
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem förstår sig på mig 

som liten är?  

– Att arbeta med barn som har 

känslomässiga svårigheter på förskola 

Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot förskola, 

kombinationsutbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp 

Examensarbete 15 hp. Höstterminen 2013 

Kandidat/Magisteruppsats xx hp | Ämne | xxterminen 20xx 

Av: Helene Edvardsson 

Handledare: Krystof Kasprzak 

 



2 
 

 

Title: Who understands little me?  - Working with children who have emotional difficulties in 

preschool 

Author: Helene Edvardsson 

Supervisor: Krystof Kasprzak 

Academic term: Autumn 2013 

 

Abstract 

My essay is about a dilemma that I have been involved in at a preschool I have worked at. 

The aim of the study is to create an understanding and knowledge of how I as a teacher can 

help children with emotional problems in preschool. 

In my story there are daily conflicts that occur around the boy Peter. I focus on the role of the 

educator and the preschool, on the grey area children, on the interaction with parents and on 

“fighter relation”. I have during my work tried to see this dilemma from different 

perspectives. I question my role as a teacher and recently become a preschool teacher. Can I 

handle these children? Through the literature I have gotten more knowledge about the specific 

dilemma. Peter has no diagnosis, but I have decided to proceed from emotional disorders and 

language difficulties. I have in my text tried to find solutions on how we as educators and in 

the preschool as a whole can work with various techniques and conflict prevention. I reason 

about our curriculum and what we as preschool teachers are responsible for. Consistently, I 

have analyzed my own feelings in the text concerning me and my colleagues’ work, and the 

role of Peter’s parents. 
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Titel: Vem förstår sig på mig som liten är? – Att arbeta med barn som har känslomässiga 

svårigheter i förskolan 

Författare: Helene Edvardsson 

Handledare: Krystof Kasprzak 

Termin: Hösten 2013 

 

Sammanfattning 

Min essä handlar om ett dilemma som jag har varit med om på en förskola jag arbetat på. 

Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse och en kunskap för hur jag som pedagog 

kan hjälpa barn med känslomässiga problem i förskolan. 

I min berättelse finns dagliga konflikter som uppstår kring pojken Peter. De huvudområden 

jag valt att skriva om är framförallt pedagogens och förskolans roll, gråzonsbarn, samverkan 

med föräldrar och ”fighter-relationer”. Jag har under mitt arbete försökt att se detta dilemma 

utifrån olika perspektiv. Jag ifrågasätter min roll som pedagog och nybliven förskollärare. 

Klarar jag av dessa barn? Genom litteraturen har jag fått mer kunskap om det specifika 

dilemmat.   Peter har ingen diagnos, men jag har ändå valt att utgå från hans känslomässiga 

störningar och språksvårigheter. Jag har i min text försökt att hitta lösningar på hur vi som 

pedagoger och i förskolan som helhet kan arbeta med olika metoder för att förebygga 

konflikter. Jag resonerar kring vår läroplan och vad vi som förskollärare har ansvar för. 

Genomgående har jag analyserat mina egna känslor i texten angående mitt och mina kollegors 

arbete, samt Peters föräldrars roll. 

 

Nyckelord: Känslomässiga svårigheter, språk-, tal-, kommunikationssvårigheter, gråzonsbarn 
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Vem förstår sig på mig som liten är? 

Att arbeta med barn som har känslomässiga svårigheter i förskolan 

 Berättelse 

Inskolningen 

Det är en vacker vinterdag i början på mars. Solen gör så att snön gnistrar och jag får kisa.  

Jag är på väg till mitt arbete och har bestämt att jag ska promenera idag, istället för att ta 

bilen. Idag har jag inskolning med ett nytt barn som ska börja på min avdelning. Det pirrar lite 

i magen och jag känner att jag är förväntansfull. Det är alltid en spännande känsla man får 

som pedagog när ett nytt barn ska börja.  

 Jag har pratat med pojkens mamma i telefon, men vi har inte träffats. Elin, som 

mamman heter, lät väldigt trevlig och rar i telefonen. Hon berättar att hennes son heter Peter, 

och att han snart ska fylla tre år. Elin talar om för mig att Peter har svårt med språket, det kan 

vara svårt för utomstående att höra vad han säger. Jag tänker att jag och mina kollegor är vana 

vid barn med talsvårigheter, eftersom vi redan har två barn på avdelningen som går hos en 

logoped. När jag kommer in på min avdelning kommer min kollega Sara fram. Hon berättar 

att det bara blir hon och jag denna dag för Karin är sjuk. ”Ojdå!” tänker jag, jag som har en 

inskolning som jag måste ta hand om. Jag har bestämt med Peters mamma att de ska komma 

halv tio. Då har vi haft morgonsamling och fått ut de andra barnen. Jag och Peters mamma har 

bestämt att Peter ska prova en tredagars inskolning. Jag har talat om för Elin hur den går till, 

att föräldern är med i tre hela dagar och finns som stöd i alla aktiviteter vi gör. Jag bestämmer 

mig för att behålla två barn inne, så Peter kanske kan ta kontakt och börja leka. 

 På min avdelning finns det tjugotvå barn mellan två och fyra år, av dem är det bara fyra 

flickor, så ibland blir det livat med så många pojkar. Till saken hör att vi har två barn som 

behöver varsin resurs, men vi har inte fått någon extra personal, utan två av mina kollegor har 

tjugo timmar var för dessa två barn. När jag fick beskedet att vi skulle få ett barn till i 

gruppen, så blev jag besviken på min chef. Hon vet hur kämpigt vi har det på avdelningen. 

 När jag och min kollega fått på barnens kläder och släppt ut dem så sätter jag mig ner i 

soffan och väntar på Elin och Peter. Barnen som har fått vara inne med mig leker i dockvrån. 

Klockan blir halv tio, den blir tio och när klockan är halv elva ser jag att de kommer gående 

på gården. Vid det här laget är jag väldigt irriterad och stressad.  

 

  



6 
 

 Jag inser att jag inte kommer att kunna ha en bra inskolning med det här nya barnet 

eftersom de är alldeles för sena. De andra barnen ska börja gå in vid kvart i elva och då måste 

jag hjälpa till. Jag ser att Elin går fram till Sara på gården och frågar någonting. Sara skakar 

på sitt huvud och säger något tillbaka, sedan pekar hon på vår ingång. När Sara ser mig i 

fönstret tittar hon på mig med en konstig blick. Jag skakar av mig känslan av obehag och går 

till hallen för att prata med Elin och Peter. 

 -Hej! säger jag och sträcker fram handen, det är jag som är Helene!  

 Elin tar mig i hand och hälsar. Peter står bakom sin mamma och kikar fram mellan 

hennes ben. Jag böjer mig ner och säger hej till Peter. Han tittar på mig, men säger ingenting. 

 Ja, du får ursäkta att jag är så sen, men morgonen har varit lite rörig, säger Elin! 

 Jag sätter mig ner på huk och försöker få kontakt med Peter igen. Elin sliter sig loss från 

Peter och säger:  

 -Men Peter! du kan väl åtminstone hälsa på din nya fröken! 

 Jag talar om för Elin att det inte gör något, han kommer säkert fram av sig själv om en 

stund. Elin berättar för mig att hon tänkte lämna Peter en stund och hämta honom efter lunch 

någon gång. Först tänker jag att jag har hört fel, men hon är verkligen på väg att lämna sitt 

barn på en ny förskola där han inte känner någon. Jag talar om för Elin att hon måste vara 

kvar på förskolan medan Peter har sin inskolning, i tre dagar minst! 

 -Vi pratade i telefonen om en tredagars inskolning och det betyder att du måste vara 

med här i tre dagar mellan nio och tre, ibland längre för att få Peter trygg här! 

 Det ser ut som om Elin tänker efter lite, men sedan säger hon:  

 -Men, han har ju gått på en förskola i staden vi kommer ifrån, så han är van att vara utan 

mig!  

 Jag säger till Elin att eftersom ni var så sena idag, så får du och Peter komma in en stund och 

titta på avdelningen, men vi börjar om på nytt imorgon.  

 -Det är väldigt svårt för mig att börja inskolningen precis när vi ska ta in alla barn och 

äta lunch, jag hoppas att du förstår det?   
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Elin nickar och sätter sig på en bänk. Peter står kvar och tittar på mig.  

 -Titta! Här är din skoplats, ser du att det står ditt namn där?  

Peter bara tittar på mig och säger:  

 -Nää!  

 -Om du tar av dig stövlarna, så ska jag visa vart ditt skåp är, säger jag och försöker ta 

Peters hand. 

 Han sliter undan handen och skriker: 

 -Nej! 

 Jag tittar på Elin som bara sitter och tittar på oss. Jag frågar Elin om hon kan hjälpa 

Peter att ta av sig overallen. När Peter är avklädd frågar jag om han vill leka någonting med 

mig?  Peter skakar på huvudet, men säger ingenting. Jag tänker att imorgon blir det bättre om 

vi får vara inne och har mer tid på oss.  

 Barnen som jag har haft inne kommer ut i hallen och undrar vad jag gör. Jag presenterar 

Peter och vi går in på avdelningen. Elin tar Peters hand och mer eller mindre släpar runt 

honom i de olika rummen. Efter tjugo minuter har Elin gett upp och talar om för Peter att de 

ska gå hem igen. Jag följer med ut i hallen och avtalar en ny tid imorgon.  

 -Var noga med att komma till nio imorgon, säger jag. Då kan ni vara med på vår 

morgonsamling. 

När Sara kommer in med barnen, frågar jag varför hon tittade så konstigt på mig när jag 

tittade ut genom fönstret? 

 -Men Helene!  Peters mamma frågade mig om det här var rätt förskola först, sedan 

frågade hon om hon kunde lämna sin son hos mig? Jag blev helt ställd och visste knappt vad 

jag skulle svara henne. Jag sa att hon skulle gå in och prata med dig. 

  Jag och Sara diskuterar en liten stund, men jag säger att det kommer att bli bättre 

imorgon. Innerst inne känner jag mig orolig. Vilken förälder tycker att det är okej att lämna 

sitt barn första dagen på inskolningen? 

Dagen efter har gruppen precis satt sig i en ring på golvet. Barnen väntar längtansfullt, de 

älskar samlingen. Jag känner stressen komma när klockan hinner bli tio över nio.  
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 Då får jag syn på dem. Elin drar Peter hårdhänt i armen. När de kommer in i 

samlingsrummet ser jag att hon är väldigt stressad och irriterad. 

 -Hej och välkomna! säger jag och pekar på en plats där Elin kan sitta med Peter.  

 Hon skakar på huvudet och säger: 

 -Nej! jag behöver ingen plats, jag kan vänta i soffan. 

 Jag känner irritationen komma och talar om för Elin att det är väldigt bra om hon kan 

sitta tillsammans med Peter, eftersom han är helt ny här. Hon går in med Peter och sätter sig i 

ringen, men Peter vill såklart inte sitta stilla där på golvet. Jag ber Sara ta över samlingen och 

går ut i det andra rummet med Elin och Peter. 

 Elin talar om för mig att hennes son har väldigt svårt att sitta still, så samlingen kunde 

jag i princip glömma. Jag talar om för Elin att nästan alla barn har problem i början att sitta 

stilla, men det brukar gå över efter ett tag. Jag vänder mig till Peter och frågar om han vill gå 

in i byggrummet och leka. Peter släpper taget om sin mamma och rusar in i byggrummet och 

fullkomligt röjer varenda hylla och alla lådor. Han ville prova allt och det gör han. Det är ett 

helt annat barn än den Peter jag sett dagen innan.  Jag börjar prata med Elin och frågar om 

Peters pappa kommer att vara med under inskolningen.  

 Elin berättar att Peters pappa bor långt härifrån och har en ganska sporadisk kontakt 

med sin son. Jag frågar inget mer utan koncentrerar mig på Peter som har slängt ut hela 

tågbanan på golvet.  

 -Peter! ska vi bygga tågbana? 

  Peter skakar på huvudet och går vidare till nästa korg, med duplolego. Han lyfter 

korgen över huvudet, men jag får tag i den i sista sekund. 

 -Peter! du får inte kasta våra leksaker i golvet för då går de sönder. Man måste vara rädd 

om våra leksaker!  

 Peter tittar på mig och sedan på sin mamma.  

 -Han är likadan hemma, säger Elin. 

 Jag undrar om hon någonsin säger till sin son, men jag säger inget mer om detta.  När 

den tredje dagen har gått, så har Peter inte sagt mer än jaa eller nää till mig, men jag kan tycka 

att det inte är något konstigt i det. 
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 På eftermiddagen den tredje dagen frågar Elin om det är okej att lämna Peter till frukost nästa 

dag.  Jag talar om för henne att vi kan prova om det går, men att hon måste vara tillgänglig 

ifall det inte funkar med Peter. Hon svarar att hon kommer att ha sin telefon på hela dagen. 

Elin lämnar Peter till frukost nästa morgon och det går ganska bra. Det slår mig att Peter inte 

blir det minsta ledsen, men ibland är det så. Många gånger blir det ett bakslag efter några 

veckor. Vi äter frukost och jag observerar Peter när han äter. Bordskicket är under all kritik, 

men vi brukar få ordning på sådant efter en tid. Efter frukosten går vi in och leker i 

byggrummet, eller jag trodde att vi kunde leka. Väl där inne går Peter bärsärk genom alla 

hyllor innan jag hinner fram och tar tag i honom.  

 -Men Peter! Du får inte göra så här!  

 Peter stannar upp och tittar på mig, men sliter sig loss och fortsätter att dra fram allt. Det 

ser ut som ett katastrofområde när han är klar. Han slår hårdhänt i väggar med saker och för 

ett väldigt oväsen. De andra barnen tittar på Peter och undrar vad han håller på med. Jag 

börjar ana att det är något annat än bara språkförsening hos Peter. 

 Jag har arbetat med barn i tjugofem år, men aldrig varit med om detta, han är helt vild och 

lyssnar inte ens när man tar tag i honom. Jag försöker med allt. Varje gång slutade det med att 

jag fick hålla i honom hårt tills han slappnade av. 

 Peter väckte motstridiga känslor hos både mig och mina två kollegor. Min kollega Sara 

berättade att hon var rädd och kände sig maktlös inför Peters framfart. Det här höll i sig i flera 

veckor och vi kände i arbetslaget att vi måste få hjälp med Peter.  För det första var han 

väldigt utåtagerande, han kände ingen empati för de andra barnen, han hörde inte vad vi sade 

och var väldigt jobbig i största allmänhet. Jag försökte att prata med Peter, men det 

resulterade bara i en massa olika ljud. Han kan orden jaa, nää, mamma. 

 Efter ett avdelningsmöte så bestämde vi oss för att ha ett möte med Peters mamma. Jag 

ville så gärna veta mer om deras livssituation. Jag och Sara hade ett samtal med Peters 

mamma fyra veckor efter att han börjat hos oss.  Elin berättade då att den förra förskolan ville 

att hon skulle ta kontakt med en logoped, men hon hade inte kontaktat någon.  Jag svarade att 

vi också tycker att det var en bra ide, eftersom han har svårt att prata med oss pedagoger,  men 

också med barnen i gruppen. Han sade vissa ord, men det mesta är bara ljud. 
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 Elin berättade att hon var nyskild och för henne var det jobbigt att arbeta och ta hand 

om sin son samtidigt. Hon hade mycket skulder och lönen räckte inte riktigt till alla månader. 

Den enda som kunde hjälpa henne med Peter, var hennes mamma som var lite äldre. Hon 

bodde långt ifrån och kunde inte komma så ofta. Jag började tycka lite synd om den här 

mamman, det kan inte vara lätt att bo på ett obekant ställe och inte ha någon backup. 

 Inom personalgruppen började vi att tänka på vad det kunde vara för problem som Peter 

hade. Vi kom fram till att Elin skulle ta kontakt med en logoped  på orten som flera av våra 

barn gick hos. Jag berättade för Elin om våra planer och hon samtyckte. Hon lovade att 

kontakta logopeden. Hon fick adress och telefonnummer. Hela våren och sommaren gick utan 

att det hände någonting.  

Hallen/Utevistelse 

När jag kommer tillbaka till arbetet efter sommarsemestern är Peter den jag möter först i 

samlingsrummet. Jag sätter mig ner på huk och säger hej. Peter springer iväg och jag hälsar på 

de andra barnen och mina kollegor. Efter samlingen ska alla gå ut på vår gård. Jag fångar upp 

Peter och tar med honom till tvättrummet, där vi byter hans blöja. Han slingrar sig på 

skötbordet och håller nästan på att ramla ner på golvet. Efter blöjbytet ber jag Peter gå ut i 

hallen och ta på sig sina skor och en väst. Peter springer ut i hallen, men innan jag hinner fram 

har han knuffat ett annat barn in i skohyllan. 

  Barnet får ett jack i pannan och börjar storgråta. Jag ropar på en annan pedagog och 

talar om för henne att jag tar Peter med mig ut på en gång. Jag tar honom i knät och försöker 

prata med honom. Jag förklarar att han inte får putta sina kompisar, och att nu gjorde Malin 

sig illa i pannan. Jag talar om för Peter att han måste säga förlåt, eller ”göra förlåt”. Eftersom 

våra barn är mindre så brukar vi ”göra förlåt”, genom att krama varandra. Peter skriker nää till 

mig och rusar ut genom dörren.  

 Jag hinner ifatt Peter vid sandlådan och tar hans hand. Jag mer eller mindre släpar 

tillbaks honom in i hallen och tar Peter och Malin åt sidan.   

 -Nu får du krama Malin och säga förlåt, säger jag! Peter tittar på mig med en tom blick 

och skakar på huvudet.  
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 Jag visar Peter, genom att ge Malin en kram, men då knuffar Peter Malin igen och 

springer ut. När jag hinner ifatt Peter är han redan vid sandlådan och kastar sand på en annan 

pojke som börjar gråta. Jag springer dit och tar Peter åt sidan igen. 

  När jag försöker förklara att så får man inte göra, inser jag att Peter inte har en aning 

om hur man är en bra kompis. Han har inte förstått att det han gör är fel.  Jag och Peter går till 

gungorna där vi kan vara ifred en stund. Gungorna omgärdas av ett staket med en grind, så vi 

kan stänga om oss. Jag märker att han blir mycket lugnare när han får vara ensam med en 

vuxen. Vi gungar en stund, men sedan vill Peter gå av gungan. Han går bort till grinden och 

börjar rycka i den. Jag förstår att Peter vill gå ut från området.  Jag försöker få honom till att 

gunga en stund till men Peter börjar skrika. Jag följer Peter med blicken och känner att jag får 

dåligt samvete av att hela tiden vara på honom. Han får aldrig vara ifred, men som det är nu så 

måste vi punktmarkera honom. Punktmarkera betyder att en av pedagogerna följer barnet 

överallt hela dagarna i den mån det går.  Han kan inte få ett nytt tillfälle att göra illa andra 

barn. 

Matsituationen 

När vi ska gå in och äta lunch, går jag med Peter och två andra pojkar först. Vi börjar klä av 

oss och ska gå in i tvättrummet för att kissa och tvätta händerna. Det första Peter gör är att 

sätta på kranen på fullt, och sedan trycka sin ena hand mot kranen. Vattnet sprutar åt alla håll 

och de som står vid handfatet blir dyngsura. Återigen tar jag bort Peter och sätter mig i soffan 

med honom. Jag tar fram en bok och börjar läsa. Peter sitter helt stilla och lyssnar intresserat. 

Jag tänker att här har jag hittat något som han tycker om. 

När alla är inne och färdigtvättade samlas vi i soffan, innan det är varsågoda till bordet. Jag 

hinner bara resa mig ur soffan, så har Peter sparkat på den som sitter närmast. Jag suckar lite 

och tar med mig Peter till köket för att hämta maten som står på vår vagn. Vid matbordet sitter 

Peter bredvid mig. Han har en kompis mittemot, men ingen vid sin andra sida. Eftersom vi är 

en Montessori -inspirerad förskola så tar alla barn maten själva ur små byttor och skålar. De 

häller upp vattnet ur små tillbringare och allt är i porslin och glas. Peter börjar ta mat, men jag 

har lite extra koll när han börjar. Han brukar ofta ta alldeles för mycket mat. När alla har tagit 

sin mat börjar vi att äta. Peter börjar äta med gaffeln, men slänger den på golvet. Han tar 

sedan maten med sina fingrar. Jag ger Peter en ny gaffel och säger till honom att äta med 

gaffeln, inte med händerna. 
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  Peter är duktig på att äta mat. Han gillar det mesta som serveras. Han spiller mycket på 

tröjan och torkar av sig på både byxor och bord. Jag tänker att det här måste vi träna mycket 

på. När alla har ätit klart går barnen med sina tallrikar till vagnen och skrapar av. De ställer 

tallrikar och glas på vagnen och lägger besticken i en hink. Peter tycker det är roligt att 

använda slickepotten till tallriken, men skrapar gärna på golvet istället för sopkorgen. Vi 

sätter oss vid bordet igen för att äta frukt. Just den här dagen får vi nektariner och Peter 

protesterar högljutt: 

 - Näe,näe! vill inte ha sån, säger Peter och skakar våldsamt på huvudet. 

  Jag vet att Peters favoritfrukt är banan, men idag fanns det ingen banan. Peter skriker 

och börjar banka i bordet. Jag säger åt honom att lugna sig, men det går inte. Sara, min 

kollega, springer ut i köket och frågar om det finns ett äpple eller något. När Sara kommer in 

med ett äpple ler Peter och lugnar sig. Han får sina äppelbitar och allt är frid och fröjd. 

Vilan 

När alla barn och vuxna har ätit färdigt är det dags att gå till tvättrummet för att tvätta 

händerna och gå på toaletten. Jag ber Peter skjuta in sin stol och tar honom sedan i handen. Vi 

går tillsammans ut till tvättrummet för jag vet att han inte klarar att vara själv med många barn 

ens en liten stund. Han tvättar sina händer och jag ber Peter att sätta sig ner på mattan i hallen 

och vänta tills de andra är klara. Plötsligt hör jag ett illtjut från hallen och går snabbt ut från 

tvättrummet. Jag har släppt Peter i några få sekunder, men ändå hinner han sätta sig på ett 

annat barns rygg och slå. Jag tar bort Peter och sätter mig på golvet med honom i famnen 

istället. Peter fäktar med armarna och ålar sig i min famn, men jag släpper inte taget. Peter 

skriker, men lugnar sig efter en stund. 

 Min kollega som ska ha sovvilan den här dagen frågar om inte jag kan ta den istället. Jag vet 

att Sara har svårt med Peters utbrott. Jag säger att jag gärna kan vila med barnen istället för att 

ha läsvila. När vi kommer in i sovrummet hoppar Peter omkring på allas madrasser och jag får 

fånga upp honom ännu en gång. Jag säger till honom att lägga sig ner på madrassen. Han 

sätter sig men vägrar att ligga ner.  Det här problemet har vi haft ända sedan Peter började hos 

oss, så jag sätter mig ner bredvid Peters madrass och klappar på madrassen och säger: 

 -Lägg dig ner Peter! det är skönt att få sträcka ut kroppen lite grann!  
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  Peter skakar på huvudet och börjar gråta riktigt högt. Hur jag än försöker trösta honom 

så går det inte. När Peter är så här ledsen vill han inte att man tar i honom. De andra barnen 

sätter händerna för öronen och lägger sig inte ner de heller. Till slut får jag Peter att lägga sig 

bredvid mig, men han gråter fortfarande.  Jag lägger mina armar om honom och efter en stund 

lugnar han ner sig. Peter somnar medan han smågråter och hickar. Jag lägger filten om honom 

och hoppas för mig själv att han sover en längre stund idag. Peter har väldigt långa dagar på 

förskolan och de dagar han sover dåligt, är han trött och bråkig på eftermiddagen. 

 Peter sover länge just den här dagen. När jag ska gå in till sovrummet och väcka honom, kan 

jag inte hitta honom först. Jag hittar Peter i dockvrån där han sitter i en hörna och leker. Jag 

talar om för Peter att vi måste klä på byxor och tröja för snart är det dags för mellanmål. 

Leksituation 

Idag har vi bestämt att vi är inne efter mellanmålet. Det är kallt och regnigt och det känns att 

hösten är på väg. Alla pedagoger som arbetar på vår avdelning vet att man måste hålla ett 

extra öga på Peter.  

Peter har problem att ta kontakt med andra barn. I och med att Peter har svårt att 

kommunicera, knuffar han eller slår sina kompisar istället. Ingen förstår vad han säger och när 

han pekar kan han inte riktigt fokusera på en sak. Han pekar på allting runt omkring. Han tar 

gärna en vuxen i hand och leder oss till en viss leksak eller aktivitet. Peter vill aldrig ha 

ögonkontakt med oss vuxna och vänder bort ansiktet när vi vill prata med honom. 

 De första dagarna när Peter hade börjat hos oss fick en pedagog gå bredvid honom hela 

dagarna. Han drog ut allt eller kastade på de andra barnen. Nu kan han sätta sig på mattan 

med några bilar eller med legot och leka för sig själv, alltid med en pedagog i rummet. Det 

märks tydligt att de andra barnen är lite rädda för Peter, de drar sig undan om han kommer.  

Jag sätter mig ner på golvet och ser att Peter springer in till några pojkar i byggrummet. I 

byggrummet leker tre pojkar med kaplastavar. De har byggt upp en bilbana och kör med 

bilarna. När Peter kommer in vill han såklart ha en bil. Till min förvåning får Peter en bil, 

men Gustav säger: 

 -Du får bara vara med om du inte förstör vår bana!  

 Peter nickar och sätter sig på sidan och börjar köra sin bil. Jag ser att Peter är lycklig nu 

när han får vara med i leken. Jag får ögonkontakt med Gustav och gör tummen upp, Gustav 

ler och börjar leka. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att skapa en förståelse och en kunskap för hur jag kan hjälpa barn 

med känslomässiga problem i förskolan. Jag kommer i mitt skrivande reflektera över mina 

praktiska kunskaper och egna erfarenheter. 

 Genom att reflektera över mitt handlande i vissa situationer vill jag kunna få en 

fördjupad och ökad förståelse för mitt dilemma. Det dilemma jag skriver om har utgångspunkt 

i att jag som pedagog tar emot ett barn som har känslomässiga svårigheter. Hur kan jag som 

förskollärare hjälpa detta barn och hans familj?  

 I mitt dilemma har föräldrarna en viktig roll. Hur gör jag som pedagog när jag inte når fram 

till föräldrarna?  Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

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

(Lpfö 98, reviderad 2010, s.5). 

 Ofta försöker vi på förskolan att få hjälp med dessa barn genom att få föräldrar att söka 

extern hjälp. Har man ett utåtagerande barn i en barngrupp kan man behöva hjälp och den får 

man genom att söka resurser. Om vi får resurser och startar en utredning så måste man som 

pedagog vara medveten om att risken är att vi kan sätta en stämpel på barnet. Samtidigt måste 

en utredning till för att vi ska få hjälp till förskolan. 

 

 Huvudfrågor som jag undersöker i uppsatsen är: 

 Hur förhåller jag som pedagog mig till barn med känslomässiga svårigheter? 

 

 Hur kan förskola/förälder samarbeta kring barn med känslomässiga svårigheter? 

 

 Förstärks barns känslomässiga svårigheter om de har problem med språket?  
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Metod: 

I dilemmat i min berättelse uppkommer frågan om hur vi pedagoger bör bemöta barn med 

känslomässiga svårigheter på bästa sätt och vilka färdigheter jag som pedagog behöver för att 

barnet ska känna sig bekräftat och respekterat. Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas 

till barnens olika förutsättningar och behov (Lpfö 98, reviderad 2010, s.5). Jag anser att det är 

mitt ansvar som förskollärare att se till och förstå hur jag kan hjälpa barn med känslomässiga 

problem och talsvårigheter. Av etiska skäl har jag valt att skydda de personer som jag skriver 

om genom att använda fiktiva namn, platser och tidpunkter i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska linjer. 

Jag kommer att undersöka och reflektera över det dilemma som jag gestaltat i min berättelse. 

Detta sker i form av en vetenskaplig essä, där jag reflekterar över mitt handlande i olika 

situationer för att på så sätt få en djupare förståelse för mitt dilemma. Om jag kan bli en bättre 

pedagog genom att studera mitt handlande, kan jag ge Peter en bättre vistelse på förskolan. 

Essäformen kräver att jag värnar om min inre dialog. Jag reflekterar över den så att mina 

tankar sätts i relation med omvärlden (Hammarén 2005, s.28).  

 Jag kommer att använda mig av litteratur som fokuserar på barn med känslomässiga 

störningar, språkutveckling och specialpedagogik i förskolan. Syftet är att jag vill försöka få 

kunskap och klarhet om det dilemma jag skriver om. Varför är vissa barn som de är? Björn 

Kadesjö är medicindoktor och forskar om barn med känslomässiga störningar. Barn som vi 

vuxna uppfattar som bråkiga, ouppfostrade och ovilliga att göra som vuxna vill. Barn som 

skapar oro i gruppen och stora bekymmer för sin omgivning (Kadesjö 2007, s. 8).  Det jag kan 

se i min berättelse är att alla situationer jag beskriver slutar på samma sätt, alla dagar i veckan. 

Jag önskar att jag kunde följa Peter hela dagarna och kunna förutspå hans agerande i vissa 

situationer. Jag vill göra allt jag kan för att förebygga att Peter inte ska känna sig misslyckad i 

våra vardagliga situationer på förskolan. Jag väljer att kalla Peters problem för känslomässiga 

svårigheter genom hela uppsatsen för att behålla den röda tråden.   

För att kunna avpassa och undersöka hur man bemöter ett barn i en speciell situation behöver 

pedagogen ha flera förmågor och en praktisk klokhet, fronesis. I boken Kunskapsfilosofi 

beskriver idéhistorikern Bernt Gustavsson, fronesis utifrån följande frågor: Hur använder vi 

människor all tillgänglig kunskap? Gör vetandet oss till klokare människor? ( Gustavsson 

2000, s.161). 
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Den metod jag använder mig av är skrivandet i erfarenhetsbaserad essäform. Essäskrivandet 

börjar med ett dilemma, där det inte finns en given lösning. Essä betyder försök, och är ett 

vetenskapligt sätt att undersöka sin egen yrkeserfarenhet.  

 Genom att skaffa mig teoretisk kunskap genom litteratur, samtidigt som jag reflekterar 

över min egen yrkeserfarenhet undersöker jag min erfarenhet. 

  Jag håller med Hammarén när hon skriver att vi människor bär på många olika 

berättelser och att man måste ha modet att återknyta kontakten med berättelsen för att kunna 

undersöka den (Hammarén 2005, s.18). Genom reflektion och diskussion försöker jag som 

författare komma fram till olika lösningar. Jag ska även försöka se mitt dilemma ur olika 

synvinklar. 

 I mina reflektioner tar jag hjälp av olika teorier som är relevanta för mitt dilemma, som 

gråzonsbarn och barn med en fighter-relation till vuxna. Jag har även reflekterat över 

pedagogens och förskolans roll, empati och samarbete med föräldrar. Jag vill även reflektera 

över min egen praktiska klokhet. Gustavsson berättar om handlingsbaserad kunskap som 

kunskap man blir berikad med i sitt praktiska handlande (Gustavsson 2000,s. 138). 

Gustavsson menar att vi människor arbetar efter rutin och vana så länge allt går bra. Det är 

först när vi stöter på problem som vi börjar söka kunskap. Min tolkning av Gustavsson tankar 

är att vi söker kunskap när det uppstår problem för att vi lättare ska kunna förstå problemet, 

och kanske kunna göra något åt det. 
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Reflektion 

Pedagogens roll/ Förskolans roll 

Jag vet att jag som erfaren pedagog kan klara av att arbeta med barn som har känslomässiga 

svårigheter. Vår vardagliga och kontinuerliga kontakt med familjerna är ett viktigt stöd för 

både barnet och familjen. Hur kan jag som pedagog hjälpa barn med svårigheter? Kraven på 

oss förskollärare har ökat och ansvaret är stort. Jag både vill och kan, men känner mig 

samtidigt osäker och rädd inför de nya uppdragen. Det är med skräckblandad förtjusning som 

jag går till mitt arbete som förskollärare och inte barnskötare. Socialarbetaren och 

lärarutbildaren Gunnel Larsson-Swärd menar att det finns ett stort behov av metoder i arbetet 

med barn som behöver särskilt stöd. Vi pedagoger som arbetar på förskolor kan se när ett barn 

avviker från övriga barn i gruppen (Larsson-Swärd 1999, s. 5). 

 

Ibland ställs vi inför svåra känslor på förskolan. Ofta brukar personalgruppen ha en och 

samma bild av det specifika barnet, men ibland är det inte så. Jag vill gärna jobba med Peter 

och få honom funktionell i vår grupp. Däremot har min kollega Sara svårt att handskas med 

Peter. Det blir lätt konflikter mellan oss eftersom vi har olika syn på Peters problem. Sara fick 

inte någon bra start med Peter och hans mamma när Elin redan första dagen frågade Sara om 

hon fick lämna Peter på förskolan. Sara känner sig maktlös och rädd och ber ofta mig om 

hjälp och råd. I min berättelse beskriver jag hur känsligt det är när Sara ber mig ta över vilan. 

Min kollega har inte lika mycket tålamod med Peter och han känner av att Sara är lite rädd för 

honom. Sara vill ha en resurs så fort som möjligt och det vill jag med, men innan dess måste 

vi arbeta med honom här och nu. Det gör mig ont att se Peters agerande i många situationer 

under dagen. Sara skäller på honom även fast jag talat om för henne att han inte förstår. Jag 

känner att jag blir mer och mer personligt involverad. 

 

Agneta Hellström är fil. Kand. och pedagog. Hon skriver i boken Ungar är olika att man som 

nära pedagog kan få svårt att vara objektiv. En pedagog kan få svårt att skilja ut barnets 

svårigheter från sina egna bekymmer med barnets problem (Hellström 1993, s.12). Jag som 

pedagog kan känna osäkerhet och vanmakt inför ett barn som beter sig svårförståeligt. Ofta 

kan vi som arbetar inom förskolan tycka att problemen finns utanför förskolan, t.ex. i 

hemmet. Oavsett vad som orsakar problemen så måste vi arbeta med barnen här och nu. Jag 

måste vara professionell som pedagog när jag arbetar med komplicerade svårigheter hos det 

enskilda barnet. Om jag är medveten och ödmjuk inför uppgiften med Peter är mycket vunnet. 
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Emilie Kinge är förskollärare och specialpedagog. Hon har skrivit boken Empati hos vuxna 

som möter barn med särskilda behov. I boken finns ett avsnitt där Psykologen Finn 

Magnusson påpekar att skolan har en stor betydelse och det är där vår påverkan finns. Både 

förskolan och skolan har stora möjligheter till en positiv utveckling och samverkan med andra 

barn och vuxna (Kinge 2000 s, 25).  

 

Ibland ställs vi inför svåra situationer och frågan är om jag klarar det på egen hand? 

Osäkerheten att man inte har tillräckliga kompetenser inom området är en bidragande orsak 

till oron. Jag vet som pedagog att vilket barn jag än får till barngruppen så är det mitt ansvar 

att se till att det barnet får extra stöd.  Risken är att om man inte får hjälp så bränner man ut 

sig. Att vara på det klara med sin uppgift är nödvändigt för att kunna ta sitt ansvar och för att 

förhindra att bli utbränd (Hellström 1993, s.26).  Vi som arbetar kan kräva en resurs, men då 

sätter man samtidigt igång en karusell med utredningar. Vi pedagoger är inte ute efter en 

diagnos för barnet, utan vi vill bara få hjälp att handskas med problemet.  

 

Professor Peder Haug menar i boken Pedagogiskt dilemma, specialundervisning att barn med 

behov av stöd har samma rättigheter, och att vi pedagoger måste försöka att ge dessa barn 

samma undervisning som de andra. Alla barn oavsett problem ska få en gemensam 

undervisning redan på förskolenivå (Haug 1998, s.24). Den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 

andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (Lpfö 

98,reviderad 2010, s.5). Jag tycker att vi på förskolan arbetar på det viset. Om vi får en resurs 

i dagens läge så blir det en resurs till hela barngruppen, men med fokus på det enskilda barnet. 

Förr var det bättre när man fick en resursperson som ägnade all sin tid till barnet som behöver 

extra stöd. 

 

 Vi måste se till att gruppen fungerar oavsett om det finns extra hjälp eller inte. Vi har 

ofta mycket erfarenhet och kan lära oss att använda våra resurser på bästa sätt, för barnens 

bästa. Hellström anser att det handlar om goda baskunskaper och att man har olika metoder att 

tillämpa i arbetet med dessa barn. Man får dessa kunskaper genom en kombination av 

livserfarenhet, studier, praktiskt handlande och att utbyta erfarenheter med andra (Hellström 

1993, s.27). Vi behöver trygghet och kompetens i vår yrkesroll för att tolerera barns olikheter.  
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Empati 

I min berättelse om Peter har jag fått lära mig att alla pedagoger som arbetar med barn som 

har känslomässiga svårigheter behöver mycket empati för att orka med. Eftersom dessa barn 

både syns och hörs mest i barngruppen så ställer de stora krav på pedagogerna som tar hand 

om dem. Om jag återgår till situationen i berättelsen där Peter först kastar ut tågbanan och 

sedan går vidare till legolådan, så är just sådana utbrott väldigt vanliga i Peters vardag på 

förskolan. Mina kollegor står ibland handfallna och vet inte vad de ska ta sig till. Orsakerna är 

många och det finns inga generella metoder att jobba efter, alla barn är individuella i sitt sätt 

att vara. Barn med känslomässiga svårigheter har ett stort behov av pedagoger som är 

professionella och kompetenta i sin yrkesroll. Hur kan då vi som arbetar med barn öka deras 

empati för andra? 

 

 Kinge beskriver i boken Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov att vuxna 

runt dessa barn måste lära sig att handskas med negativa känslor, vad det innebär att vara 

empatisk och hur vi kan utveckla vår empati i förskolan (Kinge 2000, s.15). Jag vet att Peter 

kämpar med sin kommunikation varje dag, både med barn och vuxna. Han blir utstött ur 

lekarna mycket på grund av att de andra barnen inte förstår honom eller att de är rädda för 

honom. Vi vet också att Peters hemförhållanden är trassliga och att mamman är på väg att ge 

upp. Jag och mina kollegor känner ofta maktlöshet. Kinge menar att alla dessa barn kämpar 

varje dag med sina känslor och sin kontakt med omvärlden. Vi pedagoger måste erkänna för 

oss själva att vi vet och förstår alldeles för lite, samtidigt som barnen testar gränser och kräver 

att vi ska agera (Kinge 2000, s.18). 

 

Det är det inte lätt att som pedagog arbeta med dessa barn om man har 

motstridiga känslor och kanske inte känner empati för just detta barn. Empati är något som vi 

människor har. Det handlar om egna attityder och förståelse. Det handlar om sin egen 

förmåga att förhålla sig till barnet på ett sätt som hjälper det till ökad självinsikt (Kinge 2000, 

s.15).  I mitt arbete med Peter har jag märkt att det inte går att höja rösten eller bli arg. Då blir 

situationen ännu värre. Jag brukar ta Peter i knät och hålla om honom tills han lugnar ner sig. 

Ibland fungerar det och ibland sliter han sig loss och springer iväg. Att kommunicera 

empatiskt med barnet innebär att man måste bortse från barnets handlingar och rikta 

uppmärksamheten till barnets känslomässiga behov.  

  

 Man kan fråga: 

 -Jag förstår om du är lite arg nu, men… 
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Att möta barnen på det viset gör att barnet känner sig uppskattat och sett, istället för stämplat 

och ouppskattat (Kinge 2000, s.62). Peter kommunicerar med sin kropp för det mesta. Han är 

inte ett barn som kan sätta sig ner och teckna eller leka om det han har varit med om eller  

 

gjort. Gör jag rätt som sätter mig ner och tar Peter i knät? Jag försöker verkligen hålla mig 

lugn, men ibland är det svårt att hålla ilskan inne, även fast jag vet att det är meningslöst att 

bli arg på honom. Peter behöver min hjälp att bringa ordning bland sina kaotiska känslor. Vi 

pedagoger måste börja sätta ord på alla känslor Peter har. På så sätt kan vi med vår lyhördhet 

och vårt erkännande av barnets egna uttryck avvärja otrygghet och öka barnets självförståelse 

(Kinge 2000, s.65).  

 

 Monica Fahrman är leg. Psykolog och i hennes bok Barns känslomässiga utveckling kan jag 

läsa att barns känslomässiga beteende påverkas från första stund när de möter sina föräldrar 

för första gången och den pågår livet ut. Det vi alla önskar är en trygg bas där samtliga 

känslor finns för det lilla barnet. Vissa barn möter kärlek och omvårdnad på ett tryggt sätt, 

medan andra barn aldrig får möta sådana känslor (Fahrman 1996, s. 10). 

 

Vi inom förskolan möter barn som utvecklas på ett positivt sätt och de som inte gör det 

(Fahrman 1996, s.10). Det är viktigt att få en helhetsbild av barnet. Genom ett ökat 

medvetande kan vi anpassa oss i mötet med det enskilda barnet (Fahrman 1996, s.10). Empati 

är något som barn måste lära sig tidigt och i en bra relation till föräldrarna. Det är svårt att lära 

sig senare i livet.  

 

I samspelet mellan mor och barn kan man, vilket tidigare nämnts, tala om mammans uppgående 

i barnet. Modern identifierar sig med sitt barn och hennes förhållande till barnet kan liknas vid 

en förälskelse med det totala uppgåendet i den andre. Barn som inte får uppleva detta kommer 

inte heller att själv vara förmögen att förmedla ett uppgående i någon annan (Fahrman 1996, 

s.78). 

 

 Här kan jag relatera till Peter i berättelsen. Redan första dagen såg jag ett avståndstagande 

hos Peters mamma. När Peter och hans mamma kom in i hallen och hälsade på mig för första 

gången fick jag en känsla av att Elin skämdes för sin son. Hon nästan slet fram honom för att 

han skulle hälsa på mig. Känslan kom också när Elin frågar om hon får lämna Peter hos oss 

samma dag. Jag tolkar deras relation som väldigt ansträngd och Elin har ett avvisande sätt 

mor Peter. Har man som barn bemötts negativt kan det vara svårt att se en möjlighet till 

förändring (Fahrman 1996, s.13). Peter slåss mycket med sina kompisar, men blir sällan  
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slagen tillbaka. Han vet inte alls om de känslorna barnen får när han slåss. Innerst inne kanske 

Peter har en längtan att bli sedd och älskad, men han vågar inte ta chansen när den kommer. 

Jag och mina kollegor försöker ge så mycket närhet och ömhet vi kan, men det är inte alltid 

som Peter vill ta emot den. 

 

Gråzonsbarnet 

Jag har upptäckt att det finns många barn inom förskolans värld som är ”gråzonsbarn”. Med 

det menar man barn som avviker i sitt beteende. Dessa barn har diffusa och svåranalyserade 

problem till skillnad från barn som har ett handikapp eller en diagnos (Hellström 1993, s.118). 

Peter finns där någonstans, det är svårt att sätta pekfingret på vad det är. I vårt samhälle idag 

ska alla kunna fungera bra i olika situationer. Det kan gälla allt från koncentration, motorik 

och språk. Dagens samhälle blir ett problem för barn som inte klarar dessa utmaningar. 

 

Det är viktigt att vi inom förskolan förstår och kan hjälpa dessa barn in i dagens 

samhälle. Vårt arbete är viktigt med dessa barn, även när vi står inför nedskärningar och 

alldeles för stora barngrupper. Peter i berättelsen är ett ”gråzonsbarn”.  Han har svårt att 

koncentrera sig, svårt att ta till sig regler och begrepp eftersom han har språk- och 

talsvårigheter. Han är orolig och upplevs därför som störande av både pedagoger och barn. 

Peter är svår att få kontakt med, och samspelet med kompisar och pedagoger är väldigt 

ansträngt. Jag tänker på situationen i min berättelse där Peter kastar leksaker och slår i 

väggarna av ren ilska. När jag tänker tillbaks på den situationen känner jag idag att jag fått 

mycket bra information om hur man ska gå tillväga genom litteraturen. Min berättelse 

utspelade sig för åtta månader sedan, men jag känner mig säkrare i min yrkesroll idag.  

 

 Anette Sandberg är professor i pedagogik och hon menar att barns behov av stöd kan vara 

tillfälliga och övergående, och att alla barn kan behöva extra hjälp ibland (Sandberg 2009, 

s.39). Jag tror att alla barn oavsett koncentrationssvårigheter eller inte, mår bättre i små 

grupper. Där blir alla sedda och barnen får större inflytande och delaktighet.  

 

Kadesjö skriver att vi som pedagoger måste tänka på vilket ansvar vi har för att skapa en bra 

vardagsmiljö för barn med koncentrationssvårigheter, men också för hela barngruppen. Barn 

med koncentrationssvårigheter kan utsättas för orimligt stora påfrestningar i stora barngrupper 

(Kadesjö 2007, s.61). Universitetslektor Kristian Lutz menar att antalet barn med behov av 

stöd har ökat och därför hamnar fler barn utanför. Han skriver att om det bara finns tillräckligt  

med pedagoger och inte alltför stora barngrupper, så kan man hjälpa dessa barn som hamnar 

utanför ramarna (Lutz 2006, s. 27-28). 
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Tyvärr ser det inte ut så på förskolorna idag. Grupperna är alldeles för stora och vi är för få 

pedagoger. I den här gruppen jag beskriver är det tjugotvå barn varav två barn som har resurs 

redan nu. Dessa pedagoger arbetar heltid, men har tjugo timmar var till dessa barn. Resterande 

tjugo timmar är i hela barngruppen.  

 

Jag arbetar heltid, men är borta varje tisdag och sedan har jag en kollega som arbetar deltid. 

Sammanlagt är vi fyra personer som har barngruppen ca hundra timmar i veckan.  Det räcker 

inte på långa vägar och hur ska jag då göra med en liten pojke som Peter? Jag önskar att jag 

en dag når fram till hans mamma Elin och att hon förstår allvaret med en extra hjälp till 

hennes son. Jag och mina kollegor har försökt att underlätta för Peter i barngruppen. Vi har 

delat gruppen i två mindre grupper och vi har märkt att Peter mår bättre när det är färre barn 

runt omkring honom. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 

övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98/10, s.5). 

                    

Vi har flera samlingar under dagen där vi sjunger och ramsar med barnen. Dessa stunder 

fungerar bra för Peter och han är med när vi sjunger. Han sjunger inte själv, men han är 

intresserad och följer de andras rörelser. Vi tänker på Peter eftersom hans språk inte fungerar, 

och med sång är vi en liten bit på väg.  

 

På väggen i vårt personalrum sitter denna fina dikt som är tagen ur boken 

 ”Boken om Boel och Anders”. Den är skriven av Karin Stensland Junker 1980.  

Karin Stensland Junker är en av grundarna till Lekoteket på Blockhusudden i Stockholm.  

Den säger mycket om barnet jag skriver om i min berättelse. 

 

”De ensamma” 

Det faller Dig inte in att tycka 

att hela ängen är mindre vacker 

därför att små och svaga blommor 

växer sida vid sida 

om större och grannare 

Varför tycker vi inte 

Att det ska vara lika självklart 

Att människor får växa upp 

Sida vid sida 

Fastän de är olika utrustade 

( Stensland Junker, 1980). 
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Språk-, tal- och kommunikationssvårigheter 

 Louise Bjar & Caroline Liberg är redaktörer, och i boken Barn utvecklar sitt språk  menar 

dem att en språkstörning först och främst får stora konsekvenser för  barnet självt. 

Kommunikation och samspel med andra människor är viktig för barnets utveckling och 

välbefinnande. Hos barn med språkstörning fungerar inte detta på ett tillfredsställande sätt 

(Bjar & Liberg 2010, s.210).  Hos barnet synliggörs det genom att barnet har en oförmåga att 

kommunicera verbalt med sina kompisar och tar därför till sin kropp istället. 

  I min berättelse återkommer många situationer då Peter tar till sin kropp eftersom ingen 

förstår vad han säger. Peter kastar ofta leksaker i golvet eller slår dem i väggarna. Han måste 

bli väldigt frustrerad och arg när han inte får den uppmärksamhet han så väl behöver. När jag 

beskrev situationen i hallen upplevde jag den som jobbig. Nu efter jag har läst litteratur kan 

jag förstå varför Peter reagerar som han gör. När jag bad Peter att sätta på sig sina skor och en 

väst så förstod han inte vad jag menade och eftersom tillfället gavs och att det var väldigt 

många barn i hallen så tog han till sin kropp för att få min uppmärksamhet. Jag skulle istället 

följt med honom ut i hallen och hjälpt honom med skor och väst. Jag känner en viss skuld 

över att Peter fick ett tillfälle att slå en kompis när jag hade kunnat undvika det helt om jag 

hade varit närvarande i hallen. Peter har svårt att förstå och känna igen ord. Han kan inte 

använda ord som ett redskap. Han har ett pragmatiskt språkproblem. 

Pragmatiska språkproblem innebär att barnet har svårt att känna igen och använda språket socialt. 

Situationen förvärras av att barnet inte förmår att skapa en ömsesidig kontakt. Det kan handla om 

turtagning eller andra outtalade regler för kommunikation (Hellström 1993,s.116). 

Här kan jag känna igen Peter. Vi kan inte som pedagoger tala om för Peter vad vi vill att han 

ska göra, utan vi måste visa och förklara hur han ska göra. Ibland när vi inte riktigt hinner 

med kan man se att Peter tycker att det är jobbigt att han och vi inte förstår varandra. Det blir 

som en ond cirkel när han inte kan ta kontakt verbalt med sina kompisar, utan slår först. De 

andra barnen blir rädda och drar sig undan, ingen vill vara med någon som slår och knuffas.  

Enligt Kadesjö har många barn med koncentrationssvårigheter också en tal- och 

språkstörning, så pass att man behöver en logopeds hjälp, och att den sena talutvecklingen i 

sin tur leder till någon form av utredning.  Det är därför väldigt viktigt att ta reda på om 

språkförseningen är avgränsad eller om det finns någon annan avvikelse i utvecklingen 

(Kadesjö 2007, s.107). 
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Vi behöver verkligen hjälp att komma igång med Peters språk. Vi måste bli mer 

uppmärksamma och lyhörda på Peters olika sätt att kommunicera. Om vi får en logopedhjälp 

kan vi koncentrera oss på att ge Peter specifika och strukturerade träningstillfällen som är 

anpassade enbart för honom och genom att lyssna och hjälpa Peter att knyta ord till vad han 

ser, hör och känner. Att vi på förskolan försöker skapa en språklig miljö där alla barn kan 

växa och utvecklas språkligt är verkligen en angelägen uppgift (Hellström 1993, s.118). Vi får 

arbeta med Peter i sång, dans och rörelselekar där man kan utveckla och träna språket. 

I boken Specialpedagogik i förskolan finns ett kapitel som är skriven av Inger Kristine Löge. 

Hon är förstemanuens på universitetet i Stavanger. Hon skriver att barn kan uppleva att de 

inte har några ord alls eller bara ett fåtal och då kan det vara svårt att uttrycka vad man vill 

och kan. Barnen blir begränsade när det kommer till att utrycka känslor och åsikter. Barn med 

språkliga problem kan vara oroliga och krävande i sina beteenden. De måste använda hela 

kroppen för att ge uttryck för sin förtvivlan över att inte kunna förmedla eller formulera det de 

vill (Löge 1995, s.78). Vid många situationer i min berättelse beskriver jag att det känns som 

om Peter inte förstår vad vi säger, och att vi inte förstår honom.  

 Ett exempel är när jag visar Peter hans skoplats och skåp. Han skriker nej! och sliter till 

sig sin hand. Eller när han har hällt ut hela tågbanan på golvet och jag frågar om vi ska leka 

med den och han bara går vidare till legolådan och försöker hälla ut den.  Jag undrar vad han 

tänkte då eftersom han inte kunde förmedla vad han tyckte till mig.  Enligt Inger Kristine 

Löge ska barn vid 3 års ålder kunna ta del av samtal, förstå enkla frågor och kunna besvara 

dem (Löge 1995, s.86).  
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Fighter-relation 

 

När jag läser Fighter-relationen. Barns kamp med vuxna som är skriven av två danska 

författare, Margot Jörgensen och Peter Schreiner känner jag igen Peters beteende. Hur yttrar 

sig en fighter-relation? Alla barn har olika beteenden, men den kan beskrivas så här: 

 

 Pedagogens tid går åt till att försöka lösa konflikter 

 Barnet retas eller kommer med störande ljud 

 Under måltid välter barnet glaset, kladdar med maten, slamrar med stolen 

 Tar andra barns leksaker 

 Slår de andra barnen 

 Kan bara syssla med en aktivitet åt gången i några ögonblick 

 En samvaro präglad av rastlöshet 

 Barnet får ofta raseriutbrott när pedagogen ingriper 

 

( Jörgensen & Schreiner 1987, s.16). 

 

 

 I min berättelse framgår det att Peter passar in på ovanstående punkter. Han kan inte sitta still 

när vi har samling, han kastar våra leksaker omkring sig för han förstår inte hur man ska göra 

när man leker med dem och han har inget bordskick. Han får ofta raseriutbrott och det enda 

som hjälper är att hålla om honom tills han lugnar ner sig. I berättelsen skriver jag om en 

utevistelse där Peter först knuffar ett barn för att sedan springa ut på gården och kasta sand på 

ett annat barn. Alla situationer sker fruktansvärt fort och vi pedagoger hinner sällan med att 

förutse allt som händer. Vi tillrättavisar och försöker få Peter att förstå att det han gör är fel 

flera gånger om dagen. Vi inser att alla dessa tillrättavisningar är bortkastade. Peters 

förhållande till de andra barnen är ofta problematiskt. 

 

 När pedagogerna väl har mer tid för det enskilda barnet, kan barnet vända och bli en ”riktig 

ängel” att ha att göra med. Pedagogerna blir mer uppmärksamma på barnets sinnesstämning  

och då inser man som pedagog att man behöver en extra resurs för barnet (Jörgensen & 

Schreiner 1987, s.17). Föräldrar till de andra barnen framför titt som tätt klagomål om knuffar  
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och bitningar. Här kan det gå så långt att föräldrar hotar att byta förskola eller att fighter-

relation barnet får byta avdelning. Även här vet jag att jag har föräldrar på min avdelning som 

har krävt mer resurser på grund av Peters framfart. Det känns som ett misslyckande från vår 

sida eftersom vi inte kan övervaka Peter hela tiden.  

 

Jag kan känna igen Peters mammas beteende. Hon lämnar Peter tidigt på morgonen och 

hämtar honom sent.  När hon väl kommer vill inte Peter följa med. Han vägrar att klä på sig 

och det blir mycket bråk i hallen. Modern står maktlös och hon funderar mycket på vad 

personalen och de andra föräldrarna ska tänka. Antingen måste hon lova något extra eller så 

får hon släpa iväg med ett skrikande och protesterande barn (Jörgensen & Schreiner 1987, 

s.18). Antagligen så fortsätter bråken hemma. Där går mina tankar till första delen i min 

berättelse när Peters mamma vill lämna Peter första dagen på förskolan. Jag kommer ihåg hur 

chockad jag blev, men nu i efterhand kan jag förstå att hon har det jobbigt med Peter hemma. 

Jag baserar mina tankar på detta eftersom Peters mamma har ett avståndstagande sätt mot 

Peter, men även till oss pedagoger. 

 

  I en fighter-relation blir den vuxne så småningom van vid att inte kunna genomföra 

saker och ting med sitt barn. Man känner maktlöshet. Den vuxne som ännu inte gett upp kan 

övergå till en planering präglad av hopp, men kan inte ta något för givet. Som vuxen försöker 

man undvika de värsta situationerna (Jörgensen & Schreiner 2001, s. 70-71). Jag tolkar Elins 

beteende som att hon tycker det är pinsamt och jobbigt att Peter beter sig som han gör. Hon 

frågar aldrig hur dagen har varit eller om Peter har ätit bra, för hon vet innerst inne att han inte 

sköter sig. Jag tror att Elin inte orkar höra ifrån oss varje dag att Peter är ett jobbigt barn. 
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Samarbete med föräldrarna 

 

”Om det bara vore en fråga om att ta hand om barnen – men föräldrarna!” (Hellström 1993, 

s.181) 

 

Jag har pratat med Peters mamma om logopedhjälp i snart åtta månader utan att det händer 

någonting. Vad gör man med föräldrar som inte tar sitt ansvar?  

 I just det här fallet med Peter är det svårare att få ett riktigt grepp om hur vi ska gå till väga.  

Hur ska vi som arbetar med Peter göra för att få kontakt med Peters mamma. Hur ska vi göra 

för att få henne att förstå allvaret i att Peter behöver hjälp. Jag är rädd att jag tappar mitt 

yrkesmässiga förhållningssätt om jag går in och konfronterar henne med de här frågorna. Jag 

värnar om min integritet samtidigt som jag är frustrerad. Jag känner att jag måste få henne att 

förstå att vi behöver hjälp med Peter. Eftersom hon aldrig stannar kvar, utan verkar ha bråttom 

därifrån är det svårt att få en samtalstid som fungerar. Jag vill bara att vi ska få en bra hjälp 

och att Peter får en bra start på sitt liv i förskolan. Vad händer när han börjar i skolan? Jag vet 

att Peters mamma har en jobbig livssituation eftersom hon talade om det under inskolningen, 

och då känns det ännu svårare att komma med dessa frågor. Jag vill inte såra henne, men 

samtidigt gör jag det här för att hjälpa hennes son. Jag tror att hon vet innerst inne att Peter 

har det jobbigt, men vill samtidigt inte konfronteras med oss. Det kanske är därför hon har så 

bråttom när hon hämtar och lämnar? 

 

Hellström menar att föräldrar som man som pedagog kan uppleva som jobbiga är de som är 

skygga och undflyende. De som medvetet undviker kontakt när man försöker berätta något 

om deras barn. Varför blir det så här med en del föräldrar, ofta dem som man verkligen skulle 

behöva nå med tanke på deras barn? (Hellström 1993, s.183). Vi som arbetar med Peter 

kanske inte förstår hur otroligt känsligt och laddat det kan vara för Peters mamma. Oavsett 

Peters hemsituation så måste jag få till ett samtal med Peters mamma snarast. Jag vet att jag 

har Elins förtroende och vi har en bra relation. Har hon några frågor kommer hon oftast till 

mig. Jag tror att Elin ser att Peter mår bra hos oss, men det räcker inte! Vi kan inte börja 

kartlägga Peter med åtgärdsprogram och logopeder utan hennes vetskap.  

 

 

 

 



28 
 

Om jag som förskollärare uppfattar att ett barn har svårigheter så ska jag naturligtvis prata 

med barnets föräldrar. Väntar man för länge med att diskutera barnets problem med 

föräldrarna kan det bli dramatiskt och laddat eftersom man burit sin oro så länge (Kadesjö 

2007, s. 236). 

 

Om Elin är medveten om Peters problem så är det viktigt att vi pedagoger förstår vad en 

förälder går igenom och vad det innebär att ha ett barn med känslomässiga störningar. Vi som 

pedagoger får lättare att förstå våra egna konflikter med barnet, varför han reagerar som han 

gör. De flesta föräldrar i dagens samhälle arbetar hel eller deltid. Många föräldrar har dåligt 

samvete för den lilla tiden de kan vara med sina barn. De känner sig otillräckliga. För 

föräldrar med barn som har känslomässiga störningar blir det dubbelt upp av påfrestningar. 

Barnen får utbrott och en känsla av att vara förfördelat och med sin rastlöshet och 

otillfredsställelse kan barnet få föräldrar att känna förtvivlan, ilska och uppgivenhet (Kadesjö 

2011, s.233).  

 

Verkligheten är ju den att föräldrar faktiskt har gett oss ett uppdrag. De har anförtrott oss det 

finaste de har, nämligen sitt barn. Det är vårt ansvar, inte förälderns, att se till att barnets vistelse 

hos oss blir bra och utvecklande, också om det är ett barn med problem och även om dessa 

problem kan ha sin uppkomst i barnets hemsituation”( Hellström 1993, s.187). 

 

Vi som arbetar dagligen med Peter ser att han mår bra hos oss och att han är trygg i gruppen 

och med oss pedagoger. Vi ska se till att Peter får det stöd han behöver i alla vardagliga 

situationer, även i det sociala samspelet. 

 

Familjeterapeuten Jesper Juul anser att föräldrar idag inte kan skilja på vad barnen har lust till 

och vad de behöver. Han menar att service inte är kärlek, utan service. Att leksaker inte är 

kärlek, utan leksaker. Ju mer föräldrar tränger sina behov åt sidan, desto mindre personliga 

blir de och därmed mindre nuvarande kärlek (Juul 1998, s.70-71).  

Sätter föräldrar gränser? Vissa föräldrar provar demokratiska principer och blir av och till 

utmattade av de ändlösa diskussionerna. Andra låter barnens lust och otillfredsställelse 

vägleda familjen, vilket leder till att de går vilse (Juul, 1998, s. 16). Resultatet blir ofta att 

barnen blir en plåga för sin omgivning eftersom de behandlar all social gemenskap som om 

det bara var för deras skull. Inte för att de är asociala, men för att deras familj fungerar så 

(Juul 1998, s. 71). 

 

 Jag som har arbetat länge inom barnomsorgen kan tycka att ganska små barn ofta får sin vilja 

igenom. De verkar styra allt som händer i familjen. Kan det vara så att samhället idag är  
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uppbyggt så att föräldrar måste arbeta mycket, de har inte tid för familjen och för att slippa 

konfronteras med sina barn, så får barnen sin vilja igenom. 

 Jag ser det dagligen på förskolan. Jag kan tänka mig att Peters mamma låter Peter bestämma 

det mesta för att undvika konflikter. Det finns barn som är osäkra på kontakten med sina 

föräldrar och föräldrar som är osäkra på sina barn. När ett barn känner sig osäker på 

förälderns gränser blir det otryggt och ensamt. Det finns barn som inte söker gränser, de 

saknar kontakt. Föräldrarna finns men kommunikationen är bristfällig. Det handlar om att 

föräldrarna inte kan få värmen från hjärtat att strömma ut genom munnen (Juul 1998, s.34-

35).  

 

På förskolan har vi många regler och rutiner för att allt ska fungera i barngruppen. Om ett 

barn börjar hos oss och aldrig har haft rutiner och gränser hemma blir det väldigt jobbigt för 

barnet att helt plötsligt förhålla sig till regler på förskolan. I Peters fall har vi pedagoger från 

första början satt gränser för Peter. Vi insåg fort att Peter inte visste vad som förväntades av 

honom. Nu finns alltid en vuxen i rummet för att vägleda Peter och hjälpa honom i det sociala 

samspelet med kompisar. Jag och mina kollegor får börja med att kartlägga Peter och beskriva 

de behov och svårigheter som han har. 

 

Kartläggning 

 Med kartläggning menas att man som pedagog måste skaffa sig kunskap om det specifika 

barnet man ska kartlägga. Vad har barnet för problem? Hur kommer det till uttryck i konkreta 

situationer på förskolan?  För att kunna göra en planering av det enskilda barnet måste vi först 

och främst göra observationer och dokumentera Peters beteende och utveckling. Bäst är att 

observera i de vardagliga situationerna som lämning, hämtning, måltider, lek och skapande 

(Hellström 1993, s.170). Vi måste också få Peters mamma involverad i hennes barns 

svårigheter. Dock bör vi vänta med att prata med Peters mamma tills vi har formulerat en 

handlingsplan. Det kan vara så att vi annars lägger över vår oro för Peter på mamman.  

  Observationerna måste göras i ett medvetet och bestämt syfte. Observationerna är en bra 

hjälp för att beskriva barnets beteende så objektivt som möjligt (Larsson-Swärd 1999, s.24). 

Med flera observationer kan vi få en bild av Peters starka och svaga sidor. Vi får däremot akta 

oss så det inte blir fokus på hans svaga sidor. Han ska inte bara träna på sina svaga sidor, utan 

han behöver hitta en väg runt svårigheterna (Hellström 1993, s.173).  

 

 



30 
 

 

Vi ska ta hjälp av en psykolog från vår stödenhet. Hon har varit på förskolan och hjälpt oss 

förr. Det behövs mycket kunskap om barns utveckling innan man kan göra en handlingsplan 

och där kan psykologen stötta oss. Ett bra första steg är att skapa en struktur för Peter i 

vardagen på förskolan. Han behöver en trygg grund att stå på. Barn med ett avvikande 

beteende har svårt att organisera och skapa sammanhang i sin tillvaro. Barn med avvikande 

beteende behöver rutiner och det är vi vuxna som måste hjälpa barnen med det (Kadesjö 

2007, s.165). Det är vi vuxna som måste vara tydliga med hela vår uppenbarelse om så krävs 

för att visa vad som gäller (Kadesjö 2007, s.167).  Jag och mina kollegor måste också se till 

att miljön kring Peter inte blir stökig och orolig. Det märks på en gång om vi är för få 

pedagoger en dag. Det är viktigt att Peter får sina fasta rutiner vid på och avklädning, vid 

samlingen och vid matsituationen. Vi måste hela tiden tänka på Peters förrutsättningar genom 

att vi sitter bredvid vid samlingar och måltider. I hallen vid av och påklädning behövs en 

vuxen som kan sätta ord på vad Peter behöver göra. För oss pedagoger är det svårt att hitta en 

balans i vardagen på förskolan. Att hitta en balans där vi kan begränsa alla intryck för både 

Peter och de andra barnen. Peter behöver en tätare och tydligare feedback än de andra barnen. 

Om det går för lång tid mellan handling och reaktion från oss vuxna har han svårt att förstå 

sambandet. 

  Här nedan har jag satt in en dikt som förskolan har på väggen i personalrummet. Dikten 

är skriven av en privatperson som har ett barn med Downs syndrom. Jag tänker på Peter när 

jag läser den. 

                         Jag kallas ett barn med särskilda behov. 

Barn med särskilda behov blir så lätt 

barn med särskilda besvär. 

Barn med särskilda besvär blir så lätt 

”särskilda” 

Särskilda barn blir så lätt isär-skilda. 

Isär-skilda barn får så lätt 

särskilda behov. 

Särskilda behov är inte särskilda 

            – bara STÖRRE - 

          

            STÖRRE BEHOV har väl även du   

         

                              … ibland (Berit Schaub) 
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Slutord 

Jag har under skrivandets gång insett att Peters känslomässiga svårigheter säkert började 

redan när han var väldigt liten. Han har inte fått lära sig vad empati är och hur det känns. Av 

det jag har sett, så är förhållandet mellan mor och son väldigt ansträngt. 

 Frågan är om han är ett gråzonsbarn eller om han ”bara” har en fighter-relation till oss 

vuxna?  Gråzonsbarn har problem som är diffusa och svåranalyserade. De behöver ofta en 

personlig och nära vuxenrelation där tolerans för barns olikheter är den viktigaste 

förrutsättningen. Ett barn i en fighter-relation har mer problem med att komma överens med 

vuxna. Många av dess barn har kommit på hur de ska kunna driva igenom sin vilja. Fighter-

relations barnen blir omöjliga att handskas med och de vuxna ger upp till slut. 

Jag tror inte att Peter agerar helt medvetet. Min slutsats blir därför att han är ett gråzonsbarn 

som man får stötta och hjälpa genom förskolan. Min förhoppning är att göra ett så bra arbete 

för Peter att han kan fungera i skolan. Jag har fått en djupare förståelse, en praktisk klokhet 

för Peters problem och det känns både lättare och lugnare när han får sina utbrott. Jag känner 

att mitt skrivande har väckt många känslor hos mig och jag har fått många aha- upplevelser 

genom litteraturen som jag läst. Med litteraturens hjälp har jag kunnat reflektera över mitt 

beteende när det gäller Peter. Jag har fått en annan förståelse för hur viktigt det är att jag som 

pedagog verkligen ser till både hur miljön ser ut på förskolan och hur jag ska strukturera en 

bra vardag för Peter. 

Jag har insett hur viktigt det är att språket och kommunikationen fungerar och utvecklas för 

Peters samspel med barn och vuxna. När vi tränar språket dagligen och lär Peter att sätta ord 

på känslor istället för att slåss så har vi kommit en bit på väg. 

Jag har lärt mig genom litteraturen att många barn med känslomässiga svårigheter har 

problem med just empati. Jag har också insett hur viktigt det är hur jag som vuxen bemöter 

dessa barn på förskolan. Hur betydelsefullt samspelet är mellan barn-barn, barn-föräldrar, 

barn–pedagoger och pedagoger-föräldrar. Samarbetet mellan mig som pedagog och föräldrar 

är så viktigt, mer än någonsin när den inte fungerar tillfredsställande.  

Jag får tänka på att alla föräldrar kanske inte har samma behov av få veta, eller att de har så 

mycket skuldkänslor att de inte orkar ta tag i problemet just nu. För mig är det självklart att 

reda ut problemet här och nu, men för föräldrar till barn med ett avvikande beteende kan det 

vara väldigt svårt. Alla föräldrar vill ha ett barn som beter sig normalt, ett ”drömbarn”. Det 

viktigaste är att kunna samarbeta tillsammans. 
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 Om jag ligger ett steg före så kan jag kanske undvika konflikter som uppstår i vardagen 

kring Peter. Jag och Peter får arbeta mycket med empati och det sociala samspelet. Jag känner 

att jag har utvecklats och blivit mer självsäker i min yrkesroll. Ansvaret känns inte lika tungt 

när man förstår hur mycket man kan stötta barn med känslomässiga svårigheter i förskolan. 

Jag får använda min praktiska klokhet och förebygga misslyckanden för Peter. Min nästa 

utmaning blir att observera Peter i alla vardagliga situationer hos oss. Med observationernas 

och reflektionernas hjälp ska jag fokusera på att Peter får en bra vardag och att han utvecklas 

känslomässigt. 
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