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Med denna studie vill vi synliggöra vilka rutiner och arbetssätt som används på 

förskolan i arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vidare tar vi reda på hur 

barns sociala och emotionella utveckling kan påverkas om de inte får det stöd de 

behöver. Vi har kombinerat semistrukturerade intervjuer med deltagande 

observationer. Teorierna vi har utgått från är Tomkins affektteori och Tillich 

ångestteori. Genom teorierna kan vi förstå att när barn ges delaktighet och 

inflytande stärks deras självkänsla. Studiens huvudsakliga slutsats är att 

samverkan mellan förskolepersonal, förskolechefer och specialpedagoger ska 

fungera för att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande för barn som är i 

behov av särskilt stöd. Samarbetet mellan förskolepersonal, förskolechefer och 

specialpedagoger är förutsättningen för att skapa en förskola som präglas av 

positivitet som på sikt utvecklar barns sociala och emotionella utveckling. 

_______________________________________________________
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1 Inledning 

 
Vi har genom vår erfarenhet och under en tidigare genomförd undersökning sett 

att förskolepersonalens ledarskap är fundamental för att kunna möta barnen på ett 
socialt och emotionellt plan. I vår tidigare studie framkommer det att förskolepersonal 
som har en humanistisk och demokratisk ledarstil skapar bättre möten och relationer 
tillsammans med barnen. Deras kompetens är en grundfaktor för relationsbyggandet 
och för att skapa meningsfulla sammanhang för de enskilda barnen. Under vår 
verksamma tid inom förskolan har vi uppmärksammat barn som är i behov av särskilt 
stöd. Vi har sett att förskolepersonal på olika förskolor bemöter dessa barn på olika 
sätt, det vill säga, hur de planerar, genomför och följer upp sitt arbete med barnets 
bästa i åtanke. Processen har sett olika ut hos de olika förskolorna. Det vi funderar över 
är hur barn i behov av särskilt stöd ges delaktighet och inflytande i de pedagogiska 
verksamheterna och hur barnen kan påverkas på ett socialt och emotionellt plan. Med 
särskilt stöd menar vi att barnen inte nödvändigtvis har en diagnos i bakgrunden utan 
att barnen på ett eller annat sätt har väckt funderingar hos förskolepersonalen.  

Tittar vi närmare på förskolans styrdokument framgår det i skollagen (SFS 
2010:800) att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Den pedagogiska 
verksamheten ska erbjuda barnen en trygg omsorg med utgångspunkt med en 
helhetssyn på det enskilda barnet och dess behov. Vidare framgår det att barn som är 
i behov av särskilt stöd ska få det stöd som de behöver och att stödet ska ges oavsett 
vilken karaktär det är på barnets behov. Det ligger i förskolechefens ansvar att se till 
att barnet får det stöd som han eller hon behöver. I ett annat styrdokument, förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016a), som möjligen är det mest centrala dokumentet för den 
svenska förskolan lyfts det fram att innehållet i verksamheterna ska anpassas till de 
barn som vistas i förskolorna. Det betyder att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
stöd ska få det stöd de behöver. Innehållet i de pedagogiska verksamheterna ska 
utformas utifrån barns behov och förutsättningarna. Enligt vår mening framgår det 
tydligt i styrdokumenten hur arbetet ska läggas upp och vem som har det yttersta 
ansvaret för att uppdraget ska genomföras. Dock framkommer det av skolinspektionen 
(2017) att förskolepersonalens samsyn kring hur arbetet ska bedrivas, hur väl 
implementerade rutinerna är och om förskolecheferna har gett tillräckligt med stöd 
och vägledning till personalen. Detta är avgörande faktorer som påverkar hur arbetet 
läggs upp, genomförs och utvärderas i enlighet med styrdokumentens mål.  

Det ska också tilläggas att Skolinspektionen (2017) menar att den aktuella 
forskningen är begränsad i ämnet och att den senaste rapporten är publicerad av 
Skolverket 2008. Vidare hävdar skolinspektionen att kunskapen om förskolors arbete 
med barn i behov av särskilt stöd är snäv och att det är oklart hur de svenska 
förskolorna klarar av uppdraget. Vidare menar skolinspektionen att deras regelbundna 
tillsyn inte ingår i deras uppdrag. Det har heller inte varit något område myndigheten 
har granskat tidigare.  

Skolinspektionens rapport blev offentliggjord 10 november 2017. Att området inte 
har prioriterats under senare tid förefaller egendomligt anser vi. Särskilt med tanke på 
att man redan för 400 år sedan hade stort fokus på att skolan skulle utformas efter de 
enskilda individernas förutsättningar och behov. Johan Amos Comenius verk, 
Didactica Magna, är ett av didaktikens och pedagogikens centrala grundpelare som 
färdigställdes 1632. Comenius hade stort inflytande och betydelse över det svenska 
utbildningssystemet på grund av hans idéhistoriska filosof. Att möta enskilda 
människors behov och förutsättningar var, enligt Comenius (1999), viktigt redan under 
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1600-talet och med tanke på att det även står i dagens läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016a) är det fortfarande en viktig aspekt att tänka på inom förskolans 
verksamhet. Detta då det framkommer i läroplanen att förskolan ska utformas efter 
alla barns behov.  

Comenius menade att läraren bör ha en nyfiken inställning och vara lyhörd för de 
u ttryck barnen/eleverna ger. Detta skulle ge läraren de förutsättningar som behövdes 
för att hjälpa barnet i sin utveckling. Vikten var också att innehållet i skolan skulle 
anpassas till barnen/elevernas individuella behov och förutsättningar. Bland annat 
skriver han, något som kan anses vara kontroversiellt i dagens mening, men som ändå 
poängterar vikten av alla. 

 
Att några av naturen förefaller sig tröga och obegåvade, betyder ingenting. 
Detta förhållande snarar talar för och kräver, att bildningen bör stå alla till 
buds. Ty ju trögare och omöjligare någon är av naturen, desto mer är han i 
behov av hjälp för att så långt som möjligt befrias ur sin djuriska slöhet och 
dumhet (Comenius, 1999. s, 93).   

Våra värderingar grundar sig i det demokratiska samhälle som vi lever i. Alla har 
rätt till yttrandefrihet och möjlighet att påverka och ha inflytande över sin egen vardag. 
Detta är även något som förskolans styrdokument (Skolverket, 2010; Skolverket, 
2016a) betonar. De barn vi undervisar idag är de som kommer att växa upp, bo, arbeta 
och leva i samhället. Vikten ligger i att alla, oavsett vilket behov av stöd barnen är i, ska 
få möjlighet att med värdighet och integritet leva i det demokratiska samhället som 
Sverige står för. Därför ligger vikten att som förskolepersonal bland annat involvera de 
enskilda individerna i utformningen av förskoleverksamheterna. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johanssons (2010) menar att barns kognitiva, sociala och emotionella 
utveckling grundläggs redan under barnens vistelse i förskolan och att barnens 
erfarenheter i förskolan har betydelse för deras utveckling och lärande under hela 
deras liv. Heckman (1999) har i sina studier visat att om förskolpedagogiska 
verksamheter får de resurser de behöver för att möta barn i behov av särskilt stöd 
tjänar samhället finansiellt på investeringen. Vidare menar Heckman att kostnaden 
skulle vara betydligt högre om resurserna var tvungna att tillsättas i senare delen av 
barnens liv. 

Det vi vill undersöka med vår studie är hur barn i behov av särskilt stöd ges 
möjlighet till inflytande och delaktighet och hur förskolor planerar, genomför och följer 
upp arbetet med arbetslag och eventuella specialpedagoger. Vi anser därmed att vår 
studie är adekvat för det förskolpedagogiska området. 
 

1.1 Problemområde 

I förskolans styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2016a) framgår det att alla 
barn ska ges inflytande och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Under vår tid 
i förskolan har vi stött på barn som har betraktats som utmanande, bråkiga, jobbiga 
eller på något annat något sätt som har väckt funderingar hos förskolepersonalen. I 
vårt möte med dessa barn har det i vissa fall varit en specialpedagog inkopplad och i 
andra fall inte. Utifrån vår värdegrund, som förskolan också vilar på, ska alla barn 
oavsett vilka förutsättningar och behov de har ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande i de pedagogiska verksamheterna. 
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1.2 Syfte & forskningsfrågor 

Vår studie ämnas till att undersöka förskolors olika arbetssätt i att göra barn i 
behov av särskilt stöd delaktiga i de pedagogiska verksamheterna. Vidare vill vi 
problematisera hur de enskilda barnen i barngrupperna kan komma att påverkas 
socialt och emotionellt. Följande frågeställningar blir därför centrala att undersöka. 

• Hur ser förskolornas arbetsrutiner ut för att göra barn i särskilt behov av stöd 
delaktiga i den pedagogiska verksamheten? 

• Hur kan barnens emotionella och sociala utveckling påverkas av 
förskolepersonalens bemötande? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenterar vi bakgrund till uppsatsen och begreppsbeskrivningar. Här 
redogör vi för relevant litteratur och tidigare forskning. Vidare presenterar vi det 
teoretiska ramverk vi valt att utgå från.   

I kapitel 3 förklarar vi vilken datainsamlingsmetod vi valt att använda oss av samt 
vad det är för tillförlitlighet och äkthet i den metod vi använder oss av. Vi gör även en 
kort sammanfattning av vad de etiska kraven handlar om.  

I kapitel 4 finns resultat och analys. Det börjar med empirin. Efter det fortsätter 
kapitlet där vi tolkar resultatet utifrån de teoretiska ramverk vi valt samt kopplar 
litteratur och tidigare forskning. Tolkningen delas upp i två delar, där varje 
forskningsfråga kopplas till varsin del. Kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning.  

Sista kapitlet är kapitel 5. Under detta avsnitt diskuterar vi resultatet och 
presenterar studiens slutsats. Vidare diskuterar metod och studiens tillförlitlighet och 
äkthet. Sedan presenterar vi hur man kan forska vidare inom området. Slutligen 
diskuterar vi undersökningsområdets förskolpedagogiska relevans. 

 

2 Bakgrund 

Under avsnittet presenterar vi tidigare forskning som knyter an till syftet med 
studien. Under det här avsnittet redogör vi även för det teoretiska ramverk som vi i vår 
studie utgår från. 

 

2.1 Begreppsbeskrivning 

I det här avsnittet beskriver vi begreppet barn i behov av särskilt stöd, vad vi menar 
med barns sociala och emotionella utveckling samt vad som innefattar 
förskolepersonal. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Det finns ingen entydig beskrivning om vad barn i särskilt behov av stöd innebär. 
Vi har valt att utgå från Skolverkets allmänna råd med kommentarer som reviderades 
2016 för att tydliggöra vad vi menar med begreppet barn i behov av särskilt stöd. 
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Skolverket (2016b) menar att alla barn behöver stöd i sin utveckling någon gång under 
tiden på förskolan, vissa behöver särskilt stöd under tillfälliga perioder medan vissa 
barn behöver det kontinuerligt genom hela förskoleperioden. Ett barns stöd i förskolan 
kan ges på grund av barnets sociala förhållande, om barnet har någon form av 
funktionsnedsättning, sjukdom eller har svårigheter att ta till sig utbildningen på 
grund av andra orsaker. Barnets behov av särskilt stöd ska ses utifrån det som sker i 
förskolan. Alltså, de möten, aktiviteter och den miljö som påverkar barnet. Stödet ska 
relateras till situationerna och inte barnet i sig. Detta innebär till exempel att barn i 
behov av särskilt stöd kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Hur 
förskolepersonalen bemöter barnet är också avgörande för hur barnet upplever 
förskolan. Det är också viktigt att det framhålls att barn i behov av särskilt stöd inte 
ska ses som subjekt för specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska insatser. 
Dock ska det understrykas att i vissa fall kan det vara nödvändigt att komplettera stödet 
med någon specialist. 

Begrepp som vi har stött på som innefattar begreppet behov av särskilt stöd är 
bland annat: barn som väcker funderingar, annorlunda barn, utmanade barn, 
bångstyriga barn, barn som är utåtagerande, bråkiga barn och besvärliga barn (Se 
bland annat: Dolk, 2013; Gerland, 2015a; Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 2012). Dessa 
begrepp förekommer bland annat i de förskolorna vi har utfört våra undersökningar. 
Det betyder nödvändigtvis inte att barnen som är i behov av särskilt stöd har en diagnos 
i bakgrunden. Vi kommer att använda oss av begreppet barn i behov av särskilt stöd 
kontinuerligt genom rapporten för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren. Vi vill 
inte att det ska råda någon förvirring i den begreppsdjungel som finns. Vi vill även göra 
läsaren medveten om att svårigheten har varit att dra gränsen för vad som utgör ett 
särskilt stöd vilket också skolinspektionen (2017) pekar på. Därav har vi nämnt olika 
begrepp som vi anser är relevant för det område vi undersöker och samlat det under 
begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

 

Social och emotionell utveckling 

Med social utveckling menar vi hur barn integrerar med varandra och utvecklar 
sina sociala förmågor för att skapa och upprätthålla relationer med varandra. 

Med emotionell utveckling menar vi hur barn kan påverkas emotionellt beroende 
på hur de blir bemötta av pedagoger och andra barn. 

 

Förskolepersonal  

Vi vill även förtydliga att vi under resultatavsnittet kommer att använda oss av 
förskolepersonal som innefattar: Förskollärare, barnskötare, resurs samt vikarier som 
arbetar inom förskoleverksamheter. 

 

2.2 Tidigare forskning och litteraturöversikt  

Enligt Sandberg och Norling (2014) har begreppet barn i behov av särskilt stöd 
framkommit för att särskilt framhäva att det är innehållet i de pedagogiska 
verksamheterna som brister snarare än att det är barnet som avviker. En tidigare 
formulering, barn med särskilda behov, pekade snarare på att det är barnet som 
avviker än den rådande miljön. Det framgår i regeringens proposition (2004/05:11) att 
särskild vikt ska läggas på att utvärdera förskolans måluppfyllelse och inte de enskilda 



 

Karlsson & Moberg   Självständigt arbete 
HT17  

5 

barnens prestationer eller resultat. Myndigheten betonar att det enskilda barnets 
utveckling och lärande ska vara en dialog mellan vårdnadshavarna och förskolans 
personal. Dock ska förskolan vara tillgänglig för alla barn med ett särskilt ansvar för 
barn i behov av särskilt stöd. I enlighet med Heckmans (1999) studie pekar regeringens 
proposition (2004/05:11) på att ju tidigare insatserna ges till barn i behov av särskilt 
stöd desto större är möjligheten att det går att förebygga problem som annars skulle 
uppstå i skolan eller senare delen av barnens liv. Vidare framgår det av propositionen 
att när personaltätheten minskar och barngrupperna blir större desto högre blir 
tendenser att barn i förskolan behöver särskilt stöd. Vidare menar Sandberg och 
Norling (2014) att det finns för lite forskning och dokumentation kring hur arbetet 
läggs upp för barn som är i behov av särskilt stöd. Något som är fastställt är att 
personalen i förskolan saknar både tid och kompetens kring hur de ska reflektera och 
diskutera i hur de ska tillämpa arbetsmetoder för att möta alla barn. Även de barn som 
är i behov av särskilt stöd. Det ska också tilläggas, enligt Almqvist (2014), att barns 
engagemang i förskolan är en av de viktigaste påverkansfaktorerna för att barnen på 
sikt ska engagera sig i skolan och i andra områden senare i livet. 
 

2.2.1 Barn i behov av särskilt stöd – lärande och utveckling 

Enligt Björck-Åkesson (2014) är barns första levnadsår en kritisk tid för deras 
sociala och emotionella utveckling. Samspel, lek, lärande, engagemang och delaktighet 
ska ses som ledstjärnor i förskolan. För att barnen ska kunna vara delaktiga och aktiva 
individer behöver de få sina fysiska behov tillgodosedda så som mat, vila, sömn och 
rörelse. Barnen behöver också kontakt, samspel, stimulans och möjlighet att utveckla 
och använda alla sinnena. Vidare behöver de också få uppleva och få sina känslor 
bekräftade. Förskolepersonal har en viktig uppgift att möta de enskilda barnen genom 
att skapa en tydlig struktur och agera som de goda ledarna som lyfter in alla barn även 
de i behov av särskilt stöd i den pedagogiska verksamheten. Vidare pekar Björck-
Åkesson på att förskoleverksamheterna, varhelst de anordnas, ska vara likvärdiga och 
utgångspunkten ska vara att de ska anordnas efter barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innebär att resursfördelningen kommer att se olika ut beroende på hur 
behovet ser ut i de olika förskolorna. Dock framhåller Lundqvist, Allodi Westling och 
Siljehag (2016) att vikten ligger i att förskolepersonalen ska ha möjlighet att träffa 
annan personal för att utbyta kunskaper och erfarenheter för att öka sin förståelse för 
att kunna möta den mångfald av barn som finns i förskolan. Enligt skollagen (SFS 
2010:800) ska barn i behov av stöd få det stöd utformat efter deras behov. Dock 
framhåller Björck-Åkesson (2014) att det finns kommuner som inte lever upp till lagen 
och att bristande resurser för barn i behov av särskilt stöd är detta ett problem. Enligt 
Nilholm (2007) ska skolmisslyckanden inte ses utifrån barnet utan snarare bör det ses 
utifrån hur den rådande strukturen ser ut i miljön. Barnens olikheter ska därmed ses 
som resurser för hur innehållet i verksamheterna kan utformas. Vidare menar Björck-
Åkesson (2014) att det är bättre att arbeta förebyggande med att skapa en struktur och 
ett innehåll som möter de barn som är i behov av särskilt stöd. Vidare menar 
författaren att det är svårt att reparera den skada som kan ske i efterhand om barnen 
inte får det stöd som de behöver. Förebyggande åtgärder kan vara att både genom 
generella insatser i förskolemiljön som riktas till alla barn och insatser som utformas 
efter de enskilda barnens behov och förutsättningar. Exempelvis lyfter författaren fram 
att det kan handla om utformningen av lokaler, belysning, olika hjälpmaterial som 
används vid lek och aktiviteter. Det kan också handla om hur barnet placeras vid 
samlingen och hur barnet bemöts av pedagoger och andra barn. Enligt Björck-Åkesson 
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(2014) och Nilholm (2007) är förutsättningen för att möta barnen att granska 
verksamheten och synliggöra barnens interaktion i relation till andra barn, material 
och miljö. Detta ger pedagogerna möjligheter att upptäcka barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver stöd. Författarna i enlighet med Akalin, Demir, Sucuğlu, Bakkaloğlu 
och İşcen (2014) betonar att dilemmat är att ge alla barnen lika möjligheter till lärande 
och utveckling och samtidigt utforma verksamheten efter barnens behov och 
förutsättningar. Vidare menar Björck-Åkesson (2014) att vikten ligger i att hjälpa barn 
som är i behov av särskilt stöd, dels för att förskolan är en kritisk tid för deras 
utveckling och dels för att förskolan utgör det första steget i en lång process där barnen 
utvecklar egenskaper och kunskaper för framtiden. Sandberg och Norling (2014) 
menar att om barn som är i behov av särskilt stöd ingår i sammanhang där de är 
ensamma om sitt stöd är risken att de går miste om att bli delaktiga i flera stimulerande 
aktiviteter tillsammans med de andra barnen. Författarna hänvisar till Asplund-
Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrbys studie Strukturella faktorer och 
pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola – en kunskapsöversikt (2001) som visar 
att gruppstorleken och pedagogernas utbildning har en markant betydelse för miljön i 
förskolan, barns trivsel och utveckling. Vidare framgår det att det är särskilt 
fördelaktigt för barn som är i behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) 
betonar också att handledning och kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande 
aspekter för att kunna möta barnens behov och förutsättningar. Genom att 
förskolepersonalen får ta del av den senaste forskningen eller bearbeta litteratur i 
studiecirklar får de ett indirekt stöd som ger de verktygen att kunna möta barn som är 
i behov av stöd. Eriksson (2014) menar att förutsättningen för att göra barn delaktiga 
i verksamheten är att det krävs mer än att lyssna till barn och ge de utrymme att 
bestämma. Författaren menar att det handlar om att tolka barnens intentioner, 
avsikter och agerande och samtidigt ha förtroende för och förväntningar på att de 
besitter en kompetens att klara av uppgifterna eller utmaningarna som ligger framför 
dem. Med rätt stöd och handledning från vuxna kan barnen klara av utmaningarna 
galant. Enligt Lundqvist et al. (2016) bör det vara grundläggande att förskolan får 
tillräckligt med resurser för att kunna organisera verksamheten efter barns 
förutsättningar och behov, särskilt för de barnen som är i behov av stöd. 
Förskolepersonalen ska få den kompetens som anses behövas och möjligheten att få 
extern hjälp via specialpedagoger vid behov. Det framkommer av Renblad och Brodins 
(2014) studie att vikten ligger i att specialpedagoger handleder arbetslag framåt när 
pedagogerna kan behöva extern hjälp. Dock poängterar Eriksson (2014) att varken 
skollagen (SFS 2010:800) eller läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) beskriver 
i detalj hur arbetet ska läggas upp och/eller vilken resurstilldelning barnen har rätt till 
utan det är upp till var och en av förskolorna. 

 

2.2.2 Barns hälsa och välmående kopplat till deras engagemang 

Enligt Almqvist (2014) framgår det av världshälsoorganisationen (WHO) att 
människans hälsa och välmående har en stark koppling mellan människan och 
möjligheten till att vara delaktig i olika sammanhang. När barn ges möjlighet att vara 
delaktiga blir de också engagerade i de lekar, aktiviteter och situationer som uppstår i 
förskolan. Engagemanget kan ses som den drivande nyckeln till viljan att lära sig. 
Genom lärandet tillägnar sig barn ny kunskap och kunskapen som barnen skaffar sig 
bidrar till att utveckla deras förmågor i olika situationer. Det förutsätter att det som 
ska läras om är lustfyllt och intressant. För att lära sig att gå, leka, samspela genom att 
skapa och utveckla lekar krävs ett visst mått av engagemang. Barn som är delaktiga och 
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engagerade i de planerade och oplanerade aktiviteterna i förskolan besitter också en 
hög grad av autonomi. Det vill säga att barnen upplever sig själva som delaktiga och att 
de har möjligheten att påverka sin egen livssituation och bestämma själva över sina 
val. Barn som är i behov av särskilt stöd har generellt sätt lägre autonomi. De visar 
lägre engagemang i gruppsituationer jämfört med om de sitter tillsammans med en 
vuxen eller leker själva. Det ska även framhållas att engagemang fungerar som ett 
åtgärdsprogram för barn som är i behov av särskilt stöd. Att arbeta engagemanginriktat 
innebär att stimulera barnens beteenden där de får möjlighet att lära och utvecklas i 
bästa mån. Det finns nio nivåer av barns engagemang och dessa är:  

• Ihärdigt engagemang är när barnet ihärdigt försöker klara av något.  

• Symboliskt engagemang är när barnet kan visualisera och fantisera kring 
någon eller något trots att han/hon/det inte är i närheten. 

• Socialt engagemang innebär att barnet kan hänvisa till någon eller något som 
finns i närheten. 

• Konstruktivt engagemang är när barnet skapar, bygger eller gör något med 
avsikt eller målmedvetet. 

• Differentierat engagemang är när barnet aktivt samspelar med omgivningen. 
Till exempel anpassar sig till förskolans normer, krav och förväntningar.  

• Fokuserat uppmärksamt engagemang är när barnet visar ett fokuserat 
beteende i minst tre sekunder av pågående aktivitet. 

• Tillfälligt uppmärksamt engagemang är när barn visar ett fokuserat beteende 
fast mer avslappnat och varierat. 

• Odifferentierat engagemang är när barnet integrerar med omgivningen på ett 
repetitivt sätt utan att variera sitt beteende som till exempel ett barn som sitter 
och säger ”bah bah bah bah”. Beteendet är utvecklingsmässigt relevant för de 
yngsta barnen. 

• Oengagerat beteende är när barnet inte är upptaget med någonting och visar på 
ett oengagerat beteende vid initiativ från andra barn. Att uppvisa passiva, 
aggressiva och destruktiva beteenden som exempelvis att gå planlöst och stirra i 
tomma intet, att skrika eller kasta och förstöra saker är oengagerade beteenden.  

Beteendena beskrivs hierarkiskt från högsta grad av komplexitet till den mildaste 
graden av komplexitet. Målet för förskolepersonalen är att öka barnens engagemang 
utifrån det beteende som barnen uppvisar. Genom att barns beteende kan användas 
för att beskriva deras nivå av engagemang är det möjligt att genom kartläggning 
synliggöra vilka åtgärder som behövs för att främja och utveckla deras olika förmågor. 
För att öka barnens engagemang behöver barnets färdigheter utvecklas inom en rad 
olika områden såsom inom de sociala, emotionella och kognitiva delarna. Engagemang 
har visat sig vara en betydelsefull faktor för barns utveckling och inte minst för de barn 
som är i behov av särskilt stöd. Effekterna av de åtgärder som sätts in i syfte för att öka 
barnens engagemang har visat sig vara betydelsefull för deras välmående och 
utveckling (Almqvist, 2014). 

 

2.2.3 Barns delaktighet 

Lillvist (2014) menar att genom att införa och genomföra olika åtgärder för att 
stärka barn i deras sociala aktiviteter påverkar dem positivt. Att ha tillgång till 
lekkamrater och ha känslan av att vara en tillgång till gruppen och genuint delaktig i 
leken stärker barns självkänsla och personliga utveckling. Leken är nödvändig och 
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livsviktig för alla barns allsidiga utveckling. I Akalin et al. (2014) studie framgår det att 
vikten ligger i att barn i behov av särskilt stöd ska undervisas tillsammans med de 
andra barnen. Dock bör det ses utifrån deras behov. Lillvist (2014) menar att 
förskolläraren spelar en viktig roll för barns utveckling. Om förskolläraren konsekvent 
utgör ett emotionellt stöd påverkas barns sociala kompetens positivt. I enlighet med 
Lillvist (2014) menar Nilholm (2007) att det kan resultera i att barns problembeteende 
minskar medan deras prestation och engagemang ökar. Förskolepersonalens 
möjligheter att skapa trygga och stabila miljöer är avgörande för att barn ska kunna 
engagera sig i lek och lärande. Denham, Hamada Bassett, Thayer, Mincic, Sirotkin och 
Zinsser (2012) betonar vikten av att förskolepersonal ska vara medvetna om att 
känslomässigt negativt beteende försämrar barns emotionella och sociala utveckling. 
Det handlar om att dels kunna sätta in tidiga åtgärder och dels för att vara medveten 
att barns senare skolprestationer kan komma att påverkas negativt. Dock pekar Lillvist 
(2014) och Nilholm (2007) på att barn som har ett oengagerat beteende berövas många 
tillfällen till sociala sammanhang då deras beteende oftast ses utifrån andra barn som 
problematiskt. Vidare menar Lillvist (2014) att vikten ligger i att som förskolepersonal 
tidigt uppmärksamma barn som har svårigheter med att samspela med andra barn. Då 
möjligheten ökar för att sätta in tidiga åtgärder för att kunna skapa ett inkluderande 
klimat. Vidare framgår det av Denham et al. (2012) forskning att barn som uppvisar 
ett negativt beteende är lättare att uppmärksamma än barn som agerar enligt normen. 
Vilket ger möjlighet att sätta in åtgärder tidigt om pedagoger uppmärksammar och 
ställer sig välvilliga till att arbeta med förebyggande metoder. Gerland (2015b) lyfter 
fram ett exempel som visar att de åtgärder som förskolepersonalerna inrättar inte alltid 
visar sig vara den rätta. Enligt exemplet hade ett barn fått rollen som besvärlig och de 
åtgärder personalen vidtog var att exkludera honom från samlingen istället för att 
anpassa samlingen och ge rätt stöd till barnet. Detta bidrog snarare till att barnet 
fortfarande var utesluten ur gemenskapen. Enligt Akalin et al. (2014) bör lärare få den 
nödvändiga kompetens som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 
Detta innebär att fortbildning bör ingå i arbetet som stödjande åtgärd för läraren i sitt 
arbete. Förutsättningen för att läraren ska skapa ett inkluderande klimat är att läraren 
får den kompetens som behövs för att kunna undervisa barn i behov av särskilt stöd i 
den ordinarie barngruppen. Enligt Nilholm (2007) har specialpedagoger kommit att 
tillsättas för att identifiera olika behov och för att erbjuda förskolepersonal resurser 
som gynnar dem i deras verksamhet. Tanken med specialpedagogik är att ge 
förskolepersonal tips och idéer på hur de kan utforma verksamheten så att innehållet 
möter barns olikheter. Vidare menar Renblad och Brodin (2014) att specialpedagogens 
funktion är att agera rådgivare och bollplank till personalen. Deras uppgift är även att 
upprätthålla handlingsplaner i samverkan med arbetslag, förskolechef och 
vårdnadshavare. 

Gerland (2015a) pekar på att oengagerade barn kan få utåtagerande beteende som 
att bitas, slåss eller sparkas. Vissa barn kan uppvisa ett passivt beteende. Beteendena 
är ofta stressrelaterade och kan ses som stressreaktioner på ett för kravfyllda 
sammanhang det vill säga att barnet inte vet vad som förväntas av hen i den rådande 
situationen. Författaren lyfter fram att pedagoger måste förstå orsaken till deras 
beteende och för att de ska kunna hjälpa de. Vikten ligger i att arbeta förebyggande för 
att möta barnen. Som utgångspunkt bör pedagoger, enligt Hejlskov Elvén och Edfelt 
(2017), ta reda på vem det är som uppfattar problemet. Författarna lyfter fram att oftast 
är människan självgod och utgår från att den egna upplevelsen är den korrekta. 
Förskolepersonalen har ansvaret att utforma verksamheten utifrån barnens behov och 
har därmed ansvaret att förändra sig själva och förskolans innehåll. Ett barn som är i 
behov av särskilt stöd kan, enligt Gerland (2015a), visa på ett oengagerat beteende när 
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barnet får sina sinnen överbelastade eller rent av inte förstår andras avsikter eller 
miljöns förväntningar. Heljksov Elvén och Edfelt (2017) utgår från principen att barn 
som kan uppföra sig gör det. Frasen är formulerad efter den amerikanska psykologen 
Ross W. Green som menar att barn uppför sig om de underliggande normerna, 
värdena, kraven och förväntningarna motsvarar barnens förmågor. Motsvarar inte 
omgivningens krav barnens förmågor, det är då barnen får beteendeproblem. Vidare 
menar författarna att barn som är i affekt inte kan tänka klart. De reagerar oftast på 
impulser i högre grad än vanligt. Att bemöta barn genom att tillrättavisa eller höja 
rösten kommer då antagligen inte att fungera. Detta är särskilt svårt när konflikter 
uppstår. Vid konflikter tenderar den vuxna att få ett bestämt röstläge och kroppsspråk. 
Vikten ligger i att förskolepersonalen ska behålla lugnet, inte kräva ögonkontakt eller 
att använda sig av ett markerat kroppsspråk så att affekterna inte ökar och riskera att 
konflikten urartar. Bemötandet är förknippat med ett lågaffektivt bemötande vilket 
innebär att bemöta barnet som är i affekt med lugna uttryck. Det är betydligt lättare 
för barn att vara positiva om de bemöts av positiva pedagoger. Författarna menar att 
det sker genom att affekterna smittas av på varandra. En ilsken pedagog kommer 
säkerligen att trigga barnet så att en konflikt uppstår. Barn som samspelar med 
varandra kan påverkas av varandras affekter vilket kan påverka leken negativt 
respektive positivt beroende på vilken känsla som ligger i luften. Enligt Hagström 
(2010) är det de positiva affekterna, det vill säga, glädje och intresse som för 
människans utveckling framåt. Dock ska det framhållas att det är viktigt att handskas 
och arbeta med barnens negativa affekter. Vidare pekar Barsades (2002) forskning på 
att människors emotioner synliggörs vare sig människor vill det eller ej. Kroppsspråket 
och ansiktsuttrycket ger små förnimmelser av den emotion som människan upplever 
vilket kan påverka arbetsplatsdynamiken, känslor, attityder och beteenden. Dessa 
aspekter har en direkt koppling till människans kognitiva struktur. Genom de 
känslosmittor som äger rum kan även människans bedömningar ha en direkt positiv 
respektive negativ karaktär beroende på vilken känsloupplevelse som äger rum. Akalin 
et al. (2014) menar att det är viktigt att agera som goda förebilder för barnen. Genom 
att skapa ett lustfyllt klimat och ge barnen positiva erfarenheter bidrar det till 
meningsfulla sammanhang som ökar barnens delaktighet och engagemang. 

 

2.3 Teoretiskt ramverk 

Föreliggande studie kommer att ha Paul Tillich och Silvan S. Tomkins som 
utgångspunkt för att beskriva det teoretiska ramverket. Vi kommer att använda Tillich 
bok The courage to be (1952) för att beskriva hans existentiella, filosofiska och 
ontologiska tankar. Vidare har vi valt att använda oss av Silvan S. Tomkins tankar kring 
hur affekt aktiveras och smittar. Vi vill genom affektteorin beskriva hur barn kan 
påverka varandra emotionellt och socialt. Vi kommer att utgå från Affect, imagery and 
consciousness: The complete edition (2008) som ett är samlingsverk av Tomkins två 
första volymer: Affect, imagery, consciousness. The positive affects (1962) samt Affect, 
imagery, consciousness. The negative affects (1963) och i viss mån annan forskning 
som stöd för Tomkins utsagor. 

Anledningen till att vi valde att använda både ångestteorin och affektteorin som 
teoretisk utgångspunkt är för att skapa en mer komplett bild om hur barn kan förstå 
och ta sig an sin omvärld. Genom ångestteorin kan vi förstå hur barn drivs och 
motiveras men också hur barn kan påverkas emotionellt om de får känna att de inte 
får ingå i meningsfulla sammanhang. Vidare kan vi genom affektteorin förstå hur barn, 
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genom sina känslouttryck kan påverka sitt eget subjektskapande, enskilda barn 
och/eller barngruppsdynamiken i ett samtida samt framtida perspektiv. 

Enligt Hejlskov Elvén et al. (2012) är affekt en del av människans subjektskapande. 
Begreppet innebär att det är komplexa känslor som utvecklas över tid tillsammans med 
erfarenheter. Affekt kan ses som känslomässiga processer och funktioner som finns 
med redan vid födseln. Skillnaden mellan affekt och känslouttryck (emotioner) är att 
affekten är likadan världen över medan emotionernas uttryck kan skilja sig åt inom 
olika kulturer. Charles Darwin undersökte redan 1867 om människor och djurs 
grundläggande affekter och emotionella uttryck i olika kulturer världen över. Darwin 
lyckades med sina undersökningar lägga grunden för de moderna psykologiska 
teorierna som används idag. Dock har den haft störst inflytande över affektteorin som 
senare utvecklades och formulerades av Silvan S. Tomkins på 1960-talet.   

 

2.3.1 Silvan S. Tomkins `Affektteori´ 

Tomkins (2008) som vidareutvecklade Darwins idéer kring att djur och 
människors emotioner genom evolutionen utvecklades till ett signal- och 
kommunikationssystem. Emotionerna, enligt Darwin (Tomkins, 2008), var viktigt för 
arternas sociala anpassning till den rådande kulturen och det är arternas emotionella 
anpassning som hjälper de att förändra sitt beteende till att öka chansen att överleva. 
Tomkins har även tagit fasta på emotionernas kommunikativa tillämpning. Bland 
annat menar han att affekterna är biologiskt medfödda och fungerar som 
motivationsmekanismer som bygger på individens vilja att överleva. 

Enligt Tomkins (2008) står affekt för den biologiska aspekten medan emotion står 
för den psykologiska aspekten. När människan upplever en emotion blir människan 
medveten om att en affekt har utlösts. Grundläggande för affekten är att den utgår från 
människans tidigare tankar, upplevelser, erfarenheter och minnen. Det är utifrån 
dessa faktorer som emotioner skapas. Det finns nio stycken medfödda affekter som är: 
intresse, sorg, ilska, avsky/avsmak, leda, förvåning, glädje, rädsla och skam. Affekterna 
motiverar oss till ett visst handlande. Exempelvis motiverar glädje oss till att skapa 
kärleksfulla band, rädsla motiverar oss till flykt och ilska motiverar oss till aggressivt 
beteende. Genom att vara affektmedveten innebär, enligt Tomkins (2008), att 
individen agerar lämpligt i den rådande situationen. Det handlar om att ha förmågan 
att tolka den egna kroppens signaler och läsa av signalerna på ett konstruktivt sätt. 
Enligt Hagström (2010) handlar det om att de vuxna i närheten av barn bör finnas till 
och reglera och sätta ord på barnets emotionella upplevelser. Detta kan resultera i att 
barnen på så vis lär sig själva att reglera sina egna affekter i olika sammanhang. I 
enlighet med Hagström (2010) menar Tomkins (2008) att människans förhållande till 
sin egen affektmedvetenhet påverkar relationerna till andra människor. Att vara 
medveten hur affekterna påverkar känslouttrycken är en förutsättning för att kunna 
motverka negativa känsloutbrott. Ju tidigare vuxna sätter ord och medvetandegör barn 
på deras känslouttryck desto tidigare förstår barnen innebörden av emotionerna vilket 
gör att barnen kan reglera och analysera sina känslor. Det handlar också om att kunna 
känna igen varandras känslouttryck.  

Monsen (1994) pekar på att affektmedvetenheten är viktig då det är en 
grundläggande aspekt för hur människan uppfattar och ser på sig själv. Vidare menar 
författaren att affektmedvetenheten kan skilja sig åt mellan människor. Beroende på 
om affektmedvetenheten är låg respektive hög kommer affekterna att underlätta eller 
försvåra kommunikationen, dels mellan sig själv och sina känslor och dels mellan sig 
själv och andra människor. För människor som mindre affektmedvetna innebär att de 
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har en försämrad förmåga att bilda och upprätthålla ömsesidiga relationer till andra 
och sig själva. Vidare menar författaren att individer med en större affektmedvetenhet 
upprätthåller och skapar relationer till andra och att möjligheten att övervinna hinder 
sker i betydligt högre utsträckning än om människan skulle ha en mindre 
affektmedvetenhet. 

I enlighet med Monsen (1994) och Tomkins (2008) menar Hagström (2010) att 
affekterna kommunicerar oavbrutet mellan människor och länken där emellan kan, 
enligt Hagström (2010), hjälpa barn att förstå vad som pågår. Barn uppmärksammar 
och är delaktiga i den affektiva kommunikationen och barnen formas genom 
omgivningens bemötande. Vidare lär de sig genom att iaktta andra, oftast nära 
anhöriga som de känner sig trygga hos, om de ska undvika eller närma sig vissa 
människor. Vidare menar Hagström (2010) att i takt med barnets utveckling blir 
barnet också känslomässigt medveten. Detta sker omkring barnets tredje levnadsår. I 
takt med att barnet blir medveten om sina känslor får barnet möjlighet att sätta ord på 
och reflektera över vad, hur och varför barnet känner som den gör. Detta lägger 
grunden för självreflektion och den empatiska förmågan. 

Begreppet empati har enligt Helskov Elvén et al. (2012) både ett vardagligt och ett 
fackligt uttryck. Vardagsuttrycket innebär att empati är att kunna sätta sig in i andras 
människors tillvaro och ha empati är att kunna känna med och stötta andra. Det ska 
framhållas att vara empatisk i fackligt språk innebär, som författarna själva uttrycker 
det, ”förmågan att föreställa sig andras tankar, känslor, motiv eller upplevelse” (s, 75). 
Författarna talar om svårigheterna om att förstå och sätta sig in i andras känslor, 
tankar och avsikter. Personer med empatisvårigheter har bland annat svårt att utveckla 
sin inlevelseförmåga. Empatisvårigheter berör även affektregleringssvårigheter, det 
vill säga, att det är svårt att bevara självkontrollen. Empati interagerar mellan 
människans kognitiva och affektiva processer. I enlighet med Tomkins (2008) menar 
Helskov Elvén et al. (2012) att affekterna är grunden för människans sociala samspel. 
 

2.3.2 Affektsmitta 

Tomkins (2008) menar att varje utlöst affekt sker per automatik och ger 
förändrade ansiktsuttryck, rytm och tonläge i rösten. Även kroppens hormoner, 
signalsubstanserna (dopamin & endorfiner) till hjärnan, andning och puls påverkas i 
en utlöst affekt. När affekten utlöses förändras ansiktsuttrycket till den specifika 
emotionen som personen upplever. Författaren lägger stor vikt vid ansiktsuttryckets 
roll vid affekttillfället. Ansiktsuttrycket är kopplat till emotionen som personen 
upplever. När personen blir medveten om affekten kan personen återgå till ett vanligt 
känslouttryck men ändå behålla känslan som är kopplad till affekten. Vidare menar 
Tomkins att det däremot inte är med säkerhet att affekten återgår helt och att små 
förnimmelser av affekten återstår. Vilket innebär att det finns möjlighet att personen 
som är i affekt påverkar andra människor som är runtomkring. Affekten kan på 
följande sätt upptas av andra och påverka deras emotionella tillstånd och slutligen 
påverka deras affektiva uttryck. Affekterna framhävs och synliggörs även i andra 
fysiska uttryck. Till exempel förändras personens röstläge, kroppshållning och sättet 
personen rör sig på. Omgivningen kommer att påverkas av människans affektiva 
uttryck. Tomkins kunde inte exakt förklara hur affekter smittar och skriver bland annat 
att ”The mechanisms underlying the phenomenon of contagion are unknown. Why the 
report of an affect should release yet another response of the same kind is not 
altogether clear” (s, 164). Dock ska det tilläggas att i senare forskning framhålls det hur 
processen går till. Nilzén (2008) menar att det handlar om spegelneuroner. Det vill 
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säga att neuronerna har en stark förbindelse med hjärnans syn/tolkningscentrum och 
hjärnans emotionella centra. Heljskov Elvén och Edfelt (2017) beskriver 
grundkonceptet i processen genom att förklara att aktivitetsmönstret i en persons 
hjärna när han eller hon utför en viss handling speglas mönstret i andra människors 
hjärnor. Exempelvis om någon ler får de som observerar personen samma 
aktivitetsmönster i hjärnan som om de själva hade lett. Tomkins (2008) menar själv 
att varje individs affektuttryck smittar. Det är i egenskaperna av affekten som är 
kritiskt för individers sociala reaktion på hur affekterna smittas. Exempelvis om 
människan ingår i lustfyllda sammanhang kommer personen ifråga att känna sig glad. 
Däremot om personen ingår i läskiga/obehagliga sammanhang kommer personen 
känna sig rädd. 
 

2.3.3 Affektaktivering  

Enligt Tomkins (2008) aktiveras affekter genom hur snabbt stimuleringen sker. 
Stimuleringen sker genom att det är kroppen som skickar information till hjärnan och 
beroende på hur intensiv stimuleringen är avgör vilken affekt som kommer att 
aktiveras. Exempelvis skulle ett pistolskott framkalla affekten rädsla snarare än 
förvåning eller intresse. Skulle skottet däremot avfyras vid exempel skidskytte eller 
lerduveskytte är personerna runtomkring förberedda på att skottet ska avfyras. 
Intensiteten i stimuleringen är då inte lika kraftig och eftersom personerna är beredda 
på att skottet ska avfyras är tiden en avgörande faktor för vilken affekt som ska 
aktiveras. När affekten ilska och/eller sorg/ångest aktiveras har människans 
stimulering varit konstant under längre tid. Enligt figuren (Figur 1) nedan som är 
hämtad ur Tomkins (2008) visas hur affektaktiveringen sker genom stimuleringens 
varaktighet och intensitet.  
 
 
  Startle suprise FearFearInterest  

  

 
 Laughter  Joy 

Figur 1. Figuren illustrerar Tomkins teori kring hur affektaktiveringen går till 
(s, 139).  

 

Affektaktiveringen är kopplad till vilken grad människans kan bli stimulerad innan 
affekten utlöses. Tid och intensitet i stimuleringen är två parametrar som påverkar 
vilken affekt som aktiveras. Vid minskad stimulans under en mer varaktig tid aktiveras 
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de positiva affekterna dvs glädje och skratt. När människan får en ökad stimulans 
aktiveras förvåning, rädsla eller intresse och då beroende på vilken hastighet ökningen 
sker i. Sker stimulansen under en varaktig och konstant tid utlöses affekterna ilska, 
sorg/ångest. 

Vidare menar Tomkins (2008) att det är kvantiteten snarare än kvaliteten på 
stimulansen som är den kritiska punkten för att en affekt ska aktiveras. Olika stimulus, 
som inre och yttre påverkan, kan orsaka affektaktiveringen. Till exempel om personen 
är trött, hungrig, blöt, kall, utmattad, om det är höga ljud eller om det är för ljust eller 
om personen har ihållande och påfrestande tankar kan vara triggande aspekter för att 
en affekt ska utlösas. Dock menar Tomkins att affekterna ligger i människans 
biologiska natur men att upplevelsen av affekten kan skilja sig åt. Exempelvis kan en 
människa uppleva ilska men att affekten visar sig i att människan gråter. Vilket de 
flesta människor förknippar med sorg. Affekten är i relation till människans kognitiva 
struktur och är fundamental till människans medvetna upplevelse av affekten. 

 

2.3.4 Paul Tillich `Modet att vara´ 

Tillich (1952) menar att modet är den yttersta drivkraften att vara människa och 
att det är just modet som får människan att klara sig igenom de rädslor och 
orosmoment som livet erbjuder. Tillich särskiljer på begreppen ångest och rädsla och 
menar att rädsla är något som människan upplever för stunden och som övervinnas 
med tapperhet, medan ångesten övervinns med modet. Tillskillnad från rädsla kan 
ångesten kopplas till livets existentiella frågor med en direkt koppling till modet. Den 
enskilda människan kan beskrivas utifrån två sätt menar Tillich och skriver att 
”Courage can show us what being is, and being can show us what courage is” (s, 2). 
Citatet pekar på att människan kan beskrivas utifrån det mod han eller hon uppvisar 
och att människan kan genom sin moral och etik beskriva modet. Dock förutsätter det 
att människan har en god moral och ett etiskt handlande som bygger på en positiv 
självkänsla. Modet samexisterar tillsammans med dessa aspekter och är en avgörande 
faktor för att uppleva livet som meningsfullt. För utan modet hamnar människan i 
tomheten och meningslöshetens avgrund. 

Vidare förklarar Tillich att om människan inte blir bekräftad till exempel genom 
att vara utanför en gemenskap, kan det egna-jaget hos människan upphöra. För utan 
självbekräftelsen bekräftas inte det mänskliga jaget och utan jaget finns inte 
människan, alltså människans varande existerar inte. Tillich menar att det är naturligt 
för människan att ingå i en gemenskap och att som människa känna sig utfryst eller 
utanför hotar därför ens varande. Det handlar snarare om att människan behöver bli 
bekräftad i de miljöer och sammanhang som de ingår i. Genom att bli bekräftad ökar 
självbekräftelsen och därmed ökar också livskvaliteten som ger känslan av meningen 
med livet. Tillich lyfter fram vikten av att som människa medverka i kontexter där 
känslan av meningsfullheten stärks och betonas. Genom att medverka i dessa 
kontexter ges möjligheten att vara delaktig och få inflytande. När människor är 
tillsammans under längre perioder, till exempel i olika institutioner, utvecklar de 
samma sorts ångest och rädslor. Individerna utvecklar även strategier för att handskas 
med den ångest och de rädslor som kan uppstå. Vidare utvecklar individerna samma 
sorts mod och tålamod som institutionen står för. Det är inom institutionernas ramar 
som ordning, struktur, regler och rutiner byggs upp av de medverkande. Ramarna kan 
ses som skyddssystem. Förändras eller bryts ramarna så att strukturen förändras kan 
ångesten infinna sig hos de som medverkar i institutionerna.  Skyddssystem finns för 
att bringa trygghet och stabilitet hos individerna. Dock befriar det inte individerna från 
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ångest då ångest ligger latent hos varje människa. De människor som ingår i 
skyddssystemet utvecklar, på grund av systemets traditioner och värderingar, samma 
metoder till att utveckla ett kollegialt mod.  

Enligt Tillich ska människan vara medveten om att livet handlar om att känna 
meningen med livet, att göra saker på eget bevåg och utan att känna sig tvingad eller 
illa tillmods med att göra egna aktiviteter som ger känslan av meningsfullhet. Modet 
att vara handlar om att som människa våga ta ställning och kunna ta ansvar över de 
konsekvenser sitt agerande kan ge. Utan modet skulle människan, enligt Tillich, bli en 
svag, apatisk och undergiven individ som med lätthet skulle kunna manipuleras av en 
stark ledare. Vidare menar Tillich att svaga individer hellre säljer sina egna tankar, 
idéer och åsikter än att riskera att hamna utanför gemenskapen, i meningslösheten och 
tomhetens sfär. Det handlar om att överleva, det handlar om att existera oavsett om 
jaget passar in eller inte. 

Vidare förklarar Tillich att modet också kan vara att människan handlar etiskt mot 
andra, oavsett om det är naturen eller mänskliga individer. Dock förutsätter det att 
modet härstammar från människan ifråga och då utan yttre omständigheter eller 
andra människors påverkan. Konsekvensen blir om människan låter andra bestämma 
hur en annan individ ska agera hamnar individen i en skenbar verklighet där hans eller 
hennes agerande baseras på lögner, andras tankar, känslor och viljor. Tillslut kommer 
personens självbekräftelse att brytas ned till att försvinna helt. Den existentiella 
ångest, känslan av tomhet och/eller meningslösheten, upplevs då som den enda 
verkligheten. Det går att komma ur denna känsla av meningslöshet och tomhet. Dels 
handlar det om att befinna sig i ett sammanhang som har betydelse för den egna 
självbekräftelsen och dels handlar det om att ha modet att våga fylla livet med mening 
igen, att plocka och se det som är meningsfullt i livet. 
 

3 Metod 

 
Detta avsnitt handlar om vilken metod vi har använt oss av för att samla in 

datamaterial, hur vi har valt vårt urval och hur vi har genomfört våra fältstudier. Vi 
kommer även att presentera de teorier vi har valt att analysera vår empiri från. Vidare 
kommer vi beskriva tillförlitlighet och avslutningsvis beskriver vi de etiska 
forskningskraven. 

 

3.1 Metod, urval, genomförande och analys 

Vi valde vår metod utifrån våra forskningsfrågor. Metoden vi valde att använda oss 
av var en kvalitativ metod. 

Bryman (2011) beskriver några åtskilda intressen för den som ska forska genom 
att göra en kvalitativ studie. Det handlar om att studien kan visa på reflektioner av den 
sociala verkligheten, vilket menas att situationen kan tolkas och uppfattas på olika sätt. 
Då det är en kvalitativ studie innehåller den en detaljerad beskrivning av vad som ägt 
rum i vilken miljö. Som forskare behövs massvis av detaljer för att få en 
sammanhängande insikt av det sociala beteendet. Till sist menar Bryman (2011) att 
flexibilitet är en del av den kvalitativa forskningsmetoden. Flexibilitet i metoden 
innebär att det inte ska vara alltför strukturerat utan att det är öppna metoder. Detta 
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för att fånga de perspektiv som respondenten har och för att forskaren inte ska styra 
samtalet åt något speciellt håll. 

 I denna studie har vi valt att kombinera två olika sorters kvalitativa 
forskningsmetoder för vår datainsamling. I de semistrukturerade intervjuerna blir det 
respondentens uppfattning av situationen och i de deltagande observationerna blir det 
observatörernas uppfattning. Dels att forskaren i en kvalitativ studie inte enbart är ute 
efter beskrivningar utan även förklaringar. 

Observationerna kompletterade intervjuerna med våra egna tolkningar av 
situationer som respondenterna förklarat. Dessa metoder valdes efter inspiration från 
Bryman (2011). Anledningen till att vi valde deltagande observationer var för att vi 
själva ville höra och se hur det gick till i olika situationer, alltså vilka arbetssätt som 
användes i vissa situationer. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer 
var för att vi ville ha ett öppet samtal och för att få fram tillräckligt med relevant 
datamaterial ställdes följdfrågor. I semistrukturerade intervjuer är det öppna frågor 
och därför är det respondentens uppfattning som är av intresse och inte forskarens 
(Bryman, 2011). Eftersom det var respondenternas tankar, idéer och utsagor vi var ute 
efter passade det oss bra att använda den sortens intervju. Vi använde oss av olika 
intervjuguider (se bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4) för att intervjun skulle handla om det 
området vi valt. Semistrukturerade intervjuer kan, enligt Bryman (2011), vara väldigt 
flexibla. Detta för att frågorna inte behöver komma i en speciell ordning och att det går 
att ställa följdfrågor för att få ut mer datamaterial.  

Vi har valt att använda oss av olika respondenter i områdena som är 
förskolepersonal, förskolechefer och specialpedagoger. Vi valde att göra åtta intervjuer 
och två observationer. Totalt har vi intervjuat fyra förskolepersonal, två förskolechefer 
och två specialpedagoger. För att undersöka vårt syfte gjorde vi det på olika förskolor i 
två olika områden i Södermanland. För att det inte ska bli för många intervjuer och 
observationer har vi valt att vara i två olika områden av landskapet. Vi utgick från 
bekvämlighetsurvalet som innebär att det var de respondenterna som fanns 
tillgängliga inom områdena som blev målgrupp för vår undersökning (Bryman, 2011). 
Alla respondenter har samma arbetsgivare och arbetar, som andra inom förskolan.  

Innan datainsamlingen startade informerades alla respondenter om de fyra etiska 
forskningskraven, vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Vi skickade ut ett missivbrev 
till samtliga respondenter (se bilaga 1). I missivbrevet förklarade vi syftet med vår 
studie. Vidare mejlade vi intervjuguiderna och planerade via telefon med 
respondenterna när intervjuer och observationer skulle ske. Vid observationstillfällena 
ansvarade vi för att få ett muntligt godkännande från barn, förskolepersonal samt 
andra vuxna som kommer att delta i observationen. 

Vi observerade hur respondenterna bemötte barn i förskolemiljön. En annan 
anledning till att vi använde oss av metoden berodde på att vi även ville se miljön runt 
omkring situationen, hur miljön var uppbyggd och vad den sa till barnen. Detta 
eftersom ”människors beteende påverkas av kontextuella faktorer” (Bryman, 2011, s. 
395). Vi försökte vara passiva eftersom det blev lättare för oss att få fram svar till våra 
forskningsfrågor på det sättet. Dock deltog vi genom att ställa någon fråga eller svara 
på frågor. Vi använde oss av fältanteckningar där skrev vi ner stödord och korta 
meningar för att få in många detaljer för att kunna friska upp minnet sedan när vi 
transkriberade. Dessa fältanteckningar vi gjorde kallar Bryman (2011) för provisoriska 
eller preliminära anteckningar. De provisoriska eller preliminära anteckningarna 
skrevs ner och gav ett minne av det vi såg under observationen. Detta då det 
transkriberades vid ett senare tillfälle. 
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På detta sätt fick vi fylliga svar. Innan intervjuerna gjordes skickades 
intervjuguider till respondenterna så att de kunde förbereda sig lite i förväg. 
Intervjuerna spelades in med ljudupptagning. Ljudupptagningen transkriberas sedan. 
Vi tolkade det respondenterna sa och gjorde. Deltagande observationer och 
semistrukturerade intervjuer kompletterade varandra på ett bra sätt. Detta för att vi 
både fick se situationerna från vårt perspektiv och från respondenternas perspektiv.  I 
observationerna fick vi se respondenterna i deras naturliga miljö där de arbetade. 
Under intervjuerna kunde de vara mer omfattande och beskriva hur de agerar i många 
fler situationer än de som syntes under observationerna. Genom dessa metoder fick vi 
veta både hur respondenterna sa att de arbetade och vi fick även se hur det såg ut i den 
sociala verkligheten.  

Observationerna skedde under en förmiddag vardera två olika förskolor. Under 
samtliga tillfällen deltog vi två intervjuare eller observatörer. Vi observerade de vuxna 
som arbetade med barn i behov av särskilt stöd. För att genomföra intervjuerna 
använde vi en intervjuguide till förskolepersonal (se Bilaga 2), en intervjuguide till 
förskolechefer (se bilaga 3) och en intervjuguide till specialpedagoger (se bilaga 4). För 
att få djupare svar på vissa frågor som vi ville veta mer om eller när vi inte riktigt 
förstod svaret så ställde vi följdfrågor.  

Som analysmetod valde vi att tolka empirin utifrån Tomkins affektteori och Tillichs 
ångestteori. 

 

3.2 Tillförlitlighet  
 
Vi valde att göra studierna på olika förskolor i Södermanland. De relevanta för oss 

i vår studie var förskolepersonalen, specialpedagoger och förskolechefer på de olika 
förskolorna. Förskolepersonalen för att det är de som är närmast och känner de barn i 
behov av särskilt stöd. Specialpedagogen för att de ska vara kunniga i arbetet med barn 
i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna för att de har ett övergripande ansvar över 
hur arbetet ska läggas upp.  

Bryman (2011) menar att tillförlitlighet består av olika delar. Han menar att det 
består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Författaren beskriver att en studie blir trovärdig ifall forskaren tolkar 
datamaterialet på rätt sätt. I och med att vi ställde följdfrågor när vi inte riktigt förstod 
vad respondenterna sa fick vi en bättre bild av hur de menade. Detta gjorde vi även för 
att få det bekräftat att vi förstod hur de menade. Genom att vi dessutom även gjorde 
observationer blev det mer trovärdigt. Bryman (2011) beskriver att överförbarheten 
handlar om hur pass överförbara resultaten blir ifall de används i en annan miljö än 
där datamaterialet är insamlat. Denna kvalitativa studie handlar inte om en bred utan 
en djup forskning. Vi använde oss av en fyllig redogörelse med en databas av hur det 
är i områdena som vi gjorde studien i. Bryman (2011) menar att pålitligheten av studien 
beror på val av bland annat undersökningspersoner och vad det används för 
anteckningar. Vi fick in mycket datamaterial och av detta tog vi bara med en del då det 
blev för mycket material annars. Vi valde ut det som var relevant för våra 
forskningsfrågor efter vad vi tyckte passade in. Ifall någon annan gjort studien med 
samma material kanske resultatet hade blivit annorlunda. Studiens pålitlighet blev 
efter hur vi tolkat datamaterialet och efter vilket område vi gjort studien. Bryman 
(2011) beskriver den fjärde delen av tillförlitlighet, en möjlighet att styrka och 
konfirmera, med att forskaren inte ska lägga några egna värderingar i datamaterialet. 
Respondenterna i studien ska kunna styrka det datamaterial som finns. Vi som 
forskare har inte lagt några egna värderingar i det respondenterna sagt.  
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Bryman (2011) beskriver äkthet med fem olika kriterier. Det handlar bland annat 
om undersökningen kan hjälpa de personer som deltagit. Denna studie kommer bland 
annat fram till vad forskning säger hur de kan agera för barns bästa i vissa situationer. 

 

3.3 Forskningsetik 

Under forskningen har vi använt oss av de fyra huvudkraven för forskningsetik 
som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet som handlar om att respondenten ska bli 
informerad om vad som är deras uppgift för studien och vilka villkor som gäller för 
hens medverkande. Bland annat ska informationen handla om att det är frivilligt att 
ställa upp och att hen har rätt att avbryta sitt deltagande när hen vill. Samtyckeskravet 
som handlar om att forskaren ska ha respondentens, eller respondentens 
vårdnadshavares, godkännande att dennes deltagande i undersökningen. De har själva 
rätt att bestämma om hur länge och under vilka förutsättning de ska delta. Ifall de vill 
delta eller avbryta ska de inte utsättas för någon påverkan eller påtryckning från 
forskarna. Konfidentialitetskravet som handlar om att alla uppgifter som kan 
identifiera någon enskild person ska antecknas, lagras och avrapporteras så att det inte 
går att identifieras av obehörig. Det ska vara praktiskt omöjligt för obehörig till studien 
att komma över uppgifter som kan identifiera någon enskild individ. Till sist beskrivs 
nyttjandekravet att det handlar om att det material forskaren får in av respondenterna 
endast används i den forskningen och inte lånas ut till något annat ändamål. 
Personuppgifter som samlas in till forskningen får inte heller användas om inte den 
personen gett sitt medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Till alla som medverkat som respondenter har vi skickat ett missivbrev (se bilaga 
1). Detta har vi skickat innan de medverkat för att de ska förstå i vilket syfte de ställer 
upp och att det är efter de forskningsetiska kraven. Under intervjuerna använde vi oss 
av röstinspelning som godkändes av respondenterna och under observationerna 
använde vi oss av spaltdokumentation. När intervjuerna hade genomförts 
transkriberade vi datamaterialet. Från fältanteckningarna sorterade och 
kategoriserade vi data. Vi behöll endast datamaterialet som ansågs vara relevant för 
studien. Vetenskapsrådet (2017) skriver att respondenterna i största tänkbara 
utsträckning ska skyddas mot kränkningar med mera. I och med att vi anonymiserar 
respondenterna arbetar vi efter detta. 

 

4 Resultat och analys 

 
Under resultatkapitlet går vi genom det insamlade datamaterialet i empirin som vi 

delar upp i intervjuer och observationer. Sedan går vi vidare med att tolka empirin 
utifrån det teoretiska ramverk vi valt att använda oss av. Detta uppdelat efter våra två 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

4.1 Intervjuer 

Förskolepersonalen, förskolecheferna samt specialpedagogerna menar att 
begreppet barn i behov av särskilt stöd handlar om barn som varaktigt eller tillfälligt 
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behöver stöd i någon form. Det kan till exempel var ett stöd i att handskas med sina 
känslor eller ett socialt stöd för att hjälpa barnet att ingå i leksammanhang. Det är de 
vuxna på förskolan som behöver skapa och ge goda förutsättningar för barnen som är 
i behov av särskilt stöd. Enligt respondenterna behöver de vuxna på förskolan använda 
sig av ett lugnt och tydligt förhållningssätt för att de ska kunna ge alla barn det stöd de 
behöver. Enligt ena förkolpedagogen samt ena specialpedagogen ligger barnen som de 
arbetar med långt fram i utvecklingen av matematik och språk. De vuxna som arbetar 
med dessa barn kommer alla fram till att barnen alltid behövde nya utmaningar för att 
hålla sig lugna och motiverade. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att de 
lär känna barnen tidigt för att få kunskap om deras behov. Vidare menar 
förskolepersonalen att det saknas tid för att ge det stöd barnen behöver. 
Förskolepersonalen förklarar det genom att berätta att det är avsatta timmar för vissa 
barn men att deras kompetens behövs på andra avdelningar också. 

 

Att arbeta nära barn i behov av särskilt stöd 

En förskolepersonal förklarar att hon möter ett barn i hallen för att ta emot barnet 
på förskolan på morgnarna. Den intervjuade menar att hon försöker locka med något 
intressant för att dagen ska börja på ett lustfyllt sätt. Genom att använda ett schema 
för dagen, för att göra det tydligt för ett specifikt barn som är i behov av särskilt stöd, 
så skapar hon struktur och ordning. Detta har visat sig ha en lugnande effekt, på så sätt 
att barnet kände sig då tryggare. Förskolepersonalen lyfter fram ett exempel på hur 
barnet kan bara lägga sig på en bänk inne på toaletten under tillfällen som är 
opassande. Förskolepersonalen menar att hon bekräftar barnet genom att förklara för 
barnet att hon ser vad hen vill och gör. Vidare förklarar förskolepersonalen vad, hur 
och varför barnet inte får göra som hen vill. Förskolepersonalen menar genom 
bekräftelsen får hon en mer önskvärd effekt. Det vill säga att få barnet att ingå i 
barngruppen eller aktiviteterna snabbare än om hon skulle använda ett mer auktoritärt 
förhållningssätt. 

En annan förskolepersonal menar att det är viktigt med rutiner för barnet. Även 
denna förskolepersonal menar att det är viktig med att vara tydlig med vad de ska göra 
under dagen. För att barn lättare ska förstå är det viktigt med stöd till det verbala 
språket genom att bland annat använda bilder. När de ska gå genom vad som ska göras 
under dagen finns det bilder på det de ska göra. Det kan bland annat vara bild på mat 
den tiden det ska vara lunch och en bild på en specifik skog de ska gå till om de ska gå 
till skogen. Enligt respondenten känner detta barn sig tryggare med att ha något att se 
fram emot. Dessa barn behöver också utmaningar och få olika uppdrag så att de får 
känna sig behövda. Genom att dessa barn får göra något som gör dem viktiga känner 
de sig betydelsefulla. De får därför ibland göra saker som att bland annat hjälpa till och 
duka eller att springa till kopieringsmaskinen och kopiera. En annan rutin som 
används bland respondenterna är att de åker iväg med det ett specifikt barn i behov av 
särskilt stöd (som känner sig tryggare i mindre barngrupper), och ett annat barn som 
har bra inflytande på det här barnet, på olika utflykter ibland. Som tidigare nämnt är 
de utåtagerande barnen, som respondenterna har hand om, långt fram bland annat 
inom matematik och språk i jämförelse med många andra barn. För att utmana dessa 
barn efter deras förmågor har respondenterna bland annat skapat matematikhäften 
som barnen får arbeta med. I matematikhäftena finns det olika utmaningar med 
matematik, språk och finmotorik. Dessa häften är något som är intressant för barnen 
på grund av att de är intresserade av utmaningar. 

En förskolepersonal menar att ett specifikt barn ibland blir utåtagerande och 
aggressiv mot andra människor. För att detta barn, de andra barnen eller någon vuxen 
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inte ska komma till skada blir det ibland att en vuxen tar det här barnet till ett enskilt 
rum där de pratar eller gör någonting tillsammans tills det lugnar ner sig, detta åtskilt 
från de andra barnen. Ibland kunde detta ta väldigt lång tid, den tiden kunde innehålla 
slag, sparkar, skrik och kastade föremål. De andra barnen kunde höra allt på grund av 
tunna väggar så de blev rädda och osäkra inför just det barnet. Flera av barnen har 
enligt respondenterna dåligt självförtroende. De arbetar för att höja självförtroendet 
genom att berömma det barnen gör bra. Flera gånger har de fått höra att barnet, som 
får beröm, inte håller med men att de blir glada av att få höra det. Därför fortsätter 
förskolepersonalen att berömma det som de tycker barnet gör bra. Respondenterna, 
som är förskolepersonal, menar att det brukar vara lättare för barn i behov av särskilt 
stöd att delta i aktiviteter genom att vara i mindre grupper. Även när det gäller lunchen 
är det bättre för barnet att sitta i ett rum med ett matbord istället för i en matsal med 
många bord. Detta för att det är lättare att koncentrera sig när det händer färre saker 
runt omkring. Dessa barn känner sig tryggare när de får agera i mindre grupper. Alla 
respondenter är eniga om att alla barn kan lockas genom saker de tycker om.  

 

Förskolechefernas arbete med barn i behov av särskilt stöd 

Förskolecheferna menar att det är vuxna som ska anpassa sig och miljön för 
barnens skull och inte tvärtom, alltså att barnen ska behöva anpassa sig efter miljön 
och pedagogerna. Respondenterna menar att relationella förhållningssättet är det rätta 
arbetssättet. Vilket enligt dem innebär att de vuxna har ett gediget intresse för och en 
vilja att lära känna barnen. Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan 
specialpedagoger och förskolepersonal och att arbetet läggs upp på ett tydligt sätt med 
en tydlig struktur för barn i behov av särskilt stöd. För att denna tydliga struktur ska 
ge ett gott resultat behöver vissa barn ha samma struktur i hemmen och därför är det 
viktigt att de arbetar tillsammans med förskolan, menar en respondent. Det handlar 
oftast inte om några stora, märkvärdiga eller konstiga anpassningar som ska göras utan 
mest hur förskolepersonalen ska tänka och hur miljön runt omkring barnet ska vara 
uppbyggd. Allt detta kan skrivas i en handlingsplan (se bilaga 5). I handlingsplanen är 
det viktigt att ha ett viktigt uppföljningsdatum. Det datumet ska det göras en 
utvärdering för att se hur det gått och hur arbetet ska följas upp. Förskolecheferna är 
mest med i starten av ett arbete med ett barn i behov av stöd. Detta mest genom att 
hen sköter kontakten mellan de olika parterna så som förskolepersonalen, 
specialpedagogen och vårdnadshavarna. Enligt en förskolechef är hon framförallt 
delaktig i arbetet fram tills att handlingsplanen är upprättad och mindre delaktig efter 
det.  

Enligt förskolecheferna är det svåra med arbetet med barn i behov av stöd att det 
är svårt att få allt att gå ihop, med tid och personal. En annan svår sak kan vara att 
alltid få all personal att gå åt samma håll och hålla alla motiverade för uppgiften. 
Eftersom personalen ibland kan få det tufft med att alltid räcka till för alla barn 
inklusive de i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att förskolechefen håller alla 
motiverade. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska enligt förskolecheferna vara 
med ett relationellt förhållningssätt. Detta förhållningssättet gagnar alla barn, inte 
bara de i behov av särskilt stöd. 
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Förhållningssätt och förebyggande arbete med barn i behov av särskilt 
stöd 

Enligt ena specialpedagogen arbetar inte hen närmast barnen men stöttar och ger 
tips till personalen som arbetar med barnen. Specialpedagogen säger att hen kommer 
ut till förskolan och observerar barnen och efter det ger de tips och idéer på hur 
förskolepersonalen kan arbeta för ett inkluderande klimat. I vissa fall skrivs det även 
handlingsplaner där det står hur de involverade ska arbeta med de barn som 
handlingsplanen görs för, vilket förhållningssätt som ska användas, delmål, slutmål 
och vad som behöver utvecklas. Specialpedagogen gör handlingsplanen tillsammans 
med förskolepersonalen som arbetar med barnet, vårdnadshavare och i vissa fall även 
med förskolechefen. Ibland måste förskolepersonalen ta hjälp av en specialpedagog för 
att inte fastna i arbetet. Enligt respondenten måste förskolepersonalen ta hjälp av en 
specialpedagog för att det är viktigt med tankar från en person som inte alltid är i 
verksamheten. Det är dock, enligt respondenterna viktigt som specialpedagog att tänka 
tillsammans med förskolepersonalen eftersom det är de som känner barnen bäst. 
Specialpedagogernas tankar är att det oftast är förskolepersonalen eller miljön som ska 
förändras och inte barnet. De menar att verksamheten ska ändras utefter barnens 
behov. Med förhållningssättet och miljön kan de arbeta förebyggande. När barn inte 
får det stöd de behöver blir det inte bra på sikt. Respondenterna menar att förskolan 
har en stor kraft i att vara en läkande miljö. När barn går igenom trauman hemifrån så 
är förskolan en viktig plats i deras liv. Genom att barn får goda relationer med 
förskolepersonalen kan hen växa upp och skapa nya mönster och relationer. Detta går 
med vägledande samspel mellan barn och barn eller barn och vuxen.  

Alla specialpedagoger i området träffas en dag i veckan för att diskutera olika fall 
de är inne i. Där har de också studiecirklar med ny litteratur inom specialpedagogiken. 
Under dessa träffar får de även handledning av en psykolog. När förskolepersonalen 
inte har den kunskap som behövs för att ge det stöd som alla barn behöver blir det ofta 
så att de endast klarar av att släcka bränder. När förskolepersonalen gör det får inte 
barnen några strategier för hur de ska göra istället. Enligt två specialpedagoger känner 
barnen då dels att de inte blir hörda, dels att deras behov inte blir tillfredsställda och 
dels påverkas det hur de ska förhålla sig till vuxna.  

Genom att göra barnet, som är i behov av särskilt stöd, trygg på förskolan hjälper 
det barnets vardag. Ett exempel en specialpedagog tog upp var att hon gav en strategi 
som förslag till en avdelning. Strategin innebar att barnet fick ta med sig en egen leksak 
som hen fick ha på avdelningen. Leksaken fick ligga i ett skåp i ett enskilt rum, barnet 
fick veta om var den fanns. Det räckte med att hen hade en leksak på avdelningen som 
hen kände sig trygg vid för att hela vardagen skulle bli lättare. Enligt respondentens 
utsagor gäller det med andra ord att tillgodose barnens behov. Vidare menar 
respondenten att förhållningssättet är också viktigt i sådana här situationer, att 
förskolepersonalen lyssnar in barnet och förstår vad barnet menar. Den intervjuade 
lyfter även fram att förskolepersonal ska vara medvetna om att deras förhållningssätt 
är en viktig aspekt för barns sociala och emotionella utveckling. Genom att 
förskolepersonalen är föredömen för barnen. Barn gör som vuxna gör och inte som de 
blir tillsagda att göra. Barn gör det de kan göra. 
 

4.2 Observationer 

De barn som är i behov av särskilt stöd deltog i barngruppen på samma villkor som 
de andra. Dagen började med en samling, då personalen gick genom dagen på ett 
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tydligt sätt både verbalt och med bilder. Dessa barn var placerade nära en vuxen. Alla 
barn hade fått varsin placering så de är inte utpekade på något sätt bara för att de får 
sitta nära en vuxen. Ett av barnen har en egen leksak hemifrån som ligger i ett skåp på 
avdelningen som han går till när han känner sig på väg att bli arg. Vid en annan 
observation visar ett barn oss en toffel, som ett monster är fasttejpad på. Han förklarar 
för oss att han använder toffeln och kastar den i backen när han känner sig aggressiv. 
Han visade oss även ett papper där han fått stjärnor på. Han berättade att han får en 
ny stjärna varje gång han gör något bra eller om han gör något snällt mot någon. Barnet 
förklarar själv för oss att det är hans strategier för att hålla sig lugn. Förskolepersonalen 
bekräftar barnet och lyssnar på det han har att säga. När han förklarar att han känner 
sig otålig och att han börjar bli arg så går han tillsammans med en ur 
förskolepersonalen in till ett annat rum och tar sin toffel och kastar den. Personalen 
följer med honom in i rummet och sedan kommer de ut och pratar lite tillsammans 
innan han går för att leka vidare med de andra barnen.  När hela avdelningarna gick ut 
efter samlingen lekte alla barn tillsammans i olika grupper. De grupper som innehöll 
barnen i behov av särskilt stöd hade alltid en ur förskolepersonalen nära sig som höll 
koll hur allt det gick för barnen. En gång såg en ur personalen att det blev en diskussion 
mellan två barn då gick hon in tidigt i diskussionen och bröt det negativa med positiva 
tankar. Hon sa då att de kunde få göra ett sandslott till henne, vilket hon sa på ett lugnt 
sätt. Hon gav barnen en utmaning som de blev intresserade av. Barnen avbröt sin 
konflikt och började samarbeta. 

 

4.3 Tolkning av resultat 

Under detta avsnitt tolkar vi empirin genom Tomkins och Tillich teorier om affekt 
och ångest samt den tidigare forskningen. Genom tolkningen kan vi förstå empirin 
bättre och svara på forskningsfrågorna som är formulerade för studien. 

4.3.1 Förskolors arbetsrutiner för att skapa ett inkluderande klimat för 
barn i behov av särskilt stöd 

Utifrån vår empiri framkommer det att förskolepersonalens, förskolechefernas 
samt specialpedagogernas samverkan är viktig för att skapa ett inkluderande klimat 
för barn i behov av särskilt stöd. Om samarbetet mellan parterna fungerar verkar det 
påverka förskolans klimat positivt. Chefernas roll är att samordna och sköta kontakten 
mellan specialpedagoger och arbetslag. Chefernas roll är även att upprätthålla och vara 
delaktig i utformningen av handlingsplanerna tillsammans med de berörda arbetslag 
samt de involverade specialpedagogerna. Utifrån Renblad och Brodin (2014) kan vi 
förstå att vikten är att samverkan fungerar mellan alla parter. Förskolecheferna samt 
specialpedagogerna i enlighet med författarna menar att handlingsplanerna är viktiga 
dokument (Se bilaga 5 för exempel på handlingsplan) för att kunna utvärdera och följa 
upp personalens arbete med att göra barn i behov av stöd delaktiga i aktiviteter. 

Alakin et al. (2014), Sandberg och Norling (2014) samt samtliga respondenter 
lyfter fram om att förskolepersonalen ska få den kompetens de behöver för att kunna 
lägga upp och planera innehållet i de pedagogiska verksamheterna. Arbetslagen ska få 
de förutsättningar de behöver för att kunna möta barnens behov och förutsättningar. 
Dock menar en av förskolecheferna att svårigheterna är att organisera arbetet så att 
tid, personal och material länkas samman för att göra barn i behov av särskilt stöd 
delaktiga i verksamheten. Vidare framkommer det, av en förskolechef, att det är svårt 
att skapa ett tydligt arbetssätt som får personalen att arbeta motiverat mot samma mål. 
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Särskilt när resurserna knappt räcker till. I enlighet med förskolechefens utsagor pekar 
Lundquist et al. (2016) på att det bör vara grundläggande för förskolor att få resurser 
för att kunna skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla barn. Vidare förklarar 
specialpedagogerna att förskolepersonalens bemötande och att ha förebyggande 
arbetssätt är förutsättningar för att göra barn i behov av särskilt stöd delaktiga i de 
pedagogiska verksamheterna. Vidare framgår det av samtliga specialpedagoger att 
deras arbetsuppgift kan vara att de kommer ut och observerar enskilda pedagoger eller 
arbetslag för att senare ge konstruktiv kritik. Deras ansvarsområde är att handleda 
arbetslaget framåt. Vidare handlar det om, sett utifrån Tillich (1952) ångestteori, att 
det är viktigt för den sociala och emotionella utveckling att bli bekräftad i de miljöer 
och sammanhang som människan ingår i. 

Specialpedagogerna betonar vikten av att förskolepersonalen ställer sig välvilliga 
till deras idéer och åsikter. Detta är i enlighet med Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) 
som menar att pedagoger i förskolan har det yttersta ansvaret att strukturera och 
utforma verksamheten efter barns behov och förutsättningar och att 
förskolepersonalens ansvar ligger i att förändra sitt förhållningssätt och förskolans 
innehåll. Det framgår av samtliga respondenter att det handlar om att skapa goda 
miljöer för att kunna ge barnen i behov av stöd de förutsättningar som de behöver för 
att kunna utvecklas. Enligt specialpedagogerna handlar det om att det är pedagogernas 
förhållningssätt och miljön som ska förändras och inte barnen. Detta är i enlighet med 
Nilholm (2007) och Björck-Åkesson (2014) som pekar på att barns olikheter ska ses 
som en resurs för utformningen av innehållet i verksamheterna. Vidare framgår det av 
Björck-Åkesson att förebyggande åtgärder som dels kan vara att utforma lokalerna 
efter barnens behov och dels att pedagogerna kan använda sig av hjälpmaterial vid lek 
och aktiviteter. 

En del i arbetet med att skapa ett inkluderande klimat för barn i behov av särskilt 
stöd är, enligt förskolecheferna samt förskolepersonalen, att dela barngruppen i den 
mån det går. Vidare framgår det ur förskolepersonalens utsagor att barn i behov av 
särskilt stöd upplevs tryggare när de får ingå i mindre grupper. Respondenterna 
beskriver att det är lättare för barnen att koncentrera sig när de inte blir påverkade av 
andra yttre faktorer. Enligt Lillvist (2014) och Akalin et al. (2014) handlar det om att 
införa och genomföra olika åtgärder för att stärka barnen i sociala sammanhang. 
Vidare pekar Lillvist på att pedagoger ska utforma aktiviteter som gör att barnen 
genuint blir delaktiga i det sociala för att de ska kunna utveckla en positiv självkänsla. 
Genom Tillich (1952) ångestteori kan vi förstå att arbetssättet utvecklar barnets mod 
vilket kan resultera i att barnet vågar ta sig an nya utmaningar. Tillich lyfter även fram 
vikten av att som människa medverka i kontexter där känslan av meningsfullheten 
stärks och betonas. Genom att medverka i dessa kontexter ges möjligheten att vara 
delaktig och få inflytande vilket är en viktig aspekt för att känna sig meningsfull. 

Det framgår av en förskolechef att arbeta efter det relationella perspektivet är en 
framgångsfaktor för att skapa ett inkluderande klimat. Respondenten menar att det 
handlar om att lära känna barnet för att kunna möta dennes behov. Sett utifrån 
förkolpedagogernas tankar, menar samtliga respondenter, att vikten är att utgå från 
det enskilda barnet vilket är förknippat med det relationella synssättet som 
förskolechefen lyfter fram. Det handlar också om att bekräfta vad barnet känner, gör 
och upplever. Genom Tomkins (2008) affektteori kan vi förstå att vikten ligger i att 
göra barnen medvetna om att deras affekter påverkar människorna omkring dem. 
Vidare kan vi förstå, genom Hagströms (2010) resonemang, att vikten ligger i att 
bekräfta och sätta ord på de känslouttryck barnen ger. Detta ska ge barnen strategier 
för att dels själva bli medvetna om de känslor de upplever och dels förstå hur de kan 
reglera och analysera sina känslor. Genom att vara affektmedveten, enligt Tomkins 
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(2008), får barnen förutsättningarna att motverka negativa känsloutbrott. Utifrån en 
observation vi medverkade i kan vi förstå att barnet som själv berättade om sina 
strategier för att hålla sig lugn är affektmedveten. Barnet har med hjälp av 
förskolepersonal utarbetat rutiner som motsvarar barnets behov. Vidare framgår det 
ur observationen att förskolepersonalen lyssnar till och bekräftar barnet. Vilket är i 
enlighet med respondentens utsagor. Enligt den intervjuade förskolepersonalens har 
samverkan mellan specialpedagogen och förskolechefen varit viktig för att kunna 
utarbeta arbetssättet. Specialpedagogerna och majoriteten av förskolepersonalen 
lyfter även fram vikten av att hålla en god och lugn ton i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. Arbetssättet är förknippat med Hejlskov Elvén och Edfelts (2017) begrepp 
lågaffektivt bemötande och Tomkins (2008) teori om affektsmitta. Genom Tomkins 
teori kring hur affekter smittas kan vi förstå att det lågaffektiva bemötande är en 
förutsättning för att inte riskera att konflikterna ökar och eskalerar. Detta är i enlighet 
med förskolepersonalens arbetssätt samt specialpedagogernas utsagor. 

4.3.2 Hur barns sociala och emotionella utveckling kan påverkas 

Under intervjuerna med förskolepersonalen framgick det att samtliga barn som 
var i behov av stöd hade ett dåligt självförtroende. Respondenterna berättade att det 
var viktigt att höja deras självförtroende genom att berömma och bekräfta barnets 
känslor och vad hen gör. Majoriteten av respondenterna menade att barnen som fick 
beröm inte höll med men att barnen ändå blev glada, vilket stämmer överens med en 
av observationerna. Där ena barnet visade upp sina stjärnor han fick när han gjorde 
någonting bra eller om han var snäll. Utifrån empirin kan vi genom Lillvist (2014) och 
Nilholm (2007) förstå att förskolepersonal ska utgöra ett konsekvent stöd. Stödet 
påverkar barnens sociala och emotionella kompetens positivt. Vidare kan vi förstå 
genom Hagström (2014) att vikten är att uppmuntra och ta tillvara på de positiva 
affekterna såsom glädje och intresse. Vilket är en förutsättning för en progressiv 
utveckling. Genom Tomkins (2008) affektteori kan vi förstå att de positiva affekterna 
motiverar barnet till att skapa och upprätthålla kärleksfulla relationer medan negativa 
affekter skulle ge en motsatt effekt som skulle motivera barnet till ett aggressivt 
beteende. För att förstå fenomenet vidare kan vi genom Tillich (1952) ångestteori förstå 
att barnets sociala och emotionella utveckling kan komma att påverkas beroende på 
hur pedagogerna bemöter barnen. Till exempel framgår det under ena intervjun av en 
förskolepersonal att när hon tar barnet in i ett annat rum åtskilt från den övriga 
barngruppen och håller i barnet för att hen sparkar, slåss och skriker. Detta är för 
barnets och hennes egna säkerhet hon håller i barnet. Genom Tomkins (2008) teori 
samt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) begrepp lågaffektivt bemötande är inte förenligt 
med pedagogens arbetssätt. Utifrån Tomkins affektteori kan vi däremot kunna förstå 
att pedagogens arbetssätt snarare spär det på det aggressiva beteende som barnet 
uppvisar. Vidare tenderar Tillich (1952) ångestteori förklara att barnets självkänsla 
bryts ner snarare än byggs upp. Enligt samtliga förskolepersonaler är det lättare att 
låta barn i behov av särskilt stöd medverka i aktiviteter med färre barn i. Pedagogerna 
förklarar att det underlättar det relationella mötet och deras bemötande är viktigt för 
hur barnen kommer att reagera. I enlighet med Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) är det 
särskilt viktigt att bemöta barnen med lågaffektiva metoder. Att tillrättavisa eller höja 
rösten kommer antagligen göra att konflikten ökar och riskerar att urarta. Detta är 
förknippat med Tomkins (2008) teori om hur affekter smittar och han menar att det 
är egenskaperna i affekten som är kritisk för människans sociala reaktion. 

Samtliga specialpedagoger betonar att om barn i behov av särskilt stöd inte får det 
stöd som de behöver blir det inte bra på sikt. Förskolan ska komplettera det barnen 
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möjligtvis inte får i hemmamiljön. Om barn har traumatiska upplevelser med sig in i 
förskolan ska verksamheten fungera som en läkande miljö för dessa barn. Vikten ligger 
i att barnen ska få möta och skapa goda relationer till pedagogerna för att kunna 
utveckla sina emotionella och sociala förmågor. Sett utifrån Tillich (1952) ångestteori 
verkar teorin förklara att vikten ligger i att barnen ska medverka i sammanhang där 
känslan av mening stärks och betonas. Vi kan förstå genom teorin att det handlar om 
för barnet att få möjligheten att delta och få inflytande. Dessa aspekter är betydelsefulla 
faktorer för barnens sociala och emotionella utveckling. Att bekräfta och stötta barnen 
i olika sammanhang ger betydelse för barnens självkänsla. Vidare kan vi genom 
Tomkins (2008) illustration (Figur 1) förstå vikten av att låta barnen ingå i 
meningsfulla aktiviteter som präglas av positiva affekter. Detta för att aktivera barnens 
positiva emotioner och genom Tillich (1952) teori tenderar positiva känslor utveckla 
barnens sociala och emotionella förmågor. Vidare kan vi genom Tomkins (2008) figur 
(Figur 1) förstå att intensiteten och varaktigheten i hur barnen upplever situationen är 
direkt kopplad till vilken affekt som aktiveras. För att aktivera de positiva affekterna 
bör barnen ingå i kontexter som karaktäriseras av att barnens stimulans är låg och att 
aktiviteterna sker under en längre tid. För att aktivera intresse eller förvåning bör 
hastigheten i relation med stimulansen öka gradvis. Ökar stimulansens hastighet för 
snabbt kan affekterna ilska eller ångest utlösas. Tomkins figur (Figur 1) verkar förklara 
sambandet mellan barnens affektiva uttryck och hur de upplever olika situationer. I en 
del av förskolepersonalens beskrivningar framgår det att barnen som är i behov av 
särskilt stöd ligger ofta framåt i matematik- och språkutvecklingen. För att utmana 
dessa barn har de gjort särskilda häften som utmanar barnen från deras kunskapsnivå. 
Om barnen blir stimulerade på rätt nivå verkar det gynna deras utveckling. 

Vidare framgick det under intervju med en förskolepersonal att hon lyssnar till och 
bekräftar barnet. När barnet förklarar att han börjar bli arg går de ut ur rummet 
tillsammans och barnet får möjlighet att kasta sin argtoffel. Under intervjun förklaras 
det att barnet blir arg när det händer för mycket omkring barnet som hen inte kan 
kontrollera. Utifrån Tomkins (2008) modell (Figur 1) kan vi se att barnets affekt 
aktiverar ett aggressivt beteende istället för rädsla eller förvåning som modellen visar 
då barnets stimulans sker hastigt under en kort tid, vid till exempel en leksituation. 
Dock kan det förklaras genom att barnet har under en varaktig tid haft påfrestande 
tankar som bidrar till att affekten utlöses. Vissa situationer i förskolan kan vara kritiska 
för om en affekt ska utlösas eller inte. Tomkins (2008) lyfter fram att olika inre eller 
yttre faktorer kan ha en inverkan på när och hur affekten utlöses. Författaren lyfter 
fram att det kan röra sig om inre eller yttre påverkan som exempelvis att människan 
har ihållande och påfrestande tankar eller om det är för ljust eller för höga ljud. Vidare 
kan vi förstå genom Tomkins teori att affekten är i relation med barnets kognitiva 
struktur det vill säga att affekten utgår från barnets tidigare tankar, upplevelser, 
erfarenheter och minnen. Vidare kan vi förstå genom Tillich (1952) ångestteori att 
barnets kognitiva struktur förändras om barnet blir bemött av positiva respektive 
negativa pedagoger. Tillich menar att det handlar om att ingå i meningsfulla 
sammanhang för att utveckla en god självkänsla. 
 

4.4 Resultatsammanfattning 

Förskolepersonalen, förskolecheferna och specialpedagogerna menade att en god 
samverkan mellan alla parter är en viktig förutsättning för att kunna skapa ett 
inkluderande klimat för barn i behov av särskilt stöd. Att alla är med och deltar i 
utformningen av handlingsplanerna är bland annat förskolechefens roll (Se bilaga 5 
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för exempel på handlingsplan). Specialpedagogerna i enlighet med förskolecheferna 
menar att handlingsplanerna är viktiga dokument för att kunna följa upp och utvärdera 
personalens arbete med att göra barn i behov av särskilt stöd delaktiga i de pedagogiska 
aktiviteterna. Enligt samtliga respondenter är förutsättningen för att kunna involvera 
och göra barn i behov av särskilt stöd delaktiga är att besitta rätt kompetens. 
Arbetslagen bör få de förutsättningar de behöver för att kunna möta barn utifrån deras 
behov och förutsättningar. Förskolecheferna menar att svårigheten är att organisera 
arbetet så att tid, personal och material länkas samman för att kunna skapa ett 
inkluderande klimat. Vidare menar ena förskolechefen att det är svårt att skapa ett 
tydligt och strukturerat arbetssätt när resurserna knappt räcker till. 
Förskolepersonalen beskriver att de upplever att barnen som är i behov av stöd känner 
sig trygga när de får ingå i sammanhang som gör att de blir delaktiga som vid 
exempelvis aktiviteter med ett lågt barnantal. Det blir lättare för barnen att 
koncentrera sig på sina ålagda uppgifter. Det verkar som att barns känsla för 
meningsfullhet stärks när de får möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans 
innehåll. Meningsfulla sammanhang visar att barns utveckling verkar gynnas positivt. 
Genom att förskolepersonalen får handledning och stöttning med hjälp av exempelvis 
specialpedagoger får personalen förutsättning att arbeta med åtgärder som riktar sig 
till att skapa ett inkluderande klimat. Genom att barnen görs delaktiga verkar det som 
att deras självkänsla stärks och genom det inkluderande klimatet får barnen mod att 
våga ta sig an nya utmaningar. Känslan av att vara delaktig och att få inflytande är 
viktiga aspekter för att känna sig meningsfull. 

Enligt samtliga specialpedagoger och förskolechefer är det relationella 
perspektivet viktigt. Det handlar om att lära känna barnet för att kunna möta hens 
behov. Det handlar om att bekräfta vad barnet känner, gör och upplever. Enligt 
förskolepersonalen är det viktigt för att barnen på sikt ska kunna utveckla deras 
emotionella och sociala förmågor. Förutsättningen är att göra barnen medvetna om 
hur deras egna affekter påverkar omgivningen. Samtliga respondenter menar att 
personalen inom förskolan ska arbeta förebyggande för att kunna ge barnen de 
strategier och metoder som behövs för att kunna analysera och reglera sina affektiva 
uttryck. Vidare pekar förskolepersonalen samt specialpedagogerna på att möta alla 
barn, oavsett vilket behov barnen är i med ett lugnt och metodiskt arbetssätt. 
Arbetssättet är förknippat med begreppet lågaffektivt bemötande och är ett 
förebyggande arbetssätt för att undvika att konflikter ökar och eskalerar. Det verkar 
också att vikten ligger i att uppmuntra barns positiva affekter såsom glädje och intresse 
som motiverar barn till att skapa och upprätthålla relationer till andra barn och 
pedagoger. De negativa känslorna skulle motivera barn till ett destruktivt beteende. 
Vidare verkar det som att barns sociala och emotionella utveckling påverkas i hur de 
blir uppmuntrade. Genom ett positivt bemötande blir även barn positiva. Detta jämfört 
med att bemöta barn med ett tydligt riktat kroppsspråk och förhöjd röst kan de bli 
defensiva och inta samma förhållningssätt. Detta sker genom att affekterna smittas av 
på omgivningen. Vidare verkar negativa respektive positiva affekter kunna utlösas 
beroende på hur intensiv och varaktig stimulansen är. Vidare tenderar barns kognitiva 
struktur förändras i förhållande till vilka affekter som utlöses. Vikten verkar vara att 
barn ska ingå i meningsfulla sammanhang för att utveckla sociala och emotionella 
förmågor. Genom att ingå i meningsfulla kontexter utvecklar barn även en god 
självkänsla som är viktig att bära med sig genom livet. 
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5 Diskussion 

 
I diskussionskapitlet kommer resultatsammanfattningen och metoden att 

diskuteras. Vi kommer även diskutera framtida forskning och studiens 
förskolpedagogiska relevans. 

5.1 Resultatdiskussion 

För att tolka empirin använde vi oss av Tomkins affektteori samt Tillich 
ångestteori. Teorierna kompletterar varandra väl genom att vi kan genom Tomkins 
teori förstå hur barn påverkas och smittas av förskolans positiva respektive negativa 
klimat. Vidare kan vi genom Tillich teori förstå hur barn påverkas socialt och 
emotionell beroende på vilket klimat som representeras. Teorierna besvarar en del av 
didaktikens grundpelare varför. Alltså, varför förskolan ska sträva efter att skapa 
lustfyllda sammanhang som präglas av delaktighet, inflytande och gemenskap. Vilket 
också framkommer av Lillvist (2014) samt Nilholm (2007) som menar att 
förskolepersonalens skapande av trygga och stabila miljöer är avgörande för barn som 
är i behov av särskilt stöd och deras delaktighet. Genom att vi lyfte fram 
förskolepersonals, förskolechefers och specialpedagogers synssätt som kompletterades 
med observationer fick vi insyn i hur handlingsplaner och arbetssätt landar och arbetas 
med i de pedagogiska verksamheterna och hur det i slutändan kan påverka alla barn, 
oavsett vilka behov barnen är i. Det framkommer av samtliga respondenter att 
samarbetet mellan de olika parterna (förskolepersonal, förskolechefer samt 
specialpedagoger) är av stor vikt för att kunna skapa ett inkluderande klimat för barn 
i behov av särskilt stöd. För förskolepersonalen handlar det om att de ska få rätt 
kompetens, tid och resurser för att kunna arbeta för ett inkluderande klimat. Dock 
poängterar förskolecheferna att svårigheten i arbetet är samordna dessa aspekter i 
förhållande till de resurser de har till förfogande. Dock ska det framhållas att 
specialpedagogernas expertis har en stor betydelse för hur förskolepersonalen lyckas 
att inkludera barn som är i behov av stöd. Resultatet pekar på att det skapas en 
dominoeffekt mellan förskolechefen och förskolepersonalen där specialpedagogerna 
stoppar brickorna emellanåt från att rasera. Metaforen pekar på att förskolecheferna 
behöver, från högre instanser, förutsättningar för att kunna ge sin förskolepersonal tid, 
resurser och kunskaper för att kunna skapa ett inkluderande klimat. Om 
förskolepersonalen inte får resurserna kan de inte på ett optimalt sätt utföra sitt arbete. 
Vilket i slutändan kommer att påverka barngrupperna negativt. 

Specialpedagogerna i detta fall fungerar för att stoppa det negativa utfallet genom 
att komma med konkreta tips och idéer på hur personalen kan lösa och bemöta 
situationer och skapa ett innehåll som påverkar barnen som är i behov av särskilt stöd 
positivt vilket. Skapandet av detta innehåll skapar delaktighet och inkludering av alla 
barn, inklusive barn i behov av särskilt stöd. Enligt specialpedagogerna samt 
förskolecheferna är förutsättningen att handlingsplanerna följs upp och utvärderas 
systematiskt. Beroende på om förskolepersonalen får de förutsättningar som behövs 
kan de skapa ett positivt respektive negativt klimat i förskolan. Det klimat som 
representeras är då avgörande för hur inverkan blir på barnens sociala och emotionella 
utveckling. 
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5.1.1 Studiens huvudsakliga slutsats 

Studiens huvudsakliga slutsats är att vikten ligger i att förskolechefer, 
förskolepersonal samt specialpedagoger har en god samverkan. Samarbetet mellan de 
berörda parterna är förutsättningen för att skapa en förskola som präglas av 
delaktighet, inflytande och gemenskap bland alla barn oavsett behov. Samarbetet kan 
bland annat vara att parterna gemensamt upprättar, följer upp och utvärderar 
handlingsplaner. I samtliga förskolor förekommer det också att förskolepersonalen tar 
hjälp av specialpedagogerna för att utveckla sin profession i hur de kan skapa ett mer 
inkluderande klimat. Barns delaktighet och inflytande är kopplat till deras sociala 
förmågor, välmående och framtida utveckling. En förskola som präglas av positiv 
förskolepersonal ger barnen möjlighet att utvecklas, blomstra och med gott 
självförtroende att våga och ta sig an livets utmaningar. 

5.2 Metoddiskussion 

Denna studie valde vi att göra med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde 
att komplettera semistrukturerade intervjuerna med deltagande observationerna och 
därför kunde vi jämföra mellan de olika datamaterialen vi fick in. Genom intervjuerna 
och observationerna kunde vi även komplettera deras utsagor med hur de arbetade. 
Det gav oss förutsättningarna till att kunna visa på utvecklingsmöjligheterna och 
framgångsfaktorerna i arbetet med att skapa ett inkluderande klimat. Genom att vi 
använt oss av ljudupptagning under intervjuerna och transkriberade det efter kunde vi 
gå tillbaka till respondenternas utsagor när vi skrev empirin. Det gav oss möjligheten 
att återgå till utsagorna om vi upplevde att något var oklart eller om vi hade missat 
något. När vi tydligt beskrev de forskningsetiska kraven, som bland annat att resultatet 
inte kunde kopplas till någon enskild person, upplevde vi att deras uttalanden var 
ärliga. På grund av att vi, enligt respondenterna, valt ett viktigt och intressant ämne 
ville de gärna bidra med sina kompetenser och kunskaper då de poängterade vikten av 
undersökningens syfte. 

Studiens resultat kan ha påverkats genom att en intervju ombokades till ett senare 
skede i projektets gång. Vi hade då redan hunnit med att sortera och kategorisera den 
data som vi tänkte använda oss av. Vilket ledde till att datamaterialet som användes ur 
intervjun gick till att kategorisera och sortera ur den redan befintliga empirin. Detta 
medförde att en del data fick förbises. Observationerna fick inte heller det utrymme 
som vi hade önskat genom att ett flertal förskolor avstod från att medverka i studien. 
Vi fick det förklaras för oss att barnen kan komma att påverkas negativt både på det 
sociala och det känslomässiga planet genom att vår observation skulle påverka utfallet 
av barnens agerande. Dock ska det framhållas att genom det resultat vi fick fram kunde 
vi ändå besvara studiens forskningsfrågor. 

Innan observationstillfällena blev vi informerade om att förskolepersonalen 
ansvarat för att få godkännande från vårdnadshavare till de barn som deltog i 
observationerna, de hade även informerats om de fyra forskningsetiska kraven som 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram. Eftersom vi gjorde deltagande observationer på 
flera förskolor, som vi inte var kända på, blev vi intressanta för både barn och vuxna. 
Vi misstänker då att de vuxna gör sig till på olika sätt när de vet att de blir observerade. 
Även barn beter sig på ett annorlunda sätt än vanligt. Ifall vi hade observerat flera 
tillfällen än bara en förmiddag på varje ställe hade vi kanske fått annorlunda resultat 
då de kanske blivit mer vana med oss där. Ifall vi hade använt oss av en kvantitativ 
forskningsmetod hade vi kunnat göra en bredare studie. Det vill säga att vi kunnat få 
datamaterial från fler respondenter och från ett större område. Eftersom vi ville gå in 
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mer på djupet och få mer material från varje respondent valde vi den kvalitativa 
metoden. När vi ställde följdfrågor fick vi djupare svar och om det var någonting vi 
kände att vi saknade just då ställde vi nya följdfrågor tills vi fått fram det vi tyckte 
saknades. Genom den kvalitativa metoden fick vi en djup förståelse för det studien var 
ämnad för och då med tanke på förhållande till den tid vi hade att tillgodogöra Vilket 
även framhålls av Bryman (2011). Genom den kvalitativa forskningsmetoden vi använt 
oss av har vi fått fram det material som passar syfte och forskningsfrågor för studien.  

Vi vill betona att vi är nöjda med den metod vi har använt oss av då vi fått en inblick 
i hur förskolepersonal, förskolechefer och specialpedagoger ser på och agerar med barn 
i behov av särskilt stöd och hur barn kan påverkas socialt och emotionellt av 
förskolepersonalens bemötande. 

5.2.1 Studiens tillförlitlighet 

Vi valde att samla datamaterial i två olika områden i Södermanland vilket gör att 
studien är begränsad. Studien representerar inte alla förskolor i Sverige. Utan det blir 
som olika exempelförskolor som visar hur det kan se ut på de svenska förskolorna. På 
grund av studiens omfattning valde vi att begränsa oss till endast två förskolområden 
i Södermanland. Genom vår tolkning av resultatet kan det hjälpa även förskolor som 
inte är med i studien. Eftersom vi skickade intervjuguider i förväg till respondenterna 
kunde de förbereda sig med de frågor vi hade på intervjuguiden. När de fick frågor i 
förhand kunde de prata ihop sig med kollegor och andra. Hade vi inte skickat 
intervjuguiden innan hade vi fått mer spontana svar. Dock ville vi att respondenterna 
skulle ha förberett sig innan intervjuerna för att kunna ge oss ett berikat material. Vi 
upplevde att respondenterna ställde sig välvilliga till att kunna förbereda sig innan och 
för att kunna hinna/veta vad de skulle kunna ta med sig till intervjun för att kunna visa 
exempel på arbetsmaterial som används med barnen. Ena respondenten menade hen 
känner sig mer avslappnad ifall hen är mer förberedd på intervjun vilket vi anser är en 
viktig aspekt för att kunna skapa ett avslappnat klimat. I missivbrevet framgick det att 
vi kommer att följa de forskningsetiska principerna. I samband med intervjuerna 
informerades även respondenterna om de forskningsetiska principerna, som 
Vetenskapsrådet (2002) förklarar, för att de skulle känna att vi bryr oss om deras 
anonymitet och det de har att säga. Eftersom vi använde oss av semistrukturerade 
intervjuer ställde vi även följdfrågor. På grund av att de även fick följdfrågor fick vi 
spontana svar. 

Då alla förskolor i Sverige arbetar efter samma läroplan och andra styrdokument 
blir denna studie relevant för andra förskolor runt om i landet. Då vi inte lagt några 
egna värderingar i det datamaterial vi fått in agerar vi i god tro, som Bryman (2011) 
beskriver. Genom att vi tolkat resultatet med våra teoretiska perspektiv anser vi att 
studien kan öppna upp för nya infallsvinklar för de som arbetar inom 
förskoleverksamheter.  
 

5.3 Framtida forskning  

I en framtida forskning finns det tankar om att göra en liknande studie med ett 
annat teoretiskt ramverk för att se hur resultatet skulle bli. Bronfenbrenners 
systemekologiska utvecklingsteori och Bowlbys anknytningsteori skulle vara relevanta 
teorier att utgå från. Dels för att beskriva hur barn i behov av särskilt stöd påverkas 
socialt och emotionellt genom att ingå i olika institutioner och dels genom vikten av att 
skapa en god anknytning som är en stor del av barnens framtida utveckling. Detta för 
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att kunna bidra med mer och fördjupad kunskap kring barns emotionella och social 
utveckling. 

Fortsättningsvis skulle en större studie utifrån Tomkins samt Tillich teorier kring 
affekt och ångest vara intressant för att få en gedigen förståelse och kunskap hur barn 
utvecklar sina sociala och emotionella förmågor. För få djupare förståelse i hur 
förskolepersonal, förskolechefer och specialpedagoger arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd är tanken att ägna mer tid till att utföra observationer samt intervjuer för 
att få ett mer berikat material. Detta för att kunna bidra med mer kunskap kring hur 
arbetet kan utföras. 

Vidare skulle det var intressant att studera barns engagerade/oengagerade 
beteende då barns nivå av engagemang, enligt Almqvist (2014), är starkt förknippat 
med deras sociala, emotionella och kognitiva utveckling. 

5.4 Förskolepedagogisk relevans 

Genom denna studie vill vi göra de som arbetar med barn i behov av särskilt stöd 
medvetna om hur viktigt det är att bemöta dessa barn med lågaffektiva metoder. I 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) står det att förskolan ska anpassas till alla 
barn som går på förskolan. Vidare står det att barn som både tillfälligt eller varaktigt 
behöver särskilt stöd ska få det med hänsyn till egna behov och förutsättningar för att 
de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Denna studie visar på vikten att 
samverkan mellan förskolepersonal, förskolechef och specialpedagoger fungerar. 
Tillsammans ska de arbeta för att alla barn i förskolan får det stöd de behöver. Det är 
viktigt att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver för att de utvecklas både 
emotionellt och socialt. Studien visar också hur viktigt det är att förskolan arbetar 
förebyggande genom att anpassa miljön och förskolepersonalens förhållningssätt så 
att barnens vardag blir bästa möjliga på förskolan.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Information om en undersökning i hur förskolepersonal bemöter barn som väcker 
funderingar  

Hej, 

Vi heter Joakim Moberg och Johan Karlsson. Vi är förskollärarstudenter på 
Mälardalens Högskola, Eskilstuna. Vi är inne på vår sjunde och sista termin och just 
nu skriver vi vårt examensarbete. Det ämne vi har valt att skriva om är hur 
förskolepersonal och specialpedagoger arbetar för att inkludera barn som är eller 
anses vara i behov av särskilt stöd. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 

Syftet med undersökningen är att se hur förskolepersonal och specialpedagoger 
arbetar för att göra barn i behov av särskilt stöd delaktiga i den pedagogiska 
verksamheten. Vi vill synliggöra hur arbetet planeras och genomförs av 
förskolepersonal samt specialpedagoger och hur samverkan mellan parterna 
fungerar. Vi har gjort en djupdykning i tidigare forskning och litteratur men för att 
skapa en bredare förståelse kring det valda ämnet har vi för avsikt att utföra 
observationer i barnens förskolemiljöer. Vidare önskar vi att intervjua förskolechefer, 
förskolepersonal samt specialpedagoger. 

Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta mellan 30-60 minuter vardera och då 
beroende på hur svarsfrekvensen ser ut på frågorna. Vi ser helst med fördel att få 
möjlighet att spela in intervjuerna med ljudupptagning. Dock ska det framhållas att 
detta är inget krav. Tidsåtgången vid observationer kan variera då vi vill ha ett berikat 
material för vår studie, det kan handla om en förmiddag till en eller två heldagar. 
Under observationerna kommer vi endast att använda oss av fältanteckningar. Vid 
intervjuerna och observationerna kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Det innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Det material vi får fram i 
underökningen kommer att förstöras i samband med inlämningen av 
examensarbetet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om du har några frågor 
eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. 

 

Vänliga hälsningar, 

Joakim Moberg  073-xx xx xxx  jmg14003@student.mdh.se  

Johan Karlsson 073-xx xx xxx  jkn14015@student.mdh.se 

 

Handledare 

Linda Jonsson  016-xx xx xx  linda.jonsson@mdh.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide – Förskolepersonal 

 

Bakgrundsfrågor (Ålder, utbildning, arbete, erfarenhet) 

Hur gammal är du? Är du utbildad inom området? Vilken arbetslivserfarenhet 
besitter du? Hur länge har du arbetat med barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Har du samarbete med en specialpedagog eller någon annan specialist? Om ja, 

på vilket sätt? Har ni någon handlingsplan? Om inte, berätta gärna varför. 

• Berätta om dina rutiner med det här barnet? Behöver du finnas till i alla 

situationer eller är det bara i vissa speciella? Berätta! 

• Har du några strategier för att bemöta barnet på ett bra sätt? Hur reagerar 

barnet på ditt arbetssätt? 

• Hur upplever du att barnet med särskilt behov av stöd bemöts av andra 

pedagoger och barn? Ge gärna några exempel. 

• Finns det dagar då det är bättre eller sämre? Vad kan det beror på tror du? 

• Har du någon gång haft svårt med att bemöta barnet? Om ja, i vilken sorts 

situation? 

• Tror du att barnet känner sig utanför/annorlunda? Hur upplever du detta? 

• Hur tror du barnet påverkas emotionellt? 

• Ser du några svårigheter respektive möjligheter att ge inflytande till det här 

barnet? Beskriv gärna. 
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Bilaga 3 Intervjuguide - Förskolechef 

 

Bakgrundsfrågor (Ålder, utbildning, arbete, erfarenhet) 

Hur gammal är du? Vilken utbildning har du kopplat till det förskolpedagogiska 
området? Vilken arbetslivserfarenhet besitter du? 

 

• Berätta vad du tänker när du hör begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

• Har ni idag barn som behöver ett särskilt stöd? Hur hanteras det arbetet? 

• Har du samarbete med en specialpedagog eller någon annan specialist? Om ja, 
på vilket sätt? Har ni någon handlingsplan? Om inte, berätta gärna varför. 

• Hur fungerar samverkan/samarbetet mellan dig som chef, förskolepersonalen 
och specialpedagogen när det gäller barn i behov av särskilt stöd? (Vem tar 
ansvar för vad? Vilka resurser finns? Handlingsplaner?)  

• Hur arbetar du med att anpassa innehållet i verksamheten efter barnets 
förutsättningar? Ge gärna konkreta exempel och beskriv arbetet och behoven. 
(Vad är lätt respektive svårt i arbetet?) 

• Kan du se några dilemman i att både ta hänsyn till det enskilda barnet särskilda 
behov och hur verksamheten behöver utformas? 
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Bilaga 4 Intervjuguide - Specialpedagog 

 

Bakgrundsfrågor (Ålder, utbildning, arbete, erfarenhet) 

Hur gammal är du? Vilken utbildning har du kopplat till det förskolpedagogiska 
området? Vilken arbetserfarenhet besitter du? 

 

• Vad innebär barn i behov av särskilt stöd för dig?  

• Beskriv din roll som specialpedagog i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

• Beskriv hur du samarbetar med förskolor? Hur fungerar samarbetet? Har ni 
några handlingsplaner? Om ja, berätta hur de ser ut. Om inte, hur arbetar ni 
då? 

• Hur följs arbetet upp tillsammans med de berörda parterna? (enskilda 
pedagoger, arbetslag, fskledning, vårdnadshavare etc.) 

• Vilka svårigheter respektive möjligheter ser du i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd? (Att skapa förutsättningar för att barn ska bli delaktiga i 
verksamheten, i mötet med fskpersonal, att lägga upp rutiner och följa upp 
arbetet) 

• Hur tror du barn med särskilt behov av stöd påverkas emotionellt om de inte 
får det stöd de behöver? 

• På vilket sätt kan läroplanen bli ett stöd för barn i behov av särskilt stöd 
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Bilaga 5 Exempel på handlingsplan   

Datum: 

Handlingsplan för avdelning: avdelningens namn 

På förskolan: förskolans namn 

Angående: barnets namn och personnummer 

Närvarande: personer som deltar i upprättandet av handlingsplan 

Upprättad av: person som skriver 

Bakgrund: kort beskrivning av avd antal barn, åldrar, personal m m 

När började barnet på förskolan? 

Nulägesbeskrivning: vad fungerar bra? 

I vilka situationer fungerar det bra? 

Att utveckla:  
I vilka situationer uppstår det problem? 

Vad i verksamheten behöver utvecklasför att situationen ska förbättras? 

Mål för avdelningen: 

Långsiktigt mål: över lång tid 

Delmål: mindre mål som är korta i tid 

Pedagogerna ska: 

Metoder: Hur ska pedagogerna i arbetslaget arbeta/göra för att nå målen: 

Ansvarsfördelning: 

Hela arbetslaget på avd. kontaktperson: 

Huvudansvarig:  Förskolechef: 

Utvärdering: När? 

Underskrifter: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personal    Personal 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personal    Förskolechef 

För kännedom: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 


