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Preschool children with language and social development 
difficult  
 
Strategies used by preschool teachers to promote children`s 
social and language development. 
 
 
Abstract 
 
 
The purpose of our study is to investigate how preschool teachers work with children in need, 

how to stimulate children in language and social interaction between preschool teachers and 

children. The study is based on the following questions; “What conceptions do preschool teachers 

have about children in need of special support?” and “What strategies are pre-school teachers 

using in order to promote children's social and language development?”. In this study, we have 

chosen Vygotsky’s concepts of zone of proximal development or sociocultural theory as the 

starting point and previous research that concerns our area. We have chosen to conduct a 

qualitative survey in the form of interviews with six preschool teachers in two schools. Starting 

point was to use our interviews with preschool teachers. Our examination shows that interplay 

between preschool teachers and children has a major impact on children´s development, to 

become an individual, to function alone and even with others. This is done by preschool teachers’ 

attitudes and beliefs in how they meet and talk with children and how the conditions are met. In 

the result, we realized that it is important that preschool teachers create good conditions for all 

children regardless of their difficulties. It was about how preschool teachers have to be efficient 

to ensure capture of children’s difficulties in time to help them to become independent individuals 

and to feel included together with involvement in the children’s group. It was about how 

preschool teachers organize the environment and materials in a way that would benefit all 

children’s learning and development in different contexts so that all children get the same 

opportunity worthy and to feel confident in the group of children. 

 

Keywords: Samspel, särskilt stöd, förhållningsätt, relationellt perspektiv, punktuella perspektiv 

och makt perspektiv, inkludering, delaktighet.  
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1.Inledning 

 
” Istället för att utreda och undersöka barnet i någon slags strävan efter att få en extraresurs till 

förskolan, borde man börja med att granska miljön” 

Ökningen av barn som är i behov av särskilt stöd är synbara i hela landet men märkligast i 

storstadsområdena, där det samtidigt i menighet är enklare för förskolorna att få resurser för att 

hjälpa barnen. Utifrån våra egna erfarenheter från både förskolor och skolor så har vi upptäckt 

att det finns en oförståelse och brist på kunskap hos de flesta förskollärare när det gäller att kunna 

bemöta och hantera barn som är i behov av särskilt stöd. (Nöjdtora Villanueva Gran 2010). De 

flesta förskollärare tolkar barn i svårighet som ett problem. Detta resulterar i att barn som är i 

svårighet hamnar utanför och får inte tillräckligt med uppmärksamhet. På detta sättet 

normaliserar man att de barnen är jobbiga, stör gruppen samt att det inte går att hantera barnet. 

Vi förhåller oss i denna studie till detta citat som hävdar att ”verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska 

få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt” (utbildningsdepartementet 2010, s. 5 i Sandberg 2014, s. 45). I denna studie har vi 

tänkt att undersöka fenomenet barn i svårigheter främst i skolsammanhang. Vi har formulerat 

syfte och frågeställningar för att kunna studera problemet vetenskapligt. Därefter kommer vi att 

redogöra för metodvalet och material samt etiska övervägande, analyser resultat och därpå 

sammanfattande avslutning. Studien syftar till att undersöka fenomenet barn i svårigheter. Vi 

kommer framförallt att ha fokus på förskollärarnas ställningstagande, förhållningsätt till och 

bemötande av barnet i behov av socialt samspel och språksvårigheter. Huvudtanken i valet av 

ämnet barn i svårigheter var att utifrån våra egna erfarenheter på förskolan och i förskoleklass 

beskriva olika problem och problemlösningar. När barn hamnar i svårigheter kan det finnas olika 

faktorer som kan påverka dem. Vi blev där inspirerade av att undersöka förskollärarnas 

förhållningsätt och även deras strategier för att få en helhetsbild av på vilket sätt förskollärarna 

bemöter och hanterar barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare en orsak till valet av problem är 

att vi vill bidra till att synliggöra det för att kunna komma fram till ny kunskap som skulle leda 

till ytterligare forskningsarbete. Detta kopplar vi till Patel och Davidssons (2017) resonemang 

som hävder att genomföra en trovärdig och framgångsrik forskning krävs det en god överblick 

över den aktuella vetenskapliga forskningen, detta gör man genom att kunna kritiskt granska de 

kunskaper som produceras. Vetenskapen ska vara tillgänglig för individernas sinnen och förnuft 

samt att kunna bidra till samhället (Patel & Davidsons 2017 s. 26). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka uppfattningar förskollärarna har och på vilket 

sätt de arbetar med barn som behöver stöd och stimulans inom språk och socialt samspel mellan 

förskollärarna- barn. 

 

Studien inriktas mot följande frågeställningar: 

 

• Vilka föreställningar har förskollärarna om barn som är i behov av särskilt 

stöd? 

• Vilka strategier använder sig förskollärarna av för att främja barns sociala och 

språkliga utveckling? 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

I en artikel som är skriven av Nöjdtora Villanueva Gran (2010) där hon lyfter fram ett problem 

om det ökande behovet av särskilt stöd som ska behovet av särskilt stöd som ska förbindas 

antingen till barnen eller till förskolemiljön. Hon poängterar att barn i behov av särskilt stöd har 

ökat och försätter att öka i hela landet men speciellt i storstadsområdena.  Där det enklare för 

förskolorna att få där det är enklare för förskolorna att få stödmöjligheter för de barn som har i 

behov av särskilt stöd.   

 

Hon menar att stödresurserna tydligen ser olika ut från kommun till kommun. Att skolan och 

förskolan konkurrerar om resurserna och att barn i socialt utsatta områden riskerar att bli helt 

utan stöd under sin förskoletid. 

 

Vidare benämnas i artikeln att nuförtiden är förskolan en pedagogisk miljö där det ställer stora 

krav på barnen att vara sociala kompetens. För att alla barn ska få lika förutsättningar till att vara 

sociala kompetens handlar det om man som förskollärare måste se till helheten, vardagen och 

sammanhanget, det vill säga observera barnen för att kunna ge barnen det rätta stödet i god tid. 

 

Att vara i behov av särskilt stöd är det inte ett statistiskt tillstånd. Stödbehovet ser variera ut från 

barn till barn och för många barn kan vara en tillfällig period. Istället för att klargöra barnet i 
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någon slags strävan efter att få en extraresurs till förskolan, borde man börja med att undersöka 

miljön. Och veta hur miljön är arrangerad, vilka aktiviteter och ansatser man erbjuder barnen. 

Man måste som förskollärare skapa miljön där alla barn känner sig trygga och de får en 

meningsfull relation till omvärlden. 

 

På ena sidan beskrives i artikeln att för det mesta förskollärarna ser inte svårigheterna hos barn 

som en egenskap. Utan istället ser de på problemen utifrån de sysselsättningar eller aktiviteter, i 

samband till vissa situationer i mötet mellan miljön och barn. Det handlar om att man som 

förskollärare skapa en miljö som skulle gynna alla barnen att utvecklas positivt. 

På andra sidan menas att svårigheten kopplas till själva barnet och extra resursen knyts till 

individuella barn istället för hela barngruppen. Hon menar att det var vanligt att man sökte 

stödresurs för hela barngruppen för några år sedan (Nöjdtora Villanueva Gran, 2010). 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

 

I denna del av studien kommer vi att presentera de centrala begreppen utifrån Vygotskijs teori 

som sociokulturellt perspektiv, sociala samspel och den närmaste utvecklingszonen. Vi kommer 

att använda oss av begrepp som grundar sig främst i den tidigare forskning som redogörs för i 

nästa kapitel, men begreppen kommer även utvecklas samt tydliggöras för att konkretisera vad 

de har för betydelse i denna studie.  Vi tar sedan upp begreppsutredningar, teori som används för 

att analysera hur de sex förskollärarna tolkar samspel och språksvårigheterna hos barnet samt 

vad de ser i detta arbete.  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Lev S Vygotskij (1896-1934) var en modern utvecklingspsykologi som hade teorier om den 

intellektuella utvecklingen som betraktas som grund för barns kognitiva skicklighet och framsteg 

i samspel med barn och vuxna (Evenshaug & Hallen 2001, s. 117-135).   

Det sociokulturella perspektivet är främst är anknutet till Vygotskij och hans syn på barns både 

kognitiva och sociala utveckling samt färdigheter (Evenshaug & Hallen 2001, s. 445).  Enligt 

honom kan dessa kognitiva färdigheter se olika ut beroende på vilken miljö barnet är uppväxt i. 

Han hävdar att ett barn som växer upp i ett land där skriftspråket saknas behöver en del 

minnesstrategi för att minnas, medan barn som växer upp i Sverige kan få hjälp av skriftspråket. 

Detta med hänsyn på Vygotskijs synsätt att barn utvecklas genom kommunikation och samspel 

med andra som anses vara kunnigare. Denna person är en vägledare i sociala sammanhang och 

främjar barnets förmåga att skapa en förståelse för användningen av språket i det sociala 

samspelet med andra (Evenshaug & Hallen 2001, s. 135-136).   

Vygotskijs (1978) poängterar att varje funktion i barnets kulturella utveckling visas två gånger, 

på två nivåer. Först på den sociala och senare på den psykologiska nivån; först mellan människor 

som en interpsykologisk kategori; och sedan inuti barnet, som en interpsykologisk kategori. Detta 

gäller lika med frivillig uppmärksamhet, till logiskt minne och till bildandet av begrepp. Det 

faktiska förhållandet mellan mänskliga individer ligger till grund för alla högre funktioner 

(Vygotskij 1978, s. 128). 
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2.2 Sociala samspel 

 

Vygotskij hävdar att språket är det mest centrala redskapet i det sociala samspelet. Språket spelar 

stor roll vid problemlösning för att kunna förklara saker för sig själv och andra (Vygotskij, 1978, 

s. 23–24). Han poängterar att social kompetens är en grund i människors progression. Social 

kompetens är alla gestalter av mänskligt samspel, och samspel grundar utveckling. Vygotskij 

menade att totalt alla barnets skickligheter - intellektuella, emotionella, sociala, existentiella - har 

sina ursprung i sociala relationer. Barnets förhållande till sig själv och världen är från absolut 

första stund i samband med andra personer. Barnen är från första början i allra högsta grad socialt 

skickliga (Strandberg 2006, s. 47). Vygotskij hävdade att individers samspel inte bara är ett sätt 

som kan gynna lärande och utveckling. Han ansåg att samspel är lärande och utveckling. 

Vygotskij menade att om vuxna vill lära barnen att uppföra sig väl måste vuxna förbättra sitt 

samspel eftersom det är genom konkreta främmande sociala samspel människor uppnår 

kompetens (Strandberg 2006, s. 47,48). De förskolor och skolor som frambringar många samspel 

mellan barn-vuxna och mellan barn-barn uppnår en effektiv utgångspunkt för barnets lärande och 

utveckling. När pedagoger uppmanar det enskilda barnet att söka upp en kamrat bidrar de till 

barnets framsteg (Strandberg 2006, s. 49). Vygotskij nämner två typer av redskap. Dels fysiska 

redskap som går ut på att allt som är omkring oss är skapat av människor exempelvis pennor eller 

papper. Dels psykologiska redskap som innebär kommunikation och tänkande. Han anser att 

språket är det viktigaste redskapet, för att genom detta redskap blir människor delaktiga i andras 

djupverkan. Interaktion mellan människor bygger på de sociala upplevelser som medieras genom 

språket (Forsell 2011, s.163–164). 

 

2.3 Den proximala utvecklingszonen  

 

Den proximala utvecklingszonen är en av Vygotskijs viktigaste begrepp. Vygotskij hävdar att 

den proximala utvecklingszonen visar avstånd mellan vad det enskilda barnet klarar själv utan 

hjälp och barnet som behöver hjälp från andra för att klara sig (Vygotskij 1978, s. 84–86). Barnet 

kan sålunda i praktisk handling och väldigt tydligt försöka klara av vad det kan göra gemensamt 

med den andre genom att göra som den andre. Det enskilda barnet utforskar i praktisk händelse 

vad det kan tillsammans med andra, eller vad barnet är på väg att lära sig (Strandberg 2006, s. 

51). Vygotskijs menar att det finns två utvecklingsnivåer. Första nivån heter den aktuella 

utvecklingsnivån. Denna nivån innebär vad barnet kan klara själv utan andra barn eller vuxnas 

hjälp. Den andra nivån heter den potentiella utvecklingsnivån. Denna nivån är motsatsen till den 
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första nivån och går ut på att barnet klarar problemet med hjälp av ett skickligare barn eller en 

vuxen. På detta sätt kan vi se skillnaden mellan nivåerna som innebär att i första nivån barnet 

klarar att på egen hand lösa uppgifter medan i den andra nivån barnet är i zonen för möjlig 

utveckling (Williams 2006, s. 40-43). Vygotskij hävdar att när barnet går från en nivå till den 

andra befinner sig barnet i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978, s. 84).  

Den proximala utvecklingszonen handlar om att det enskilda barnet går över från sin närvarande 

förmåga genom att klara problem med hjälp av vuxnas handledning eller samverkan med en 

påhittig kamrat. Själva zonen är ett rum, en vidare sinnevärld, som uppstår genom samverkan. 

Utvecklingszonen är påhittiga kamrater lustkänsla att stödja varandra. För att summera 

Vygotskijs antagande om interaktioner kan man kort och gott säga att det mänskliga dialogiska 

bemötandet är en sällsamt fruktbar kraftkälla, att meningsfyllda ömsesidiga påverkningar är 

grunden till allt lärande och att ojämna, men jämlika, relationer kan producera utvecklingszoner 

(Strandberg 2006, s. 54).  

Den proximala utvecklingszonen, också kallad den närmaste utvecklingszonen, behandlar det 

dialogiska samarbetet som berör det kognitiva området där den mentala utvecklingen sker. Det 

är därför viktigt att pedagogen finns till, som vägledare, för att stimulera barn till samarbete samt 

ge dem stöd inom detta. Pedagogen kan även hjälpa barnet att finna strukturer vilket kan höja 

barns förståelse samt kompetens för problemlösning. Ett exempel, som talar för detta, skulle 

kunna vara hur en pedagog hjälper ett barn att lösa ett pussel. En pedagog som involveras och 

samspelar med barnet genom vägledning kan få barnet att utveckla sitt tänkande. Barnet kan då 

skapa en förståelse för hur hen kan tänka för att lösa pusslet. När barnet sedan visar en 

grundförståelse för pusslets mönster, ger pedagogen beröm och låter barnet lösa resten av pusslet 

på egen hand. Genom denna metod stöder pedagogen barnets kognitiva utveckling i den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij menade även att pedagogerna inte bör lägga för stort 

fokus på barnets självständiga prestationer. Istället bör de ge stöttning i deras kognitiva process 

eftersom denna ännu inte är helt färdigutvecklad (Evenshaug & Hallen  2001, s. 136-137). 

 

I detta kapitel har vi lyft fram och redogjorts tre övergripande begrepp utifrån Vygotskijs teori 

såsom sociokulturellt perspektiv, samspel och den närmaste utvecklingszonen. I nästa kommande 

kapitel 3. kommer vi att fokusera på beskrivning av tidigare forskning som berör förklaringen av 

de begrepp som är relevanta för vår undersökning. 
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3.Tidigare forskning 

 
I kommande del av kapitel 3 kommer vi att redogöra för tidigare forskning som bygger på olika 

författares resonemang kring dessa följande begrepp: Samspel, social miljö, barn i behov av 

särskilt stöd, förskollärarnas syn på barn i svårigheter, ett relationellt perspektiv, punktuella 

perspektivet och makt perspektiv och inkludering.  

 

3.1 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd förklaras av Andersson och Hedström (2016) på olika 

sätt. När man säger barn i behov av särskilt stöd innebär det att barn har någon form av 

svårigheter. Svårigheterna kan vara på grund av exempelvis ett fysiskt handikapp, en diagnos 

eller svårigheter med språket samt det sociala samspelet. De menar att behovet hos barnet kan 

variera och beror på vilken typer av svårigheter barnet kan ha. De konstaterar bland annat att 

oavsett vilka svårigheter barn kan ha bör de få det rätta stödet och den stimulans som de behöver. 

Så att barnen får möjligheter att vara delaktiga i den dagliga verksamheten samt kunna utvecklas 

som alla andra barn (Andersson & Hedström 2016, s. 24).  

Dahlgren (2012) förhåller sig till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i sin avhandling. Med 

detta menas att det som benämns för verkligheten inte är någon av naturen givet utan den 

sanningen är en social konstruktion. Ur detta perspektiv är det som betraktas som normalt 

producerat socialt av de människor som befinner sig i den sociala omgivningen. Med 

utgångspunkt från detta perspektiv innebär det att normen skapas socialt av individer (Dalgren 

2012, s. 161). Begreppet barn i behov av särskilt stöd definieras som en social konstruktion. En 

förklaring till detta synsätt är att barn i behov av särskilt stöd är en social konstruktion och kan 

inte bara utgå från barns egenskaper. Detta ska också utgå från de hållningar och andra tendenser 

som finns i den verksamhet där omsorg erbjuds då dessa kan vara olika mellan olika miljöer 

(Sandberg 2014, s. 46). 

Vidare beskriver Sandberg (2014) definitionen barn i behov av särskilt stöd utifrån olika 

synvinklar. Fenomenet barn i behov av särskilt stöd växte fram för att kunna minska betoningen 

på att barnet avviker från normen. Barns svårigheter kan bero på fysiska, psykiska, språkliga, 

emotionella och sociala hinder och med dessa olika faktorer kan barn vara i behöv av olika stöd. 

Alla barn kan behöva stöd under vissa perioder och svårigheterna kan vara tillfälliga (Sandberg 
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2014, s. 46,48) Därmed poängterar Hultqvist och Jonsson (2015) att barn med en annan etnisk 

bakgrund och nyanlända barn också kan hamna i behov av särskilt stöd. Och detta stöd kan vara 

under en kort eller ibland under en längre tid och det är väldigt individuellt från barn till barn. 

(Hultqvist & Jonsson 2015, s. 6).  

Sandberg (2014) beskriver att forskningen har bevisat att barns sociala handlande är bundet av 

hur barn skapar och klargör sina egna sociala handlingar och handlanden. Barn som inte 

accepteras av andra barn brukar oftast utnyttja samspelsstrategier som är improduktiva och ser 

också på sig själva som mindre dugliga och oförmögna att påverka sitt tillstånd. Barn som är 

socialt dugliga har positiva förmodanden på sitt umgänge och andra individer. Denna positiva 

förmodan leder till i att barnen själva också beter sig positivt. Vilket i sin tur framkallar positiva 

reaktioner i deras umgänge. Att uppmärksamma hur barn samspelar med varandra måste ställas 

i relation till det enskilda barnets självutveckling. För det är i samspelet med andra som barnet 

lär känna sig själv och får en bättre bild av sig själv som egen individ och kan utveckla sociala 

roller (Sandberg 2014, s. 201). 

 

3.2 Samspel 

 

Andersson och Hedström (2016) förklarar begreppet samspel utifrån ett psykosocialt perspektiv. 

Utifrån det perspektivet handlar samspelet om hur individer interagerar med varandra och 

omgivningen. Man kan säga att detta samspel är en viktig mekanism för att kunna förstå och ha 

medvetenhet om hur en del faktorer i umgänget samspelar med barnet och sålunda kan påverka 

barnets utveckling på både ett konstruktivt och destruktivt sätt (Andersson& Hedström 2016, s. 

14).  

Å andra sidan definierar Andersson samspelets begrepp utifrån olika synsätt. Samspel handlar 

om social kompetens det vill säga att många barn inte har denna kapacitet att samspela med andra 

barn. Det sägs när man ser att barn har svårigheter med det sociala samspelet att barnet påverkas 

att socialisera sig i gruppens gemenskap. Vidare hävdas att när man ser ett barn som har 

svårigheter med det sociala samspelet att det inte enbart syftar på barn som har någon diagnos 

utan snarare kan alla barn ha svårigheter med det sociala samspelet (Andersson & Hedström 

2016, s.14). Vidare menar Andersson och Hedström att det sociala samspelet sker mellan 

individer det vill säga, en är sändare och en är mottagare. Och det kan hända både skriftligt, 
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muntligt och kroppspråkligt. I det sociala samspelet ses språket som ett viktigt verktyg och har 

stor betydelse för barns förmåga för att interagera med varandra och etablera sina 

vänskapsrelationer. Men de barn som har svårighet med det verbala språket, kommunicerar 

istället via kroppsspråket. Kroppsspråket är sålunda att räknas som ett viktigt redskap för 

kommunikationen. Genom mimik, gester och kroppsrörelse kan barn förmedla sina behov och 

även beteenden vilket i stor utsträckning underlättar förståelsen. De hävder att det är viktigt att 

förskollärarna är medvetna om att ha ett aktivt deltagande förhållningsätt i samspelet med barnen, 

för att kunna påverka och på längre sikt öka barns förmåga att utvecklas socialt och att utvecklas 

sina vänskapsrelationer med sina kamrater (Andersson & Hedström 2016, s. 3). På samma sätt 

menar Ahlberg (2015) menar att kunna använda språket i dialog och samtal är ett viktigt redskap 

för lärande. Dessutom är relation och vänskapsskapande avgörande för barns lärande och 

nödvändigt eftersom genom samspel mellan barn-barn och barn-förskollärare utvecklas denna 

förmågan. För att kunna stödja barnens språkutveckling är det förskollärarnas uppdrag att ge 

goda möjligheter för varje barn för att kunna utvecklas (Ahlberg, 2015, s.137- 140).  

Ytterligare menar Andersson och Hedström (2016) att barns sociala samspel utvecklas genom 

leken. Det vill säga att lek och sampel går hand i hand eftersom barn socialiserar sig med andra 

genom leken vilket kan ses som en möjlighet till förstärkning av barns kamratskap. I det sociala 

samspelet är kamratskapet utgångspunkten för ett barns sociala kompetens. Socialt kompetenta 

barn har en bättre möjlighet till att lyckas bättre i skolan än de barn som uppvisar mindre socialt 

kompetenta beteenden. Bättre uttryckningsförmåga, drivkraft, tålamod samt inställning till 

lärandet kan vara utmärkande egenskaper för de barn som betraktas vara mer socialt skickliga 

(Andersson & Hedström 2016, s. 3,14). 

 

3.3 Social miljö 

 

Vidare bör nämnas vikten av den sociala miljön och situationer samt stämning som finns i skolan, 

som spelar stor roll och kan leda till svårigheter för barnen. Utifrån denna förklaringen kan man 

säga att svårigheterna förekommer i miljön och skapar problem och leder till att barn kan hamna 

i svårigheter. Därför är det viktigt att miljön ska arrangeras som utgångspunkt för att skapa 

optimala villkor för lärande för alla elever i skolan. Det vill säga att barn med särskilt stöd ska 
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kunna få sina behov tillgodosedda för att kunna integreras samt socialiseras med de andra barnen 

(Sandberg 2014, s. 34,46,48).  

Sandberg (2014) påpekar också att i en inkluderande social miljö måste tre faktorer ifrågakomma, 

aktiviteter, variationer och tillgängligheter. Att kunna delta i kamratskapet är ett av de viktigaste 

områdena men också det svåraste för barn som har svårigheter i det sociala samspelet. Hon menar 

att vänskap utvecklar sammankoppling mellan samspel och fysisk aktivitet när barn är 

förskoleåldern. Hon påstår att en svårighet kan uppstå ofta för barn som har sociala svårigheter 

för att kunna leka och känna sig delaktig med sina kamrater. I detta sammanhang är det viktigt 

att de barnen får stöd av vuxna som är i deras närhet Vidare menas att barn sålunda får fri tid att 

leka eftersom även den fria tiden ger villkor till utveckling inte minst av det sociala samspelet 

(Sandberg 2014, s.148-149). Förskolan anses som en av de viktigaste miljöerna för barn som 

finns utanför hemmets miljö. Därför är det viktigt att barn får det stöd och den stimulans som de 

behöver. Förskolans uppdrag är att främja barns lärande och utveckling genom att barnen får stöd 

i sin kommunikation eftersom de påverkar barnets möjligheter att vara tillsammans med de andra 

barnen. Förskollärarna kan organisera och välja aktiviteter som passar alla barn så att alla barn 

får lika mycket möjligheter för att komma in i gemenskapen (Sandberg 2014, s. 153). Ahlberg 

(2015) fram hävdar att barn som är i svårigheter behöver miljöförändring för att inte hamn i en 

exkludering från barngruppen. Förskollärarnas uppdrag är att genom en inkluderande miljö skapa 

den delaktighet samt goda relationer mellan barn-barn och barn-förskollärare (Ahlberg, 2015, s. 

136).  

 

3.4 Förskollärarens roll och syn på barn i svårighet 

 

Hultqvist och Jonsson (2015) beskriver vikten av förskollärarnas roll som en utgångspunkt för 

att uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt. Det görs genom 

att ge barnen det stöd som de behöver för att kunna främja deras utveckling och förebygga de 

svårigheter som skulle uppstå senare i vuxenlivet. De påpekar också vikten av att förskollärarnas 

roll för att belysa barns olikheter på ett konstruktivt sätt i förskolan och skolan. Genom detta 

utvecklas barnen att bekräfta varandras olikheter (Hultqvist & Jonsson 2015, s. 6). På samma sätt 

menar Ahlberg (2015) att varje barn kommer till skolan med olika förutsättningar och det ligger 

i förskollärarnas händer att tillgodose barn i behov av särskilt stöd i stor utsträckning. För att om 

alla barn ska få rätt stöd och stimulans så kräver hos förskollärarna professionalitet och 
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pedagogisk kunskap inom sitt område. Förskolläraren ska anpassa undervisningen till barns 

behov genom att utveckla verksamheten på ett sätt där alla barn känner sig trygga och bli sedda 

samt att alla barns erfarenheter uppmärksammas och bemöts med respekt och att se barnens 

erfarenheter som en tillgång i undervisningen. På så sätt skulle alla barn få rätt till likvärdig 

utbildning (Ahlberg 2015, s. 30, 35).  

 

Dalgren (2012) förhåller sig till det interkulturella perspektivet i sin avhandling där det handlar 

om att olikheter och mångfalden står i fokus. Det vill säga att man som förskollärare ska 

uppmärksamma olikheter som finns bland barnen som en fördel och något gynnsamt. 

Förskollärarnas uppgift är att se till att bejaka och erkänna barnets individuella engagemang och 

upplevelser med hänsyn och inkludera dessa i sitt pedagogiska arbete. På så sätt diversifierar man 

normalitet i verksamheten. Diversifierad normalitet innebär att förskollärarna bekräftar barnens 

erfarenheter och referensramar som god tillgång i sitt arbete och även utveckling i verksamheten 

samt skapar genom det även öppenhet och nyfikenhet bland barnen att bemöta och behandla 

varandras olikheter med respekt (Dalgren 2012, s. 158–159) och (Leon 2001, s. 21). 

 

3.5 Punktuella perspektivet och makt perspektiv 

 

Von Wright (2001) beskriver det punktuella perspektivet på så sätt att barnens personlighet och 

biologiskt ärvda anlag tros vara kopplade till varandra genom det inre och individuella barnets 

svårighet. Det innebär att man fastlägger barnets avvikande beteende till ett problem. Man ser 

barnet som ett problem och då normaliserar man normen om att barnet är problemet eftersom 

man söker efter barnets brister, tolkar deras beteende som onormalt tillstånd (Von Wright 2001, 

s.11-12). Von Wright hävdar att det punktuella perspektivet uppmanar förskollärarna att läsa av 

barnets beteende och försöka förstå dess behov. Hon menar att behovet hos barnet är väldigt 

individuellt då det är tillfälligt eftersom alla barn kan hamna i behov (Von Wright 2001, s.12).  

 

Palla (2011) refererar i sin studie till Foucaults perspektiv på makt. Foucault ser inte makten som 

en förmåga att besitta. Istället ser han makten som något närvarande i alla relationer för att den 

finns överallt och skapas i förhållande till samspel med andra i varje stund på olika sätta i olika 

sammanhang. Makt är inneboende skapande i dessa olika relationer. Han menar att maktrelation 

är en stor handling som inte inverkar omedelbart på individen utan verkar på individens 



	 15	

handlingar (Palla 2011, s. 51, 52). Enligt Foucault finns det en straffmekanism innerste inne i 

alla disciplinära system. Straff är ett system för att öva barnet på att göra det rätta det vill säga 

utifrån vuxnas förväntningar. Detta förhållningsätt definierar Foucault som maktutövning och 

styrning. Maktutövning och styrning är två principer som sker genom observationer, vägledning, 

iakttagelser normaliserande jämförelse i relation till individens avvikelser (Palla 2011, s. 56). 

Barnet i detta sammanhang blir då barnet som ett föremål i sitt subjektskapande eftersom 

pedagogernas genom sin makt och styrning försöker korrigera barnens beteende och handlingar 

när barnet avviker från normen. Detta leder till att barnen agerar olika beroende på hur 

pedagogerna reagerar på barnets beteenden och handlingar (Palla 2011, s. 53).  

 

 

3.6 Relationellt perspektiv 

 

Nordin-Hultman (2008) anser att idag bedöms allt flera barn att ha svårigheter inom olika 

områden. Och att svårigheterna kopplas till barnet inte till den omvärvande miljön och det 

pedagogiska förhållningsätt samt metoder som används i relation till barnet. Han menar att detta 

förhållningsätt är något som alla pedagoger stöter på vilket kan påverka barns identitetsskapande 

(Nordin-Hultman 2008, s. 43). På ett liknande sätt förklarar Andersson och Hedström (2016) och 

Ahlberg (2015) att relationella perspektivets fokus ligger på hur individen interagerar med den 

omvärvande miljön. Med hänsyn till detta perspektiv förstår man andra människor när man 

kommer i kontakt och kommunicerar med andra. Genom detta förstår man individen och dennes 

handlingar i förhållande till den angelägna situationen som sker i miljön (Andersson& Hedström 

2016., s. 14) och (Ahlberg 2015, s. 48). På ett liknande sätt menar Nordin-Hultman (2008) att 

barn hamnar i svårigheter på grund av de omgivande faktorer som är runt omkring barnen 

exempelvis pedagogisk verksamhet, förhållningssätt, metoder. För att förebygga för barn i 

svårigheter bör man som förskollärare öka sin medvetenhet och att se till att ändra miljön och 

använda sig av variationer av metoder och aktiviteter. Det vill säga på så sätt kunna förebygga 

att barn hamnar i svårigheter (Nordin-Hultman 2008, s. 43). 

Ahlberg menar att utifrån det relationella perspektivet existerar svårigheterna i relation till 

samspel och möte mellan barn och den verksamhet där barn befinner sig (Ahlberg, 2015, s. 48). 

Det relationella perspektivet poängterar att svårigheterna uppstår i relationen mellan barnet och 

miljöns behov (Ahlberg 2015, s. 53).  
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Dessutom anser Ahlberg att det är förskollärarnas uppdrag arrangera verksamheten på ett sätt 

som anpassas för de barn som är i särskilt behov genom att diskutera och reflektera samt planera 

verksamheten för att kunna inkludera dessa barn. På så sätt stärker man barnens självkänsla och 

gynnar deras lärande och utveckling (Ahlberg 2015, s. 136). Med ett liknande synsätt kring det 

relationella perspektivet menar Palla (2011) att perspektivet handlar om möte mellan 

verksamhetsmiljön och barnet samt förskollärarna. Inom det relationella perspektivet är 

samspelet mellan barn och miljön i centrum. Palla menar att det relationella perspektivet tar sin 

utgångspunkt i en didaktisk tankemodell som går ut på en inställning där specialpedagogik 

utmärks i samverkan med skolans verksamhet. Det innebär att ett uppträdande problem inte 

enbart kan klarläggas utifrån barnens handlingar individuellt utan också ses relationellt (Palla 

2011, s. 35).  

 

3.7 Inkludering och delaktighet 

 

Ahlberg (2015) poängterar att i ett skolsammanhang kan inkludering innebära att skolan ska 

arrangeras utifrån elevers olikheter som utgångspunkt. Och det innebär att skolans verksamhet 

och undervisningen ska förändras för att alla elever ska kunna känna sig inkluderade. Med detta 

synsätt kan inkludering definieras som en process som alla elever oavsett individuella 

förutsättningar sålunda ska få rätt till en likvärdig utbildning i inkluderande miljöer. För att 

minska exkludering och att ingen elev ska känna sig utanför handlar det om att skapa en skola 

för alla där mångfalden ska stå i centrum och möta varje elevs olikheter som en tillgång inte som 

ett hinder. Detta med syftet att alla elever skall känna gemenskap och delaktighet i verksamheten 

(Ahlberg 2015, s. 26, 27).  

 

Delaktighet är ett begrepp som beskrivs av Sandberg (2014) på olika sätt. Hon menar att 

delaktighet är ett grundläggande begrepp som innebär att vara involverad i sin livssituation. Detta 

begrepp är relaterad till den sociala delen inklusion och är intressant när det gäller barn i skolans 

verksamhet. Hon menar att när barn leker med sina kamrater i skolan innebär det inte att det är 

självklart att elever känner sig tillräckligt delaktiga och känner samvaro i gruppen (Sandberg 

2014, s. 30).   
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Ahlberg (2015) menar att det är viktigt att förskollärna skapar goda förutsättningar för elevers 

känna sig inkluderade och samspela tillsammans i skolans vardagliga verksamhet. Verksamheten 

ska organiseras på ett sätt som passar alla elever så att de skall känna sig trygga. Detta innebär 

att en organiserad inkluderande miljö kan skapa lika möjligheter för alla barn och även för de 

barn som riskerar att hamna utanför (Ahlberg 2015. s.162). Därefter påpekar Sandberg (2014) att 

för att språket ska stimuleras på ett konstruktivt sätt behövs det engagemang och uppmärksamhet 

av förskollärarna för att kunna främja elevers språkutveckling. Förskollärarens uppdrag är att 

skapa goda relationer med elever för att eleverna ska få goda förutsättningar, känna tillit, trygghet 

och att frambringa en anblick av världen som meningsfylld och förståelig. När det gäller elever 

innebära detta att vara engagerad, aktiv och själv kunna bestämma över sin vardag (Sandberg 

2014, s. 66). 

Vidare menar Sandberg (2014) att skolans verksamhet ska anpassas efter varje barns behov och 

själva verksamheten kan vara allmän för eleverna. Vidare hävdar hon att förskollärarnas förmåga 

att förstå och interagera med elever är viktig för varje elevs utveckling. Det är betydelsefullt att 

förskollärarna tar hänsyn till varje elevs likheter respektive olikheter. Det vill säga att de är 

uppmärksamma på vad i miljön som kan påverka elever och hur omgivningen påverkas av elever 

i det sociala samspelet. När det gäller barn i behov av särskilt stöd eller barn som kan riskera att 

få svårigheter i sin utveckling är det viktigt att hindra problemen i god tid. Det går att hindra både 

genom att generella insatser av förskollärarens metoder i samspel med elever och den 

pedagogiska verksamheten (Sandberg 2014, s. 26).  

 

I detta kapitel har vi uppgivit vad tidigare forskning säger om begrepp som vi valde för vår 

undersökning för att kunna undersöka och analysera resultatdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 18	

4. Metod 

 

I denna del kommer vi att redogöra för material och metod. Vårt syfte är att behärska, arbeta in 

och samla in så mycket lärdom som möjligt som bearbetar och belyser vårt problemområde. 

Ansatsen är explorativ, det vill säga att man undersöker och berör problemet allsidigt för att 

kunna nå kunskaper som kan ligga till grund för vidare undersökning (Patel & Davidson 2011, 

s. 12). Vidare menar författarna att syftet med undersökningen är att kunna nå god kunskap som 

kan vara till fördel för vidare undersökning (Patel & Davidson 2011, s.13).  

Innan vi skulle sätta igång med problemområdet började vi titta på tidigare forskning och teorier 

som berör området. Meningen med detta var att inhämta så mycket kunskap som möjligt som 

belyser problemområdet. Vi valde att vara två som tillsammans skrev då vi ansåg att det skulle 

ge oss djupare uppfattning av materialet. Genom våra diskussioner fick vi en bättre och mer 

genomgående förståelse för problemen. 

 

4.1 Kvalitativ metod  

 

Thomassen (2007) menar att människor använder sig av olika förhållningssätt för att inhämta 

och pröva kunskaper om verkligheten (Thomassen 2007, s. 67). För att kunna samla data och 

material för undersökningen av problemområdet kom vi att använda oss utav en 

etnometodologisk ansats som räknas till de kvalitativa metoderna och består av intervjuer. Syftet 

med en kvalitativ intervju är att kunna utforska egenskaper hos något fenomen (Patel & 

Davidsson 2011, s. 31, 33, 82). Vi hade också samtidigt kunnat använda oss av en kvantitativ 

metod där vi skulle använt enkäter men risken skulle varit att inte få fram samma resultat som vi 

skulle få av intervjuer. Kvalitativa metoden är mer trovärdig och meningsfull för oss än den 

kvantitativa metoden, eftersom i en kvalitativ metod kan vi föra samtal med informanterna, det 

vill säga direkt och vi båda två är medskapare i samtalet. Detta kan vi definiera som 

tvåvägskommunikation. Enligt Patel och Davidsson (2011) i detta sammanhang försöker vi båda 

två föra och bygga upp ett meningsfullt och sammanhängde samtal där det finns möjligheter att 

hjälpa och komplettera varandra vid vissa frågor som kan vara oklara (Patel & Davidsson 2011, 

s. 82). 

En kvalitativ intervju har ofta en låg grad av strukturering och är informell, vilket ger informanter 

möjligheter att beskriva sin uppfattning av ett fenomen eller besvara med egna ord. (Patel & 
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Davidsson 2011, s. 31, 33). Innan vi skulle utföra intervjuerna formulerade vi några frågor som 

är kopplade till vår undersökning (se bil.1). De frågorna bestod av öppna frågor, vid sidan av 

dem formulerade vi några följdfrågor som skulle underlätta för informanterna att tolka och 

besvara dem utifrån sina egna förståelser. Detta kallas för semistrukturerade intervjuer. Med det 

menas att forskaren gör en lista över specifika teman som ska beröras samtidigt har 

intervjupersonerna stor frihet och möjlighet att besvara svaren och frågorna kan komma i 

obestämd ordning (Patel & Davidsson 2011, s. 82). En kvalitativ intervju används ofta i 

fenomenologiska studier. I denna metod fokuserar man på att undersöka aktörernas handlingar, 

tankar, känslor och vardagsrutiner. Genom en kvalitativ intervju försökte vi upptäcka och 

identifiera egenskaper hos någon och hela uppfattningen om något fenomen (Patel & Davidsson 

2011, s. 82). Metoden används för att kunna förstå och studera människor och få en djupare 

förståelse av aktörernas synsätt och arbetssätt i den aktuella kulturen. Genom intervjuer försöker 

vi studera och få en helhetsbild av människors handlingar, tankar och känslor (Patel& Davidson, 

2011, s. 32, 33). Valet av denna metod - datainsamlingen i vår undersökning var att få en djupare 

förståelse och sammanfattande intryck av hur förskollärare bemöter och påverkar barn i 

svårigheter. På vilket sätt främjar de barns lärande och utveckling i både språk och socialt 

samspel? Genom intervjuer strävade vi efter att få en djupare förståelse av och svar på våra 

frågeställningar samt få en överblick av förskollärarnas synsätt, förhållningsätt och arbetssätt i 

relation till barn i svårigheter.    

 

4.2 Inspiration av fenomenologisk hermeneutik 

 

I vår undersökning valde vi den fenomenologiska hermeneutiken, där vi som forskare har en roll 

att vara involverade öppna och subjektiva. Fenomenologisk hermeneutik anses vara en metod 

som gör att man kan förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 

mänskligt liv, verklighet, kommer till utryck i det skrivna samt det talade språket i människors 

handlingar samt mänskligt livsyttringar. Vi valde en hermeneutisk ansats för vår undersökning. 

Vi har valt just denna teorin eftersom den är relevant för vår studie. En hermeneutiker anser att 

det går att förstå andra människors livssituation och handlingar genom att tolka människors liv 

och existens (Patel& Davidson 2011, s. 28–29). Utifrån teorin består verkligheten av innebörder 

som måste tolkas för att kunna få en helhetsbild. Vi människor försöker förstå andras upplevelser 

och handlingar genom våra tolkningar. Dessa grundar sig på våra tidigare erfarenheter och 

referensramar. Utifrån teorin att förståelsen är en naturlig del av allt mänskligt handlande. 
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Förståelsen är det centrala för att kunna leva sig in i andra människors uttrycksformer och inre 

värld, deras erfarenheter och referensramar. Man menar att det mänskliga handlandet och 

existensen kan förstås och tolkas genom språk och socialt samspel. Genom interjuver försöker vi 

förstå förskollärarnas handlingar och uttrycksformer i relation till barnen i svårigheter 

(Thomassen 2007, s. 178–183). Vi valde denna ansats eftersom vi anser att Vygotskijs teori om 

sociala samspel hänger ihop med denna ansats. Vår undersökning utgår från Vygotskijs teori som 

utgångspunkt som betonar vikten av det sociala samspelet. Enligt Vygotskij samspelet är 

byggstenar för människors lärande samt man får erfarenheter av varandra genom detta. Vi tänkte 

även att använda ett relationellt perspektiv som är mest passande, då vi har fokus på samspel 

mellan förskollärare-barn.  

 

4.3 Urval 

 

Andersson och Hedströms (2016) anser att den grupp som är lämplig att studera kallas för urval. 

I den kvalitativa studien som görs bör den urvalsgrupp som väljs ha erfarenheter kring det 

närvarande ämnet (Andersson & Hedströms 2016, s. 49). Syftet att vi valde denna metod att 

intervjua och observera förskollärarna var att kunna få en helhetsbild av synen på socialt samspel 

i verksamheten mellan förskollärarna och barnen samt hur förskollärna utmanar de barn som är 

i svårighet såväl socialt som språkligt.  

Undersökningen tänkte vi genomföra på två förskoleklasser med sex förskollärare, i Södertälje 

och Vårberg. Valet har gjorts medvetet för att få en djupare förståelse i det empiriska materialet 

med en förväntning om att olika pedagogiska förhållningsätt ska exemplifiera fenomenet ur olika 

perspektiv. Detta gör vi genom att ta reda på förskollärarnas synsätt och arbetssätt kring hur de 

främjar och stimulerar de barn som är i svårighet i det sociala samspelet och i språket. Vi har valt 

platser som vi inte varit på förut med syftet att inte intervjua någon man känner. Om man känner 

informanterna innan kan detta leda till att de inte kan vara avslappnade eller agera professionellt 

i olika sammanhang. Vi kan knyta an våra synsätt till Andersson och Hedströms (2016) som 

hävdar att det kan finnas en risk med att forskaren intervjuar en person som man redan känner. 

Det kan leda till att forskaren utifrån fördomar tolkar informanterna svar på ett defekt sätt 

(Andersson & Hedströms 2016, s. 50).  
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4.4 Validitet och reliabilitet   

 

I vår undersökning har vi förhållit oss till validitet och reliabilitet. Enligt Andersson och 

Hedströms (2016) står validitet för aktualitet och att kunna studera det som är väsentligt för själva 

undersökningen. Reliabilitet står för noggrannhet och att konsekvensen upplevs som trovärdig 

(Andersson & Hedströms 2016, s. 231).  Innan vi skulle ge oss av till verksamheterna för att 

intervjua pedagogerna skickade vi undersökningens syfte och intervjufrågor för granskning till 

vår handledare. Det kallas för innehållsvaliditet och ökar validiteten för vår undersökning. 

Ökningen av validitet sker genom att handledaren ger synvinklar på potentiella justeringar samt 

ger sitt tillåtande för att frågorna överhuvud ska få utnyttjas (Andersson & Hedströms 2016, s. 

231).  

I vår undersökning tänkte vi som utgångspunkt intervjua förskollärarna. Grundtanken som var 

relevant för våra undersökningar var som vi har nämnt tidigare att vi ville studera förskollärarnas 

syn och förhållningsätt i teori och praktiken. Under intervjutiden har vi använts oss av 

ljudinspelning med hjälp av mobiltelefoner som verktyg. Samtidigt antecknade vi en del fenomen 

som informanterna hade utryckt. Det som Andersson och Hedströms (2016) menar är att via 

anteckningar som metod finns det risk att förlora viktiga informationer som man har insamlat. 

Medan ljudinspelning som redskap och metod är mer användbar och ökar innehållets 

trovärdighet, reliabilitet (Andersson & Hedströms 2016, s. 232). Syftet med valet av 

ljudinspelning skulle ge oss större trovärdighet vid insamling av material. Vi har formulerat tre 

stora frågor där varje fråga hade följdfrågor. Intervjufrågorna var formulerade på ett sätt som var 

lätt att begripa och meningen men detta var att underlätta för informanterna att förstå frågorna 

och inte tolka dem felaktigt. Detta hoppades vi skulle ge oss tillräckligt många svar.  

 
4.5 Etiska överväganden 

 

Att börja med undersökningen innehåller den viktiga principer som vi måste förhålla oss till när 

vi kommer att genomföra den. De etiska aspekterna kan sammanfattas i fyra huvudkrav.1) 

Informationskravet ska innefatta de uppgifter som behövs för att kunna ta tillvara deltagandet i 

vår undersökning. 2) Samtyckeskravet gäller att personerna som deltar i undersökningen har rätt 

att få fullständig information om och ge sitt samtycke till att delta i undersökningen (Löfdahl & 

Hjalmarsson. F. 2014, s.  36). Av etiska skäl måste vi informera vårt problemområde för de 
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personer som kommer att vara delaktiga i undersökningen. På så sätt vill vi få deras samtycke 

om de vill ta del av undersökningen. De personerna är specialpedagoger, förskollärare och rektor 

som vi skall få att samtycka till att vi får utföra vår undersökning där. Till förskollärarna tänkte 

vi informera i god tid om vårt metodval som består intervjuer och observationer. 3) 

Konfidentialitetskravet är en annan etisk aspekt som handlar om att information och uppgifter 

som vi får av deltagande personer i undersökningen kommer att bevaras under sekretess. vi har 

inte rätt att lämna ut uppgifter till andra personer. vi måste anonymisera både utvalda skolor och 

informanter under hela forskningsprocessen.  Därmed får vi inte avslöja namn på skolan, barnen 

eller informanter. 4) Utifrån nyttjandekravet får de informationer och uppgifter som vi kommer 

att få endast få användas för forskningsändamål. Tex under intervjuerna tänkte vi använda oss av 

ljudinspelning och anteckningar för att bevara dem tills vi skrivet ner, analyserat och 

kategoriserat deras resonemang sedan raderar vi allt empiriskt material som vi samlade in (Patel& 

Davidson 2011, s. 63). 

 

I detta kapitel har vi presenterat vårt empiriska material, metod, urval och etiska övervägande.  I 

nästa kapitel kommer vi att analysera resultat med hjälp av tidigare forskning, teori för att kunna 

analysera våra intervjuer och observationer. 
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5. Resultatet 

 

I detta kapitel tänker vi presentera vår undersöknings syfte att undersöka vilka idéer 

förskollärarna har kring fenomenet barn i svårigheter samt vilka metoder de använder sig av för 

att kunna stödja barn som är i särskilt stöd inom språk och socialt samspel. Dessutom har vi 

skapat underrubriker som är kopplade till vår undersökning och våra frågeställningar. I samma 

kapitel kommer vi även att redogöra för vårt empiriska material som består av sex intervjuer på 

de två olika skolorna och med hjälp av teorier och tidigare forskning kommer vi analysera det 

empiriska materialet. Därmed kommer vi att i texten benämna de förskoleklasser och 

förskollärarna på ett sätt (Förskolklass1 Förskollärare2 2018) som innebär att vi refererar till 

första förskoleklass och andra förskollärare som vi intervjuade. På samma sätt kommer vi 

benämna förskoleklass 2 (Förskoleklass2 Förskollärare1 2018). Därmed har vi försökt att välja 

båda likheter och olikheter kring vad förskollärarnas hade sagt.  

 

5.1 Förskollärarnas syn på barn i svårigheter 

 

Utifrån vårt insamlade empiriska material som intervjuer kunde vi se likheter och även olikheter 

bland förskollärarnas synsätt av begreppet barn i svårighet och socialt samspel. Deras tolkningar 

var lika när det gäller vikten av sociala samspel för barnens språkiga utveckling.  

 

5.1.1 Resonemang kring begrepp barn i svårigheter 

 

De sex pedagoger som vi intervjuade hade nästan samma synsätt på definitionen av fenomenet 

barn i behov av särskilt stöd eller barn i svårigheter De förklarade att alla barn har på något sätt 

behov av särskilt stöd. De tyckte att behovet är väldigt individuellt eftersom vissa barn kan ha 

svårigheter med språk, socialt samspel och koncentrationssvårigheter. De påpekade att våra mål 

är att försöka tillfredsställa deras behov i god tid. Detta görs genom att kunna organisera och 

planera verksamheten på ett sätt där alla barn ska känna delaktighet i verksamheten för att få 

möjligheter att kunna utvecklas oavsett sina svårigheter.  
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Att svårigheter ser olika ut från barn till och det är väldigt individuellt förstås barn kan ha svårigheter 
exempelvis i det språkliga, i det sociala. I det språkliga kan vara att barn har svårighet med att 
utrycka sig verbalt och det finns orsaker bakom det, det kan vara så att barnets språkförmåga har 
inte ännu utvecklats, eller barn ny anlända barn som kan inte än språket då hamnar de i svårigheter. 
eller barn som är flerspråkiga barn som kan inte utrycka sig rätt i vissa sammanhang. Jag försöker 
utgå från barnens behov, det är viktigt för mig att veta vad barnet befinner sig och försöka 
tillfredsställa deras behov (förskoleklass1, förskollärare 1, 2018). 

Det är koncentrationssvårigheterna som många har, svårt och sitta still. Sen är det vad är det för 
svårigheter barnet har, koncentrationssvårigheter, ha svårt och sitta still, lyssna, ha svårt och vänta 
på sin tur. Se inte sin roll i saker och ting. Sen har vi andra som är mera tillbakadragna som man inte 
får kontakt med. Såna som har svårt med inlärning, kunskapsmässigt, som fungerar annars bra men 
just där (förskoleklass2, förskollärare 2, 2018). 

 

Vår tolkning av förskollärarnas respons för fenomenet av barn i svårighet är att svårigheter och 

behoven hos barnen är olika och väldigt individuella. Vissa barn har svårt att lyssna och sitta still 

eller är tillbakadragna utifrån förskollärarnas resonemang. Det som är viktigt är att som 

förskollärare vara tillhands och lyhörd för deras behov. Samt ha öppenhet för olikheten. 

Med utgångspunkt i förskollärarnas samspråk att barn som har någon form av svårigheter räknas 

i begreppet barn i behov av särskilt stöd. Detta synsätt kan vi relatera till Andersson och 

Hedströms (2016) resonemang där de menar att när man säger barn i behov av särskilt stöd 

innebär det barn som har någon form av svårigheter. Svårigheterna kan vara på grund av 

exempelvis ett fysiskt handikapp, en diagnos eller svårigheter med språket samt det sociala 

samspelet. De menar att behovet hos barnet kan variera och beror på vilka typer av svårigheter 

barnet kan ha. Författarna konstaterar bland annat att oavsett vilken svårighet barnet kan ha bör 

det få såväl rätt stöd som den stimulans som de behöver. Så att barnen får möjligheter att vara 

delaktiga i den dagliga verksamheten samt kunna utvecklas som alla andra barn (Andersson & 

Hedström 2016, s. 24). 

 

5.1.2 Tecken på svårigheter hos barn i behov av särskilt stöd 
 

Enligt förskollärarens resonemang är det lätt att upptäcka barns svårigheter genom deras 

beteenden och handlingar, samt koppla dem till hur barnen hade upplevt förskolan innan de skulle 

börja i förskoleklass. Ytterligare förklarade de att ålder har betydelse för hur barn skulle bete sig 

och även hur de tar till sig kunskaper.    
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Det ser man ganska snart, när gruppen startar. Det räcker att vi har en samling, bara där känner du 
att ingen har ögonkontakt, de är inte koncentrerade någonstans. Det märker man ganska snart, ibland 
kan man till och med få information från förskolan om dessa barn. Oftast märker man efter 
höstterminen ordentligt, sen vet man inte vad har de med sig från förskolan, vad de har lärt sig, tränat 
på, vissa förskolor kan man tyckte ”woow” vad duktiga, o andra förskolor kan man tycka vad de 
hade gjort (förskoleklass 2 förskollärare 2, 2018). 

Man känner av som pedagog på engång tycker jag eftersom jag har jobbat länge med barn. Men om 
vi säger nya barn som aldrig har träffats då går jag och interjuver barn när det är sommarlov på 
förskolan som skulle börja hos oss. Och där kan jag redan känna av att det är något speciellt med 
barnen. På vilket sätt är det deras handling? Man känner direkt på samlingen deras handling alltså 
på vilket humör de är på när de kommer på morgonen är de på dåligt humör på morgonen så speglar 
det av sig nästan hela dagen. Man kan även känna redan på morgonen när de kommer till samlingen 
där de kan inte sitta stilla och har svårt att koncentrera sig. Då börjar barnet hoppa, lägga sig på 
mattan och störa andra kompisar. Också kan föräldrarna säga att det inte var en bra morgon, 
förskoleklass 1, förskollärare 2, 2018). 

 

Utifrån förskollärarnas uttalanden kan vi tolka att svårigheten hos barnen upptäcker man ganska 

fort genom att observera varje barns beteende. Exempelvis när barnen inte kan sitta still eller 

lyssna under samlingen. Det kan också finnas andra faktorer som kan påverka barns beteende 

som t.ex. stress på morgonen eller att barnen inte är på bra humör.  

Vi ser en tydlig förklaring av ovannämnde synsätt av förskollärarna att förklaringar till barnens 

beteende har att göra med barnet inte de andra faktorer som är runt omkring barnet. Detta 

perspektiv knyter vi an till Von Wright (2001) om det punktuella perspektivet. Det innebär att 

man fastlägger barnets avvikande beteende till ett problem (Von Wright 2001, s.11-12).  Von 

Wright hävdar att det punktuella perspektivet uppmanar förskollärarna att läsa av barnets 

beteende och försöka förstå deras behov. Hon menar att behovet hos barnet är väldigt individuellt 

eftersom det är tillfällig då alla barn kan hamna i behov av särskilt stod (Von Wright 2001, s. 

12). 

Man märker när en 3-åring är intresserad och koncentrerad då kommer de lära sig mycket genom 
pedagogik där märker man stor skillnad på vissa förskolor  vilka som jobbar bra och vissa där barnen 
kan ingenting inte ens skriva sitt namn, men sen är det många som är små när de kommer att de är 
lite omogna, sen finns det såna där man ser direkt när man är här och det märker man tydligare på 
förskoleklass än i förskolan eftersom alla är i samma åldern, då märks det tydligare (förskoleklass 2 
förskollärare 1, 2018). 

 

Utifrån förskollärare 1 perspektiv kan vi se att förskollärarnas ansats har stor betydelse för barns 

lärande och utveckling. I förskollärarens förklaring ser vi ett tydligt mönster av att ålder är en 

måttstock för kartläggning av vad ett barn borde kunna och klara i relation till olika situationer.  
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Detta synsätt hänvisar vi till Palla (2011) som menar att ålder är en oundviklig måttstock i talet. 

Det vill säga att blicken riktas mot ålder när förskollärarna upplever hur ett barn borde bete sig 

och vad det skall kunna klara av vid en viss ålder (Palla 2011, s. 81). 

5.1.3 Vikten av det sociala samspelet för barns språkutveckling. 
 

Nästan alla de sex förskollärarna betonade vikten av det sociala samspelet som en utgångspunkt 

för barns lärande och utveckling speciellt inom språkinlärning. Genom samspel utvecklar man 

sig själv som individ på olika sätt eftersom barn lär sig av oss och sina kamrater. De tyckte att 

alla barn inte har denna kapacitet att samspela med andra och det tar tid för oss som förskollärare 

att främja barns sociala förmåga att utvecklas. De såg det som en stor utmaning i sitt pedagogiska 

arbeta att hitta olika metoder som verktyg för att kunna hjälpa de barn som har svårigheter i det 

sociala samspelet för att kunna ge förutsättningar och möjligheter för barn att känna delaktighet 

i barngruppen.  

Samspel är en av de byggstenarna för allt lärande hos barn. Samspel är ett förhållande för kontakt 
med barn. Om man har inte ett grundläggande samspel då kan man inte fånga ett barn att lyssna, 
förstå och lära sig. Vissa barn har svårigheter med det sociala samspelet och vi har svårt för oss som 
förskollärare att nå dem i vissa situationer. Det handlar också att vi vuxna ska vara bra förebilder att 
sitta och vara till hands i barnens lekar och leka med dem. Att vi ska se till att leda de liksom mot 
rätt håll. Det är viktigt med sammarbets övningar när barnet börjar här i skolan för att lära känna 
varandra och det tar nästan en termin att komma in i gruppen och de fungerar med varandra 
(förskoleklass 1, förskollärare1, 2018).  

Det är viktig med sammarbets övningar. Under den här terminen jobbade med att hur man ska vara 
en bra kompis och vi tittade på filmer där det handlar om värdegrunden och hur man ska bete sig 
mot sina kompisar. När jag upplever ett barn som har svårigheter med det sociala samspelet försöker 
jag fånga det i god tid. Genom att läsa en bok som handlar om hur det känns det att vara utan kompis, 
sedan tar jag ut några ord från boken som berör temat som ensamhet, ledsen, läskigt, vilse osv. jag 
brukar visa barnen ordet vilket är det bara träning för deras språkutveckling, för att barn behöver se 
allt visuellt. Därefter lyssnar jag på varje barns resonemang och alla få komma till tals och reflektera 
utifrån sitt egna förnuft. Därefter fick barnen göra en kompis armband med skriva sitt namn på och 
lade de i en påse, sedan fick barnen dra ett armband i påsen som ett lotteri. Meningen med detta var 
att förstärka barns kamratskap och gemenskap och även inkludera de barn som har svårigheter att 
samspela med andra barn (förskoleklass 1, förskollärare 3, 2018).  

 

Vår uppfattning utifrån förskollärarnas resonemang är att samspelet mellan förskollärarna och 

barn är en viktig del i barns lärande, både enskilt och i barngrupp. Genom övningar med 

barngruppen kan man stödja barns sociala och språkliga förmåga. Detta kan man göra på olika 

sätt exempelvis genom olika aktiviteter i samlingar. Och man försöker vara delaktig i barns lekar. 

På detta sätt tränar förskollärarna barns språk och sociala utveckling. 
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Förskollärarnas uppfattningar om vikten av socialt samspel för barns språkutveckling kopplas till 

vad Vygotskijs hävdar. Vygotskij uppfattade social kompetens som att alla former av mänskligt 

samspel, och samspel präglar utvecklingen. Vygotskij menade att barnets alla förmågor - 

intellektuella, emotionella, sociala, existentiella - har sina ursprung i sociala relationer. Barnets 

förhållande till sig själv och världen har från absolut första stund samband med andra personer. 

Barnen är från första början i allra högsta grad socialt skickliga (Strandberg 2007, s. 47). 

Vygotskij hävdade att individers samspel inte bara är ett sätt som kan gynna lärande och 

utveckling. Han ansåg att samspel är lärande och utveckling. Vygotskij menade att om vuxna vill 

lära barnen att uppföra sig väl måste vuxna förbättra samspelet eftersom det är genom konkreta 

främmande sociala samspel som människor uppnår kompetens (Strandberg 2007, s. 47,48). 

Liknande idéer hittas hos Ahlberg. Ur Ahlbergs perspektiv är delaktighet ett centralt fenomen i 

specialpedagogiken. Hon menar att genom delaktighet utvecklas lärande genom samspel mellan 

individer ur den situation som hen befinner sig i. I den sociala interaktionen språk och tänkande 

utvecklas barnen. Att kunna använda språket i dialog och samtal är ett viktigt redskap för lärande. 

Dessutom är relation och vänskapsskapande avgörande för barns lärande och nödvändigt 

eftersom genom samspel mellan barn-barn och barn- förskollärare utvecklas denna förmågan 

(Ahlberg 2015, s. 140). Vidare poängterar Ahlberg (2015) att det är viktigt att förskollärarna 

skapar goda förutsättningar för elevers olikheter att träffas och samspela tillsammans i skolans 

vardagliga verksamhet. Verksamheten ska organiseras på ett sätt som passar alla elever för att de 

ska känna sig trygga. Detta innebär att organiserad inkluderad miljö kan skapa lika möjligheter 

för alla barn och även för de barn som riskerar att hamna utanför (Ahlberg 2015, s.162).   

 

5.1.4 Språkets betydelse för interaktion mellan barn och förskollärarna 
 
När det gäller språket förskolläraren utryckte sig på detta sätt: 

 
Så klart om barnet har inte svenska som förstaspråk så blir det svårt. Det är inte många som har 
svenska språket. Vad ska man göra liksom. De som klarar sig sköter i själva leken. Men sen hade vi 
haft elever inte hade svenska språket alls, vi har haft nyanlända barn och det är ju bara prata så att 
de får svenska språket. Att komma igång med språket är väldigt individuell bland barnen. Vissa barn 
behöver tid, visa har vilja och vill lära sig och det är olika från barn till barn. Det handlar om att hitta 
en metod där som är lämplig just för det där barnet.  Så klart de barn som har inte svenska som första 
språk eller nyanlända barn behöver tydlighet nästan med allt. Jag brukar förklara först på svenska 
sedan på arabiska för att jag kan själv tala samma språk som några barn talar. Jag använder mycket 
konkret material och kroppsspråk, bilder  samt pekar på saker . Och att man pratar ganska lugnt med 
de här barnen. Att man inte pratar för snabbt. Man förstår inte sammanhanget man ska upprepa 
samma sak igen. Barnen brukar hjälpa varandra och härma sina kompisar. Det finns barn som ligger 
före i sin utveckling och de är snabba på att klara allt självständigt och de barnen hjälper andra barn 
som har i behov av hjälp i vissa situationer (förskoleklass 2, förskollärare 3 , 2018). 
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Av förskollärarens resonemang ovan framgår att barns språkutveckling är något väldigt 

individuellt. Detta beror på att vissa barn är flerspråkiga och andra är nyanlända. Vi anser att det 

handlar om att man som förskollärare använder sig av olika strategier som skulle kunna gynna 

barns språkutveckling. Exempelvis genom att använda konkreta material såsom bilder och 

kroppsspråk ser och hör barnen språket. Detta skulle kunna underlätta kommunikationen och 

interaktionen mellan barn- barn och barn-förskollärare.  

   
Vygotskijs menar att det finns två utvecklingsnivåer. Första nivån heter den aktuella 

utvecklingsnivån. Denna nivån innebär vad barnet kan klara själv utan andra barns eller vuxnas 

hjälp. Den andra nivån heter den potentiella utvecklingsnivån. Denna nivån är motsatsen till den 

första nivån och går ut på att barnet klarar problemet med hjälp av ett skickligare barn eller en 

vuxen. På detta sätt kan vi se skillnaden mellan nivåerna som innebär att i första nivån klarar 

barnet att på egen hand lösa uppgifter, medan i den andra nivån barnet är i zonen för möjlig 

utveckling (Williams 2006, s. 40–43). Vygotskij hävdar att när barnet går från en nivå till den 

andra behåller sig barnet i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978, s. 84). 
 

För at kunna interagera de barnen. Vi jobbade mycket med det. Vi har både nyanlända barn som inte 
kan språket och vi har också barn som är flerspråkiga tvåspråkiga barn i den här skolan.  Men de ny 
anlända barn som kom till skolan utan språket men de som har flera språk kan de så att bli förstådda 
på svenska men de har också svårigheter men kommer man som nyanländ då har man inte alls 
nånting att kommunicera förutom en del ord hej och hejdå. Där kan jag känna mig att jag behöver 
hjälp av mina kolleger för översättning som man kan ta hjälp av dem för att de kan deras språk. När 
de kommer det går så automatiskt liksom man visar alltid de med kroppen det blir kroppsspråk i 
början. När det gäller kontakt med barnens föräldrar då ber jag hjälp från mina kolleger som kan 
deras språk att berätta hur dagen har varit ljust för deras barn. samarbeta.  Vi brukar använda mycket 
kroppsspråk och visa med konkreta material för att bli förstådda.  Jag tycker att barnen löser det bra 
sinsemellan och de gör så förstådda. Vi använder som Bornholms modellen som APP på våra Ipad 
där finns olika program med bild och ljud barnen får möjlighet att själv sitta och lyssna och titta höra 
ord (Förskoleklass1, förskollärare 3 , 2018).   
 
 

I citatet ovan framgår att förskollärare 3 anser att nyanlända eller flerspråkiga barn behöver mer 

stöd. Därför är det viktigt att använda olika kommunikationsredskap och såsom kroppsspråk, 

mimik, ljud, bild och böcker för att underlätta förståelsen. 

 

Det ovannämnda resonemanget kopplar vi till Andersson och Hedströms (2016) uppfattning 

om det sociala samspelet mellan individer. De hävder att det sociala samspelet sker mellan 

individer, det vill säga en är sändare och en är mottagare. Och det kan hända både skriftligt, 

muntligt och kroppspråkligt. I det sociala samspelet ses språket som ett viktigt verktyg och har 

stor betydelse för barns förmåga för att interagera med varandra och etablera sina 
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vänskapsrelationer. Men de barn som har svårighet med det verbala språket, kommunicerar 

istället via kroppsspråket. Kroppsspråket kan sålunda räknas som ett viktigt redskap för 

kommunikationen. Genom mimik, gester, kroppsrörelse kan barn förmedla sina behov och även 

beteenden vilket i stor utsträckning underlättar förståelsen. De hävder att det är viktigt att 

förskollärarna har medvetenheten om att ha ett aktivt deltagande förhållningsätt i samspelet 

med barnen för att på längre sikt kunna påverka barns förmåga att utvecklas socialt samt främja 

barnen att utveckla sina vänskapsrelationer med sina kamrater (Andersson & Hedström 2016, 

s. 3). 
Man kan försöka hjälpa de så gott det går. Samspel och lek går i varandra det vill säga att barns 
sociala och språkförmåga utvecklas genom leken. Det handlar också att vi vuxna ska vara bra 
förebilder att sitta och vara till hands i barnens lekar och leka med dem. Att vi ska se till och leda de 
liksom mot rätt håll. Det är viktigt med sammarbetsövningar. När barnet börjar här i skolan för att 
lära känna varandra och det tar nästan en termin att komma in i gruppen och de fungerar med 
varandra. Det tar en termin tills vi får en fungerande grupp. Lärandet sker genom det sociala 
samspelet och leken. Vi gör ofta aktiviteter i samlingen och andra aktiviteter genom lek. När vi er 
ett barn kan inte leka och samspela med sina kompisar försöker vi planera aktiviteter som leder till 
gemenskap och vänskap bland barnen. För att det lekandet och lärandet hänger ihop som Fröbel 
hävdar (Förskoleklass2, förskollärare2, 2018).  

 
 

Vår tolkning till förskollärarnas resonemang kring lekande och lärande hänger ihop med 

varandra d.v.s. det är genom lek det sociala samspelet utvecklas. Förskollärarnas uppgift är att 

vara delaktig i barns lek för att kunna uppmärksamma barns behov.  Förskollärare 3 menar att 

det är en utmaning för förskollärarna att kunna skapa en fungerande barngrupp. Det kan ta upp 

till en termin innan man lär känna varje barn och deras behov.  

Vi kopplar an förskollärarens förklaring till Strandbergs (2006) synsätt som poängterar att de 

förskolor och skolor som frambringar många samspel bland barn-vuxna och mellan barn-barn 

uppnår en effektiv utgångspunkt för barnets lärande och utveckling. När pedagoger uppmanar 

det enskilda barnet att söka upp en kompis bidrar de till barnets framsteg (Strandberg 2006, s. 

49). Därför är det viktigt att miljön ska arrangeras som utgångspunkt för att skapa optimala 

villkor för lärande för alla elever i skolan. Det vill säga att barn med särskilt stöd ska kunna få 

sina behov tillgodosedda för att kunna integreras samt socialiseras med de andra barnen 

(Sandberg 2014, s. 34,46,48). Sandberg (2014) påpekar att i en inkluderande social miljö måste 

tre faktorer ifrågakomma, aktiviteter, variationer och tillgängligheter. Att kunna delta i 

kamratskapet är ett av de viktigaste områdena men också det svåraste för barn som har 

svårigheter i det sociala samspelet. Hon menar att vänskap utvecklar sammankoppling mellan 

samspel och fysisk aktivitet när barn är i förskoleåldern. Hon påstår att svårigheter ofta kan 

uppstå för barn som har sociala svårigheter för att de ska kunna leka och känna sig delaktiga 
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med sina kamrater. I detta sammanhang är det viktigt att de barnen får stöd av vuxna som är i 

deras närhet (Sandberg 2014, s.148–149). 

 

5.1.5 Barngruppens storlek i relation till barn i svårighet 
 
Förskollärarna resonerade kring barngruppens storlek och inverkan på barn som är i svårighet. 

De tyckte att det är viktigt att anpassa gruppen efter barns behov det vill säga att barn som har 

någon svårighet för dem är det bra att vara i små grupper, där man skulle kunna stödja och 

hinna nå varje enskilt barn. 

 
De barn som har svårigheter har det jobbigare med större grupper, om det finns barn med diagnos o 
i svårigheter blandade i dessa grupper så klart blir det tuffare för dem. Men jag har märkt att sen vi 
flyttade hit med större grupp så här det blivit värre för vissa barn, eftersom de inte klarar av 
förändringar, och att vara i en stor grupp eftersom de har ju redan en svårighet och de här barnen 
behöver mer struktur och om det blir så omorganiserad där det blir stor grupp det blir jätte fel mot 
dem också. För vi har våra rutiner och strukturer också men såklart man märker att större grupper 
påverkar också (förskoleklass 2, förskollärare 1, 2018).  
 
Större barngrupper försvårar. Tyvärr de som kommer i kläm det är barnen. Det är alltid bra att ha 
mindre grupper men vi har inte stora guppar vi ligger på 22–23 barn. vi har ganska bra barngrupp 
och 2 vuxna. Det som jag är rädd för är att om det blir större barngrupper kommer jag inte se de 
barnen som har behov på samma sätt. Man räcker inte till. Så att man har barn i behov av särskilt 
stöd så har man andra barn som behöver också stimulans och stöttning av oss och de behöver bli 
sedda. Vi har det när vi har ASL. Vad betyder ASL?  Att skriva sig till läsning barnen använder Ipad 
där får de själva eller med en vuxen hjälp att skriva. De har även olika stationer som sysselsättning 
(Förskoleklass1, förskollärare3, 2018). 

 
I citatet ovan framgår att förskollärare 1 och 3 menar att större barngrupper påverkar barn i 

svårigheter. Det blir svårare för ett barn i svårigheter att kunna anpassa sig, vara delaktig samt 

känna sig trygg.  Enligt deras synsätt är det viktigt att anpassa aktiviteter till alla barn d.v.s. att 

arbeta med mindre grupper, eftersom det är lätt och inte uppmärksamma varje barn i större 

grupp. 

 

Utifrån de ovanstående citaten anser vi att båda förskollärarna lägger stor vikt vid anpassningen 

av verksamheten och att det är grundläggande för att kunna främja barns utveckling. Samma 

synsätt hittas hos Sandbergs (2014) som beskriver vikten av verksamheten för barns utveckling. 

Sandberg menar att skolans verksamhet ska anpassas efter varje barns behov och själva 

verksamhets kan vara allmän för eleverna. Vidare hävdar hon att förskollärarens förmåga att 

förstå och interagera med elever är viktig för varje elevs utveckling. Det är betydelsefullt att 

förskollärarnas tar hänsyn till alla elevers likheter respektive olikheter. Det vill säga att de är 
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uppmärksamma på vad i miljön som kan påverka elever och hur omgivningen påverkas av 

elever i det sociala samspelet. När det gäller barn i behov av särskilt stöd eller barn som kan 

riskera att få svårigheter i sin utveckling är det viktigt att hindra problemen i god tid. Det går 

att hindra både genom generella insatser av förskolelärarens metoder i samspel med elever och 

den pedagogiska verksamheten (Sandberg 2014, s. 26). 
Vi brukar jobba i mindre grupper och delar barnen i två olika grupper men det funkar inte alltid 
eftersom det finns andra faktorer som kan påverka. Det kan vara brist på personal/vikarie. Andra 
bland personalen har annat att göra som planering eller de blir sjuka frånvaro, vikarie. Även får vi 
vikarie men arbete blir inte på samma sätt för att de bara hjälpa till och har inte så mycket koll på 
vad vi gör hjälpa till. Att det inte hända någonting.  Men de barn som har svårigheter inom social 
och språkliga samspel. Om man jobbar med mindre guppar med de barn som har både språk och 
socialt samspel i mindre grupper vi skulle få bättre resultatet om vi skulle ha jobbat i mindre grupper 
där man har jobbat med språket och andra lekar som det sociala. I praktiken blir det svårare men vi 
försöker göra de då och då (Förskoleklass1, förskollärare 4, 2018). 
 
 

Utifrån vår tolkning vore det bättre att arbeta i mindre grupper vilket skulle ge bättre resultat i 

lärande och utveckling hos barn i svårighet eftersom man har tid för varje barn samtidigt som det 

blir lättare att uppmärksamma barnen i god tid.  

I citatet ovan framgår att förskolläraren tycker att det är viktigt att anpassa aktiviteter och 

undervisningen till barn som har behov av särskilt stöd så att de får det rätta stöd som de behöver. 

Man ska arbeta i mindre grupper och se till att ha tydliga strukturer och rutiner, detta för att de 

barn som har behov av särskilt stöd behöver tydlighet och vägledning samt stöttning av de vuxna. 

Deras synsätt var att de andra barnen också behöver utmaningar och stimulans på olika sätt i 

olika sammanhang. Vi anknyter förskollärarnas syn till Ahlbergs (2015) föreställning för hur en 

förskolelärare ska planera en inkluderande verksamhet som grund för alla barn oavsett barns 

behov. Författaren menar att i ett skolsammanhang kan inkludering innebära att skolan ska 

arrangeras utifrån elevers olikheter som utgångspunkt. Och det innebär att skolans verksamhet 

och undervisningen ska förändras för att alla elever ska kunna känna sig inkluderade. Med detta 

synsätt kan inkludering definieras som en process som alla elever oavsett individuella 

förutsättningar ska få rätt till, dvs en likvärdig utbildning i inkluderande miljöer. För att minska 

exkludering och att ingen elev ska känna sig utanför handlar det om att skapa en skola för alla 

där mångfalden ska stå i centrum och att möta varje elevs olikheter ska ses som en tillgång inte 

som ett hinder i skolan, med syftet att alla elever skulle känna gemenskap och delaktighet i 

verksamheten (Ahlberg 2015, s. 26, 27). 
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5.2 Förskollärarnas förhållningsätt och metoder för att stimulera barn i svårigheter  

 
Vi kommer att presentera deras tolkningar i två underrubriker ”Att fånga barnens svårighet” och 

”Att inkludera barnen i barngruppen”. 

 
5.2.1 Att fånga barnens svårighet 

	
Utifrån förskollärarnas förklaringar kom vi fram till att det är lätt att kartlägga barns beteende. 

Men det är svårt för förskollärarna att inte se det avvikande barnet som problem under olika 

situationer i den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna tyckte att man kan korrigera barns 

avvikande beteende genom tillsägelse och få barnen och gå ut samt lämna eller byta gruppen 

vilket de ser som en bra strategi som skulle hjälpa barnet att lugna ner sig. På nedanstående sätt 

har förskollärarna uttryckt sig.  

 
Jag ser det direkt när barnen kliver in och sätter eller inte sätta sig eller lägger de sig på mattan eller 
vad de gör, så ser jag att den där dagen blir det inte bra. Det är bara tur att man vända på deras 
beteende och humör så att humör förstås påverkar deras dag och deras handlingar. Man kan vända 
på negativa handlingar det behöver tid och lite tålamod av oss vuxna. Tåla det barnet och prata liten 
lugnt med barnet. Ibland kanske behöver man att gå ut med barnet och prata ute med barnet. Vi 
försöker påpeka det när vi avslutar dagen att samtala med barnen om det har som hänt under dagen 
och det är också positivt, tycker jag när man sitter ner och varva ner och sitter och tänker samt 
reflekterar hur det var under dagen(Förskoleklass 2, förskollärare 4, 2018)  

Om ett barn är rörigt och hoppar upp och ner då avbryter man det mönstret. Vi tar ut barnen från 
barngruppen. vi upplever att barnet behöver lugna ner sig och hen behöver gå ut och sätta sig ensam 
med en vuxen i en stund eller att bläddra genom en bok. Ibland brukar vi skicka ut barn som har 
svårt att koncentrera sig att lyssna till en annan klass där hen får möjlighet att lugna ner sig och byta 
miljö. Men blir det inte som exkludering? Det blir exkludering men inte exkludering på detta sättet 
för att de kommer in med en annan grupp med barn. Exkludering då menar jag när ett barn är jobbig 
då en personal gå ut med barnet i korridoren eller annat rum. Gör ni det?, det händer förstås. Ibland 
finns det barn som blir så arga och nästan blir farliga för andra barn. Då måste man exkludera barnet 
för att lugna ner sig (Förskoleklass1 förskollärare 3, 2018).  

 

Enligt vår tolkning av förskollärarnas uttalanden är det möjligt att urskilja ett mönster av 

exkludering när barnet bryter mot normen. I detta sammanhang anser vi att förskollärarna inte 

har förståelse för barns olikheter och behov utan istället ser de barns handlingar som ett problem 

på något sätt. Det är utpekande när man skickar ut barnen ur barngruppen vilket vi ser som ett 

mönster av normalisering att barnen är jobbiga. Ibland är det lätt att man dömer utan att reda ut 

problemet. 

Nordin-Hultman (2008) påtalar att idag bedöms allt flera barn att ha svårigheter inom olika 

områden. Och att svårigheterna kopplas till barnet inte till den omgivande miljön och det 
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pedagogiska förhållningsättet samt metoder som används i relation till barnet. Hon menar att 

detta förhållningsätt är något som alla pedagoger stöter på vilket kan påverka barns 

identitetsskapande (Nordin-Hultman 2008, s. 43). På samma sätt förklarar Ahlberg (2015) ett 

relationellt perspektiv, där man beskriver barn i svårighet. Motiveringen till svårigheter som finns 

hos barnet har att göra med relationer och samspel mellan barn och förskollärarna samt den miljö 

som barnet har där (Ahlberg 2015, s. 48). På ett liknande sätt menar Nordin-Hultman (2008) att 

barn hamnar i svårigheter på grund av de faktorer som är runt omkring barnen exempelvis 

pedagogisk verksamhet, förhållningssätt, metoder. För att förebygga för barn i svårigheter bör 

man som förskollärare öka sin medvetenhet och se till att ändra miljön och använda sig av 

variationer av metoder och aktiviteter. Det vill säga att på så sätt kunna förebygga att barn hamnar 

i svårigheter (Nordin-Hultman 2008, s. 43).  

Medan å andra sidan ser vi ett tydligt faktum där förskollärarna försöker se barnen genom att 

vara lyhörda och finnas där. I deras förklaring ser vi en metod där de skulle hjälpa alla barn att 

komma till tals genom att barnen får berätta vad de har upplevt på rasten. Att det är viktigt att 

samtala med barnet innan man slutar skoldagen. Att samtala med barnen om det som har hänt 

under dagen är också positivt eftersom när man sitter ner varvar man ner och sitter och tänker 

samt reflekterar hur dagen har varit.  

 
De som vill tex säga efter rasten. Efter rasten varje dag brukar jag fråga barnen hur har rasten varit? 
Och hur löste ni den konflikten gick ni till en vuxen? Man kan till och med spela teater som vi gjorde 
mycket förut. Om en händelse som kan kanske har det händ på skolgården. Och den som blev utsatt 
då ska den träna på sig att säga stopp under när vi spelar. Det handlar om att vi är där och vi är 
lyhörda att vi finns och att de vet att de kan komma till oss. Och sedan kan jag oroa mig mer för att 
ett barn inte kommer och talar om mig och det är sådant är mer oroande (förskoleklass1, förskollärare 
2, 2018). 
 

Ur förskollärarnas uppfattningar kan man många gånger faktiskt vända det negativa till det 

positiva. Att man liksom knyter ihop säcken innan skoldagen avslutas. Genom att fråga barnen 

hur de upplevt rasten på skolgården får alla barn tillgång till att komma till tals och lyssna på 

varandras upplevelser. Samtidigt skapar förskollärarna en förutsättning för alla barn att våga 

utrycka sig utifrån sina egna villkor oavsett barns olikheter. 

 

Detta går att knyta an till Dalgren (2012) som förhåller sig till ett interkulturellt perspektiv i sin 

avhandling där det handlar om att olikheter och där mångfalden står i fokus. Det vill säga att man 

som förskollärare ska se olikheter som finns bland barnen som en fördel och något gynnsamt. 

Förskollärarnas uppgift är att se till och bejaka och erkänna barnets individuella engagemang och 
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upplevelser med hänsyn och inkludera dessa i sitt pedagogiska arbete. På så sätt diversifierar man 

normalitet i verksamheten. Diversifierad normalitet innebär att förskollärarna bekräftar barnens 

erfarenheter och referensramar som god tillgång i sitt arbete och även utveckling i verksamheten 

samt skapar samtidigt en öppenhet och nyfikenhet bland barnen att bemöta och behandla 

varandras olikheter med respekt (Dalgren 2012, s. 158–159) och (Leon, 2001, s.21).  
 
Ibland uppmuntrar man barnen genom tex belöningssystem att varje dag ett får vara dagens stjärna 
och får göra något roligt och det här kan också kan vara positivt och då försöker de påminna varandra 
själva om det. Eller någon har gjort något bra under dagen då försöker man uppmärksamma det idag 
var det en bra dag och inte bara för det att barnet har lyssnat utan idag var det en bra dag för att du 
har varit bra kompis, snäll mot andra du har varit bra på gården och inne på klassrummet.  Att man 
ska tänka på det och det är viktigt. De får berätta om det har hänt något särskilt och någon är inte 
varit bra på skolgården. Man har rätt och att berätta, och vi vuxna får lyssna in och vara lyhörda. Det 
är en bra metod faktiskt. Jag det är det. Det kan vara också att man tittar på pedagogiska program 
där det lyfter upp värdegrund och att man säga stopp och att man få säga förlåt på riktigt. vi brukar 
titta på en efter den får barnen diskutera filmen. Det kan man även göra det när man avslutar dagen 
(förskoleklass 2, förskollärare 1, 2018).   

 

Utifrån vad förskollärarna hade sagt kan man dra slutsatser att förskollärarna har en stor roll i 

bemötande med barnen i svårighet och hur deras handlingar iakttagas. 

Vi ansluter oss till författarnas Hultqvist & Jonsson (2015) resonemang kring denna problematik. 

De lyfter upp vikten av förskollärarnas roll som en utgångspunkt för att uppmärksamma de barn 

som är i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt. Genom att ge barnen det stöd som de behöver 

för att kunna främja deras utveckling och förebygga de svårigheter som skulle uppstå senare i 

vuxenlivet. De påpekar också på vikten av den roll som förskollärarna har att belysa barns 

olikheter på ett konstruktivt sätt i förskolan och skolan. Genom detta utvecklas barnen att bekräfta 

varandras olikheter. På samma sätt menar Ahlberg (2015) att varje barn kommer till skolan med 

olika förutsättningar och det ligger i förskollärarnas händer att tillgodose barns behov av särskilt 

stöd i stor utsträckning. För att alla barn ska få rätt stöd och stimulans så krävs hos förskollärarna 

professionalitet och pedagogisk kunskap inom sitt område. Förskolläraren ska anpassa 

undervisningen till barns behov genom att utveckla verksamheten på ett sätt där alla barn känner 

sig trygga och blir sedda samt att alla barns erfarenheter uppmärksammas och bemöts med 

respekt, likaså är det viktigt att se erfarenheterna som en tillgång i undervisningen. På så sätt 

skulle alla barn få rätt till likvärdig utbildning (Ahlberg 2015, s. 30, 35). 

5.2.2 En inkluderande miljö för en fungerande barngrupp 
 

Två av förskollärarna hade samma synsätt när det gäller arbetssätt och metoder för att kunna nå 

barnen och främja deras utveckling på olika sätt i olika sammanhang. Men de hade olika synsätt 
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när det gäller en situation där barnen brukar bryta mot skolans regler det vill säga att inte kunna 

sitta still eller störa resten av barngruppen då brukar man ta ut barnet i barngruppen så att hen 

skulle kunna lugna ner sig. Två av de förskollärarna hade sagt så här: 

  
Det är ju svårt eftersom vi har olika barn med olika svårigheter. En del som jag har sagt är det 
utåtagerande och de ska inte exkluderas. Men ibland måste man exkludera dem tyvärr. Allt handlar 
om situationer och jag tycker ändå att det fungerar bara för att de kommer in i den för att de vet ju 
rutinerna oavsett svårigheterna men de vill inte alltid följer rutinerna. Ibland gör vi också så när ett 
barn inte kan sitta still och stör andra barn då skickar vi ut barnet att sitta i soffan i köket och sedan 
går vi ut och pratar enskilt med barnet så att hen får möjlighet att reflektera över sina 
handlingar(förskoleklass 1, förskollärare 2, 2018).    
 

Detta förhållningsätt ser vi som en maktutövning mellan förskollärarna och de barn som bryter 

mot skolans normer. Enligt deras resonemang verkar det som att barn får antingen vara lyhörda 

att sitta still eller få lämna barngruppen, Vi ser detta som en utpekning av barnet som gör en 

avvikelse. I stor utsträckning kan detta medfölja att de andra barnen betraktar just detta barn som 

annorlunda.  

 

Därför knyter vi an till förskollärarnas strategier hos Palla (2011) som refererar i sin studie till 

Foucaults maktperspektiv. Foucault ser inte makten som en förmåga att besitta. Istället ser han 

makten som något närvarande i alla relationer för att den finns överallt och skapas i förhållande 

till och i samspel med andra i varje stund på olika sätta i olika sammanhang. Han menar att 

maktrelation är en stor handling som inte inverkar omedelbart på individen utan verkar på 

individens handlingar (Palla, 2011 s. 51, 52). Enligt Foucault blir barnet i detta sammanhang som 

ett föremål i sitt subjektskapande eftersom pedagogerna genom sin makt och styrning försöker 

korrigera barnets beteende och handlingar när barnet avviker från normen. Detta leder till att barn 

agerar olika beroende på hur pedagogerna reagerar på barnets beteenden och handlingar (Palla, 

2011, s. 53).  

 

Två av förskollärarna uttryckte att det är viktigt att man anpassar båda miljön och material till 

barnen så att man kunna främja deras utveckling på ett konstruktivt sätt. De har även sagt att det 

är en stor utmaning för förskollärare att hitta den rätta metoden som skulle passa alla barn 

eftersom behovet och utvecklingsnivån hos barnen är väldigt individuella, därför ser de det som 

en stor utmaning för sig själva. Men de tyckte att man försöker göra sitt bästa som förskollärare 

och försöker tillgodose varje barns behov. 
 
Så att man har barn i behov av särskilt stöd så har man andra barn som också behöver stimulans och 
stöttning av oss och de behöver bli sedda. Vi har väldigt många barn som ligger väldigt lågt i språket. 
De är fortfarande väldigt små. Så att det är en utmaning för oss. Det är olika svårigheter förstås. Visa 
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ligger långt i sin utveckling medan en del ligger väldigt lågt i sin språkutveckling. Därför är det 
viktigt med att jobba med mindre grupper. Att anpassa aktiviteter och undervisning och material till 
barnen som har svårigheter det är viktigt. Men man ska inte glömma andra barn som är snabba i sin 
inlärning och ligger väldigt hög i sin utveckling och hamnar de i en grupp då kan hända att de tappar 
lust och motivation för att de behöver mera utmaningar. De är för snabba och har inte tålamod att 
vänta. Så man kan låta de jobba med en sida till med boken. De ligger före andra 
(Förskoleklass1,Förskollärare 1, 2018). 

 
Om jag ser att ett barn har i behov av särskilt stöd så försöker jag hjälpa barnet så gott jag kan. Man 
gör sitt bästa.  Jag brukar ändra mina strategier Som jag nämnde att vissa barn behöver tid, visa har 
vilja och vill lära sig och det är olika från barn till barn. det handlar om att hitta en metod där som 
är lämplig just för det där barnet. Vi använder mycket konkret material och kroppsspråk, bilder. och 
att man pratar ganska lugnt med de här barnen. att man inte pratar för snabbt. Man förstår inte 
sammanhanget man ska upprepa samma sak igen (Förskoleklass2, Förskolelärare3, 2018). 
 

Ur förskollärarnas resonemang kan vi se att miljön är en tredje pedagogik det vill säga beroende 

på hur verksamheten är organiserad och vilket material som är tillgängligt påverkar detta hur 

barnen trivs. Det handlar även om vilken metod som fungerar bäst i barngruppen.  

Sandberg (2014) hävdar att det är viktigt att miljön ska arrangeras som utgångspunkt för att 

skapa optimala villkor för lärande för alla elever i skolan. Det vill säga att barn med särskilt 

stöd kan få sina behov tillgodosedda för att kunna integreras samt socialiseras med de andra 

barnen (Sandberg 2014, s. 34,46,48). Sandberg (2014) påpekar att i en inkluderande social miljö 

måste tre faktorer ifrågakomma aktiviteter, variationer och tillgängligheter. Med samma synsätt 

menar Ahlberg (2015) att skolans verksamhet och undervisningen ska förändras för att alla 

elever ska kunna känna sig inkluderade.  Med detta synsätt kan inkludering definieras som en 

process som alla elever oavsett individuella förutsättningar ska få rätt till d.v.s. en likvärdig 

utbildning i inkluderande miljöer. För att minska exkludering och att ingen elev ska känna sig 

utanför handlar det om att skapa en skola för alla där mångfalden ska stå i centrum och att möta 

varje elevs olikheter ska ses som en tillgång inte som ett hinder i skolan. Detta med syftet att 

alla elever skulle känna gemenskap och delaktighet i verksamheten (Ahlberg 2015 s. 26, 27). 

 
5.3 Sammanfattning av resultat 

  
Detta kapitel är en sammanfattning av resultaten. Nedan beskriver vi några punkter som utgår 

ifrån förskollärarnas resonemang.  

 

• Barnens behov är väldigt individuella eftersom vissa barn kan ha svårigheter med språk, 

socialt samspel eller koncentrationssvårigheter. 

 



	 37	

• Ålder har betydelse för hur barn kommer att bete sig och även hur det tar till sig 

kunskaper. 

 

• Sociala samspelet anses vara ett viktigt verktyg och har stor betydelse för barns förmåga 

för att interagera med andra och etablera sina vänskapsrelationer. 

 

• Förskoleklassens verksamhet ska anpassas efter varje barns behov och själva 
verksamheten ska vara en plats där alla barn känner sig delaktiga och trygga. 

 
• Kartläggning av barns handlingar som en problematik. 

 

• Viktigt att miljön ska organiseras för att skapa optimala villkor för lärande, interaktion och 

socialisering för alla elever i skolan. 

 

I det här kapitlet har vi presenterat vårt empiriska material som var interjuver med sex 

förskollärare i två olika skolor. Med hjälp av tidigare forskning och teorier och egna 

tolkningar försöker vi analysera förskollärarnas föreställningar och strategier kring barn i 

behov av särskilt stöd och språkets betydelse för ett välfungerande socialt samspel mellan 

barn och förskollärare.  
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel försöker vi sammanställa och belysa vår undersöknings resultat och för en 

diskussion kring våra egna tankar och tolkningar i relation till de teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning.  

Utifrån förskollärarnas synsätt och förhållningsätt var det viktigt att tillgodose alla barns behov 

oavsett deras svårigheter. De poängterade att alla barn ska ha samma möjligheter till utveckling 

inom båda det sociala och språkliga området. Detta gör man genom att vara lyhörd och anpassa 

verksamheten efter deras behov.  

 
6.1 Förskollärarna föreställningar om barn som är i behov av särskilt stöd 

 

Utifrån förskollärarnas resonemang kring barn i behov av särskilt stöd som vi redovisade i 

resultaten visar det sig att varje barns behov och svårighet kan vara väldigt individuellt eftersom 

det kan handla om språk, socialt samspel eller koncentrationssvårigheter. Det är betydelsefullt 

att utgå från barns behov för att tillfredsställa deras brister. Det handlar om att man som 

förskollärare är närvarande i barngruppen och se till att fånga barns svårigheter i god tid innan 

det blir svåra att hantera.  Det är som Andersson och Hedström (2016) skriver att hävdar barn ett 

behov av särskilt stöd innebär det att barnet har någon form av svårigheter. De menar att behovet 

hos barnet kan variera och bero på vilken typ av svårigheter barnet kan ha (Andersson& 

Hedström 2016, s. 24). Von Wright (2001) däremot hävdar att det punktuella perspektivet 

uppmanar förskollärarna att läsa av barnets beteende och försöka förstå deras behov. Hon menar 

att behovet hos barnet är väldigt individuellt eftersom det är tillfälligt eftersom alla barn kan 

hamna i behov (Von Wright 2001, s. 12). 

Förskollärarna menar att ålder spelar stor roll eftersom där ser man vilka barn som är aktiva, 

lyssnar och är lyhörda. De menar att i förskolan är det lite svårt och se vilka barn som kan ha 

svårigheter eftersom åldersgrupperna är blandade. Däremot ser man tydligare vilka barn som har 

svårigheter i en förskoleklass eftersom alla är jämngamla och det blir enklare att kartlägga barnet 

utifrån observationer, beteende och andra faktorer. Vi anser att det är viktigt att man inte ska 

bedöma och koppla barns handlingar till ålder. Alla barn är olika och unika. Det är fel att 

kartlägga barns beteende till ålder. Däremot håller vi med att det blir tydligare vilka barn som 

behöver mer stöd och stimulans när de är i samma åldersgrupp. Detta kan vi relatera till Pallas 
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avhandling där hon menar att blicken riktas mot ålder när förskollärarna upplever hur ett barn 

borde bete sig och kunna klara sig vid en viss ålder (Palla, 2011, s. 81). På ett sätt kan man tro 

att man dömer ett barn eftersom hen inte klarar av vissa områden men ibland kan detta bero på 

hur man lär barnet, vilken relation man skapar med varje barn och hur mycket tid man lägger för 

att förstå att det kanske inte är felet på barnet utan på miljön i förskoleklassen och utanför skolan. 

Det är miljön som gör att barnet inte kan vidareutvecklas och förskollärarna stämplar ett barn 

eftersom hen är jobbig, kan inte sitta still och lyssna.  

Samspel är en av byggstenarna för allt lärande hos barn. Samspelet mellan barnen och 

förskollärarna är betydelsefull eftersom man på detta sätt fångar ett barns förmåga att lyssna, 

förstå och lära sig. Vissa barn har svårigheter med det sociala samspelet och det är svårt för oss 

som förskollärare att nå dem i vissa situationer. Detta innebär att som förskollärare måste man 

kunna fånga upp och locka till sig dessa barn i interaktion mellan barn-barn och barn-

förskollärare. Vygotskij poängterar att människors samspel inte bara är ett sätt som kan bygga på 

lärande och utveckling. Han hävdar att samspel är lärande och utveckling (Strandberg, 2006, s. 

47).  

Förskollärarna menar att förmågan att komma igång med språket är väldigt individuellt för 

barnen. De försöker använda konkreta material som bilder, kroppsrörelse för att förklara saker 

och ting. Andersson& Hedström (2016) menar att i det sociala samspelet betraktas språket som 

ett viktigt verktyg och har stor betydelse för barns förmåga för att interagera med varandra. De 

barn som har svårighet med det verbala språket kommunicerar istället via kroppsspråket. 

Kroppsspråket kan sålunda räknas som ett viktigt redskap för kommunikation. Genom mimik, 

gester, kroppsrörelse kan barn förmedla sina behov och även beteenden vilket i stor utsträckning 

underlättar förståelsen (Andersson& Hedström, 2016, s. 3).  

Förskollärarna anser  att stora barngrupper är ett stort problem för barn i svårigheter och barn 

med diagnos eftersom de har mycket svårare att koncentrera sig, sitta på sin plats och inte störa 

andra i stora grupper. Genom att ha större barngrupper hinner man inte med alla barn och ser inte 

deras behov eftersom man måste ta hand om hela gruppen. Men om man byter lokal blir det bara 

fel mot dessa barn eftersom de kommer att ha det jobbigare än de hade förut, miljön, rutiner och 

andra faktorer försvinner som betyder att man måste börja från början med hela processen för att 

skapa en verksamhet där varje barn kan trivas och må bra. Vi knyter an förskollärarnas syn till 

Ahlbergs (2015) föreställning för hur en förskolelärare ska planera en inkluderande verksamhet 

som grund för alla barn oavsett barns behov. Författaren menar att i ett skolsammanhang kan 
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inkludering innebära att skolan ska arrangeras utifrån elevers olikheter som utgångspunkt. Och 

det innebär att skolans verksamhet och undervisningen ska förändras för att alla elever ska kunna 

känna sig inkluderade, med syftet att alla elever skulle känna gemenskap och delaktighet i 

verksamheten (Ahlberg 2015 s. 26, 27). 

 
6.2 Förskollärarna strategier för att främja barns sociala och språkliga utveckling 

 

Ur förskollärarnas resonemang hände det att de exkluderade barnen i barngruppen när de hade 

ett avvikande beteende. Genom att skicka ut barnet ur barngruppen ansåg de att det är en bra 

metod i vissa sammanhang då det skulle hjälpa det barnet att lugna ner sig och det är även bra 

för resten av barngruppen. Vi anser att denna metod att skicka ut barnet ur barngruppen är 

exkludering samt en straffmekanism av det enskilda barnet. På så sätt skapar man normen att 

barnet är annorlunda och konstigt samt inte kan bete sig som normala barn. Detta förhållningsätt 

kopplar vi an till Foucault (2011). Enligt Foucault finns det en straffmekanism innerste inne i 

alla disciplinära system. Straff är ett system för att öva barnet på att göra det rätta det vill säga 

utifrån vuxnas förväntningar. Detta förhållningsätt definierar Foucault som maktutövning och 

styrning. Maktutövning och styrning är två principer som sker genom observationer, vägledning, 

iakttagelser normaliserande jämförelse i relation till individens avvikelser (Foucault se i Palla, 

2011, s. 56). Samma synsätt kopplar vi an till förskollärarna föreställningar till Nordin–Hultman 

(2008) som påtalar att idag bedöms allt flera barn att ha svårigheter inom olika områden. Och att 

svårigheterna kan kopplas till barnet inte till den omvärvande miljön och det pedagogiska 

förhållningsätt samt metoder som används i relation till barnet. Hon menar att detta 

förhållningsätt är något som alla pedagoger stöter på vilket kan påverka barns identitetsskapande 

(Nordin-Hultman 2008, s. 43).  

Medan å andra sidan underströk förskollärarna att det är oerhört viktigt att man som förskollärare 

ska vara lyhörd och finnas där närvarande i relation till barns lekar. Vi håller med förskollärarnas 

resonemang. Vi anser att det är viktigt att samtala med barnet eftersom vi ser det som en metod 

som skulle hjälpa alla barn att reflektera genom att barnen får möjlighet att prata. Det är viktigt 

att samtala med barnet innan man slutar skoldagen. Att samtala med barnen om det som har hänt 

under dagen leder det till att man fångar upp det som gjorts, vad de upplevde tillsammans men 

även enskilt.  
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När det gäller miljön och barngruppens storlekar hade två av de förskollärarna lika syn på när 

det gäller arbetssätt och metoder för att kunna nå barnen och gynna deras utveckling. Vi anser 

att ju större barngruppen är desto det svårare blir det för barn som är i svårighet att kunna 

koncentrera sig eller vara stilla. Däremot tror vi att det är viktigt att man anpassar båda miljön 

och material till barnen så att man kunna främja deras utveckling på ett konstruktivt sätt.  

Det är en stor utmaning för förskollärare att hitta den rätta metoden som skulle passa alla barn 

eftersom behoven och utvecklingsnivån hos barnen är väldigt individuella, därför ser de det som 

en stor utmaning för sig själva. Vi kom fram till att det är meningsfullt att man försöker göra sitt 

bästa som förskollärare för att kunna tillgodose varje barns behov. Det beror även på barn och 

situationer att vissa barn behöver tid, visa har vilja och vill lära sig och det är olika från barn till 

barn. Det handlar om att hitta en metod som är lämplig just för barnet genom att organisera miljön 

och material på ett sätt där alla barn skulle känna sig inkluderade i den pedagogiska 

verksamheten. Ahlberg (2015) utgår från samma perspektiv om vikten av en inkluderande social 

miljö där tre faktorer måste ifrågakomma aktiviteter, variationer och tillgängligheter. Hon menar 

att skolans verksamhet och undervisningen ska förändras för att alla elever kunna känna sig 

inkluderade. För att minska exkludering och att ingen elev ska känna sig utanför handlar det om 

att skapa en skola för alla där mångfalden ska stå i centrum och att möta varje elevs olikheter ses 

som en tillgång inte som ett hinder, med syftet att alla elever skulle känna gemenskap och 

delaktighet i verksamheten (Ahlberg 2015 s. 26, 27). 
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7. Sammanfattning 

 
För undersökning av forskningsområdet använde vi oss av ett empiriskt material som bestod av 

en kvalitativ metod där vi intervjuade sex förskollärare i två olika skolor. När vi analyserade 

resultatdelen använde vi oss av Vygotskijs teori som utgångspunkt och tidigare forskning som 

berörde vårt område. I Vygotskijs teori och tidigare forskning valde vi att fokusera på socialt 

samspel och språkutveckling hos barn. Vårt syfte var att belysa på vilket sätt förskollärarna 

arbetar med barn som behöver stöd och stimulans inom språk och socialt samspel mellan 

förskollärarna och barnen. Sammanförandet av frågeställningar anknyter vi till 

forskningsområdet om fenomenet barn i behov av särskilt stöd som ledde till att förskollärarna 

förklarade att varje barn har olika behov beroende på vilka svårigheter barnet har. Genom två 

forskningsfrågor försökte vi undersöka och analysera förskollärarnas uttalanden. Den första 

frågan var för att komma fram till vilka föreställningar har förskollärarna om barn som är i behov 

av särskilt stöd. Tanken bakom denna fråga var att kunna se vilka uppfattningar har förskollärarna 

kring barn i svårigheter. Den andra frågan var vilka strategier använder sig förskollärarna av för 

att främja barns sociala och språkliga utveckling. Med insikt i denna fråga ville vi se hur 

förskollärarna planerar, vilka strategier använder de för att kunna främja barns sociala och 

språkliga utveckling. Enligt förskollärarna kan barn ha svårighet i det sociala samspelet, språk, 

koncentrationssvårigheter m.m. Det är viktigt att observera och fånga upp dessa barn i svårigheter 

i god tid för att förebygga eskalering. I vår undersökning lyfter vi upp hur förskollärarna går 

tillväga, vilka strategier använder de sig av för att kunna gynna alla barns lärande och utveckling. 

Förskollärarna resonerade även lika om vikten av det sociala samspelet för barns 

språkutveckling. De ansåg att genom det sociala samspelet kan man utvecklas som individ och i 

gruppen. De hade även lagt stor vikt till den sociala miljön som utgångspunkt för att kunna främja 

barns utveckling. Den sociala verksamheten är en tredje pedagogik. Den spelar stor roll i hur man 

organiserar material i detta eftersom om verksamheten inte är organiserad utifrån barns behov 

kan barnen händelsevis komma i svårighet och hamna utanför gruppen vilket leder till 

exkludering. 
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8. Förslag till framtida forskning 

 

I vår undersökning fick vi ytterligare tankar och idéer som skulle genomföras till nästa 

undersökning. Detta består av följande aspekter: 

 

• Denna undersökning skulle kunna genomföras genom att observera barnen i 

samverkan med förskollärarna. Genom observation skulle vi få en djupare förståelse 

för förskollärarnas bemötande och handlingar i relation till barnet. Observationer 

skulle ge undersökningen en bättre kvalité och större trovärdighet.   

 

• Vi skulle sålunda kunna intervjua specialpedagoger för att få möjlighet att veta på 

vilket sätt handleder de förskollärarna och på vilket sätt går de tillväga när de 

uppmärksammar barn i svårigheter. Därmed vilka åtgärder, program och idéer ger de 

till förskollärarna.  

 

•   I våra framtida undersökningar skulle vi kunna intervjua föräldrar för att kunna få 

veta hur samverkan är mellan föräldrar- förskollärarna. Där skulle vi få veta vilka 

ansatser och råd ger förskollärarna till föräldrar när de upplever att deras barn hamnar 

i svårigheter och hur kan de jobba hemma med det. 

 
• Vi skulle även använda oss av ytterligare tidigare forskning och teorier som 

utgångspunkt som berör vår undersökning men på grund av omfattningen av arbetet 

som begränsat oss. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



	 44	

Referenslista:  

 

Andersson, Anna (2015). Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - Pedagogers resonemang 
om sitt arbete  

Andersson, Matilda & Hedström, Anna (2016). Det är aldrig barnet det är fel på - En kvalitativ 

studie kring barns sociala samspel i förskolan. Högskolan Borås 

Ahlberg, Ann(2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar: Liber. 

I Bigestans, Anna & Sjögren, Anna (2001)  Lyssna. Interkulturella perspektiv på multietniska 

skolmiljö Södertörns Högskola 

Dalgren, Sara (2012). Att göra det annorlunda normalt - interkulturell förskolepedagogik i 

praktiken. Södertörns Högskola 

Evenshaug, Oddbjørn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. 2.uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Forsell, Anna, red. (2011). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 

Hultqvist, Magdalena& Johansson, Frida (2015). Det finns ju olika barn med olika behov - En 

studie om förskollärarens uppfattningar om barns olikheter. Linneuniversitetet 

Leon, R .(2001). På väg mot en diversifierad normalitet. Mångkulturellt centrum. Botkyrka 

Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzen, Karin (2014). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Liber. 

Nordin-Hultman, E (2008). Dags för en synvända. Pedagogiska Magasinet. 

Nöjdtora Villanueva Gran (2010). Särskilt stöd på tveksam grund. https://forskolan.se/sarskilt-

stod-pa-tveksam-grund/ 

 

 Palla, L(2011). Med blicken på barnet: om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. 

Akademisk avhandling. Malmö högskola. 



	 45	

Patel, Runa& Davidson, Bo (2016). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lunds studentlitteratur 

 

Sandberg, A (2014). Med sikten på förskolan-barn i behov av stöd. (2:a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken; Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm; 

Norstedts akademiska förslag. 

Thomassen, Magdalene (2015).Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi. 

Gleerups.   

Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society; The Development of higher psychological process. Usa: 

Harvard University Press. 

 

Von Wright, M (2001). Det relationella perspektivets utmaning. E personlig bekräftelse. I 

skolverket att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Williams, Pia (2006). När barn lär sig av varandra; samlärande i praktiken. 1.Uppl. Stockholm; 

Liber. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 46	

 
 

Bilaga 1 

 
Intervjuguiden 
 
Vilka uppfattningar har du/ni om fenomenen barn i svårigheter? 

Hur ser du på barns samspel och språksvårigheter? 

Har du erfarenheter om barn i svårigheter inom sociala samspel och språksvårighet? 

På vilket sätt stimulerar du/ni dessa barn för att kunna inkludera de i barngruppen? 

Hur definierar du/ni begreppet socialt samspel och vikten av den för barns utveckling? 

Vilka betydelser har språket för barn i svårigheter för att kunna interagera med andra barn? 

 

Vilka strategier använder du/ni med barn i svårigheter? 

På vilket sätt anpassar du/ni aktiviteter till dessa barn? 

Hur påverkar stora barngrupper, miljön barn i svårigheter? 

Kan det finnas strategier som hindrar dessa faktorer? 

Hur vet du/ni att dessa strategier fungerar bra eller inte? (ifall inte, varför?) 

 

Vilken roll har du/ni själv i detta? 

Hur uppmärksammar du barn i svårigheter i barngruppen? 

Hur går du/ni tillväga när ni upptäcker barns svårigheter? 

Tar du/ni upp det med dina kollegor/ specialpedagoger? 

Hur mycket tid lägger ni på barn i svårigheter? 

Kan det förekomma hinder/brister som påverkar ditt förhållningsätt och arbetsmiljön? 
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Bilaga 2 

Information om en studieundersökning kring barn i svårigheter. 
 
Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 
utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 
relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att 
handla om pedagogernas syn på barn i svårigheter. 
 
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er mellan den 28/02–2018. 
Jag skulle då vilja intervjua och observera, Vi tänkte använda oss av ljudupptagning och 
anteckningar. 
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 
kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 
bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 
genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan 
i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 
påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 
barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 
om sitt eget deltagande.  
 
Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  
 
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Kamila Grabarska& Shilana Latif Najmaddin 
 
 
Handledare: Christopher Collstedt 
Södertörns högskola 
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