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Sammanfattning 

Denna studie är av kvalitativ art och avser att belysa vilka specialpedagogiska insatser som 

framträder i förskole pedagogers beskrivningar av sin vardagliga verksamhet med barn i 

behov av stöd för sin socioemotionella utveckling. Ytterligare en ambition är att ta reda på hur 

samarbetet mellan förskole pedagoger och specialpedagog ser ut när det gäller detta. Åtta 

förskollärare har intervjuats om sina erfarenheter och ställningstaganden kring 

specialpedagogiska insatser för barn i förskolan som befinner sig i socioemotionella 

svårigheter av något slag och hur de ser på arbetet med detta i förskolan. Vid analys av 

materialet har Claes Nilholms (2007) perspektiv på specialpedagogik och Marianne Lundgren 

och Bengt Perssons (2003) beskrivning av teorin kring proaktiv och reaktiv verksamhetskultur 

varit till hjälp. 

Resultatet av studien fokuserar främst på tre olika slag av insatser som pedagogerna uttrycker 

att de arbetar med på förskolan. Dessa är: specialpedagogens yrkeskunnande, rutiner och 

språkstöd, och att ta tillvara barnens intressen Studien visar på skillnader när det gäller vilka 

specialpedagogiska insatser som uppfattas som mest betydelsefulla av förskole pedagogerna, 

men en total samsyn när det gäller resursfrågor i form av tid och personaltilldelning. 

Skillnader uppvisas också i hur de ser på samarbetet med specialpedagogen och möjligheterna 

att arbeta praktiskt med utförande av specialpedagogiska insatser. För att kunna utföra ett 

optimalt arbete med barn i behov av stöd på grund av socioemotionella svårigheter är dock 

samtliga intervjuade överens om att ett nära samarbete, både inom arbetslaget och mellan 

arbetslag och specialpedagog är särskilt betydelsefullt. 
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Inledning 
 

Min mångåriga erfarenhet som förskollärare har gjort att jag kommit i kontakt med ett stort 

antal barn i behov av särskilt stöd. Mitt intresse för arbetet med dessa barn har ökat med 

tidens gång och genom upplevelsen av att antalet barn i behov av stöd ökar, samtidigt som det 

blir allt svårare för förskole pedagoger att kunna tillfredsställa och praktiskt arbeta i 

barngrupper med särskild hänsyn tagen till dessa barns behov. Detta mycket beroende av det 

stora barnantal som förekommer i grupperna på de flesta förskolor idag, vilket är något som 

Skolverket (2013) uppmärksammar genom att hävda att det är barnens behov som ska styra 

gruppstorleken och att fokus ska ligga på vad som är bäst för varje separat barngrupp. Risken 

om grupperna blir för stora är att barnens behov kommer i andra hand. 

Att varje barn har rätt att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar är något som 

tydligt och klart redogörs för i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010). Här betonas 

också att barn som är i behov av stöd ska uppmärksammas och åtgärder ska vidtagas. 

Följande citat belyser detta ytterligare: 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn 

med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 

övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. (Lpfö, reviderad 2010, 

s. 5) 

I detta styrdokument står också att det är förskollärare som bär ansvaret att se till att varje 

barn får sina behov respekterade och tillgodosedda. Utöver detta ska arbetslaget samarbeta 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver stöd i sin utveckling eller 

befinner sig i svårigheter av olika slag. I första hand är det pedagogerna på förskolan som har 

ansvaret för att tillfredsställa dessa barns behov, men ibland anses det vara nödvändigt med 

stöd från specialpedagog. I yrket som specialpedagog blir det därför av stor betydelse att 

tillsammans med pedagogerna på förskolan kunna avgöra vilka insatser som bäst kan 

tillfredsställa aktuella barns behov. 

I en kvalitetsgranskningsrapport (Skolinspektionen 2012) uppges att om förskolan ska vara till 

för alla barn ska personalen kunna förstå och hantera olikheter, samt anpassa den pedagogiska 
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verksamheten till alla barn och utgå från barnens behov och drivkraft. Det är ofta en 

specialpedagog som handleder övrig personal vid särskilda behov. Verksamheten i förskolan 

ska utgå från varje barns egna förutsättningar att använda och utveckla sina förmågor så långt 

som möjligt.  

Att förskolan kan vara betydelsefull och som jag ser det en förebyggande institution för 

psykiska problem längre fram i barnens liv är också något som framkommer i rapporten 

Skolans mål och möjligheter (2005). Här hävdas att elevernas beteende socialt sett har stor 

betydelse för hur de ska lyckas i skolan och att forskning kring detta därför är viktigt. Skolans 

målsättning att vara inkluderande syftar till att den ska användas så att social uteslutning 

förebyggs och att tolerans för mångfald ökas på alla plan.  Påbörjas detta arbete redan i 

förskoleåldern är min mening att sannolikheten ökar för att antalet barn i behov av särskilt 

stöd begränsas genom insatser redan på förskolenivå. En annan viktig uppgift som 

framkommer i denna rapport är att skolans miljö kan medverka till att skapa beteenden som 

kräver specialpedagogiska insatser, vilket tyder på att så skulle kunna vara fallet även i 

förskolan. Detta innebär att förskolans pedagoger behöver bli mer medvetna om 

verksamhetskulturens betydelse för barns välmående.  

I modern tid har flera rapporter angående specialpedagogiska insatser för barn givits ut. En av 

dem handlar om psykisk hälsa hos barn och unga och är utgiven av Sveriges Kommuner och 

Landsting (2012). Där står att en av samhällets viktigaste uppgifter är att alla barn ska ges 

goda förutsättningar för att utveckla förmågor som behövs för att få ett bra liv. Ohälsan bland 

unga ökar och kan leda till lidande också längre fram i livet. Förskola och skola kan såväl 

främja positiv utveckling hos barn som en negativ utveckling, beroende på hur de 

specialpedagogiska insatserna ser ut. Ett systematiskt arbete i en kommun för att följa barns 

sociala och kognitiva utveckling anges som utgångspunkt för att identifiera problemområden. 

De resultat som visar på behov av en förbättring inom något område kan identifieras av 

exempelvis rektorn på skolan genom att denne lyfter aktuella problem på förvaltningsnivå. Att 

på detta sätt visa på ett resultat som den egna verksamheten inte klarar av att på egen hand 

förbättra, indikerar att åtgärderna måste sättas in tidigare i barns utveckling.  En kartläggning 

av de individer som är i behov av specialpedagogiskt stöd blir nödvändig för att kunna sätta in 

tidiga insatser. Detta för att kunna bli medveten om vilka prioriteringar som ska göras 

fortsättningsvis. Här är det viktigt att komma ihåg att behov som inte blir uppmärksammade 

på ett tidigt stadium kan bestå, men det kan också bero på att de insatser som görs inte är 

tillräckliga, vilket pekar på ytterligare behov av att ta reda på vad detta beror på och vad det 



3 
 

betyder för verksamma aktörer i förskola och skola. Rapporten anger att effekterna av en 

insats ska gå att mäta och följas upp kontinuerligt. Därför är det viktigt att utarbeta en metod 

för detta och bestämma vem som ansvarar för uppföljningen. 

I en annan rapport Tidiga insatser för barn i behov av stöd – Framsteg och utveckling (2010) 

rörande tidiga insatser i ett flertal europeiska länder, anges också betydelsen av att definiera 

målgrupper för tidiga insatser för att avgöra vilka som i första hand ska omfattas av dessa. 

Stödinsatser ska ges till barn och familjer på lokal, regional och nationell nivå. I alla 

deltagande länder är skolan en aktör som är direkt involverad i processen med tidiga 

specialpedagogiska insatser och allt tyder på att dessa insatser till stor del når barn i 

riskgrupper. Trots framsteg som gjorts råder fortfarande en utmaning i arbetet mellan 

samordningen mellan sektorer, vilket i Sverige är en konsekvens av decentraliseringen som 

kräver att föräldrar själva samordnar insatserna som behövs för deras barn. Tolkningen av 

ansvaret mellan olika enheter är ibland problematiskt, vilket resulterar i att föräldrar ofta får 

lägga mycket energi på att se till att barnens behov blir tillfredsställda. Rapporten vidhåller att 

det fortfarande finns mycket att göra kring riktlinjer för samordning och att övergången 

mellan olika åtgärder bör vara ett samarbete med alla berörda. I Sverige är det Socialstyrelsen 

och Skolverket som utvärderar insatserna.  

 

Denna uppsats fokuserar på förskole pedagogers uppfattningar om specialpedagogiska 

insatser i förskolan för barn i socioemotionella svårigheter. Jag ämnar fördjupa mig i hur 

specialpedagogiska insatser ser ut i förskolans praktik. Detta är betydelsefullt då det visat sig 

att tidiga insatser främjar barns utveckling, lärande och fysiska/psykiska mående längre fram i 

livet. Ämnet är också relevant med tanke både på senaste tidens larm från förskolepedagoger 

om att antal barn i behov av stöd för sin socioemotionella utveckling ökar, samtidigt som 

barngrupperna i förskolan omfattar alltfler barn. Detta gäller framförallt i storstäderna och 

enligt Eva Björck-Åkesson (2009) bekräftas det av en undersökning som Skolverket (2007) 

gjort, där hela 80 % av de ansvariga anser att insatserna inte är tillräckliga. Varför är det så?  

Som specialpedagog blir det viktigt att bidra med kunskaper inom detta område och att 

undersöka hur specialpedagogiska insatser för barn med socioemotionella svårigheter beskrivs 

och uppfattas av den yrkesgrupp jag som specialpedagog kommer att arbeta tillsammans med. 

Att samarbeta för att insatserna ska realiseras och svara upp mot behoven menar jag är en 

mycket viktig del att kunna behärska i mitt framtida yrke. Inte minst med tanke på att 
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socioemotionella svårigheter i längden kan leda till social segregering/isolering, vilket 

givetvis bör motverkas.  Då forskningen inom detta fält är bristfällig, ser jag det som mycket 

relevant att genom min studie kunna tillföra ytterligare kunskap inom området.  

Syfte och frågeställning 

 

Arbetet avser att bidra med fördjupad förståelse av de insatser som görs i förskolan för barn 

som behöver specialpedagogiskt stöd i sin emotionella och sociala utveckling. Syftet är att 

belysa vilka specialpedagogiska insatser som framträder i förskole pedagogers beskrivningar 

av sin vardagliga verksamhet med barn i behov av stöd för sin socioemotionella utveckling. 

Av intresse är också att undersöka i vilken mån förskole pedagoger och specialpedagoger 

hjälps åt i detta arbete. Följande frågeställningar utgör studiens grund: 

 

1. Hur arbetar förskole pedagoger med specialpedagogiska insatser för barn i behov av 

stöd i sin socioemotionella utveckling? 

2.  I vilken utsträckning samarbetar förskole pedagoger med specialpedagog när det 

gäller specialpedagogiska insatser?? 

Disposition 

 

Föregående text syftar till att läsarna ska bli väl insatta i vad som fokuseras i studien. Nedan 

följer i nämnda ordning ett avsnitt kring centrala begrepp följt av tidigare forskning och 

teoretiska och metodologiska överväganden. Därefter presenteras resultat av undersökningen 

och slutligen en diskussion kring resultatet. 

Centrala begrepp 

 

Under denna rubrik redovisar jag fyra olika begrepp som är särskilt betydelsefulla för att få en 

bra förståelse av studiens innehåll: 
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Specialpedagogik 
 

Specialpedagogik är ett relativt nytt forskningsområde, vars behov av att beforskas bidragit 

till att flera aktörer på senare tid visat ökat intresse för området. Vad är då specialpedagogik? 

Enligt Ann Ahlberg (2009) kan specialpedagogik ses som både ett verksamhets - och 

kunskapsområde. Specialpedagogik som verksamhet är det som pågår i förskola/skola när 

barn, pedagoger och specialpedagoger arbetar i vardagen, något som är fokus för min studie. 

Detta arbete kan se ut på många olika sätt, då insatserna för barnen ska anpassas så att de 

fungerar optimalt för varje enskild individ. 

Specialpedagogisk kunskap bestäms av forskning och bildning relaterat till området. Ahlberg 

(2009) påpekar också att specialpedagogiken inom dessa två olika slag av områden är 

beroende av politiska strömningar. Exempelvis är beslutet om ”en skola för alla” ett uppdrag 

som enligt officiella dokument är gällande i förskola/skola, vilket utgör en bakgrund för 

denna studie. 

Specialpedagogik kan alltså uppfattas på olika sätt ur olika synvinklar. En slutsats som jag 

drar av detta är att det centrala i det specialpedagogiska uppdraget i förskolans praktik 

förefaller vara ett medvetet yrkesmässigt handlande som syftar till att tillfredsställa de behov 

som finns. 

Specialpedagogiska insatser 

 

Insatser för barn inom förskolan som behöver särskilt stöd av något slag kan se ut på många 

olika sätt. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) står att särskilt stöd ska ges till 

de barn som av någon anledning befinner sig i svårigheter. För ett barn i förskoleåldern pågår 

utveckling inom många olika områden samtidigt, exempelvis: kroppsligt både fysiskt och 

psykiskt, motoriskt, kognitivt, språkligt och socialt. Därför kan insatser för ett och samma 

barn ibland behövas inom ett område, men det kan också behöva specialpedagogisk hjälp 

inom flera olika områden samtidigt. En specialpedagogisk insats på förskolan innebär att 

pedagoger, (ofta tillsammans med specialpedagog och föräldrar), gör upp en plan för hur 

arbetet med barnet ska se ut. 

Britt-Lis Persson och Linus Skarp (2013)  har i skriften Barn som utmanar givit sin syn på 

arbetsprocessen för stödjande åtgärder. Enkelt beskrivet gäller det att: uppmärksamma - 
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observera – utarbeta en plan för åtgärder – genomföra – följa upp – utvärdera.  Denna process 

är densamma som förskolor och skolor använder i sitt dagliga arbete med barn. Enligt nämnda 

skrift är utgångspunkterna att barn gör rätt om de vill och kan. Begreppet ”specialpedagogisk 

insats” likställs i denna studie med de åtgärder som vidtas då ett barn på något sätt behöver 

stöd i sin utveckling. 

Eftersom specialpedagogiska insatser kan se ut på många olika sätt är det betydelsefullt att ha 

vetskap om hur pedagoger på fältet förhåller sig till detta arbete i praktiken.  Det är av 

betydelse både att kunna uppmärksamma när insatser ska sättas in och att fundera kring 

insatser i förhållande till vad? Är det barnet, situationen eller miljön vi har i fokus?  

Barn i behov av stöd 

 

Vad innebär det att vara i behov av stöd? Enligt Hans Larsson (2008) kan stöd riktas mot tre 

olika typer av behov: 

1. Socioemotionella svårigheter 

2. Funktionshinder 

3. Inlärningssvårigheter (Larsson, 2008,s 9). 

Behovet av stöd kan således vara komplext och omfatta en mångfald olika åtgärder, som är 

relevanta för en specialpedagog att behärska. Ibland förekommer behov hos ett barn enbart 

inom ett av ovanstående områden och andra gånger behöver ett barn stöd inom två eller alla 

tre områdena. Enligt Skolverket (2002) kan behovet av stöd vara både av tillfälligt och 

långvarigt slag och innebära anpassning eller förändring av arbetssätt för att passa barnets 

behov. Det kan också innebära att arbeta för en bättre social miljö. Marie Heimersson (2009) 

förklarar att barn anses vara i behov av särskilt stöd när de genom handlingar eller reaktioner 

bryter mot regler för den sociala samvaron, vilket försvårar gemenskapen med andra. Detta 

bekräftas också av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger och Arne Tveit (2007). 

De vidhåller att när barn visar upp ett negativt beteende är det oftast inte nödvändigt att sätta 

in särskilda insatser, men om problembeteendet är omfattande, kvarstår eller utvecklas över 

tid så har det blivit ett så kallat” beteendeproblem”. Detta är ett otydligt begrepp, men 

förklaras av Nordahl m fl (2007) som benämning på många olika slag av beteenden som 

provocerar, irriterar eller på annat sätt stör vuxenvärlden. Exempel på sådana beteenden kan 

vara anpassningssvårigheter, aggressivt beteende eller koncentrationsproblem.  
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Komplexiteten kring ämnet ”barn i behov av stöd” och eventuellt bristande insikt om att 

allvarliga följder kan uppstå om inte specialpedagogiska insatser sätts in i tid innebär att 

intresse och diskussion kring detta kontinuerligt bör föras av pedagoger i förskola och skola. 

Detta kan vara av avgörande betydelse för varje enskilt barn och dess framtid. För att kunna 

sätta in ”rätt” specialpedagogisk insats krävs lyhördhet av pedagoger som arbetar i 

verksamheten. Mycket tyder också på att det är viktigt att upptäcka barn i riskzonen tidigt. På 

så sätt kan förskolan verka proaktivt och förhoppningsvis kunna förhindra eller åtminstone 

minska svårigheterna för barnen längre fram i livet.  Varje profession har sitt eget 

ansvarsområde och specialpedagogens särskilda kompetens är ett komplement till förskolans 

ordinarie pedagogiska verksamhet och ska omfatta bland annat att leda och stödja förskolans 

utveckling av det pedagogiska arbetet mot att kunna möta varje barns behov. 

Av de tre olika typerna av behov som tidigare beskrivits så utgör socioemotionella svårigheter 

fokus för denna studie och jag väljer att använda just begreppet ”socioemotionella 

svårigheter” på alla slag av beteenden som strider mot regler för den sociala samvaron eller 

ställer till med problem i barnets känslomässiga utveckling. 

Socioemotionella svårigheter 

 

Barn anses ofta behöva stöd i sin socioemotionella utveckling när de uppvisar beteenden som 

på något sätt inte är önskvärda i sociala sammanhang. Detta bekräftas av såväl Bo Hejlskov 

Elvén (2009) och Inga Andersson (1999) som Larsson (2008). Hejlskov Elvén (2009) 

framhåller att i pedagogiska sammanhang ses vägran, konfliktbeteende, sparkar, 

rymningsbenägenhet och slag av olika sorter som oacceptabla och icke önskvärda beteenden. 

Larsson (2008) uttrycker sig så som att barnen är i ”relationssvårigheter” och syftar då på barn 

som beskrivs som ”störande”, ”okoncentrerade” och liknande. Andersson (1999) beskriver att 

samtliga dessa sätt att utrycka sig uppfattas som att de helt oförklarligt uppstår och att 

beteenden som ovan beskrivits också kan leda till konsekvenser även för andra barn. Då i 

form av rädsla eller oro av att befinna sig i situationer då beteenden av dessa slag uppvisas. 

Larsson (2008) beskriver att sociala och emotionella svårigheter kan vara svåra att definiera, 

något som även Ogden (1998) enligt Nordahl m fl (2007) också anser. De är också eniga om 

att svårigheterna ofta betecknar beteendeproblem av olika slag. Vidare beskriver Nordahl m fl 

(2007) med hänvisning till Ogden, beteendeproblem såsom bland annat svårigheter med 

socialt samspel, psykosociala svårigheter och aggressivt beteende. Larsson (2008) lägger till 
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uppfattningar som problem med mobbing, trotsbeteende, inåtvändhet och 

koncentrationssvårigheter.  Nordahl m fl (2007) skriver även de att definitionen av 

beteendeproblem är oklar och kan beskrivas på många olika sätt. De hävdar att ett vanligt sätt 

att skilja på olika sorters beteenden är att dela upp dem i utagerande och inagerande 

beteenden, där fokus ofta läggs på det utagerande beteendet. Den främsta orsaken till det är att 

de utagerande barnen utmanar omgivningen i avsevärt större del än de inagerande. Nordahl m 

fl (2007) anser att uppdelningen av ut -/inagerande beteenden är otillräcklig, eftersom den 

grundar sig på studier av barn med allvarliga beteendeproblem och därför inte är aktuell för 

beteenden bland ”normalpopulationen”. Nordahl m fl (2007)  redogör för en studie som Sørlie 

och Nordahl genomförde i Norge på 1990-talet angående beteendeproblem i skolan, och  

förskolan.  De fann fyra olika sorters beteendeproblem, nämligen: 

 

 

 Beteende som hindrar både lärandet och undervisningen 

 Utagerande beteende 

 Social isolering 

 Antisocialt beteende 

 

Att stödja barns socioemotionella utveckling innebär i den här uppsatsen att 

specialpedagogiska insatser riktas mot barn som uppvisar beteenden beskrivna såsom ovan. 

Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik presenterar jag tidigare studier rörande insatser för barn i behov av 

specialpedagogiskt stöd. I mitt sökande efter material har jag främst använt mig av 

forskningsarkivet DIVA. De sökord jag använt mig av är ”specialpedagogiska insatser i 

förskolan”, ”barn i behov av stöd” och ”socioemotionella svårigheter”. Mot bakgrund av detta 

redovisas forskning som fokuserar specialpedagogiska insatser. Jag har funnit några 

intressanta avhandlingar som delvis kan relateras till mitt ämne.  

Ett utmärkande drag för forskningen inom specialpedagogik är enligt Ahlberg (2009) att den är 

tvärvetenskaplig och har nära kopplingar till bland annat medicin, psykologi, filosofi och 

sociologi. Detta bidrar till svårigheter med att utveckla någon sorts övergripande gemensam 
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syn på vad specialpedagogiska insatser anses innebära i praktiken för de olika aktörer som ska 

arbeta med detta. Därför är det viktigt att forskningen inom det här området ytterligare belyses. 

 Den första studie jag presenterar omfattar inte alls insatser för barn i behov av stöd, men är av 

betydelse för förståelsen av hur barns sociala och emotionella samspel kan se ut för barn utan 

svårigheter inom detta område, vilket i sin tur ger en generell första förståelse för hur barn 

agerar när de skapar sociala kontakter och visar upp känslor av olika slag. 

Den andra studien jag presenterar har utförts av Kristian Lutz (2009) och behandlar 

kategoriseringar av barn i förskoleåldern och lägger bland annat tonvikt vid att ta reda på hur 

pedagoger formulerar sig kring barn som anses behöva en extra resursperson för sin optimala 

utveckling. 

Efter dessa båda studier presenteras kort en avhandling av Gunilla Lindqvist (2013), samt 

professor Mats Granlunds (2012) forskning om hur barn i behov av specialpedagogiskt stöd 

fungerar i vardagen. 

Avsnittet avslutas med Sue Roffeys och John Perrys (2014) forskning kring betydelsen av att 

sätta in specialpedagogiska insatser tidigt i barnens liv när behov för detta finns. 

Barns tidiga lärande  

 

Den studie jag här presenterar fokuserar på att nå kunskap kring barns sociala liv i förskolan 

genom att via observationer belysa vad som är betydelsefullt när barn lär sig att samspela med 

varandra. En viktig aspekt i sammanhanget är att de också lär sig hur de ”bör” agera, vilket kan 

kopplas till förskole pedagogers förhållningssätt i bemötandet av barn. Ett öppet 

förhållningssätt som tillåter barn att få reagera/agera på det sätt som är naturligt för varje 

individ i samspelssituationer blir avgörande för barnets fortsatta agerande. Därför vill jag ha 

med den här studien som underlag för förståelsen av att ett gott samspel både mellan barn/barn 

och mellan barn/pedagog är en viktig del att ta hänsyn till när det gäller specialpedagogiska 

insatser för barn i socioemotionella svårigheter. Att ingå i social gemenskap är en viktig faktor 

för välbefinnande och måste lyftas upp som en viktig aspekt i pedagogers arbete med barn.  

Följande är en delstudie i Barns tidiga lärande och det är Eva Johansson (2009) som är 

ansvarig för denna del av studien. Hon beskriver att under åren 2004-2007 genomförde sju 

forskare en studie som syftade till att studera variationer av lärandemiljöer i förskolan i 

relation till barns kunnande och erfarande av olika innehållsliga aspekter i 
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förskoleverksamheten. I dessa undersöktes föräldrars och lärares attityder till förskolan, 

förskolans kvalitet och barns förståelse och agerande inom ämnena språk och kommunikation, 

matematik, samspel och flerspråklighet.  

I min redogörelse är det delstudien som omfattar samspel som är relevant med tanke på att 

barns eventuella oförmåga att ingå i ett socialt sammanhang kan kopplas till 

specialpedagogiska insatser av olika slag. Johanssons (2009) studie syftar till att nå kunskap 

om barns sociala liv i förskolan. Detta har gjorts genom att studera barns samspel med 

varandra. Fokus i studien har varit att ta reda på vilka samspel barnen deltar i och hur dessa 

samspel ser ut, vilka emotioner som karaktäriserar samspelen och vilka positioner som barn 

intar eller får av andra. Undersökningen handlar om de villkor som förskolan erbjuder för 

barns socialisation, här med antagande om att barn från att de föds är sociala aktörer och att 

deltagande i det sociala livet sker på olika villkor och i olika grad för varje individ. Barns 

möjligheter till samspel i förskolan anses också vara relaterat för hur/vilka 

samspelsmöjligheter som där ges. Aspekter som ligger till grund för delstudien är att barns 

interaktioner dels bygger på ömsesidighet och intresse, men också på makt och konflikter. 

Emotioner är också viktiga inslag, liksom förhandlingar, kreativitet, fantasi, lekfullhet och de 

positioner barn intar eller tilldelas. Enligt Johanssons (2009) undersökning lär sig barn också 

hur de” bör” agera i förskolans sammanhang. Detta gäller även hur de agerar i förhållande till 

olika kamrater och vuxna. 

Att studera samspelens karakteristiska drag är grundläggande för studien. Med samspel avses 

här att barn agerar kroppsligt och verbalt med ord och tonfall i förhållande till andra barn, 

samt att det andra barnet/barnen reagerar på något sätt. Reaktion från två parter krävs.  Till 

grund för studiens förståelse av samspel ligger tilltron till att tillvaron är intersubjektiv, att vi 

delar världen vi lever i med andra. Ännu en central del är kommunikation liksom 

intentionalitet, vilket är ett begrepp som beskriver att ett subjekt, exempelvis barnet, alltid 

riktar sig mot något annat än sig själv (en människa eller ett ting). 

I studien som Johansson (2009) redogör för observerades 144 barn från 22 förskolor enligt ett 

särskilt utarbetat observationsschema. Vid analysen av observationerna fann man att den mest 

dominerande samspelsformen fanns inom gruppen delat intresse och den mest dominerande 

positionen var den samspelande. Den emotion som dominerade var intresse. 
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Något jag finner särskilt intressant i studien är att bråk och oenighet är de sociala 

samspelsformer som varken förekommer i dominerande eller andra led. Dock poängteras i 

studien att enskilda barn ibland är involverade i den typen av samspel. 

Resultatet av studien sammanfattas i en positiv bild av barnens samspel. Intresse och glädje är 

de känslor som dominerar i dessa och emotioner och positioner ger en bild både av variation 

och stabilitet i erbjudanden om samspel i de studerade förskolorna. 

Kategoriseringar av barn i förskoleåldern 

 

Följande studie belyser viktiga delar kring kategorisering av barn i behov av särskilt stöd och 

vem/vilka som ”tar sig rätten” att definiera dessa barn, något som är av betydelse för 

förståelsen av pedagogers syn på hur stödjande specialpedagogiska insatser ska hanteras i 

verksamheten. Författaren tar också upp behovet av resurser i form av extra personal, vilket 

indikerar att pedagoger i verksamheten har svårt att hantera vissa situationer. Detta 

framkommer i studien genom att det i ansökningar om resurspedagog inte förekommer några 

förslag till förändringar av miljön i verksamheten. Då kategoriseringar av barn i behov av 

specialpedagogiskt stöd är av betydelse för hur pedagoger arbetar med sådant stöd, blir denna 

studies innehåll något att förhålla mig till i resultatet av min egen studie. 

Studien är utförd av Kristian Lutz (2009) och behandlar bland annat hur pedagoger bedömer 

avvikelser av olika slag och hur de formulerar sig kring barn som de anser kräver en extra 

personalresurs för specialpedagogiska insatser. Syftet med avhandlingen är att synliggöra och 

problematisera kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd och att behandla olika 

perspektiv på sättet att utvecklings- och avvikelse bedöma barn i förskoleåldern. Som en del i 

studien ingår att synliggöra hur barn i behov av särskilt stöd definieras och processas 

administrativt genom den pedagogiska organisation som råder. En central inriktning i studien 

är också att undersöka hur legitimitet skapas för att definiera avvikelser av förskolebarn. Lutz 

(2009) utgår från följande frågeställningar: 

 Hur definieras barn i behov av särskilt stöd i förskolan? 

 Hur styrs denna kategoriseringspraktik? 

 Hur legitimeras definitionerna som görs i olika kontexter? 

 Hur beskriver pedagoger de beteenden hos barn som ligger till grund för att de 

kommer att definieras som barn i behov av särskilt stöd? (Lutz, 2009, s. 20). 
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Ett av de framträdande temana i materialet är att barnens problem ofta är hopkopplade med 

bristande koncentrationsförmåga. Barnen beskrivs här som överaktiva och kopplingar görs 

till att detta ger effekter i samspel med andra barn. I vissa beskrivningar relateras denna 

oförmåga till den situation som råder på förskolan och emellanåt finns en klar önskan om att 

en pedagog ska kunna arbeta med dessa barn tillsammans med ett mindre antal barn. Delar av 

materialet tyder på att koncentrationssvårigheter kopplas till en egenskap hos barnet och vad 

gäller ansökningar till eventuell resursperson är spektret brett. Här finns allt från barn där 

problemen anses ha en psykosocial grund till barn med olika slag av diagnoser.  

En annan grupp barn som framträder i materialet är de utagerande, där språk – och 

kommunikationsproblem ofta ses som en del av problematiken. Oavsett ursprunget till 

barnets problem finns ofta ett samband mellan aggressivitet och koncentrationssvårigheter. 

Ofta ställer samspelet med andra barn till det för barn med utåtagerande beteende, där 

humörsvängningar och ombytlighet påverkar samspelet.  

De utagerande barnen anses ofta uppvisa socioemotionella svårigheter som en konsekvens av 

bristande gränssättning i hemmet och beskrivs sällan vara av fysisk karaktär. Många problem 

anses skapas i verksamheten på grund av de utåtageranden barnen och fokus ligger på att 

anpassa dessa till verksamheten. Sällan görs några bedömningar från pedagogernas sida om 

vad som kan ligga bakom ett utagerande beteende.  

Lutz (2009) finner inte i de administrativa processerna i sin studie någon problematisering av 

barnens miljö i förskolan. Istället är det barnets anpassningar som fokuseras. Att försöka 

förstå och förklara de problem som finns utesluts. Detta tyder enligt Lutz (2009) på att barnen 

ska integreras i den befintliga verksamheten. De subjektspositioner barnen blir tilldelade i 

förhållande till mötet med förskolan är av stor betydelse för att förstå kategoriseringen av 

barn i behov av särskilt stöd och de ekonomiska nedskärningarna har lett till ett ökat tryck på 

att skilja ut barn för att frigöra resurser, som ska fördelas även på andra områden inom 

förvaltningen. I stor utsträckning styrs tilldelningen av resurser av den ekonomi som på olika 

nivåer beslutats inom stadsdelen.  

Kort beskrivning av ytterligare forskning 

 

I en relativt nyutkommen avhandling av Lindqvist (2013) har olika yrkesgrupper som arbetar 

inom förskola och skola givit sin syn på arbetet med barn i behov av specialpedagogiskt stöd. 

Hon kommer i studien fram till att förskolor och skolor ännu inte uppnått full inkludering och 
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att majoriteten i samtliga yrkesgrupper anser att individuella brister hos barn anges som orsak 

till att barn är i behov av stöd. Dessutom ansåg de flesta av de tillfrågade att medicinska 

diagnoser bör inverka för att barn ska få stöd. Detta trots att det i olika dokument, exempelvis 

i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) inte står något om att medicinsk diagnos 

krävs härför.  Lindqvist (2013) anser att styrdokumenten är alltför vaga och ger mycket 

utrymme för förskolors/ skolors egna sätt att tolka hur arbetet med stödet ska se ut.  Även 

Sandberg och Norling (2009) anser att barn i behov av stöd inte syftar på någon bestämd 

grupp. De beskriver att behov kan vara av olika slag, ibland tillfälliga, ibland övergående och 

att alla barn kan behöva någon form av stöd periodvis under förskoletiden. Denna variation av 

orsaker till behov av specialpedagogiska insatser och otydlighet i styrdokumenten kan bidra 

till svårigheter för förskolans pedagoger med att reda ut vad som blir deras del i arbetet med 

det särskilda stödet. Att kunna möta variationen av elevers olikheter är en av 

specialpedagogikens viktigaste uppgifter. Lindqvists (2013) studie behandlar liksom Lutz 

(2009) frågan om vad som ses vara orsak till att barn är i behov av särskilt stöd och är därför 

intressant i förhållande till min studie kring vilka insatser som framträder i förskole 

pedagogers uppfattningar om specialpedagogiska insatser i förskolans vardag. Lindqvist 

(2013) tar även upp huruvida barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd inkluderas i 

gruppen eller inte. 

 

Granlund (2012) forskar bland annat om hur barn i behov av stöd fungerar i vardagen.  Han 

har kommit fram till följande: 

Förskolan har många fördelar när det gäller att skydda barn mot hälsonedsättande faktorer. 

Barn som går i förskola klarar gruppsituationer med andra barn bättre och blir mer vana vid 

aktiviteter som liknar skolans. Barn som går i förskolor med hög pedagogisk kvalitet klarar 

sig bättre när de ska lära sig räkna, skriva och läsa, vilket i sin tur skyddar mot ohälsa. Vidare 

påtalar Granlund (2012) att det individuella specialpedagogiska stödet som förskolebarn 

behöver, bland annat ligger inom det sociala samspelet och kan röra sig om stöd i att påbörja, 

genomföra och/eller avsluta ett sådant. Stöd av detta slag ges ofta i förskolan genom 

handledning till förskole pedagoger. Eftersom handledning ofta ges indirekt genom 

konsultation av specialpedagog till förskolepersonal blir samarbetet mellan dem av betydelse 

för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Granlund (2012) beskriver att specifika 

insatser i förskolan för barn i behov av stöd är av stor betydelse för att varje barn ska 

utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Han poängterar också att det särskilda stödet ofta 

ges utanför hemmet, vilket betyder att aktörer både i förskolan och skolan måste veta hur de 
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ska arbeta med insatserna. Granlund (2012) påtalar också att verksamhetens indelning styr 

vem som ger stöd av specialpedagogiskt slag och att resurser ska fördelas utifrån barnens 

funktion i vardagen. Han kommer fram till att en naturlig koppling bör finnas mellan olika 

instanser som beviljar stöd och de vardagsmiljöer där barnen finns, vilket betyder att både 

förskole pedagoger och specialpedagoger har ansvar för arbetet med stödinsatser. Ytterligare 

aspekter Granlund (2012) för fram är att också föräldrar bör vara delaktiga i att definiera vad 

de anser är problematiskt och vad barnet kan behöva stöd för, samt att handledning till 

personal behöver bli mer konkret än vad den i många fall är. 

Sue Roffey och John Perry (2014) hör till de som hävdar att tidiga insatser för barn i behov av 

stöd ska vara i prioritet i förskolan och om ett arbetssätt för att främja detta utvecklas fullt ut, 

anser de att insatser kommer att göras mer tillgängliga för barnens olika behov. Därmed ökar 

barnens chanser att få sina behov tillgodosedda redan i unga år och svårigheterna i framtiden 

kan på så sätt minskas eller helt försvinna. Vidare hävdar de att fokus ska riktas mot tidig 

identifiering av de barn som är i behov av stöd och att kommunikation och samarbete mellan 

de som arbetar med barnet är ytterst betydelsefullt. Alla som arbetar med barnet bör ha en 

inriktning där det centrala är att tillgodose alla barns behov. De påpekar också betydelsen av 

att hjälpa barnen till positiva interaktioner med varandra för att stärka självkänslan och för att 

få upplevelsen av att vara starka som individer Framförallt syftar tidiga insatser av 

specialpedagogiskt slag enligt Roffey och Perry (2014) till att stärka barnens psykiska hälsa 

och genom det verka förebyggande inför framtiden. 

Granlunds (2012) påpekande om betydelsen av samarbetet mellan förskole pedagoger och 

specialpedagog är något som jag uppfattar av särskilt intresse när jag i min egen studie ska 

titta på i vilken utsträckning detta sker enligt respondenterna. Roffey och Perrys (2014) 

forskning om tidiga insatsers betydelse är också av betydelse i sammanhanget. 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att synen på vad specialpedagogiska insatser är och vilka 

kriterier som ska avgöra vilka barn som är i behov av detta varierar. En bidragande orsak till 

detta menar jag är att olika forskare lyfter fram olika slag av specialpedagogiska insatser som 

mest centrala, vilket försvårar för pedagoger i förskola och skola att få en samsyn inom 

området. 
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 Kategoriseringar av barn har historiskt sett varit vanlig i förskolan och förskole pedagogers 

attityder och sätt att samspela med barnen har stor betydelse för hur barn i behov av 

specialpedagogiskt stöd uppfattas av andra. Fortfarande anges ofta individuella brister som 

orsak till att barn behöver särskilt stöd.  Hur pedagogerna formulerar sig är ytterligare en 

viktig aspekt med hänsyn till hur pedagoger ser på barn. Språket påverkar såväl barnets egen 

uppfattning om sig själv som kamraternas uppfattning. Även föräldrar och övrig personal 

påverkas av pedagogers tal om barnet. 

 

I förskolorna utarbetas ofta olika slag av tekniker för att arbeta med barn i behov av 

specialpedagogiskt stöd och ofta är det koncentrationssvårigheter som anses ligga bakom 

många av de behov som barn anses behöva extra stöd för. Även utagerande barn och barn 

med språkliga svårigheter tillhör den grupp av barn som anses behöva särskilt stöd. Att barn 

möts av positiva förväntningar i förskolan och att pedagogerna förmedlar trygghet är något 

som kan förebygga barns svårigheter. Detta är viktigt för barnets hela framtida utveckling 

både fysiskt och psykiskt. 

 

Att observera barnens agerande i olika situationer är ett vanligt sätt att använda sig av i 

förskolan för att upptäcka vad det är för slag av specialpedagogiskt stöd som anses behövas 

för att underlätta barnets utveckling. Fortfarande är det vanligt att förskole pedagoger anger 

individuella brister hos barn som orsak till att barnet är i behov av stöd. Kvaliteten på 

pedagogiken i förskolan avgör till viss del barnets mående, vilket tyder på att denna behöver 

utvecklas så mycket som möjligt. 

 

Mot bakgrund av den forskning som presenterats och då det även inom exempelvis politiken 

talas mycket om skolans misslyckande i modern tid och flera studier pekar på att insatser för 

barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling inte är tillräckliga eller inte utförs på 

rätt sätt i förskola och skola, ser jag det som angeläget att ta reda på hur detta arbete uppfattas 

av verksamma pedagoger. Att det arbetas för lite med att förebygga problem av olika slag i 

förskola/skola och att det råder en otydlighet i pedagogernas uppdrag kring detta, är 

ytterligare faktorer av intresse. Med detta som utgångspunkt vill jag i min studie ta reda på 

hur förskole pedagoger uppfattar specialpedagogiska insatser i praktiken och hur de ser på 

samarbetet med specialpedagog i detta arbete. 
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Teoretiska och metodologiska överväganden 

 

Nedan presenteras de teoretiska analysverktyg jag valt att använda i min studie, vilka också 

kommer att vara till hjälp vid bearbetning och tolkning av det material som insamlats. Hur jag 

gått tillväga med detta återkommer jag till i metoddelen. 

 

Efter detta presenteras den metod jag valt för bearbetning av det empiriska materialet. Detta är 

indelat i följande ordning: metodval, intervjumetod, urval och undersökningsgrupp, 

genomförande av intervjuerna, transkription av intervjuerna, generaliserbarhet och 

tillförlitlighet, tillvägagångssätt vid analys och etiska hänsynstaganden.  

 

Perspektiv på specialpedagogik 

 

Claes Nilholm (2007) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogik, varav jag valt att 

presentera två. Ett av dem kallas för det kompensatoriska perspektivet. Detta är individinriktat 

och innebär att problem och svårigheter av skilda slag riktas mot den enskilde. Vikt läggs vid 

sökande efter psykologiska/ neurologiska förklaringar hos individer. AD/HD och dyslexi är 

exempel på diagnoser som kan ställas och individen anses då behöva kompensation för 

svårigheterna som uppstår på grund av dessa. I skolan kan detta innebära att individen får 

något hjälpmedel som inte de övriga i klassen har eller blir tilldelad en särskild plats att utföra 

skolarbetet på. Detta perspektiv avskiljer det ”normala” från det ”onormala” och det är ett 

normaliseringsbegrepp som råder. Även Bengt Persson (2007) nämner ett snarlikt perspektiv, 

vilket han benämner som det kategoriska perspektivet. Där betraktas också individen som 

bärare av problemet och barn som inkluderas i detta perspektiv omnämns som barn med 

svårigheter, vilka anses vara medfödda. 

Den andra typen av perspektiv som Nilholm (2007) beskriver är det kritiska perspektivet, 

vilket kritiserar det kompensatoriska perspektivets sätt att förlägga problem till individen som 

ensam bärare. Han beskriver att det kritiska perspektivet innebär att omgivningen i skolan 

istället ska anpassas efter individen, vilket också ger mer plats åt fler att bli erkända i sin 

olikhet. Här betonas att barn är olika och har olika förutsättningar och fokus läggs på vad 

skolan/samhället gör med dessa olikheter. Även här har Persson (2007) ett likartat perspektiv 

som han kallar det relationella perspektivet, vilket liksom Nilholms (2007) kritiska perspektiv 
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ser miljön och de situationer barnen befinner sig i som orsak till uppkomsten av svårigheter av 

skilda slag. 

 

Proaktiv och reaktiv verksamhetskultur 

 

I studier av offentlig verksamhet hävdar Marianne Lundgren och Bengt Persson (2003) att 

proaktiva och reaktiva kulturer är något som kan vara till hjälp för exempelvis kategorisering 

av skolors arbete. De påpekar betydelsen av att förstå olika företeelser/fenomen genom att 

hänvisa till olika perspektiv av förståelse.  I en proaktiv kultur ligger en gemensam syn på 

samhällsuppdraget till grund, varav ett förebyggande samverkansarbete är en viktig del. 

Professionell kommunikation och en känd (yrkesmässig) kunskapsbas är också av stor 

betydelse i sammanhanget. För att arbetet ska flyta på bra ska den proaktiva kulturen också 

innehålla utvärdering och utvecklande strategier. 

I den reaktiva kulturen är individualismen härskande och samverkan ses som tidsödande eller 

rentav meningslös. Här begränsas man av regler och de problemsituationer som uppstår får 

lösas akut. Inom denna kultur finns en avsaknad av uppföljning och utvärdering. Vidare 

framhåller Lundgren och Persson (2003) att ingen verksamhet är helt perfekt, men det finns 

inte heller någon som är helt defekt. Därför kan proaktiv och reaktiv verksamhetskultur enbart 

ses som idealtyper användbara vid analyser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den proaktiva kulturen fokuserar på förebyggande arbete, 

medan den reaktiva kulturen löser problem vartefter de dyker upp. Jag återkommer till dessa i 

resultat- och diskussionsavsnitten. 

 

Metodval 

 

Jan Trost (2005) beskriver att val av metod ska utses i anslutning till aktuell frågeställning. En 

kvalitativ studie är enligt honom rimlig vid tillfällen som exempelvis handlar om människors 

sätt att förstå eller resonera kring olika slag av mönster i handlingar. Min bedömning är att 

kvalitativ intervjumetod passar i relation till mitt syfte. Via intervjuer har jag möjlighet att be 

respondenterna om förklaringar och kan på så sätt försöka ta reda på hur de resonerar kring 

olika slag av insatser eller om de har rutiner för sitt arbete.  Detta är av relevans för min 
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undersökning och det material jag samlar in via intervjuer kommer att vara av kvalitativ art, 

vilket jag bedömer som en lämplig ansats för min studie. 

Intervjumetod 

 

Den metod som använts i detta arbete är alltså intervjuer, något som Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) hävdar är en forskningsmetod där intervjuaren får tillgång till människors 

uppfattningar av olika slag. Fokus riktas här mot att förstå respondentens perspektiv i ett 

aktuellt ämne. För att ytterligare fördjupa mig i mitt valda ämne har jag fokuserat på tidigare 

forskning kring specialpedagogiska insatser för barn som anses befinna sig i socioemotionella 

svårigheter. Detta för att nå mer kunskap och för att komma fram till relevanta frågor inför 

intervjuerna. 

Den utarbetade intervjuguide jag använt mig av (se bilaga 2) är halvstrukturerad, vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) varken innebär användning av ett strängt formulerat formulär 

eller ett öppet samtal. I den halvstrukturerade intervjun kan följdfrågor och uppföljande frågor 

ställas och frågornas ordningsföljd kan variera beroende på hur samtalet fortlöper. 

Klargörande av respondenternas svar blir möjliga, liksom min egen möjlighet att vara lyhörd 

och direkt följa upp det ”spår” som dessa är inne på. Planeringen av intervjuerna gjordes efter 

att jag läst tidigare forskning kring ämnet som behandlar mitt syfte och intervjufrågorna är 

formulerade för att fokusera på specialpedagogiska insatser i förskolans praktik. Innan jag 

påbörjade arbetet med intervjuerna gjorde jag en så kallad pilotintervju, vilket enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är viktigt för att pröva om intervjufrågorna behöver formuleras om 

eller göras annorlunda på något sätt. Efter denna intervju justerade jag några av mina 

ursprungliga frågor, samt la till två extra frågor utifrån det samtal som förflöt vid 

pilotintervjun. Jag fick genom den uppslag till fördjupning i ämnet jag var intresserad av. 

Urval och undersökningsgrupp 

 

Pål Repstad (2007) skriver om vad som är viktigt att tänka på vid intervjuer. Han påpekar 

betydelsen av att respondenterna har kunskap om det som intervjuaren vill ta reda på. Syftet 

med min studie är att belysa vilka specialpedagogiska insatser som framträder i förskole 

pedagogers beskrivningar av sin vardagliga verksamhet med barn i behov av stöd för sin 

socioemotionella utveckling. Därför är mitt urval av respondenter pedagoger på förskolor, 

vilket tyder på att de borde vara de som bäst kan besvara mina frågor.  Jag har sökt 
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intervjupersoner från flera olika områden i kommunen för att få en så stor variation som 

möjligt och vill också få tillgång till personer som är olika varandra, vilket Repstad (2007) 

hävdar är bra för att få en så generell bild som möjligt av undersökningen. Urvalet av 

intervjupersoner ska vara målinriktat och generera information om sådant man vill upptäcka 

och få insikt i.  

Jag kontaktade, via mail och muntligt, tio rektorer i sex olika områden. Nio stycken av dem 

tillfrågade i sin tur pedagoger på respektive förskolor om de ville vara med som respondenter 

i min studie. En av rektorerna tackade nej, med hänvisning till att under den närmaste 

perioden var det tillräckligt mycket arbete ändå för pedagogerna.  

På grund av tidsramen begränsas omfattningen av materialet till sammanlagt nio intervjuer på 

två förskolor i två olika områden.  Det ena området kan betecknas som ett socialt och 

ekonomiskt utsatt område, medan det andra är ett område där i huvudsak goda sociala och 

ekonomiska förhållanden råder.    

Att hålla en balans i antalet intervjuer är något som Repstad (2007) anser är viktigt. Han 

hävdar å ena sidan att ett för litet antal intervjuer kan bidra till att underlaget blir för litet. Å 

andra sidan kan ett för stort antal intervjuer göra att undersökningen blir ytlig. Analysen blir 

då övermäktig att gripa sig an. Ett tips han ger är att sluta intervjua när man känner att 

respondenterna inte kommer med några nya infallsvinklar, inget nytt av värde för studien 

tillförs då 

I det mail jag skickade till rektorerna fanns all information som de och deras pedagoger 

behövde angående min studie (se bilaga 1). Jag redogjorde där för vem jag var, vad min studie 

syftade till och hur de kunde nå mig om de var intresserade av att delta. Tid och plats för 

intervjuerna bokades via telefon eller mail. I mailet redogjorde jag också ungefärligen för hur 

lång tid intervjun skulle ta (30-40 minuter), att den skulle spelas in och transkriberas, att 

anonymitet garanterades och att materialet skulle förstöras när studien var klar. Dessa 

aspekter är enligt Vetenskapsrådets (1990/2010) skrift Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning viktiga att ta hänsyn till vid forskning och 

skyddar individen för otillbörlig insyn och utsatthet, kränkning eller förödmjukelse. 

Jag valde att inte i förväg skicka ut frågorna jag ämnade ställa under intervjun. Detta för att 

jag ville ha ett så spontant svar som möjligt och för att undvika att respondenterna diskuterade 
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frågorna med varandra. Dessutom fanns risken att de skulle förbereda sina svar enligt deras 

uppfattning om vad som var ”rätt” svar att ge. 

Genomförande av intervjuerna 

 

Platsen för intervjun är något som både Kvale och Brinkmann (2009) och Repstad (2007) 

hävdar är av stor betydelse för att intervjun ska fungera optimalt. En så ostörd plats som 

möjligt rekommenderas, gärna en plats där respondenten känner sig trygg. Därför valdes ett 

avskilt rum på dennes arbetsplats som ett lämpligt ställe att utföra intervjuerna för min studie 

på. Innan inspelningen av intervjun påbörjades redogjorde jag återigen för studiens syfte. Jag 

förklarade också vad jag menar med begreppet ”socioemotionella svårigheter” och frågade 

respondenten om denne undrade över något innan vi startade intervjun. Vidare informerade 

jag om att intervjun kunde avbrytas om respondenten så önskade och att han/hon kunde ångra 

sin medverkan när som helst. Detta helt enligt de forskningsetiska principer som gäller. 

Jag ville få reda på vad respondenten själv har för uppfattning om vilka specialpedagogiska 

insatser som vanligtvis förekommer i förskolan för barn i socioemotionella svårigheter och 

försökte vara så medveten som möjligt om mina egna förgivettaganden, något som Per-Johan 

Ödman (1998) anser är viktigt. Detta för att egna värderingar inte ska tränga sig igenom för 

mycket i intervjun. Lika betydelsefullt är det enligt honom att undvika att i intervjusituationen 

framföra tolkningar av de svar respondenten ger. Ödman (1998) skriver också att 

intervjuarens ämne ska styra och att intervjuguiden ska ge utrymme för följdfrågor, något jag 

var noggrann med att ha i åtanke när jag utarbetade min intervjuguide. Intervjuerna utfördes 

under februari – mars 2014 och spelades in med mobiltelefon, vilket bidrog till att jag kunde 

koncentrera mig på det som vi talade om för stunden. Jag fick också på så vis en större 

möjlighet än om jag använt mig av papper och penna att spontant tänka ut följdfrågor och be 

respondenten förklara sig ytterligare om det var något jag inte förstod. Repstad (2007) hävdar 

betydelsen av att intervjun blir så naturlig som möjligt och påpekar att det är viktigt vid en 

intervjusituation att den som intervjuar i förväg kontrollerar så att inspelningsutrustningen 

fungerar ordentligt. Att kontrollera detta i förväg gav mig stor frihet i intervjusituationen. 

Transkription av intervjuerna 

 

Några av de inspelade intervjuerna fördes över till dator innan jag skrev ut dem. Andra fanns 

kvar i mobilen. Det var lika lätt att transkribera dem oavsett hur de förvarades. 
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Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att utskrifter är att översätta ett muntligt språk till ett 

skriftligt, alltså att ändra språkets form från ett till ett annat. Intervjumaterialet struktureras till 

en form för att anpassas till en närmare analys. Jag valde att transkribera allt som sades under 

intervjun ordagrant med pauser och ”hummanden”. Dock finns inte några gester eller någon 

mimik nedtecknad, såvida inte något väldigt speciellt inträffade under intervjun. Alla namn på 

de intervjuade har ersatts med bokstäver. Detta för att hålla mig till konfidentialitetskravet och 

för att underlätta läsningen av materialet. 

Generaliserbarhet och tillförlitlighet 

 

Staffan Stùkat (2005) hävdar att reliabilitet är något som beskriver hur bra ett mätinstrument 

är på att mäta, vilket vid ett intervjutillfälle i praktiken betyder hur tillförlitliga källor är och 

hur noggrant och bra mätinstrumentet är på att mäta. Genom att ge så omfattande 

upplysningar man kan kring undersökningen kan ett visst mått av reliabilitet ges och det är 

också av stor betydelse att noggrant beskriva hur mätproceduren gått till. Min ambition är 

därför att på tydligast möjliga sätt redogöra för insamling och tillvägagångssätt av det 

empiriska materialet i min studie. Det är dock svårt att göra några större generaliseringar 

utifrån undersökningen, eftersom det är en mindre omfattande sådan som enbart härstammar 

från en undersökt grupp i två förskolor från två olika områden.  

Vid analysen har jag tagit hänsyn till den lista på kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 

som Staffan Larsson enligt Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) skriver om. Där 

uppges bland annat den empiriska förankringens betydelse och att påståenden i resultatet 

harmonierar med helheten. Alla delar ska hänga ihop och bilda en helhet.  Generalisering kan 

enligt nämnda kvalitetskriterier ske genom att resultatet kan kännas igen i andra situationer 

och på så sätt bidra till identifiering av liknande mönster. Min studies resultat kan förstås inte 

generaliseras till att gälla på förskolor över hela landet, men som jag ser det kan 

problematiken med att erbjuda specialpedagogiska insatser för barn i förskolan som befinner 

sig i socioemotionella svårigheter av något slag kännas igen och bidra till diskussion kring hur 

pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten ska bemöta den här sortens problem. 

Tillvägagångssätt vid analys 

 

Enligt Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen (2006) är analys och diskussion de delar 

som är viktigast i en uppsats. De anser att en analys systematiskt ska delas upp i mindre 
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enheter utifrån exempelvis ett tema. Vanligtvis görs detta genom valda teorier eller begrepp. 

Analys kan också, enlig dessa författare, innebära jämförelse mellan två objekt, vilket syftar 

till att hitta likheter/skillnader mellan dem. Vidare hävdar Rienecker och Stray Jørgensen 

(2006) att analys är viktig att kunna behärska och är en förutsättning både för att kunna bidra 

till forskningen och för att kunna utföra självständigt arbete inom området. De skriver också 

att vid en korrekt utförd analys finns väl vald dokumentation som leder till en riktig tolkning. 

En uppsats huvudpunkt är enligt dem dokumentationen och det gäller för uppsatsens författare 

att vara så nära empirin som möjligt och att använda de begrepp som angivits tidigare i 

studien.  

Det empiriska materialet i förekommande uppsats har delats upp i flera steg, varav det första 

var att transkribera de intervjuer jag gjort. Steg två innebar att ur materialet finna teman kring 

specialpedagogiska insatser som på något sätt kunde relateras till syftet och frågeställningarna 

jag valt att fördjupa mig i. Det tredje steget innebar att finna samband mellan dessa funna 

specialpedagogiska insatser och mitt eget syfte. Dessa presenteras under resultatdelen med 

hjälp av olika underrubriker. 

Efter transkribering av intervjuerna letade jag efter mönster av likheter och olikheter i svaren 

och delade upp dessa. Totalt framträdde tre olika mönster av specialpedagogiska insatser. När 

jag urskilde dessa använde jag mig av olikfärgade pennor för att markera vilka utsagor som 

hörde till vilken specialpedagogisk insats, exempelvis röd penna för insatsen rutiner och 

språkstöd, grön för insatsen att ta tillvara barnens intressen och så vidare. På det sättet 

framträdde en tydlig bild av resultatet och jag kunde sedan börja formulera texten på ett 

begripligt sätt. Detta är något som Fejes och Thornberg (2009) presenterar som ett av 

Larssons kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Innebörden av detta är att resultatet inte 

ska sväva ut eller bli för rörigt. 

Nästa åtgärd var att använda mig av analysverktygen jag tidigare nämnt för att se om dessa 

gick att tillämpa på det resultat som framkommit. Vad gäller tillämpningen av de 

specialpedagogiska perspektiven på resultat- och diskussionsdelarna har jag valt att använda 

Nilholms (2007) perspektiv på specialpedagogik istället för Perssons (2007). Då dessa är 

snarlika finner jag det rörigt för läsaren att hänvisa till båda. Jag har använt mig av dessa 

perspektiv på så sätt att jag försökt tolka pedagogernas uttalanden om specialpedagogiska 

insatser med fokus på uppfattningar som råder kring specialpedagogik i förskolan. Jag har 

också arbetat med att tolka resultaten genom att använda mig av Lundgren och Perssons 
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(2003) proaktiva och reaktiva kulturer. Detta har inneburit att jag tolkat förskole 

pedagogernas utsagor för att få förståelse för verksamhetskulturens betydelse för 

specialpedagogiska insatser i förskolan.  

Sammanfattningsvis tyder den valda forskningsansatsen och valet av analysverktyg och 

metod som den mest lämpliga för den studie jag utfört. Vad gäller tolkningarna av det 

mönster jag urskilt i det empiriska materialet finns alltid risk för missuppfattningar av olika 

slag. De kan ha missförstått mina frågor och svarat på något annat än vad jag avsåg med 

frågan. Metoden att bearbeta intervjuerna i flera steg gör dock att jag så långt jag kunnat 

vidtagit åtgärder för att mina tolkningar av respondenternas svar ska vara så korrekta som 

möjligt. 

Etiska hänsynstaganden 

 

Grundläggande etiska aspekter i studier ska enligt Ahlberg (2009) och Repstad (2007) 

beaktas. Etiska aspekter måste alltid finnas med vid forskning där människor medverkar. 

Detta hävdas också i högskolelagen där det står att den som bedriver forskning har rätt att 

själv vara den som väljer forskningsproblem – och metoder. Därmed inte sagt att forskaren 

kan utföra sina studier hur som helst. 

 I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning nämns fyra 

huvudkrav för de principer som gäller vid forskning inom dessa områden. De krav som ställs 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet 1990/2010 s 5-14). 

I min studie redogjorde jag för ovanstående krav både när jag skickade ut brevet till 

informanterna och vid varje intervjutillfälle alldeles innan jag startade inspelningen.  
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Resultat 

 

I kommande avsnitt presenteras resultatet av studien. För att tillföra arbetet mer tydlighet 

delas detta upp under några olika rubriker. Jag väljer att benämna dem: specialpedagogens 

yrkeskunnande, rutiner och språkstöd och att ta tillvara barnens intressen.  Under var och en 

av dessa rubriker presenteras ett slag av specialpedagogiska insatser som framträder i förskole 

pedagogernas berättelser om hur de arbetar med detta i vardagen. Jag använder mig av citat 

för att förtydliga det jag vill uppmärksamma läsarna särskilt på. Efter varje citat följer en 

parentes innehållande vem som gjort uttalandet.  I resultatavsnittet har jag på några ställen 

gjort kommentarer i jämförelse med tidigare forskning och tolkat de mönster jag urskilt med 

hjälp av mina analysverktyg. Ett mer fördjupat resonemang kring detta återfinns i 

diskussionsdelen, som följer direkt efter resultatet. 

Efter presentationen av de tre olika typerna av specialpedagogiska insatser följer ett avsnitt 

där förskole pedagogerna uttrycker vilka svårigheter de uppfattar i arbetet med att genomföra 

de specialpedagogiska insatserna. Denna del handlar inte om specifika specialpedagogiska 

insatser, utan om vad förskolans pedagoger uppfattar att de behöver för att över huvud taget 

kunna arbeta med sådana. Uttryck kring detta upptog en relativt stor del av mitt insamlade 

empiriska material och framstod som en mycket viktig del i förskole pedagogernas vardagliga 

arbete. Därför bearbetas även detta i resultatdelen. Slutligen följer ett avsnitt som handlar om i 

vilken utsträckning förskole pedagoger och specialpedagog samarbetar kring 

specialpedagogiska insatser.  

 

Specialpedagogens yrkeskunnande 
 

Den mest framträdande insatsen på de undersökta förskolorna är att specialpedagogens olika 

slag av arbetsinsatser ses som en specialpedagogisk insats i sig. Att denne finns behjälplig ses 

som en utav de viktigaste faktorerna för att upprätta och förverkliga insatser för barn i behov 

av stöd i förskolornas verksamhet. 

Att få någon som kommer utifrån och ger handledning. Att vi ska få in specialpedagogik, att det 

ska vara en naturlig del i alla arbetslag. (Pedagog G) 
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Att få handledning av specialpedagog var något som flera av förskole pedagogerna hade goda 

erfarenheter av och som sågs som en självklar och nödvändig specialpedagogisk insats i deras 

vardagliga arbete med barnen. Dessa pedagoger var vana vid att handledning fungerade 

genom kontinuerlig kontakt med specialpedagogen. Ändå önskade de ytterligare tid för 

handledning. Detta uttrycktes genom att de önskade att specialpedagogen i sitt uppdrag skulle 

få mer handledningstillfällen för hela personalgrupper, vilket förmodligen skulle resultera i en 

utökad medvetenhet bland de verksamma ordinarie pedagogerna inom förskolan.  

En annan specialpedagogisk insats som uttrycks som betydelsefull är när specialpedagogen är 

med i verksamheten för att observera barnet. 

Vi vill att hon (specialpedagogen) ska se barnet i verksamheten. (Pedagog E) 

Att specialpedagogen är den som har bäst kompetens att observera, kommer till uttryck 

genom att flera av förskole pedagogerna talar om att specialpedagogen har särskild utbildning 

för detta och därför är den som är mest kompetent inom området.   

Något som jag finner anmärkningsvärt är att ingen av pedagogerna uttrycker tankar om att det 

inte bara är barnet, utan också de själva i situationer tillsammans med barnet som är av 

intresse för specialpedagogen att observera. Detta menar jag ligger i linje med resultatet som 

framkommer i Lutz (2009) studie om att kategoriseringar av barn är vanligt förekommande på 

förskolor idag. Även i min studie ligger betoningen på att det är barnet som är föremål för 

observationen.  

Ett mönster som framkommer i min studie är förskole pedagogernas uppfattningar om att de 

svårigheter som ibland uppstår kring barn i socioemotionella svårigheter till viss del påverkas 

av den allmänt ”stökiga miljön” i förskolan. Jag tolkar detta som att de med ”stökig miljö” 

avser bland annat de många olika språk som förekommer, vilket gör det svårt både för barnen 

och pedagogerna att kommunicera med varandra. Detta i kombination med ett stort antal barn 

i gruppen och brist på både tid och personal, framstår som de främsta orsakerna till 

”stökigheten”. En aspekt de inte nämner i sammanhanget är deras eget bemötande av barnen, 

som för mig framstår som en väsentlig del både för de själva att iaktta och för 

specialpedagogen när denne observerar och deltar på annat sätt i verksamheten. 

Sammanfattningsvis ses handledning av personal i förskolan och observationer av barn som 

ett mönster av betydelsefulla insatser som är till störst hjälp för att förskole pedagoger i min 

studie ska kunna arbeta på ett bra sätt med barn i behov av stöd i sin socioemotionella 
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utveckling. En enhetlighet i uppfattningen är att det är specialpedagogen som ska utföra det 

här arbetet.  

Utifrån Lundgren och Perssons (2003) studier av offentlig verksamhet tolkar jag resultatet av 

detta som att förskolorna i föreliggande studie arbetar på ett medvetet proaktivt sätt med dessa 

insatser. De är medvetna om att handledning av specialpedagog och observationer av barn är 

betydelsefullt för att det särskilda stödet ska utformas och verkställas på ett så bra sätt som 

möjligt. De är också medvetna om att förändringar i miljön påverkar barnens agerande. Deras 

tal om att det är barnet som är i främsta rummet vid observationer, ligger i linje med Nilholms 

(2007) kompensatoriska perspektiv om barnet som bärare av problemet.  Barnet blir det subjekt 

som är viktigast att iaktta, även om viss hänsyn tas till de situationer och den miljö barnet 

befinner sig i. Förskole pedagogernas egen del i sammanhanget läggs inte någon tonvikt vid. 

 

Rutiner och språkstöd 

 

På de studerade förskolorna arbetar pedagogerna kontinuerligt med rutiner och språkstöd som 

en specialpedagogisk insats.  Detta är ett dominerande drag på flera av de avdelningar som 

förskole pedagogerna i min studie representerade. Särskilt utmärkande var detta arbete på de 

platser där samtliga barn i barngrupperna har ett annat modersmål än svenska. Pedagogerna 

uppfattade att detta i sin tur gav upphov till socioemotionella svårigheter av olika slag. Deras 

förhållningssätt att bemöta barnen på var väl inarbetat:  

Vi jobbar väldigt mycket med rutiner, fasta rutiner. Barnen vet vad som 

förväntas, vad som kommer att hända, vad de ska göra i olika lägen. 

(Pedagog H) 

Arbetet med rutiner uppfattas som en insats för att hjälpa barn i socioemotionella svårigheter, 

men det framkommer också att uppfattningar finns om att pedagogerna hindras i detta arbete 

på grund av en allmänt stökig miljö i förskolans vardag. Det finns också en tendens att 

relatera svårigheterna med att arbeta med rutiner till språk och kultur, eftersom förståelsen för 

det språk som används mest i förskolan (svenska) många gånger inte förstås av barnen eller 

deras föräldrar. Därmed blir det också svårt att förklara rutinerna. En av pedagogerna 

uttrycker svårigheterna med detta så här: 
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Språket. Jag tror att kulturen är en väldigt stor orsak till svårigheter här, även om vi 

arbetar så mycket vi kan även med språkstöd. (Pedagog H) 

 

För att få det sociala samspelet i gruppen att fungera trots många olika språk och kulturer 

arbetas med rutiner på så sätt att pedagogerna förberedar barnen på hur vardagen ser ut. Detta 

görs genom att följa dagsschemat på samma sätt varje dag och att fortlöpande bedriva samtal 

med barnen om vilken pedagog som kommer att närvara vid olika aktiviteter, såsom 

exempelvis vilostunder eller samlingar.  

En pedagog på denna förskola nämner något jag finner mycket intressant med tanke på socialt 

samspel. Hon anser att i den barngrupp hon arbetar i just nu är många barn okoncentrerade. 

Hon tror att om några av dessa barn flyttades till en annan förskola skulle de klara av att 

uppvisa ett annat beteende. Hon relaterade deras oförmåga att koncentrera sig till den allmänt 

stökiga miljön i nuvarande barngrupp. Tillsammans med barn i en grupp med färre språk – 

och kulturkrockar förmodade hon att vissa av barnen skulle fungera bättre socialt sätt. En 

miljöinriktad åtgärd sågs alltså som en möjlig väg för att underlätta behoven hos flera barn, 

men ansågs ändå svårhanterlig, då inga rutiner för detta fanns. 

En annan insats som är vanligt förekommande enligt studien är att arbeta kontinuerligt med 

språkstöd, något som specialpedagogerna knuten till verksamheten givit förskole pedagogerna 

handledning i. Pedagogerna anser att språkstödet och rutinerna hör ihop och tillsammans 

bildar en helhet som ses som en specialpedagogisk insats. Här urskiljer jag ett tydligt mönster 

av strukturerade insatser av specialpedagogiskt slag. 

Dessa båda insatser, rutiner och språkstöd är samstämmiga med Nilholms (2007) kritiska 

perspektiv. Här förläggs inte problemet till individen. Istället utgår förskole pedagogerna från 

den situation som råder för barnen på förskolan.  Specialpedagogiska insatser av dessa två 

slag är ständigt närvarande, i detta fall för samtliga barn och inte bara för barn som befinner 

sig i socioemotionella svårigheter. Detta visar på pedagogers erfarenheter av att 

socioemotionella svårigheter ofta uppstår när olika språk och kulturer möts. De anpassar 

omgivningen i förskolan till vad de anser passar barnen bäst genom att strukturera dagen efter 

återkommande rutiner, som även omfattar att kontinuerligt ge barnen språkstöd. Detta gör de 

genom att använda sig mycket av bilder och att uppmuntra barnen till att använda både 

modersmålet och det svenska språket. 
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Sett utifrån Lundgren och Perssons (2003) proaktiva kultur är min tolkning att förskole 

pedagogerna har en gemensam syn i arbetet med specialpedagogiska åtgärder som ska vidtas 

på förskolorna. Samsynen är viktig för att förebygga problem längre fram. Pedagogerna 

använder sig av verksamhetsrelevanta insatser och har hittat lösningsstrategier som de funnit 

verksamma. Som jag uppfattar detta underlättas arbetet av att förskole pedagogerna har 

arbetat länge tillsammans och lyckats utarbeta en gemensam syn på hur uppdraget ska utföras. 

Samtidigt är de medvetna om att verksamheten också har brister. Den stökiga miljön och det 

faktum att några av barnen skulle må bättre av att ingå i en grupp med färre språk – och 

kulturer visar på pedagogernas medvetenhet om att ytterligare åtgärder av proaktivt slag 

skulle gynna barnens utveckling. 

Sammanfattningsvis kan sägas att förskole pedagogerna i studien är väl medvetna om vilka 

insatser som är betydelsefulla för barnens utveckling och rutiner och språkstöd framträder här 

tydligt som specialpedagogisk insats. 

 

Att ta tillvara barns intressen 

 

Ett dominerande drag i denna studie är pedagogers uppfattningar om betydelsen av ett 

gemensamt förhållningssätt inom arbetslaget runt arbetet med specialpedagogiska insatser för 

barn i behov av stöd. Förhållningssättet uppfattas i de flesta fall som välfungerande, vilket 

framkom genom deras gemensamma syn på hur de skulle gå tillväga för att ta reda på hur de 

skulle lägga upp arbetet kring barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling. Att ta 

tillvara barnens intressen var ett av mönstern som framstod som särskilt betydelsefullt i 

sammanhanget och sågs som en specialpedagogisk insats. Detta gällde för alla barn, men 

särskilt för barn i behov av stöd för socioemotionella svårigheter. 

Jaa, då har vi känt in honom litegrann då. Vi har känt in honom hur han är 

som person och vad han tycker om att göra och så försöker vi fånga hans 

intresse för att samtidigt få med honom i gemenskapen med andra. ( Pedagog 

C) 

Hmmm, ja, alltså. Vi försöker ju få en bild av när det fungerar och vad det är 

som gör att det inte fungerar. Ofta så ser man ju det ganska tidigt tycker jag. 

(Pedagog D) 
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Pedagog C uttrycker att samtidigt som vikt läggs vid att engagera sig i barnets intresse för att 

lägga upp ett relevant arbetssätt, finns också uppfattningen om betydelsen om vad barnet är. 

Detta ger sken av att individperspektivet till viss del är det som förklarar barnets behov. 

Pedagog D ser mer till betydelsen av situation och miljö kring barnet. 

Pedagog E berättar att för att trygga säkerheten för ett barn som var väldigt aktivt när det 

gällde att uppsöka och vidröra allt som hörde ihop med elektricitet och lysande föremål, måste 

en pedagog ständigt kontrollera var barnet befann sig och hela arbetslaget var överens om att 

de inte visste hur de skulle hantera situationen. Detta kontrollbehov tyder på 

osäkerhet/oförmåga i insikt om hur arbetet med barnet ska gå tillväga, men innehåller tydliga 

indikationer på att det är barnet som ska kontrolleras.  

Ett återkommande drag i studien är pedagogers uppfattningar om betydelsen av ett nära 

samarbete i personalgruppen, som inbegriper ett gemensamt ställningstagande mellan 

pedagoger angående betydelsen av att ta tillvara barnets intressen. Detta uttrycks vara av stor 

betydelse kring uppgiften att tillfredsställa barns behov. Parallellt med detta finns också synen 

på att barnen är på ett visst sätt och att detta också är något som finns med i bedömningen av 

hur arbetet med specialpedagogiska insatser ska utföras. 

Sett utifrån mina analysverktyg framträder här Nilholms (2007) kritiska perspektiv i 

förhållande till de specialpedagogiska insatser som förskole pedagogerna bedriver i form av 

att utgå från barnens intressen. Det är inte uppfattningen av att individerna är på ett särskilt 

sätt som styr, utan det sammanhang som barnen befinner sig i på förskolan. Deras intressen 

visar sig i omgivningen och genom de material och (lek)saker som de väljer att använda. 

Situationer och miljö runt omkring barnet tas också hänsyn till. Samtidigt finns drag av ett 

kompensatoriskt synsätt i talet om hur barnet är, vilket uttrycks genom pedagogers behov av 

att kontrollera barnet.  

Till stor del ser jag förskole pedagogernas gemensamma uppfattning om betydelsen av att ta 

tillvara barns intresse utifrån ett, enligt Lundgren och Perssons (2003), proaktivt synsätt. 

Ambitionsnivån på förskolorna i studien är hög. Förskole pedagogerna ser vinster i att 

investera i det som barnen är aktivt upptagna med under vardagen för att använda sig av detta 

som specialpedagogisk insats för att förebygga socioemotionella svårigheter.  Samtidigt 

begränsas det förebyggande arbetet av ett inslag av mer reaktivt slag, vilket uttrycks genom 

att barnen som individer också anses behöva kontrolleras. 
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Sammanfattningsvis tyder resultatet här på en viss kluvenhet i pedagogers synsätt relaterat 

både till ställningstaganden angående vad som är mest betydelsefullt i arbetet med 

specialpedagogiska insatser och i förhållningssätt till barn som uppvisar socioemotionella 

svårigheter.  

 

Pedagogers svårigheter  i arbetet med att genomföra de 

specialpedagogiska insatserna 

 

Samtliga intervjuade pedagoger i min studie vittnar om att möjligheten att praktiskt utföra de 

specialpedagogiska insatser som presenterats ovan, endast är möjlig när all personal är 

närvarande på arbetsplatsen. 

Om all personal är på plats och allt flyter som det ska. Då finns det ju vuxna 

som är tillgängliga, men man känner ju att de här barnen kommer i kläm så 

fort det fattas folk. För så fort det saknas någon så märker vi att det blir ett 

glapp. (Pedagog C) 

Eller som pedagog F säger: 

Möjligheten att arbeta med specialpedagogiska insatser är väldigt liten. Den 

är väldigt, väldigt liten. Det är den ju. (Pedagog D) 

Som det ser ut idag, just nu så finns det INGEN möjlighet att göra något 

särskilt. (Pedagog F) 

Pedagog D uttryckte att arbetslagets minimala möjlighet att arbeta med stödinsatser berodde 

på att svårigheterna uppstod när det barn som var föremål för insatserna ingick i större 

gruppsammanhang. Barnets samspel med andra fungerade bra en stund när det befann sig 

tillsammans med några andra barn och en pedagog. Flertalet pedagoger uttryckte att 

möjligheten att arbeta i så små grupper var näst intill omöjligt på grund av 

personaltilldelningen och att situationen för barn i behov av stöd på förskolorna därför var 

mycket allvarlig. Detta menade de berodde på att hjälp från specialpedagog kom alldeles för 

sent och ibland kunde dröja enda tills en månad innan barnet skulle börja i förskoleklass. 

Funderingar på om detta berodde på specialpedagogens arbetsbelastning eller på dennes 

arbetssätt framstod som en dominerande fundering hos hälften av pedagogerna.  Flera av dem 

uttryckte en tydlig föreställning om att det är specialpedagogens ”fel” att resurser/insatser inte 

sätts in i tid eller att denne inte tar sig tid för det arbete som krävs. Hur pedagogerna ska 
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komma till en lösning kring detta nämner ingen av dem någonting om. De har 

uppmärksammat och observerat, men uppfattar sig inte fått någon hjälp med genomförande, 

uppföljning eller utvärdering. 

Förutom brist på tillgängliga resurser i form av närvarande pedagoger är tiden något som 

samtliga respondenter uppfattar som ett problem: 

Det är ju tiden. Det är alltid tiden. Det är mycket som äter upp tiden. Alla 

barn och man kan inte planera, inte sätta sig ned och tänka efter och engagera 

sig i bara ett barn. (Pedagog H) 

Pedagog H berättade att deras arbetslag, trots att de haft en resurspedagog, ändå inte haft 

tillräckligt med tid att ägna sig åt barn i behov av särskilt stöd. Detta på grund av att 

barngruppen var så stökig att även resurspedagogens tid ”åts upp” av alla konflikter som 

måste lösas Pedagogerna hade insikt i att något måste göras, men trots hjälp i form av extra 

resurspedagog lyckades inte förskolan uppnå de mål de satt upp för barn i behov av stöd. 

Det dominerande mönstret i min studie är att obalans i personaltilldelning – och tidsbrist är de 

faktorer som framstår som avgörande för att specialpedagogiska insatser av de slag jag 

tidigare redovisat över huvud taget ska genomföras i praktiken. Som jag ser det kan detta få 

betydande konsekvenser för barnets hela framtid. Risken är att svårigheterna kvarstår eller 

utvecklas ytterligare om inte arbetet med insatserna börjar när barnen är små. 

Med utgångspunkt i Nilholms (2007) perspektiv vill jag sammanfatta pedagogernas 

svårigheter med specialpedagogiska insatser utifrån ett kritiskt synsätt. Medvetenhet om att 

insatserna kräver något utifrån vittnar om detta. Tid och personaltilldelning är något som står 

utanför barnet som individ och som ska tillföras verksamheten.  Det finns en förståelse hos 

förskole pedagogerna att det är de själva som tillsammans med specialpedagogen är de som 

måste vara aktiva i sammanhanget. De uttrycker också en tydlig önskan om att arbeta på ett 

främjande sätt med specialpedagogiska insatser för barn i behov av stöd i sin socioemotionella 

utveckling. Lundgren och Perssons (2003) sätt att se på proaktivt arbete inom den offentliga 

verksamheten träder också fram i min studie. Här blir dock tiden och personalfrågor ett 

hinder för pedagogerna i utvecklingsarbetet med specialpedagogiska insatser och det blir 

tydligt att målsättningarna blir svåra att förverkliga. 
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Samarbete mellan förskole pedagoger och specialpedagog 
 

I de förskolor som medverkat i min studie finns specialpedagog knuten till verksamheterna och 

kan kontaktas vid behov. När förskole pedagogerna uppmärksammat något barn i 

socioemotionella svårigheter som de inte själva anser sig kunna hantera på ett sätt som leder till 

minskade svårigheter, är det vanligt att de kontaktar specialpedagogen för observation av 

barnet eller handledning av personalgruppen.  Att samarbete är viktigt för att barnen ska få så 

bra hjälp som möjligt är samtliga förskole pedagoger överens om. Två av pedagogerna 

uttrycker det så här: 

Samarbetet fungerar bra. Mycket har väl att göra med att vi 

jobbar nära varandra med specialpedagogen. Vi har en bra 

relation. (Pedagog G) 

Vi observerar barnet, hon (specialpedagogen) observerar. En 

gemensam förståelse är viktig, och regelbundenhet. (Pedagog 

F) 

Goda relationer, en gemensam förståelse för uppdraget och regelbundenhet är de mest 

framträdande faktorerna som förskole pedagogerna ser av betydelse för samarbetet mellan 

arbetslag och specialpedagog. På den förskola där flera språk och kulturer förekommer sker 

samarbete med specialpedagogen regelbundet. Detta framstår som en nödvändighet och lite av 

en vardagsrutin, då både arbetslag och specialpedagog kontinuerligt vill följa upp samtliga barn 

för att följa var och ens språkutveckling. Pedagogerna indikerar att det även ger bra 

förutsättningar för att specialpedagogen och de själva tillsammans ska komma fram till hur de 

bäst ska arbeta för att minska både språkproblem och socioemotionella svårigheter i förskolans 

vardag. Pedagogernas förmedlande känsla är att de får sitt arbete bekräftat på ett positivt sätt av 

specialpedagogen, vilket ökar lusten och viljan att utveckla samarbetet med specialpedagogen 

ännu mer. 

Den betydelsefulla relationen mellan förskolans pedagoger och specialpedagog uttrycks också 

såhär: 

Det är svårt. Man måste samarbeta, men relationen till 

specialpedagogen…….Mycket av ansvaret har lagts över på 

oss. (Pedagog C) 
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Pedagog C uttrycker här en förståelse av att relationen mellan förskole pedagoger och 

specialpedagog är viktig, men förklarar samtidigt att samarbetet inte fungerar särskilt bra. 

Hon berättar att de inte har ett ”gemensamt tänk” och inte har utarbetat någon regelbundenhet 

i kontakterna. De sker istället mer i akuta situationer och därför menar pedagog C att 

specialpedagogen varken lär känna barnen eller pedagogerna i arbetslaget, vilket försvårar 

både samarbete och relationer. Detta blir problematiskt och leder till att specialpedagogiska 

insatser ofta uppfattas komma sent in i barnens liv i vistelsen på förskolan. 

Ett tydligt mönster av förståelse av att samarbetet med specialpedagog är betydelsefullt kan 

skönjas i min studie, samtidigt finns en önskan om ett utökat samarbete. Tydligast märks detta 

genom återkommande uppfattningar genom förskole pedagogernas uttryck om att de anser att 

arbetslaget får för stor arbetsbörda utan specialpedagogens hjälp. Därför önskar de mer 

regelbundenhet i kontakt med specialpedagog både i den dagliga verksamheten på förskolan 

och via telefonsamtal.  

Ytterligare en orsak som några av förskole pedagogerna uttryckte försvårade arbetet med 

specialpedagogen var att åsikterna inom arbetslaget om hur detta bäst skulle ske ibland gick 

isär.   

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att förskole pedagogerna i min studie är medvetna om 

det betydelsefulla i att arbeta på ett proaktivt sätt genom att samarbeta med specialpedagogen. 

Det som uttrycks betydelsefullt i sammanhanget är att kunna ändra både arbetssätt och miljö 

efter de behov som finns. Ibland blir detta arbete svårt när inte regelbundenhet och 

gemensamma uppfattningar finns om hur samarbete ska ske på bästa sätt. De uppfattningar 

jag urskilt i denna del av studien tolkar jag som samstämmiga med ett kritiskt perspektiv. 

Omgivningen och de vuxnas samarbete betraktas som förutsättningar för att arbeta med 

specialpedagogiska insatser för barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling. 

 

Sammanfattning av resultatet 

 

Syftet med mitt arbete är att belysa vilka specialpedagogiska insatser som framträder i 

förskole pedagogers beskrivningar av sin vardagliga verksamhet med barn i behov av stöd för 

sin socioemotionella utveckling. Jag har också undersökt i vilken mån förskole pedagoger och 

specialpedagoger samarbetar kring detta. Resultatet visar på tre framträdande uppfattningar 
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om vilka insatser som kommer till stånd på de två förskolor där jag utfört undersökningen.  

Dessa är specialpedagogens yrkeskunnande, rutiner och språkstöd, och att ta tillvara barnens 

intressen. 

Ett annat framträdande mönster i studien är att personaltilldelningen och brist på tid är 

faktorer som uppges som bidragande orsaker som försvårar eller hindrar arbetet med 

specialpedagogiska insatser för barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling. 

Resultatet visar främst på att ett kritiskt perspektiv dominerar i synen på de insatser som 

förskole pedagogerna uttrycker är betydelsefulla. Samtidigt finns drag av det kompensatoriska 

perspektivet i talet om betydelsen av vem barnet är och att det till viss del behöver 

kontrolleras. 

Min uppfattning är att förskole pedagogerna till största delen arbetar på ett proaktivt sätt. 

Detta visar sig bland annat genom deras uppfattningar om att samarbete runt alla som arbetar 

med barnet är av vikt, att insatser ska sättas in i god tid och vara adekvat för behoven, samt att 

samstämmighet runt insatserna råder och att personaltilldelningen fördelas på ett sätt som 

gynnar förutsättningarna för arbetet.. 
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Diskussion 

 

 

Under denna rubrik förs inledningsvis en diskussion kring metoden jag använt mig av i 

studien. Därefter presenteras resultatet av undersökningen i en diskussion relaterad till 

tidigare forskning och de teorier jag valt att tillämpa. 

 

Diskussion kring metod 

 

Sammanlagt är nio intervjuer utförda. Åtta av respondenterna har befattningar som 

förskollärare och en som barnskötare. Samtliga intervjuade är kvinnor i åldern kring 20-60 år. 

Respondenternas variation i ålder talar för en varierad erfarenhet och olika syn på hur/vilka 

insatser som är relevanta i förhållande till barn i socioemotionella svårigheter. Att alla 

intervjuade är kvinnor är något som är svårt att undvika i förskolornas värld. Det fanns inga 

manliga anställda på de arbetsplatser där jag utförde studien, vilket möjligen skulle ha kunnat 

påverka resultatet. Samtliga intervjuade personer kommer från två olika förskolor. Detta trots 

att jag gjort utskick till tio förskolor i olika områden i hopp om att få så stor spridning som 

möjligt bland de svarande. Att det inte blev så beror på att det endast var förskole pedagoger 

från två förskolor som ville delta i studien. 

Valet att använda intervjumetod i föreliggande studie grundar sig på Kvale och Brinkmanns 

(2009) uppfattning om att för att sätta sig in i hur en annan människa beskriver något är det 

bästa sättet att själv samtala med denne. Om syftet istället varit att nå ut till många människor 

samtidigt hade enkäter passat bättre. Kanske hade då en högre grad av generalisering kunnat 

hävdas? En fördjupad förståelse utesluter dock inte den generella förståelse av uppfattningen 

om specialpedagogiska insatser som gjordes på just de förskolor som förekommer i min 

studie. 

Fördelarna med intervjumetoden innebär också att intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor och att ge ytterligare förklaring till frågor som respondenten kan finna 

svårbegripliga. 

Jag har också tagit hänsyn till det som Larsson enligt Fejes och Thornberg (2009)  hävdar är 

betydelsefullt när det gäller kvalitetskriterier för kvalitativ forskning genom att tydligt 
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redovisa de perspektiv och teorier jag utgår från i arbetet. Även när det gäller arbetets text har 

jag utgått från Larssons lista på kvalitetskriterier.  Texten ska vara enkel och resonemang ska 

kunna följas utan för mycket överflödig text. Jag har försökt att förmedla det väsentliga i min 

studie på ett klart strukturerat sätt. 

Diskussion kring resultat 

  

Här redovisas resonemang i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar i relation till 

tidigare forskning och analytiska verktyg.  

En av frågeställningarna i min studie handlar om hur förskole pedagoger arbetar med 

specialpedagogiska insatser för barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling. Det 

visar sig att specialpedagogens yrkeskunnande, rutiner och språkstöd, och att ta tillvara 

barnens intressen är de insatser som är vanligast förekommande på de två förskolor där jag 

gjort min studie. 

Det som för mig framstår som särskilt angeläget är att specialpedagogens yrkeskunnande ses 

som en insats i sig, vilket visar både på dennes betydelse för verksamheten i förskolan, men 

också på den otydlighet som ligger i dennes roll.  Detta kopplar jag till Ahlbergs (2009) 

uppfattningar om att tvärvetenskapen inom specialpedagogiken försvårar arbetet med att 

utveckla en gemensam syn på vad specialpedagogik innebär i praktiken. Detta kan också 

relateras till Granlunds (2012) poängtering av att samarbetet mellan förskolans personal och 

specialpedagogen är av stor betydelse när det gäller specialpedagogiska insatser. Jag vill 

också hänvisa till Johanssons (2009) tankar om ett gott samspel mellan barn/barn och 

barn/pedagog. Min studie pekar på att samspelet även mellan förskolans 

pedagoger/specialpedagoger kan avgöra hur specialpedagogiska insatser ser ut för barn i 

behov av stöd i sin socioemotionella utveckling. 

Enligt samtliga respondenter i denna studie är det av största vikt att ha tillgång till 

specialpedagogens specifika kunskaper när det uppstår problem som arbetslaget inte själva 

kan lösa. Att denna hjälp i form av samarbete med specialpedagog kan se olika ut är en viktig 

upptäckt i min studie. Särskilt anmärkningsvärt är att samarbetet av några pedagoger uttrycks 

vara i det närmaste obefintlig. 

 Respondenterna målar här upp en relevant bild av hur de skulle vilja att samarbetet ska gå 

till: att de fick hjälp av specialpedagogen genom att observera både sig själva i arbetet med 
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barnen, enskilda barns agerande, handledning i arbetet samt en plan för genomförande och 

utvärdering. Samtliga dessa uppgifter ingår i en specialpedagogs uppdrag, men i det här fallet 

förordade specialpedagogen ett arbetssätt där hon tillsammans med pedagogerna i arbetslaget 

satt ned för att tillsammans diskutera vad det bästa sättet att försöka lösa problemen var.  Att 

som specialpedagog agera som handledare genom att lyssna på vilka uppfattningar om barnet 

som finns hos pedagogerna och att utifrån det vägleda dem vidare ingår också i en 

specialpedagogs uppdrag, vilket kan vara en förklaring till att specialpedagogen i det här fallet 

inte tog sig tid till observationer. Brist på kunskap hos pedagogerna om vad som är en 

specialpedagogs främsta uppgifter kan delvis ligga till grund för de många missförstånd som 

uppstod i samarbetet med specialpedagogen. Pedagogerna lägger hela skulden för det 

bristande samarbetet på specialpedagogen och dennes arbetssätt/arbetssituation utan att 

reflektera över hur de själva ska agera.  Vid så stora samarbetsproblem tycks det vara deras 

skyldighet att kontakta rektor eller annan högre instans. Ju längre tiden går innan samarbetet 

fungerar, desto fler barn hindras att få de behov av stöd de har rätt till. Ett förebyggande 

gemensamt arbete mellan pedagoger på förskolan och specialpedagog är därför nödvändigt.  

Specialpedagogen å sin sida begår fel i tjänsten när hon i samtal med föräldrar påstår saker 

angående barnet som inte är sanna eller som det inte finns någon grund för. Övriga pedagoger 

som var med på detta samtal begår också fel i tjänsten, då de inte gör något för att förhindra 

detta. 

Föreliggande studie visar också på ett nära samarbetsklimat mellan pedagoger och 

specialpedagog. Här fungerar detta arbete friktionsfritt och de samarbetsproblem som uppstår 

rör sig inom arbetslaget. Detta påstående framfördes av flera av respondenterna men var 

förmodligen ett större problem för några av dem. Behovet av att diskutera detta framstod som 

både svårt och nödvändigt. Denna undersökning pekar på att specialpedagoger anses inneha 

kunskaper som pedagoger på förskolan saknar, vilket kan vara problematiskt. En av riskerna 

med detta är att arbetsbelastningen för specialpedagogen blir för stor, vilket också 

framkommer som en förklaring till det undermåliga samarbete som påvisas. En annan aspekt 

är att specialpedagogen ses som den enda som har kunskaperna om hur man arbetar med stöd 

för barn som befinner sig i socioemotionella svårigheter på förskolan, vilket också lyser 

igenom i de uttryck respondenterna ger kring specialpedagogens oförmåga till samarbete. De 

förlitar sig till viss del på hennes kunskaper, även om hon inte är tillgänglig på det sätt de 

anser vara bäst. En högre grad av reflektion kring vad de själva kan vidta för möjliga åtgärder 

skulle vara önskvärd, men kan också vara en ledningsfråga. 
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Att förskolans ordinarie pedagoger inte har samma kunskaper som specialpedagoger beror 

naturligtvis på att utbildningarna ser olika ut. Av respondenterna i min studie var det endast 

ett fåtal som studerat någon form av specialpedagogik och då endast i ringa omfattning. Detta 

styrker också pedagogernas uppfattning om att specialpedagogik är något som någon med 

påbyggnadsutbildning/särskilt utbildad person behärskar bättre. Detta är en intressant fråga att 

arbeta vidare med. I min intervjuguide (bilaga 2) hade jag med frågan om pedagogerna ansåg 

att specialpedagogik borde ingå i utbildningen av förskollärare, vilket samtliga respondenter 

gav jakande svar på. Detta vittnar om att det finns ett stort behov av specialpedagogisk 

kunskap i förskolorna, men frågan är vem/vilka som ska ha huvudansvaret i detta arbete? 

Studien visar på att ett kritiskt perspektiv dominerar i synen på de insatser som uttrycks som 

betydelsefulla, dock ej helt och hållet. Det finns också uppfattningar som stöder det 

kompensatoriska perspektivet. Då handlar det främst om synen på hur barn är som individer 

och att de till viss del behöver kontrolleras. Genom pedagogernas berättelser framkommer att 

det proaktiva arbetssättet är det som tar överhand i verksamheten. Pedagogerna på förskolorna 

arbetar med invanda dagsrutiner för att barnen ska veta vad som gäller under dagen, vilket 

tyder på att de har insett att samarbete är positivt för att deras uppdrag i verksamheten ska 

fungera. Detta kan kopplas till vad Lutz (2009) kommit fram till i sin studie angående att 

förskolor ofta utvecklar olika tekniker för att möta vad som ibland ses som ett problem, 

nämligen barn i behov av särskilt stöd. Dessa tekniker grundar sig ofta på olika former av 

observationer, vilket respondenterna i min studie anser att de också har rutiner för. De ser 

barnen och utvecklar strategier för hur de ska arbeta med barnen både enskilt och i grupp. 

Detta vittnar om att i det praktiska arbetet med barnen arbetar pedagogerna på ett 

förebyggande sätt med tanke på hur strukturen på dagen ser ut. 

Ett annat sätt att arbeta förebyggande i arbetet med specialpedagogiska insatser är att som 

utgångspunkt ha barnets intresse i fokus och utgå från det i det fortsatta arbetet. Däremot finns 

bristande framförhållning när det gäller planering av tid. Denna tidsbrist förklarades av 

ofördelaktig personaltilldelning och stora barngrupper som försvårar det proaktiva arbetet. 

Tidsbristen gör att pedagogerna får agera och bemöta problemen i samma stund som de 

uppstår. Min uppfattning är att de skulle behöva se över de resurser de faktiskt har. En 

möjlighet skulle vara ett utökat samarbete med de övriga avdelningarna på respektive 

förskola. Kanske finns det färre barn i behov av stöd på någon av dessa? Då skulle 

personalschemat kunna läggas om så att pedagogerna hade större möjlighet att befinna sig på 

den plats där behoven är som störst. På den avdelning där en extra resurspedagog fanns i 
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arbeslaget finner jag det beklagansvärt att de ändå inte lyckades med att tillfredsställa de 

behov som fanns hos barnen. Detta uttrycker tydliga svårigheter för pedagogerna att utarbeta 

ett arbetssätt för hur barn i behov av stöd ska få specialpedagogisk hjälp för de 

socioemotionella svårigheter de befinner sig i. Enligt min mening är detta både intressant och 

skrämmande och vittnar om att en resurs i form av en extra person i arbetslaget inte alltid har 

någon effekt om inte en medvetenhet för hur arbetet ska utföras finns och diskuteras och 

reflekteras över i arbetslaget. En möjlighet i form av en extra resursperson förhindras att 

användas på bästa sätt och istället för att förebygga svårigheter blir pedagogerna extra 

frustrerade då de ser att arbetet inte fungerar trots att de fått förstärkning i arbetet med barn i 

behov av stöd. En extra svårighet i detta arbete kan utgöras av att konkreta direktiv från 

centralt håll om hur arbetet med barn i behov av stöd ska utföras saknas. En levande dialog 

måste ständigt vara närvarande så att var och en vet vem som ansvarar för vad. Eftersom alla 

individer är olika, finns det inga direktiv eller lösningar som kan gälla för alla. 

Som jag ser det behöver pedagogerna på förskolorna diskutera och reflektera över vad det 

innebär att anpassa verksamheten till barns behov. Att kunna planera utifrån vad de kommer 

fram till och sedan följa upp och utvärdera verksamheten är av stor betydelse för barnens 

välbefinnande. Allt lärande hör ihop med hur social miljö, samspel, individuell utveckling, 

fysisk och pedagogisk miljö ser ut. Roffey och Perry (2014) menar att förskolan är mest 

optimal när pedagogerna har en tydlig förståelse av uppdraget vad gäller barn i behov av 

särskilt stöd. De framhäver särskilt betydelsen av pedagogers förhållningssätt, 

samarbetsfrågor, effektiv kommunikation, planering för identifiering av behov, tidig 

identifiering och sammanhang i kontexten som särskilt betydelsefulla för insatser av 

specialpedagogiskt stöd inom förskolan.  

Det vore intressant att studera ytterligare konsekvenser av personal- och tidsbrist också med 

tanke på de stora barngrupper som ofta förekommer på förskolorna idag. Hur kan arbetet 

läggas upp för att alla barn ska få sina behov tillgodosedda? 

Rörande orsakerna som ligger bakom de socioemotionella svårigheter som barnen anses vara i 

råder skilda uppfattningar. Dels finns uppfattningen att barnen är på ett visst sätt och att de 

ska kotrolleras. Detta stämmer väl överens med Lutz (2009) forskning kring hur barn formas 

efter omgivande personers uppfattningar. Om ett barn bedöms avvika från ett önskat mönster 

bedöms detta som att barnet äger problemet och det enskilda barnet blir föremål för 

observation och specialpedagogiska insatser. Här visar pedagogerna på ett tydligt 
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kompensatoriskt sätt att se på barn i behov av stöd för de socioemotionella svårigheter de 

befinner sig i. Enligt min uppfattning och erfarenhet känner ett barn snabbt av om det får extra 

mycket uppmärksamhet i negativa situationer. Pedagogers förväntningar om hur ett barn 

är/ska vara påverkar barnet i en viss riktning, vilket gör att det uppfyller just de förväntningar 

som omgivningen har. Pedagogernas uppfattningar kring detta påverkar också vilka 

specialpedagogiska insatser de ser som relevanta i det förebyggande arbetet med att hjälpa 

barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling. 

Behovet av kontroll av barnet kan också tyda på en strävan efter att skydda andra barns behov 

så att de inte blir utsatta för våld av något slag, vilket visar på pedagogers förebyggande sätt 

att tänka kring detta. 

Det finns också en tendens hos pedagogerna att anta ett mer kritiskt perspektiv på de 

socioemotionella svårigheter som barn befinner sig i. Här tar man tillvara på barnens intresse 

och ser mer till miljön och den faktiska situation som råder. Lutz (2009) tankar om betydelsen 

av de subjektspositioner barnen tilldelas är dock något som inte pedagogerna uttrycker klart, 

även om betydelsen av att ge barnet en positiv identitet genom att synliggöra dess förmågor, 

är något som pedagogerna på förskolorna i min studie var måna om när de ville undvika 

orsaker/ situationer som utlöste någon form av socioemotionella svårigheter hos barn. 

Pedagogerna förutsatte att barnen skulle erbjudas valmöjligheter i verksamheten. 

Synen på insatser för barn i förskolan varierar mellan det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet och det går inte att hänvisa till ett ”antingen eller”-perspektiv. Då pedagoger har 

en tendens att använda sig av skilda synsätt angående detta kommer troligtvis de olika 

perspektiven att kvarstå som alternativa synsätt framöver. Därför kommer också de 

specialpedagogiska insatser som görs för barn med särskilda behov vid uppvisande av 

socioemotionella svårigheter att se olika ut på olika förskolor beroende av vilket perspektiv 

som främst kommer att stå i fokus. 

Förskolan i allmänhet omfattar en stor mängd barn och min uppfattning är att den som 

institution är en lämplig plats för förebyggande arbete gällande barn som uppvisar 

socioemotionella svårigheter av olika slag, oavsett orsaker till dessa. Detta är något som får 

betydelse för att förebygga hälsoproblem i ett längre perspektiv 

En av pedagogerna på den förskola där många kulturer förekommer uttrycker att det råder 

vissa förväntningar hos dem när ett nytt barn ska börja där. Förväntningarna innehåller tankar 
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om vad barn bör klara av och hur de ska bete sig, vilket pekar på att trots att de flesta 

pedagoger här hävdar att de har ett bra förebyggande arbete med invanda rutiner som ska ge 

barnen kontroll över hur dagen ser ut, genom det också förväntar sig att barnet ska klara av att 

följa dessa rutiner.  En tendens finns att förklara ett barns svårigheter med detta genom att 

hävda att föräldrarna inte sätter tydliga gränser i hemmet. Enligt min mening behöver 

pedagogerna ytterligare reflektera kring vilka förväntningar som är rimliga att ställa på barnen 

i relation till varje barns situation. 

Pedagogerna på förskolorna talar mycket om att kulturkrockar ger upphov till barns 

uppvisande av socioemotionella svårigheter. Det är lätt att förstå att missförstånd och 

konflikter uppstår på en förskola där många olika kulturer möts och där endast pedagoger är 

de som behärskar det svenska språket. Detta vill jag relatera till Lindqvists (2013)  

uppfattning om att styrdokumenten i förskolan är alltför vaga och därför ges stort utrymme för 

förskolans pedagoger att själva tolka hur det specialpedagogiska stödet ska se ut, något som 

jag finner särskilt svårt vid språkproblem. Styrdokumenten säger att barnens modersmål ska 

uppmuntras, men det är väldigt svårt för förskolans pedagoger att tillgodose detta då det är 

sällsynt att pedagoger med olika språk anställs i verksamheten för den typen av behov.  

En av pedagogerna på den förskola där inget barn hade svenska som modersmål förmodade 

att några av barnen i gruppen skulle uppvisa ett helt annat, mindre utåtagerande beteende om 

de fick vistas i en grupp med ett mindre antal främmande språk och kulturer.  Detta visar att 

pedagogen i det här fallet intog ett kritiskt förhållningssätt och såg den egna verksamheten 

som ett hinder för vissa barns utveckling. Detta är en intressant reflektion och ger i sin tur 

upphov till frågan om det över huvud taget är särskilt fördelaktigt att anordna förskolor där 

sammansättningen av grupperna ser ut på det viset? I en av förskolorna som ingick i min 

studie tog man inte emot några barn med svenska som modersmål, men orsaken till detta 

uttrycktes inte. Var det en strävan efter att barnen skulle känna samhörighet genom 

gemenskap och bekräftelse i att få vara som de är trots andra språk och kulturer än svenska? 

Eller skulle svenska barn rentav skyddas eller slippa göra avkall på sina behov för att barn 

med annan etnisk bakgrund skulle ”äta upp” de resurser som förskolan eventuellt kunde få till 

hands? 

Interaktionen mellan barn är en viktig del i deras liv och därför är de möjligheter de har att 

delta i det sociala livet på förskolan av stor betydelse, något som även Granlund (2012) funnit 

i sin forskning. En viss problematik kring detta framträder i min studie. Det framkommer i 
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förskole pedagogernas uttryck att de prioriterar rutiner och språkstöd framför barnens sociala 

liv tillsammans i förskolan. Enligt min mening kan detta rentav skapa problem av 

socioemotionella slag för barnen i framtiden.  

Att studera samspelet mellan barnen var något som gjordes aktivt av pedagogerna i min 

studie, även om svårigheter och visst kaos rådde hos dem när det gällde barnens förståelse av 

lekkoder. På grund av svårigheter med detta uppstod konflikter, koncentrationsproblem, 

irritation och bråk mellan barnen. Detta är något som inte förekom i särskilt hög grad i den 

studie som Johansson (2009) redogör för angående barns samspel och sociala liv i förskolan, 

vilket jag finner intressant. Vad detta beror på är svårt att förstå. I nämnda studie ingick ett 

stort antal barn (144), ändå var inte oenighet bland de sociala samspelsformer som förekom 

ens i andra led. I studien fanns förutom pedagogerna på förskolan externa bedömare 

(observatörer) som under en viss tid kom till förskolan när den öppnade och gick hem när den 

stängde. Min bedömning är att en utomstående observatör inte upplever/uppfattar bråk och 

konflikter på samma sätt som en observerande pedagog som är befintlig i verksamheten gör. 

Den senare befinner sig i förskolan under hela sin dag.  Stress och krav på att utföra ett bra 

arbete kan bidra till att även en professionell pedagog lättare reagerar när det uppstår 

konflikter av något slag. En utomstående observatör kanske inte känner av den sortens krav, 

vilket kan vara en bidragande förklaring till att konflikter i samspelet inte uppstod i lika hög 

grad i den studie Johansson (2009) redogör för. Det ska dock poängteras att även pedagoger 

befintliga i verksamheten också deltog i observationerna av barnen i studien. En annan aspekt 

att ta hänsyn till är antal barn i barngrupperna vid tidpunkten för observationerna.  

Resultatet av min undersökning är en mycket liten del i sammanhanget och möjligheten finns 

att det just på de förekommande förskolorna råder särskilda omständigheter som gör att det är 

svårt att komma tillrätta med det sociala samspelet? 

Att dela upp barn i mindre grupper och att undvika att arbeta enbart med det barn som är i 

behov av stöd visar i föreliggande studie på förståelse från pedagogernas sida av att barn lär 

tillsammans. Här används ett proaktivt arbetssätt utifrån ett kritiskt perspektiv där 

pedagogerna anpassar sitt arbete efter barnens behov på ett sätt som gynnar alla barn. Detta 

arbetssätt var dock endast möjligt under vissa delar av dagen och med tanke på att många 

språk och kulturer förekom, tycks det mer vara tal om att barnen var fysiskt integrerade i en 

grupp där behärskandet av lekkoder och annat som underlättar samspel mellan barnen inte 
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hade någon framträdande roll. Här anses arbete med språket, ruiner och de olika kulturerna ha 

prioritet.  

Vid upprätthållande av social ordning har pedagogerna ett stort ansvar. Ledaren för 

undervisningen är viktig, men också metoder för att bygga upp ett beteendestöd till elever i 

särskilda behov är av vikt. I min studie framkommer att rutiner både vid inskolningen och i 

den dagliga verksamheten är av stor betydelse för det framtida arbetet med barnen och ses 

som en god investering för att förhindra framtida problem på förskolan. Att som pedagog 

vinna barnets förtroende redan från början genom att visa sig intresserad både av barnet som 

person och för dess intresse, tyder också på ett gott förebyggande arbete för att barnen ska 

veta vem de kan räkna med/lita på. 

 Liksom Granlund (2012) hävdar även Lutz (2009) att förskolor med hög pedagogisk kvalitet 

minskar risken för att specialpedagogiska insatser ska behövas under förskoletiden. Därför 

blir det viktigt att identifiera bakomliggande faktorer av betydelse för detta. Min mening är, 

som jag tidigare nämnt, att det blir svårt för förskole pedagoger att veta precis hur detta ska gå 

till, eftersom styrdokumenten för förskolan endast ger vag information om detta. Att 

samarbete mellan yrkesgrupper, föräldrar och olika instanser på såväl individ- grupp – och 

samhällsnivå fungerarar väl när det gäller specialpedagogiska insatser är något som min 

studie ytterligare hjälpt mig att få insikt i.   

Avslutande kommentar 

 

Det har varit intressant att ta del av respondenternas uppfattningar kring vilka 

specialpedagogiska insatser som framträder i förskole pedagogers beskrivningar av sin 

vardagliga verksamhet med barn i behov av stöd för sin socioemotionella utveckling, samt att 

undersöka i vilken utsträckning förskole pedagoger och specialpedagoger samarbetar kring 

detta. Ett resultat av studien visar att de specialpedagogiska insatser som görs i förskolan för 

barn i socioemotionella svårigheter är av skilda slag och varierar mellan de olika avdelningar 

som förskolorna består av. Vilka konsekvenser detta får för de barn som är i behov av stöd 

vore intressant att undersöka vidare, särskilt med tanke på att förskolans läroplan poängterar 

betydelsen av att varje individ ska få sina behov tillfredsställda. Trots detta finns det inte 

mycket forskning som behandlar specialpedagogik i förskolan, vilket jag hoppas kommer att 

förändras i framtiden. Både min och andras studier tyder på att tydligare riktlinjer och 
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kunskap inom detta område är nödvändig för att pedagoger ska kunna arbeta med 

specialpedagogiska insatser för barn i behov av stöd i sin socioemotionella utveckling på ett 

optimalt sätt. 

Vidare har det varit väldigt intressant att se hur olika samarbetet mellan förskolans pedagoger 

och specialpedagog kan se ut beroende på skilda uppfattningar om hur detta ska gå till.  

Delvis framkommer att respondenter på förkolorna inte anser sig ha något fungerande 

samarbete alls med specialpedagogen, medan andra respondenter i stort sätt är nöjda med det 

samarbete de har idag. Det råder skilda uppfattningar om vem/vilka som har det övergripande 

ansvaret att realisera insatserna för barn i behov av stöd. Specialpedagogen tycks inneha en 

position som varande den som har mest kunskaper om vad som är bäst för dessa barn, 

samtidigt som det inte alltid går att förlita sig på att så är fallet. Det vore intressant att göra en 

större undersökning kring detta för att få en bild av hur samarbetet mellan förskole pedagoger 

och specialpedagoger uppfattas generellt sett. Hur ska förskollärare få kunskap om barn i 

behov av stöd då det sällan ingår i utbildningen? Hur ska specialpedagogen gå till väga för att 

ge förskole pedagogerna den information de behöver? Detta är frågor som skulle vara 

spännande att undersöka vidare. 

Denna studies mål har varit att bidra med fördjupad förståelse av de insatser som görs i 

förskolan för barn som behöver specialpedagogiskt stöd i sin emotionella och sociala 

utveckling. Studien visar att förskolor ibland brister när det gäller att tillfredsställa behov hos 

barn genom att erbjuda olika slag av insatser. Som tidigare nämnts kan detta ha olika orsaker 

beroende på skilda uppfattningar angående ansvarsfråga och arbetssätt. 

En upptäckt jag gjort under tidens gång är att arbetet skulle ha underlättats om jag enbart 

utgått från begreppet ”barn i behov av stöd” i stället för att rikta in mig mot ”barn i 

socioemotionella svårigheter”. Då hade forskningsfältet framstått tydligare och det hade 

förmodligen funnits mer material att upptäcka om jag inte snävat in mig just på den sortens 

behov.  

Studien visar att ett kritiskt synsätt på vilka insatser som ska göras ofta råder. Detta visar sig 

genom förskole pedagogernas sätt att ta tillvara på barnens livssituation och intressen och 

genom det arbetar för att anpassa miljön efter detta. Samtidigt finns en tendens att tala om att 

barnen är på ett visst sätt, vilket utgår från ett mer kompensatoriskt sätt att se på barnet och 

dess behov.  På liknande vis är det med det proaktiva och reaktiva synsättet. Det finns en 
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benägenhet att pendla mellan dessa båda och det skulle på förskolorna vara givande att 

diskutera det proaktiva arbetssättet och vad detta innebär.  

Jag är både överraskad och upprörd över de stora variationer som förekommer i min studie 

när det gäller arbetet med insatser för barn i socioemotionella svårigheter som pedagoger på 

de studerade förskolorna uttrycker. Det blir tydligt att en förskola kan vara upphov till både 

positiv och negativ utveckling av barns hälsa och jag finner det av stor betydelse att 

pedagoger arbetar med en tydlig kartläggning av hur de ska utföra arbetet med särskilt stöd 

för barn i socioemotionella svårigheter. En tydligt utarbetad plan måste finnas, som även 

inkluderar hur/vem som ansvarar för vad och hur arbetet med uppföljning och utvärdering av 

arbetet ska gå till. 

Jag hoppas att studien bidragit till ett ökat intresse, förståelse för och ett fortsatt 

forskningsarbete kring specialpedagogiska insatser för barn som befinner sig i 

socioemotionella svårigheter. Då mitt resultat tyder på att det i förskolor kan förekomma stora 

problem kring arbetet med detta skulle jag finna det intressant att göra en liknande studie 

omfattande ett avsevärt större antal undersökta förskolor. Det skulle också vara intressant att 

tränga djupare in i specialpedagogens roll i föreliggande arbete, det vill säga att ta reda på hur 

denne ser på möjligheter till samarbete med förskole pedagoger för att vara till hjälp för barn 

som befinner sig i socioemotionella svårigheter. 
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Bilaga 1    Hej! 

Jag heter Eva Persson och studerar på Specialpedagogprogrammet på Örebro universitet. Nu 

är det dags för mig att skriva D-uppsats, vilket innebär att jag behöver hjälp med intervjuer av 

pedagoger verksamma inom förskolan. 

Syftet med min uppsats är att belysa vilka hinder och möjligheter förskole pedagoger ser i 

arbetet med insatser för barn i socioemotionella svårigheter, samt beskriva deras uppfattning 

om hur samarbetet med specialpedagog kring dessa barn fungerar. Utifrån syftet har jag 

formulerat fem frågeställningar: 

 Hur ser pedagoger på förskolan på möjligheterna att arbeta med specialpedagogiska 

insatser i relation till barn i socioemotionella svårigheter? 

 Vilka insatser anses relevanta i sammanhanget? 

 Hur förklarar pedagogerna orsakerna till socioemotionella svårigheter? 

 Vilka hinder/möjligheter uppfattar pedagogerna på förskolan med specialpedagogiska 

insatser? 

 Hur ser pedagoger på förskolan på samarbetet med specialpedagog för barn i 

socioemotionella svårigheter?? 

Avsikten med studien är att bidra med kunskaper om betydelsen av insatser i förskolan för 

barn som behöver specialpedagogiskt stöd i sin emotionella och sociala utveckling. 

Metoden för min studie är kvalitativ och bygger på intervjuer med pedagoger på förskolan, 

samt genomgång av tidigare forskning och studier inom området. 

Intervjuerna beräknas pågå 30-40 minuter och jag kommer att spela in dem via ljudupptagare 

för att sedan kunna skriva ut dem. Texten kommer senare att analyseras och viktiga delar 

kommer att presenteras i min studie. Det är endast jag som kommer att lyssna på intervjun och 

det inspelade materialet kommer att förvaras säkert där bara jag kan nå det. Efter 

godkännande av min studie kommer allt intervjumaterial förstöras. 

Deltagande i intervjun är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Som deltagare kommer 

du att vara anonym. Både ditt namn och den förskola du arbetar på kommer att ersättas med 

bokstavs – och sifferkoder, vilket innebär att ingen som läser texten kommer att kunna 

identifiera varken dig som intervjuperson eller var din arbetsplats är belägen. Om det är av 

intresse för dig får du gärna granska min utskrift av din intervju och godkänna den innan jag 

använder den i min studie. Självklart får du gärna ta del av uppsatsen när den är färdig! 

Studien kommer att läsas av flera andra, exempelvis studiekamrater och examinator. 

Anmäl ert intresse via mail eller telefon. Givetvis går det också bra att kontakta mig för frågor 

om något känns oklart. 

Tack på förhand!        Eva Persson evampersson@live.se  Tel. nr: 072-238 37 64 

mailto:evampersson@live.se


 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund (utbildning, tidigare 

arbetsplatser, nuvarande arbetsplats. 

2. Hur definierar du specialpedagogik - Vad omfattar den? – Vad är en 

specialpedagogisk insats enligt din åsikt? 

3. När anser du att specialpedagogik behövs? 

4. Vilken form av socioemotionella svårigheter anser du är vanligast 

förekommande på förskolan? 

5. Hur ser du på orsakerna till socioemotionella svårigheter? 

6. Hur arbetar du/arbetslaget med dessa? Finns särskilda rutiner? 

7. Vilka specialpedagogiska insatser för barn i socioemotionella 

svårigheter är/har varit aktuella på din förskola? Vad har du för 

erfarenhet av insatser för dessa barn från tidigare arbetsplatser? 

8. Vilka hinder/möjligheter anser du finns med specialpedagogiska 

insatser? 

9. Vilka specialpedagogiska insatser har du mest erfarenhet av? 

10. Hur ser du på möjligheterna att arbeta med specialpedagogiska 

insatser för barn i socioemotionella svårigheter på förskolan? 

11. När sätts insatserna för dessa barn in? Går det lång tid mellan att ni 

på förskolan annonserar om hjälp tills hjälpen verkligen finns till 

hands? 

12. Hur ser du på samarbetet med specialpedagog när det gäller barn i 

socioemotionella svårigheter? 

13. Vad uppfattar du att en specialpedagog ska bidra med i arbetet med 

dessa barn? 

14. Hur ser du på behovet av specialpedagogisk kunskap på förskolan 

för barn i socioemotionella svårigheter? 

15. Hur ser du på förskollärarutbildningen i förhållande till 

specialpedagogik? 

16. Något övrigt? 

 

 

 

 

 


