sin status och tillhörighet inom 

utbildningssystemet och måste hävda sig som en lärande verksamhet. Emedan skolan har en 

tradition av att vara en kunskapsförmedlande verksamhet. De båda verksamheterna bär i sina 

traditioner viktiga kunskaper om barn i behov av särskilt stöd och borde närma sig varandra 

genom samverkan. Det talas idag om det livslånga lärandet med en gemensam syn på 

kunskap, utveckling och lärande mellan förskola och skola. Hur kan synen på kunskap, 

utveckling och lärande bli gemensam när det inte finns någon samverkan mellan 

verksamheterna? 

Den studie vi har genomfört pekar på att förskolornas och skolornas synsätt på barn i 

socioemotionella svårigheter inte förändrats nämnvärt genom åren. Det kan vara en 

tillfällighet att vi fått detta resultat i vår studie. En studie med ett större underlag skulle vara 

intressant att göra för att se om resultatet blir detsamma. Studien utgår från pedagogernas 

utsagor och visar pedagogernas bilder av hur situationerna hanteras. En studie med 

etnografisk ansats skulle kunna ge oss ett resultat som visar vilka val av åtgärder som finns att 

tillgå för pedagogerna i den konkreta situationen. I krävande situationer kan pedagogen ställas 

inför val som försätter dem i dilemma. Vår studie har resulterat i nya tankar och frågor. Vi ser 

utifrån vårt resultat flera spår till vidare forskning: Hur bryts traditionerna som styr 

förskolornas och skolornas synsätt samt färgar valet av åtgärder. Hur kan samverkan främjas 

för att nå en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande? Dessa frågor lämnar vi 

öppna att forska vidare på. 
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Bilaga 1 
 

ÖREBRO UNIVERSITET      

Pedagogiska institutionen 

Specialpedagogiska programmet 

 

 

Angående intervjudeltagande 

 

Vi är tre studerande på specialpedagogiska programmet som heter Elisabeth Alsiö, Doris 
Eriksson och Malin Hellman. Vi skriver just nu på vårt examensarbete som berör barn i behov 
av särskilt stöd. Syftet med vårt arbete är att undersöka likheter och skillnader i synen på barn 
i socioemotionella svårigheter hos pedagoger i förskola och skola. 

Med barn i socioemotionella svårigheter menar vi de barn som uppvisar svårigheter med att 
hantera sina känslor i relation till omgivningen, barn som inte har en diagnos men som märks 
på ett eller annat sätt. 

Deltagandet gäller en intervju som är tänkt att ta högst en timme. Deltagandet är frivilligt och 
kan avbrytas utan några problem. Intervjun kommer att spelas in på ljudband och endast det 
som är relevant för undersökningen kommer att skrivas ut och analyseras. Datamaterialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer efter uppsatsens godkännande att förstöras. 

Vid intervjun kommer två av oss att delta. Vi är medvetna om att detta kan upplevas som en 
obalans för den som intervjuas men vi har valt att vara två därför att de är lättare att 
uppmärksamma att alla frågeområden berörs samt att vi får en gemensam uppfattning om det 
som sägs. 

 

Dessa frågeområden kommer att tas upp: 

 

• Utbildningsbakgrund och erfarenhet 

• Tankar och erfarenheter omkring barn i socioemotionella svårigheter 

• Stödinsatser  

 

Vid frågor som rör detta kontakta gärna någon av oss.  

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elisabeth Alsiö Doris Eriksson Malin Hellman 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide för förskollärare/lärare 

Definition av socioemotionella svårigheter: 

Socioemotionella svårigheter kan därför sägas vara svårigheter med att hantera sina känslor i 
relation till omgivningen. Barn som inte har en diagnos men som märks på ett eller annat sätt. 

 

Inledande frågor 

Vad har du för utbildning och utbildningsår? 

Hur länge har du arbetat på förskolan/skolan? 

 

Synsätt 

Vilka barn definierar du som barn i socioemotionella svårigheter? 

Vilka kännetecken finns för de barn som du definierar som barn i socioemotionella 
svårigheter? 

Vilka erfarenheter har du? 

Berätta om dina tankar omkring barn i socioemotionella svårigheter? 

 

Insatser/åtgärder 

Kan du beskriva hur ni arbetar med ett barn som bedöms vara i behov av extra stöd? 

Finns det svårigheter med att komma tillrätta med problemet? 

Vilka möjligheter till stödinsatser finns att tillgå för er? 

Vad ger det för resultat?  

Finns det något du skulle vilja göra som är omöjligt i dagsläget? 

Varför går det inte att göra idag? 

Dokumenteras insatserna? 

 

Samverkan 

Sker det någon samverkan mellan förskola och skola vad det gäller barnen som behöver extra 
stöd? 

Finns det någon form av samverkan med förskolan/skolan? 

Hur ser du på samverkan med förskolan/skolan? 
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Intervjuguide för specialpedagog 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

Vad har du för yrkesbakgrund? 

Hur är det specialpedagogiska arbetet organiserat på förskolan/skolan? 

 

Synsätt 

Vilka erfarenheter har du av barn i socioemotionella svårigheter? 

Hur vill du vilja beskriva din syn på barn i socioemotionella svårigheter? 

Stämmer det överens med förskolans/skolans syn? Hur ser du på det? 

Har du erfarenhet av att det finns skillnader/likheter i synen på barn som behöver särskilt stöd 
mellan förskolan och skolan? 

 

Arbetssätt 

Kan du beskriva hur du arbetar i förskolan/skolan med ett barn som bedöms vara i behov av 
särskilt stöd? I vilken form sker stödet? 

Vad ger det för resultat?  

Finns det svårigheter med att komma tillrätta med problemet? 

Finns det något du skulle vilja göra som är omöjligt i dagsläget? 

Varför går det inte att göra idag? 

Finns det skillnader/likheter i dina arbetsuppgifter mellan förskolan och skolan? 

 

Samverkan 

Finns det någon form av samverkan mellan förskolan och skolan runt barn som är i behov av 
särskilt stöd? 

Hur ser du på samverkan mellan förskola och skola? 


