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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera sociala samspel mellan personal 
och barn på några förskoleavdelningar, inriktat på hur personal arbetar för att bygga trygga 
relationer till barn som behöver extra stöd samt hur sociala samspelsprocesser som lek 
främjas. I studien undersöktes även hur förskolepersonal ser att specialpedagoger kan hjälpa 
och stötta i arbetet med att tillgodose behoven hos barn som behöver extra stöd. De teoretiska 
utgångspunkterna för studien var anknytningsteorin samt Maslows behovshierarki. Studien 
genomfördes som en multipel fallstudie med mixed method som forskningsansats. Sju 
förskoleavdelningar deltog i studien och elva intervjuer med förskolepersonal genomfördes. 
Kvantitativa data samlades in genom strukturerade observationer och 
observationsinstrumentet ICP (Soukakou, 2016). Tre områden undersöktes: de vuxnas 
vägledning i barnens fria lek och andra friare aktiviteter, relationer mellan vuxna och de barn 
som behöver extra stöd, samt feedback. Kvalitativa data samlades in genom semi-
strukturerade intervjuer. Resultatet visade att alla sju observerade förskoleavdelningar hade 
god kvalitet gällande de vuxnas arbete med att bygga trygga relationer till de barn som 
behöver extra stöd. I området om de vuxnas vägledning av barns fria lek och andra friare 
aktiviteter varierade kvaliteten mellan avdelningarna men var aldrig låg, och i området 
feedback framkom ett behov av förbättringar för att bättre kunna uppmuntra och stödja 
barnens positiva beteende, ansträngningar, inlärning och utveckling. En koppling mellan 
välfungerande arbetslag och hög kvalitet diskuteras i studien, samt den roll som 
specialpedagoger kan spela i arbete med att utveckla förskolepersonals samspel i arbetslag 
och i förhållande till barn för att nå kvalitetshöjningar. 
 
Nyckelord: Barn som behöver extra stöd, feedback, förskola, lek, relationskompetens  
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Inledning 
Specialpedagoger som arbetar i förskola kan kopplas in då förskolepersonal upplever 
svårigheter kring något av barnen på sin avdelning. Det kan handla om att få de sociala 
samspelen mellan dessa barn och dem som personal att fungera bättre, eller så kan det handla 
om att få till ett bättre samspel mellan barnen på avdelningen. Enligt Nordahl, Sörlie, Manger 
och Tveit (2007) så upplever vuxna som lyckas skapa goda relationer till barn mindre 
beteendeproblem hos barn.  För att uppnå goda relationer i förskola så krävs det att 
förskolepersonal får barns tillit, och det här är inget som sker per automatik utan det måste 
den vuxne arbeta med. Vägar till att skapa tillit är till exempel att som personal i förskolan 
lyssna på barnen, att vara positivt inställd till dem och visa barnen att de är omtyckta, samt att 
få barnen att känna sig sedda och bekräftade (Nordahl et al., 2007).  
 
Den reviderade läroplanen för förskolan (2016) betonar att omsorg, utveckling och lärande 
tillsammans ska bilda en helhet och att de som arbetar i förskolemiljö ska utgå från de 
enskilda barnens behov. Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att det inte riktigt ser 
ut så nu i verkligheten; de skriver om att barn förr hade fler trygga relationer till de vuxna på 
förskolan. Barngrupperna i förskolan är större nu för tiden, och det ökade fokus som är på 
utbildning, läroplaner och vikten av akademisk framgång har medfört att det redan i förskolan 
fokuseras mindre på barnens omsorgsbehov och känslomässiga utveckling och mer på deras 
lärande (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012). Broberg, Hagström och Broberg (2012) ser 
detta som oroväckande eftersom de menar att det är av högsta vikt att barnen har trygga 
relationer till sin förskolepersonal för att kunna lära sig och utvecklas, bland annat genom lek. 
Mätningar har visat att det finns kopplingar mellan stress hos barn som yttras genom förhöjda 
kortisolvärden och brist på fysisk och känslomässig närvaro av förskolepersonalen (Hagström, 
2010).  
 
För att en förskola ska kunna hålla en hög kvalitet så krävs att dess personal utvecklar varma 
och goda relationer till barnen, och det är särskilt viktigt att detta sker med de barn som 
behöver extra stöd av något slag, för att en optimal utveckling både socialt och 
inlärningsmässigt ska kunna ske (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 
2004). Dessa omständigheter visar på att det är angeläget att fokusera på betydelsen av 
relationskompetens i förskola och hos förskolepersonal i ett självständigt arbete. 
Relationskompetens i förskola handlar om att personal behöver se sin egen roll i sociala 
samspel som sker på förskola, att de tar ansvar för sociala samspel samt har förmåga att bygga 
trygga relationer till enskilda barn utifrån barns egna villkor (Juul & Jensen, 2009).  
 
Tanken med det här självständiga arbetet var att göra en fördjupning i tidigare forskning runt 
sociala samspel i förskolan, samt att undersöka hur relationer mellan personal och barn (som 
av personal upplevs ”ha svårt att passa in” och som anses vara i behov av extra stöd) ser ut på 
några förskoleavdelningar. Tanken är också att undersöka hur några som arbetar i förskolan 
ser på sociala samspel mellan personal och barn samt vilken betydelse de anser att de själva 
har för barn i behov av extra stöds utveckling och välmående, särskilt vad gäller utveckling av 
sociala förmågor. 
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Specialpedagoger som arbetar i förskola har som uppgift att stödja personal och barn i sociala 
samspel. I Examensförordningen (Högskoleförordningen, 1993:100, bilaga 2) för 
specialpedagoger, i avsnittet som handlar om vilka färdigheter och förmågor en student vid 
specialpedagogprogrammet ska besitta för att få ut sin specialpedagogexamen, finns följande 
två punkter: 
 

För specialpedagogexamen ska studenten |…| 
- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 
- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 
leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 
hos alla barn och elever. 
 

I dessa punkter framgår det att det ingår i specialpedagogens yrke att vara ett rådgivande stöd 
för personal i arbetet med att möta behoven hos alla barn de träffar på i sin verksamhet. 
Därför är det lämpligt att i detta självständiga arbete dessutom undersöka hur 
specialpedagoger skulle kunna hjälpa och stötta förskolepersonalen i sitt arbete med att kunna 
tillgodose behoven hos de barn som behöver någon typ av extra stöd i sociala samspel. Min 
förhoppning är att resultatet ska vara till nytta för dem som arbetar i förskola och för dem som 
arbetar som specialpedagoger i förskola. 
 
Det är i förskoleåldern som en stor del av grunden läggs till hur barn kommer att bli som 
samhällsmedborgare i framtiden; de som arbetar i förskola behöver därför ha ett fokus på att 
barn ska få en trygg grund att stå på och bygga vidare på, en god självkänsla, förmåga till 
empati och sociala samspel med andra individer. Om grundtryggheten för ett barn saknas i 
hemmet blir förskolans ansvar och roll än mer betydelsefull.  
 
Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs kort vilken betydelse förskolan i Sverige kan anses ha för det svenska 
samhället. Centrala begrepp i studien förklaras även och några resultat av tidigare forskning 
tas upp. Slutligen beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt, och studiens syfte och 
frågeställningar redovisas.  
 
Förskolan i Sverige 
I Sverige har förskolan tillsammans med hemmet stor betydelse för barns omsorg och 
utveckling, samtidigt som den har familjepolitisk betydelse i och med det att förskolan gör det 
möjligt för föräldrar att förena familjeliv och arbetsliv. Internationellt så lyfts ofta den 
svenska förskolan fram som en förebild kvalitetsmässigt och tillgänglighetsmässigt (Björck-
Åkesson, 2014). Det betyder att den svenska förskolan internationellt anses hålla en hög 
kvalitet i sin verksamhet. Enligt Skolverkets lägesbedömning från 2017 var år 2016 84% av 
alla 1–5-åringar inskrivna i förskola (Skolverket, 2017). Det är vanligt att barn tillbringar en 
stor del av sin tid i förskoleverksamheten, och därför har personalen som arbetar där en 
betydande del i barnens omsorg och hur deras utveckling kommer att te sig (Juul & Jensen, 
2009). 
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Centrala begrepp 
Under denna rubrik beskrivs några centrala begrepp i studien som anknytning, 
relationskompetens, feedback och inkludering, dessutom tas barn som behöver extra stöd och 
den svenska läroplanen upp, samt lekens betydelse för barns sociala utveckling.  
 
Anknytning 
Ett centralt begrepp i den här studien är anknytning som är en svensk översättning av 
engelskans attachment (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012). Begreppet handlar om något 
mindre och svagare som hänger ihop med, knyter an till och är beroende av något större och 
starkare. Begreppet brukar användas i tal om samspel mellan det lilla barnet och dess förälder, 
eller annan omvårdnadsperson. Anknytningen är en relationsutvecklande process som 
utvecklas successivt under de första levnadsåren. Enligt Broberg, Hagström och Broberg 
(2012) kan anknytningen till olika personer kan komma att se olika ut beroende på hur 
samspelet dem emellan utvecklas.  
 
Relationskompetens 
Ett annat centralt begrepp i studien är relationskompetens. Förskolepersonal har en stor 
uppgift i att skapa goda relationer med barn, eftersom varma och goda relationer mellan 
personal och barn utvecklar den sociala kompetensen hos barn. Det ligger alltid på den vuxne 
att få till en god relation till varje barn; att göra sig förtjänt av barnets tillit (Nordahl et al., 
2007). Juul och Jensen (2009) använder sig av begreppet professionell relationskompetens då 
de skriver om relationer där den ena parten är professionell och den andra inte är det, vilket 
till exempel kan vara en relation mellan en förskolelärare och ett barn på förskolan. För att 
denna relation ska få god kvalitet så behöver den vuxne besitta förmågan att kunna se det 
enskilda barnet, att kunna ”se bakom” barnets beteende, och anpassa sitt eget beteende efter 
barnets behov, men fortfarande vara en pedagogisk ledare. Juul och Jensen (2009) ser 
relationen mellan barn och personal som en subjekt - subjektrelation, och menar att barnet och 
personalen då ingår i en ömsesidig lärprocess där den vuxne kan utveckla sin 
relationskompetens i samspel med barnet och barnet samtidigt kan utveckla sin sociala 
kompetens. Det är viktigt att det är förskolepersonalen som tar ansvar för denna relations 
kvalitet. Juul och Jensen (2009) skriver dock att det fortfarande är vanligt i pedagogiska 
lärmiljöer att de vuxna frånsäger sig ansvaret för kvaliteten i relationen där det är mycket 
konflikter mellan personal och barn: De menar då att det är barnens fel, inte deras.   
 
Feedback 
Ytterligare ett begrepp som är centralt i denna studie är feedback. Feedback kan översättas 
med återkoppling, och är ett begrepp som syftar på återkopplande information som en individ 
får gällande dennes prestation eller förståelse. Feedback kan till exempel ges till ett barn från 
en pedagog, en jämnårig eller en förälder (Hattie & Timperley, 2007). Att ge rätt sorts 
feedback vid rätt tillfälle och i rätt mängd är svårt och kräver träning. Vilken sorts feedback 
som används har inverkan på hur effektiv denna feedback är. Om den givna återkopplingen 
rör uppgiftens process eller barnets arbete och ansträngning så är den mest effektiv. Om 
feedbacken däremot bedömer barnet som person (till exempel ”duktig pojke!) så kommer 
denna feedback ha liten inverkan på barnets inlärning och utveckling, och i värsta fall kan den 
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göra mer skada än nytta (Brookhart, 2008). God feedback är tydlig, specifik och ligger på rätt 
svårighetsnivå för att mottagaren ska kunna tillgodogöra sig återkopplingen. Brookhart (2008) 
menar att feedback lättare kan tas emot från en person vilken barnet har en god relation till, 
och den kan hjälpa barnet framåt i sitt eget lärande och utveckling. 
 
Barn som behöver extra stöd och den svenska läroplanen 
Lundqvist (Lundqvist, personlig kommunikation, 27 oktober 2017; Lundqvist, 2018) 
använder sig av benämningen barn som behöver extra stöd i sin forskning, och syftar då på 
barn som kan behöva extra uppmärksamhet, hjälp eller stöd. I denna definition ryms alla typer 
av svårigheter, långvariga som tillfälliga, och den är därför tillräckligt bred för att kunna 
användas i detta självständiga arbete. Under rubriken ”förskolans uppdrag” i den reviderade 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 5) står följande om förskolans uppdrag: 
 

Verksamheten ska anpassas för alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 
föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd 
för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att 
göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen. 
  

I läroplanen för förskolan står det att alla barn i förskolan som har behov av någon typ av 
extra stöd ska få detta stöd, men att det inte finns några universella stödåtgärder som passar 
alla; utan stödet ska vara individanpassat. Detta ställer höga krav på personalen i förskola som 
kan möta många typer av helt skilda behov i samma barngrupp och som då är skyldiga att 
anpassa verksamheten efter dessa. En del barn i förskola har kognitiva svårigheter som att ta 
emot, lagra, bearbeta och plocka fram information, och detta kan medföra 
samspelssvårigheter och kommunikationssvårigheter. Det kan röra sig om barn med ADHD-
liknande symtom, vilket kan vara uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och impulsivitet 
(Kadesjö, 2014). Dessa barn har ofta svårt i lek, de upplevs störa och förstöra, de väcker ofta 
irritation, ilska och besvikelse eftersom de kanske upprepat bryter mot de regler, normer eller 
förväntningar som finns i miljön de befinner sig i. Detta gör att det finns en risk att de blir 
utstötta och att de därmed får färre tillfällen att lära sig sociala samspel; med tiden finns det 
risk för utvecklandet av en negativ självbild med depression som följd (Skolinspektionen, 
2014). Barn som uppvisar de ovan nämnda svårigheterna riskerar att bli feltolkade, att 
beteendet ses som en bristande vilja istället för att ses som en svårighet; de behöver stöd och 
förståelse precis som alla barn med olika inlärningssvårigheter (Socialstyrelsen, 2010). 
  
I Sverige är specialförskolor, inriktade på funktionsnedsättningar, ovanliga (Björck-Åkesson, 
2014), och i skollagen (2010:800, 8 kap. 9§) står det att barn i behov av särskilt stöd har rätt 
att få plats i den allmänna förskolan. Oftast finns specialpedagoger, till exempel i resursteam i 
kommunerna, och dit kan förskolepersonal vända sig för konsultation när de har funderingar 
kring något av barnen i gruppen eller i sitt eget arbete (Björck-Åkesson, 2014). 
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Inkludering 
Begreppet inkludering kom till på 1980-talet eftersom specialpedagogisk forskning hade visat 
på att det äldre begreppet integrering hade börjat urholkas (Nilholm & Göransson, 2013). 
Integreringsbegreppet hade kommit att representera ett synsätt där elever i behov av extra stöd 
skulle anpassas till det befintliga skolsystemet och handlade i stort sett bara om en placering.  
Begreppet inkludering skulle istället fokusera på hur skolan skulle kunna anpassa sig till det 
faktum att elever är olika, att dessa olikheter skulle ses som tillgångar och att undervisningen 
skulle vara anpassad efter elevernas olika förutsättningar och behov (Nilholm & Göransson, 
2013).  
 
Forskning inom inkluderingsområdet har visat på att heterogena grupper i skolan gynnar 
lärandet, men enligt Ahlberg (2013) förefaller det dock som om skolans värld inte riktigt har 
tagit till sig forskningen om inkludering. Antalet inskrivningar till särskolan ökar, och i de fall 
då inkludering förekommer så är det ofta fortfarande fråga om en ren placering av en elev i 
behov av extra stöd. En orsak till detta kan vara att ordet inkludering faktiskt inte används i 
våra svenska styrdokument, därmed inte heller i den reviderade läroplanen för förskolan 
(Lpfö, 2016). Däremot förekommer begreppet i artikel 24 i "FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning" (2008) som Sverige har skrivit under och därmed 
ställt sig bakom. I konventionen står det att de undertecknade länderna ska arbeta för 
”fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället” för personer med 
funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008). Denna konvention är en överenskommelse 
mellan olika länder och har stor betydelse för specialpedagogiken internationellt, men den är 
ingen lagtext (Nilholm & Göransson, 2013). I skollagen (2010:800, 8 kap. 9§) står det att barn 
i behov av särskilt stöd har rätt att få plats i den allmänna förskolan, så i den svenska 
förskolan är det vanligt att barn med behov av extra stöd inkluderas i verksamheten, även om 
begreppet inte används i styrdokumenten. Förskolan har inte som skolan särskilda skolformer 
för barn i behov av extra stöd, det vill säga för barn med utvecklingsstörning. 
 
Lekens betydelse för barns sociala utveckling 
I den reviderade läroplanen för förskolan (2016) står det om lekens betydelse för barns 
utveckling: 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 
lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (s. 6) 

 
Edfelt (2015) skriver om just detta när han uttrycker att barn lär sig förstå sig själva och 
omvärlden samt bearbetar sin vardag genom att leka. Personal i förskola har därför en viktig 
uppgift i att organisera vardagen i förskola så att barns lek, som innefattar sociala sampel, kan 
utvecklas. I en rörig miljö är det en utmaning för barn att komma till ro i lek, och då blir det 
svårt att utveckla sin lekkompetens och sin sociala kompetens. Lek behöver få ta tid och 
värnas om, och det är de vuxnas ansvar att se till att barnen på avdelningen är tillräckligt 
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trygga för att våga ge sig in i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Enligt Knutsdotter Olofsson 
så finns det tre sociala lekregler som barn behöver lära sig behärska för att kunna utveckla sin 
lekkompetens: samförstånd – att de som deltar i leken är införstådda med att de leker och vad 
de leker, ömsesidighet – att alla i leken är på jämställd nivå och anpassar sin nivå efter 
varandra oberoende av ålder och styrka, samt turtagande – att de som leker är överens om att 
turas om att styra lekens utveckling framåt. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att dessa 
lekregler, som ligger nära sociala samspel, gäller även för vuxna, för om den vuxne går in i en 
lek och bestämmer och tar över är det risk för att leken förstörs och tar slut där. Det finns 
dock tillfällen då den vuxne behövs i leken och kan bidra till att den utvecklas.  
Barnkonventionens artikel 31 (Unicef, 2009) tar upp att alla barn ska ha möjlighet att leka. 
Ibland kallas denna rätt till lek för ”den glömda rättigheten”, eftersom vuxenvärlden ibland 
tenderar att förbise lekens livsnödvändighet för att barn ska kunna utvecklas, inte minst 
socialt (Unicef, 2008).   
 
I Unicef:s handbok om Barnkonventionen (2008) står det om rättigheter för barn med 
funktionshinder. Där står det följande: ”Leken har erkänts som det bästa sättet att skaffa sig 
olika färdigheter, bl. a. sociala sådana. Barn med funktionshinder uppnår full delaktighet när 
de tillsammans med andra barn har möjlighet, plats och tid för lek”. Förskolan har därför en 
viktig uppgift i att stimulera till mer lek för barn som behöver extra stöd av något slag. Det 
kan till exempel ske genom att leksituationer styrs upp, att barngruppen delas in i mindre 
”lekgrupper” och att de vuxna finns nära i leken och stöttar de barn som behöver lekstöd 
(Edfelt, 2015).   
 
Tidigare forskning 
Det finns flera forskningsstudier (Buyse, Vershueren, & Doumen, 2011; Dobbs & Arnold, 
2009; Howes, 1997; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 2016; Mitchell-Copeland, 
Denham, & DeMulder, 1997) som berör anknytning, relationskompetens, utvecklandet av 
social kompetens, lekutveckling samt inkludering. Dessa studier beskrivs i följande stycken.  
 
Mitchell-Copeland, Denham och DeMulder (1997), alla verksamma vid George Mason 
University i Virginia, USA, utförde en studie med syftet att undersöka om det fanns ett 
samband mellan barns anknytning och relation till sin förskolepersonal och barnens 
utveckling av social kompetens. De undersökte om denna anknytning och relation då kunde 
ha en kompenserande funktion gällande barnets utveckling av social kompetens i de fall då 
barnets anknytning till mamman var otrygg. Sextiotvå barn (tre eller fyra år), deras mödrar 
och förskolepersonal deltog i studien. Först undersöktes hur trygg anknytningen till mamman 
var genom hembesök där samspelet mellan mor och barn observerades, ett verktyg vid namn 
Attachment Q-set (Waters & Deane, 1985) användes. Sedan undersöktes barnens sociala 
kompetens genom observationer av den fria leken i förskolemiljön; förskolepersonalen fyllde 
i ett formulär där den sociala kompetensen hos barnet skattades (Social Competence and 
Behaviour Evaluation, LaFreniere & Dumas, 1995), dessutom utfördes enskilda samtal med 
barnen där de fick berätta om vilka kompisar de tyckte var bra vänner och vilka som de inte 
tyckte var det. Resultatet av studien visade att relationen och anknytningen mellan barn och 
förskolepersonal hade inverkan på utvecklingen av barnens sociala kompetens, och forskarna 
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skriver i diskussionen att de ser att det är av yttersta vikt att ett barn med otrygg anknytning 
till modern har en annan vuxen som kan kompensera för detta. 
 
Dobbs och Arnold (2009), verksamma vid University of Massachusetts, USA utförde en 
studie med syftet att identifiera sambandet mellan förskolepersonalens syn på barnens 
uppförande och sitt eget bemötande av dessa barn, samt huruvida det fanns en medvetenhet 
hos personalen om detta samband. I studien deltog 107 barn och 24 vuxna.  
Förskolepersonalen fick fylla i ett formulär (Child behaviour checklist), utformat av 
Achenbach (1991), där de skulle skatta barnens beteende. Sedan spelades videofrekvenser in i 
klassrummet, både vid fri lek och vid mer strukturerade inlärningssituationer. När all data 
samlats in och analyserats såg de att personalen gav fler uppmaningar till de barn vilka 
upplevdes ha större beteendeproblem och mer utåtagerande beteende. Beröm hade inget 
samband alls däremot med huruvida förskolepersonalen hade angett att barnet i fråga hade 
beteendeproblematik eller inte. I diskussionsavsnittet tar författarna upp att för barn som har 
en otrygg anknytning till sin mor så är anknytningsrelationer med andra vuxna extra viktiga, 
och de menar att en personal i förskolan då kan fungera som en kompenserande effekt för 
dessa barns sociala och känslomässiga utveckling. 
 
Buyse, Vershueren och Doumen (2011) utförde en studie i Belgien med syfte att utvärdera 
vilken effekt nära relationer mellan förskolepersonal och barn har för anknytningskvaliteten 
mellan mor och barn samt barns utåtagerande beteenden i förskolan. I studien medverkade 
237 barn i 4-års åldern, och studien inleddes med att undersöka kvaliteten i anknytningen 
mellan mor och barn genom att utföra semi-strukturerade observationer i hemmen, och här 
användes Attachment Q-sort (Waters, 1995), för att beräkna denna kvalitet. 
Förskolepersonalens sensitivitet – förmågan att förmedla trygghet, lugn och uppmuntran till 
barnen, undersöktes genom klassrumsobservationer där Classroom assessment scoring system 
(CLASS, La Paro, Pianta & Stuhlman, 2002) användes. Närheten i relationen mellan personal 
och barn utvärderades genom att de vuxna fick fylla i ett formulär – Student teacher 
relationship scale (Pianta, 2001). Utåtagerande beteende hos barn skattades genom att 
personalen fick fylla i Child behaviour scale” (Ladd & Profilet, 1996). Resultaten visade att 
pojkar uppfattades ha mer utåtagerande beteende än flickor samt att en högre kvalitet i 
relationen mellan mor och barn förutspådde mindre utåtagerande beteende i förskolan. Ett 
samband mellan desto mer otrygg anknytning till modern, desto mer utåtagerande beteende i 
förskolan upptäcktes, och detta var som tydligast om barnets närhet i relation till 
förskolepersonalen dessutom var låg. Vid större närhet mellan personal och barn så försvann 
denna koppling. I diskussionen tar författarna upp att detta resultat endast verkar gälla med 
den vuxne i fråga som barnet knutit an till, det är ett dyadiskt fenomen, och det utåtagerande 
beteendet verkar inte minska i samspelet med andra vuxna just då. Däremot så ses den nära 
relationen mellan förskolepersonal och barn som en skyddsfaktor som har inverkan på barnets 
fortsatta sociala utveckling, och Buyse, Vershueren och Doumen (2011) menar på att personal 
behöver bli varse om detta genom att få mer kunskap om relationens betydelse för att minska 
problembeteenden hos barn. 
Howes (1997) utförde en longitudinell studie i Kalifornien, USA, med 107 barn inskrivna i 
barnomsorg samt dessa barns omsorgsgivare, både personal och vårdnadshavare. När studien 
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började var barnen 10–60 månader och hade då varit i barnomsorgen mellan 2–6 månader. 
Uppföljningen skedde 6–12 månader efter det första tillfället. Syftet med studien var att 
beskriva hur barns lekutveckling påverkades av hur trygg anknytningen till vårdnadshavare 
var samt av hur lyhörda de vuxna var för barnens behov. Tre möjliga vägar för barns 
lekutveckling undersöktes – först den som säger att den sociala kompetensen hos barn höjs 
genom att mer tid spenderas med jämnåriga. Den andra vägen menade att tidig interaktion och 
relationsskapande mellan små barn och vuxna ger barnet förutsättningar att utveckla sin 
förmåga till socialt samspel med jämnåriga. Den sista vägen var enligt anknytningsteorin som 
säger att en trygg anknytning mellan barn och vuxen gör att barnet utgår ifrån att det går att ha 
samma typ av interaktion och relation till andra, och kommer då agera på ett sätt för att detta 
ska kunna ske. Dessa tre möjliga utvecklingsvägar undersöktes under två olika tidsperioder 
genom observationer samt med instrumenten Peer Play scale (Howes & Matheson,1992), 
Attachment Q-set (Waters & Deane, 1985), samt The Arnett rating scale for caregiver 
sensitivity (Arnett, 1989). Resultatet visade att mer tid tillsammans med jämnåriga främjade 
dessa barns lekutveckling, men studien visade även tecken på att vuxna omsorgspersoner har 
inverkan på barns lek med jämnåriga, dock mer på ett indirekt sätt. Om ett barn är tryggt 
anknutet så spenderar det inte lika mycket tid i interaktion med omsorgsgivaren utan deltar i 
mer sociala samspel med jämnåriga. Författaren resonerar att det optimala därför för ett barns 
lekutveckling är att barnet har möjlighet till goda sociala samspel både med vuxna och med 
jämnåriga, och att vuxna behöver vara lyhörda för vilka behov de olika barnen har. Otryggt 
anknutna barn behöver mer stöd från vuxna i sin lekutveckling för att senare kunna utveckla 
det sociala samspelet mer och mer med jämnåriga. Att ha en inställning som vuxen att inte 
vilja störa i barnens lek, och därför inte alls finnas tillgänglig är därför inte rätt väg att gå 
enligt författaren.     
 
I Lundqvist, Allodi Westling och Siljehags (2016) studie var syftet att undersöka, beskriva 
och diskutera vilka kännetecken som fanns gällande organisation, resurstillgångar och kvalitet 
i några förskolor som hade barn som behövde någon typ av extra stöd i sin verksamhet. Åtta 
förskolor och totalt 56 barn, 5 år gamla, deltog i studien; 16 av dessa barn behövde någon typ 
av extra stöd. Dessa åtta förskolor var mer eller mindre inkluderande. Två av åtta 
inkluderande förskolor var specialiserade på barn med språkstörning respektive barn med 
autism och kommunikationssvårigheter. Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2016) 
använde sig av de strukturerade observationsinstrumenten Early Childhood Environment 
Rating Scale (Harms, Clifford, & Cryer, 2005, 2010), The Caregiver Interaction Scale 
(Arnett, 1989), The Inclusive Classroom Profile (Soukakou, 2012) samt en svensk 
översättning av The ABILITIES Index (Simeonsson & Bailey, 1991) – Skattning av 
funktionsområden. De utförde även ostrukturerade observationer, intervjuer, samtal och 
analyserade befintlig dokumentation. Gällande personalresurser så visade det sig att de 
specialiserade förskolorna hade en större personaltäthet. Gällande kvaliteten på förskolan så 
visade resultaten på en spännvidd från låg övergripande kvalitet till bra kvalitet, dock var 
kvaliteten i förskolor som utbildade barn med en funktionsnedsättning aldrig låg. I sin 
diskussion tar de upp att den lägre personaltätheten på vissa förskolor kan vara en nackdel för 
de barn som behöver extra stöd, eftersom dessa barn inte kunde få lika mycket stöd från en 
vuxen eller en-till-en-tid med personal, vilket i vissa fall kan vara nödvändigt för att barnets 
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behov både inlärningsmässigt och socialt ska kunna tillgodoses. I analysen av resultaten av 
Inclusive Classroom Profile så såg författarna att ingen av förskolorna kunde anses ha en bra 
inkluderande verksamhet (god kvalitet), men resonerar att det kan ha att göra med att detta 
instrument är utvecklat för ett annat skolsystem, och att vi inte har några skrivna riktlinjer för 
inkludering i förskolan i Sverige. Ett behov finns av handledning och utbildning av personal 
som har barn på sina avdelningar som behöver extra stöd för att kvaliteten på inkluderingen 
på de svenska förskolorna ska kunna höjas. De resonerar om att de olika instrumenten som 
använts i studien skulle kunna vara till hjälp att ringa in områden som behöver förbättras på 
förskolor.   
 
Teoretisk utgångspunkt 
Den här studien, som handlar om sociala samspel och lek på förskola, har två teorier som 
utgångspunkt och hjälp för att tolka och förstå det insamlade materialet: anknytningsteorin 
(Ainsworth & Bowlby, 1991) och Maslows (1943) behovshierarki.   
 
Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin började utformades på 1950-talet av barnpsykiatern John Bowlby och 
psykologen Mary Ainsworth (Ainsworth & Bowlby, 1991). Bowlby ville med sin teori visa 
på att barn har ett stort behov av att ha en trygg anknytning till minst en av sina föräldrar för 
att kunna utvecklas och må bra, och beskrev detta som en process mellan det lilla barnet och 
föräldern; en process som leder till ett psykologiskt band dem emellan (Broberg, Hagström, & 
Broberg, 2012). Viljan och förmågan att tillgodose barnets behov avgör om anknytningen blir 
trygg eller otrygg. När fara hotar det lilla barnet – det kan vara smärta, trötthet eller 
skrämmande saker –  så triggas anknytningssystemet igång och barnet riktar ett så kallat 
anknytningsbeteende mot sin eller sina omsorgspersoner. Detta kan yttra sig genom att barnet 
sträcker sig mot sin eller sina omsorgspersoner, gråter eller agerar utåt. Detta beteende är en 
biologisk funktion för att skydda sig mot faror. Den vuxnes roll i utvecklingen av barnets 
anknytning är att vara som en trygg bas och en säker hamn vilken barnet kan utgå ifrån i sitt 
utforskande av omvärlden. Barnet kan sedan återvända till den vuxne för att tillgodose sitt 
trygghetsbehov om något har hänt, om det behöver tröst eller närhet. Barnet skapar inre 
arbetsmodeller, som inre föreställningar, utifrån den anknytning barnet har upplevt och lär sig 
styra och förutse olika situationer utifrån detta (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012). 
  
Enligt anknytningsteorin finns fyra olika typer av anknytning (Hagström, 2010): A- otrygg 
och undvikande anknytning. Trygghetsbehovet missgynnas och tillgodoses ej här. Barnet 
använder inte föräldern/omsorgspersonen som en trygg bas att utgå ifrån i sitt utforskande av 
omvärlden. B- trygg anknytning. Här finns en balans mellan anknytning och utforskande. 
Barnet använder föräldern/omsorgspersonen som en trygg bas och säker hamn att utgå ifrån i 
sitt utforskande av omvärlden och att återvända till vid behov. C- otrygg 
motsträvig/ambivalent anknytning. Här söker barnet kontakt med föräldern/omsorgspersonen 
hela tiden och utforskar därför ej omvärlden på egen hand. Upplevs ofta som "klängig". D- 
otrygg, desorganiserad anknytning. Den här typen av anknytning präglas av rädsla och 
oförsägbarhet. Föräldern orkar inte med de känslomässiga behoven och barnet beter sig 
utifrån sina förväntningar. Barnet lär sig att inte söka trygghet av rädsla för att bli avvisad. 
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Denna anknytning kopplas tydligast ihop med problem under barnets fortsatta utveckling, vad 
gäller att kunna leka, samspela och inte utveckla beteendeproblem (Hagström, 2010). 
 
Ainsworth utvecklade anknytningsteorin genom att kombinera Bowlbys tankar med 
bedömningsmetoder för att på så sätt kunna se teorin i praktiken (Ainsworth & Bowlby, 
1991). Från början hade Bowlby och Ainsworth fokus på mödrar och barn i sin teori, men 
ändrade detta med tiden till en syn på att alla vuxna har förmåga att knyta an till ett barn utan 
att vara biologisk förälder. Föräldrarna är de primära anknytningspersonerna, men personal i 
förskolan och andra nära vuxna kan ’vikariera’ när föräldrarna inte är nära och tillgodose 
barnets behov av tröst, omsorg och skydd, och blir då sekundära anknytningspersoner 
(Broberg, Hagström, & Broberg, 2012). Från det att barnen kommer till förskolan på 
morgonen tills de går hem fungerar personalen då som ersättningspersoner för 
vårdnadshavare. Anknytningen som barn utvecklar till personal i förskolan är en process 
under hela förskoletiden och denna process kan fortsättningsvis påverka relationer med andra 
vuxna och barn under hela skoltiden och under resten av livet (Hagström, 2010). Hur tryggt 
anknutet ett barn är kan påverka barnets kognitiva utveckling, självkänsla och sociala 
kompetens (Commodari, 2013). Både Wiklund (2012) och Commodari (2013) tar upp att 
forskning visat på kopplingar mellan ADHD-symtom och otrygg anknytning hos barn. 
Wiklund ställer sig frågan om symtom på ADHD hos en del barn egentligen är ett svar på 
miljön; att det är brister i anknytningen och för stora barngrupper som ger barnet dessa 
symtom. 
 
Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow var en förgrundsfigur för den humanistiska psykologin. År 1943 
presenterade han sin idé om den mänskliga behovshierarkin (Maslow, 1943), där han delade 
in de mänskliga behoven i olika nivåer: de lägsta nivåerna – överlevnad, trygghet, tillhörighet 
och självkänsla kallade han för bristbehov och de högre nivåerna kallade han för intellektuella 
behov, estetiska behov, och det högst självförverkligande kallade han för växtbehov 
(Woolfolk & Karlberg, 2015). Maslow menade att samtliga lägre behov måste tillfredsställas 
innan en individ kan gå vidare till att uppfylla ett behov på en högre nivå, och att människan 
alltid strävar efter att nå till en högre behovsnivå (Maslow, 1943). Maslows teori har fått kritik 
eftersom den inte alltid stämmer in på hur människor beter sig, en människa kan till exempel 
motiveras av flera behov samtidigt, och kan till och med bortse från en del behov för att få 
andra uppfyllda (Woolfolk & Karlberg, 2015). Trots detta kan Maslows teori hjälpa till att 
förklara vissa saker: De fysiologiska behoven som att kunna andas, äta sig mätt, släcka sin 
törst och att få sova, är de allra viktigaste för en människa, och om dessa behov inte 
tillgodoses så får allt annat stå åt sidan. För ett barn som inte får tillräckligt med mat eller 
sömn spelar alltså allt annat mindre roll och då får saker som att utveckla sin sociala 
kompetens tillsammans med andra barn stå åt sidan (Burleson & Thoron, 2014). Vidare 
kanske barn som inte fått trygghets-, eller tillhörighetsbehovet uppfyllt har svårt att visa 
intresse för olika lärandesituationer på förskolan och att tillgodogöra sig ny kunskap 
(Woolfolk & Karlberg, 2015). Här har personal på förskolan en viktig uppgift, att se till att 
förskolemiljön är trygg och förutsägbar, samt att utarbeta rutiner som gör att barn känner att 
de har kontroll över sin situation. Dessutom behöver personal bygga relationer med barnen, få 
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barnen att känna sig som värdefulla och omtyckta individer, samt bygga upp barnens 
självförtroende och självkänsla genom positiv feedback (Burleson & Thoron, 2014). 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka, beskriva och analysera sociala samspel 
mellan personal och barn på några förskoleavdelningar, inriktat på hur personal arbetar för att 
bygga trygga relationer till barn som behöver extra stöd samt hur sociala samspelsprocesser 
som lek främjas. Frågeställningarna är som följer: Hur ser förskolepersonalens vägledning ut i 
barnens fria lek och andra friare aktiviteter på några förskoleavdelningar? Hur kan kvaliteten i 
relationerna mellan förskolepersonal och de barn som behöver extra stöd beskrivas på några 
förskoleavdelningar? Hur använder sig denna förskolepersonal av feedback? Vilken typ av 
stöttning uttalar denna förskolepersonal att de behöver från specialpedagog för att kunna 
tillgodose behoven hos de barn som behöver extra stöd av något slag?  
 
Metod 
I det här avsnittet redogörs för vilken forskningsansats som denna studie har utgått ifrån samt 
vilken metodansats som använts som inspiration. Dessutom beskrivs urvals-, informations- 
och samtyckesprocessen, de deltagande förskoleavdelningarna, och datainsamlingsmetoderna. 
Slutligen redogörs det för analysprocessen samt de etiska aspekter som följts under studiens 
genomförande. 
 
Forskningsansats 
I studien samlades data in som består av ord (kvalitativa data) och siffror (kvantitativa data). 
Eftersom både kvalitativa och kvantitativa data ingår i studien så blir forskningsansatsen 
mixed method. Mixed method är användbart när man försöker söka svaret på komplexa frågor 
i sociala kontexter (Mertens & McLaughlin, 2011). En anledning till att mixed method 
används i vissa studier är att enbart den kvantitativa metoden eller den kvalitativa metoden 
inte ansågs tillräcklig för att få en djupare förståelse runt studiens syfte och frågeställning. 
Triangulering är ett begrepp som kan användas vid mixed method och syftar till det faktum 
att resultaten från den kvantitativa datainsamlingen och den kvalitativa datainsamlingen 
tillsammans gör att mer hållbara slutsatser kan dras (Clark & Ivankova, 2016).  
 
Metodansats 
I studien hämtas inspiration från fallstudien som metodansats. När frågeställningar i en studie 
rör sig runt ett socialt fenomen och hur detta fenomen fungerar, samt när en frågeställning 
kräver en utförlig beskrivning av fenomenet, så är fallstudien en lämplig metodansats att 
använda sig av (Yin, 2003). I en fallstudie kan ett fenomen eller problem (ett fall) undersökas 
direkt ute i verkligheten genom att detaljerade och djupgående data samlas in på flera olika 
sätt, för att senare genom analys kunna få svar på frågeställningarna (Creswell & Poth, 2018). 
Fallstudien är en flexibel metodansats, den kan utföras under bara några dagar eller under 
flera år, och den kan innehålla olika datainsamlingsmetoder, beroende på vilka metoder som 
passar studien i fråga bäst (Simons, 2009). I den här studien är det förskoleavdelningarna som 
utgör fallen. Studien är en multipel fallstudie och fenomen är lek och sociala samspel. 
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Urval, information, samtyckesprocess 
För att kunna utföra studien och göra datainsamlingen så behövdes tillåtelse att komma ut i 
verksamheten och besöka arbetslag på några förskoleavdelningar. Två förskolechefer i den 
utvalda kommunen kontaktades därför och informerades om studien och ombads 
vidarebefordra ett missivbrev (bilaga 1) till sin personal. I missivbrevet beskrivs syftet med 
studien och personalen fick där skriftligen enskilt ta ställning till om de ville medverka i 
studien eller ej. Förskolecheferna samlade in missivbreven och därefter kunde de avdelningar 
som hade personal vilka ställde sig positiva till att medverka kontaktas. En halvdag bokades 
in på varje avdelning och personalen ombads att dela ut ett informationsbrev (bilaga 2) till alla 
vårdnadshavare där studien och syftet beskrevs. Vårdnadshavarna uppmanades att meddela 
personalen om de inte ville att samspelet mellan just deras barn och personalen skulle tas med 
i studien. Personalen fick dessutom instruktioner att anslå en handskriven skylt i kapprummet 
dagen innan besöket för att informera vårdnadshavarna om att observationen skulle ske dagen 
efter. 
 
De deltagande förskolorna 
Planen var att besöka åtta förskoleavdelningar för att utföra studien, men tyvärr så föll en 
avdelning ifrån på grund av att personalen på avdelningen beslutade sig för att ändra sitt 
tidigare beslut att delta i studien. Anledningen var att personalen inte kände sig bekväma med 
att bli intervjuade och att intervjuerna skulle spelas in på ljudfil. Urvalet av kommun och 
förskolor till studien var ett tillgänglighetsurval (Denscombe, 2014). Avdelningarnas namn 
(N=7) har fingerats med djurnamn och här följer en kort beskrivning av dessa avdelningar: 
Räven, Ekorren, Igelkotten och Lodjuret är så kallade småbarnsavdelningar där barnen är 
mellan 1–3 år gamla. Barnantalet är här mellan 13–14 barn. Björnen, Älgen och Rådjuret är 
syskonavdelningar och där är barnen mellan 3–6 år gamla. Barnantalet är här mellan 18–20 
barn. Alla arbetslag ute på avdelningarna består av tre personal, i sex arbetslag har en ur 
personalen förskollärarexamen och de andra två är barnskötare till yrket. I ett arbetslag är två 
ur personalen förskollärare och en är barnskötare. På alla de besökta avdelningarna fanns barn 
med behov av extra stöd av olika slag, till exempel språkliga svårigheter som kan grunda sig i 
ett annat modersmål, men även andra förseningar i den språkliga utvecklingen; detta skapar 
svårigheter i samspel och kommunikation. Några barn hade svårigheter med det sociala 
samspelet, ett utåtagerande beteende, men det fanns även barn som var väldigt försiktiga och 
som beskrevs behöva stöd för att våga delta och ta plats i de interaktioner som sker på 
förskoleavdelningarna.  
  
Datainsamlingsmetoder 
För att finna svar på frågeställningarna så var det lämpligt att i denna studie använda 
observationer och intervjuer. I observationen deltog personal ur båda yrkeskategorierna 
(förskollärare och barnskötare). Sju förskollärare samt fyra barnskötare intervjuades och 
observationer skedde på sju förskolor. 
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Observationer 
Vid observationerna i denna studie användes Inclusive Classroom Profile, (ICP). ICP är ett 
strukturerat observationsinstrument utvecklat av Soukakou (2016). Internationell forskning 
har visat att det finns ett samband mellan kvaliteten på förskoleverksamheter och barnens 
fortsatta utvecklingsprocesser, men även om förskoleverksamheten klassas som högkvalitativ, 
så är det inte säkert att inkluderade barn som har särskilda behov ändå får det stöd de behöver 
(Soukakou, 2018). ICP utformades i Storbritannien och USA med syfte att komplettera 
befintliga observations- och utvärderingsinstrument i området gällande hur väl behoven hos 
barn med behov av extra stöd möts i inkluderande verksamheter (Soukakou, 2012). ICP är 
tänkt att användas i verksamheter där barn mellan 2–5 år med behov av extra stöd är 
inkluderade. Genom ICP mäts hur hög kvaliteten är på inkluderingen. Graderingen i ICP är 
enligt en 7-poängs Likert-skala, där den lägsta nivån Inadequate (otillräckligt - en 1:a) visar 
på en verksamhet med stora brister i sin kvalitet på inkluderingen, och den högsta nivån 
Excellent (utmärkt – en 7:a) visar på en högt inkluderande verksamhet med utmärkt kvalitet 
där barnens behov tillgodoses på ett optimalt sätt för att gynna den individuella utvecklingen 
(Soukakou, 2012). Övriga nivåer mellan otillräckligt och utmärkt i ICP är följande; Minimal 
(minimalt – en 3:a), samt Good (bra – en 5:a). 
 
ICP har tolv områden: (1) Adaptations of Space, Materials, and Equipment, (2) Adult 
Involvement in Peer Interactions, (3) Adults´Guidance of Childrens Free-Choice Activities 
and Play, (4) Conflict Resolution, (5) Membership, (6) Relationships between Adults and 
Children, (7) Support for Communication, (8) Adaptations of Group Activities, (9) 
Transitions Between Activities, (10) Feedback, (11) Family-Professional Partnerships samt 
(12) Monitoring Children´s Learning. Dessa ger tillsammans, efter genomförandet, ett 
medelvärde på hur hög kvaliteten är på inkluderingen i den observerade förskolemiljön när de 
summeras och delas med 12 (Soukakou, 2016). Vid observationstillfällena i den här studien så 
fokuserades tre delar ur ICP (del 3, 6 och 10): del 3 som rör de vuxnas vägledning i barnens 
fria lek och andra friare aktiviteter, del 6 som rör relationer mellan vuxna och de barn som 
behöver extra stöd, samt del 10 som handlar om feedback. Dessa tre delar tillsammans var 
tänkta att ge en bild över hur personalen använde sin relationskompetens vid 
observationstillfället, hur de arbetade för att bygga trygga relationer till barnen, hur de 
stöttade i barnens lek och hur de använde feedback för att uppmuntra och stötta barnen till att 
ta nästa steg i sin utvecklingsprocess.  
 
Intervjuer 
Kvale och Brinkman (2014) tar upp att intervjuer ofta används i fallstudier som en hjälpmetod 
till andra metoder. Efter observationen så genomfördes därför korta enskilda semi-
strukturerade intervjuer med personalen vars samspel med barn som behöver extra stöd nyss 
observerats. Intervjuerna fokuserade på några huvudpunkter som behövde besvaras för 
studiens skull, men utöver detta så var de intervjuade personerna fria att spinna vidare utifrån 
frågeställningarna och ta upp annat som de kom att fundera och reflektera över. 
Huvudpunkterna var: reflektion kring den observerade perioden (någon särskild situation som 
personalen ville beskriva, berätta om, och reflektera kring), relationens betydelse i förskolan 
(personalen beskrev hur de ser på detta och hur de själva gör för att bygga goda, trygga 
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relationer med barnen), fri lek (hur de tänker och gör med de barn som behöver extra stöd i 
den fria leken), inkludering (vilka möjligheter/svårigheter de ser runt detta begrepp), 
specialpedagogiskt stöd (hur de ser på det stödet som finns tillgängligt). Totalt genomfördes 
elva intervjuer; sju med förskollärare och fyra med barnskötare. Intervjuernas längd låg på 
mellan 20–35 minuter. Intervjuerna spelades in på ljudfil på en Iphone, med 
”molnfunktionen” avstängd.  
 
Genomförande av intervjuer och observationer 
Observationerna och intervjuerna genomfördes under en hel förmiddag var på alla 
avdelningar utom på Älgen som besöktes en eftermiddag. Vid observationstillfällena var alla 
avdelningar utom avdelningen Rådjuret inomhus, denna avdelning har utomhuspedagogik 
som inriktning och därför observerades utomhuslek. På avdelningen Älgen var endast en ur 
den ordinarie personalen närvarande vid observationstillfället, på de andra avdelningarna har 
två eller tre ur personalen observerats. Observationerna och intervjuerna genomfördes under 
februari månad, en månad då frånvaron ofta är hög både bland barn och personal på grund av 
sjukdomar som förekommer just denna tid på året. Detta innebar att flera av barngrupperna 
(Räven, Igelkotten, och Älgen) var kraftigt reducerade vid observationstillfället. 
Observationerna utfördes först, och intervjuerna genomfördes efteråt. Undantaget var även 
här avdelningen Rådjuret, då den intervjun delvis genomfördes samtidigt med observationen, 
detta för att passa in med avdelningens verksamhet. Under observationer spelades inte något 
in på ljud eller bildfil, utan endast papper och penna användes för små minnesanteckningar. 
Efter både observation och intervju hade genomförts så fylldes häftet som hör till ICP i 
(Soukakou, 2016). 
 
Transkribering och förvaring av data 
Ett första steg efter det att observationerna och intervjuerna hade genomförts var att 
sammanställa resultaten från observationerna och att senare kunna göra en jämförelse mellan 
de olika avdelningarnas resultat.  
De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades, intervjuerna transformerades 
från talat till skrivet språk (Kvale & Brinkman, 2014). De transkriberade intervjuerna skrevs 
ut på papper för att lättare få en överblick vid analysen och dessa förvarades tillsammans med 
det sammanställda observationsmaterialet hemma på kontoret, i en låsbar skrivbordshurts. 
 
Analys 
En analys är en process där det insamlade materialet organiseras, läses igenom och jämförs. 
Likheter och skillnader ringas in, materialet kategoriseras, och en tolkning kan göras för att få 
svar på frågeställningarna. (Creswell & Poth, 2018).  
 
Den kvantitativa analysen följde den process som föreslås i ICP-manualen (Soukakou, 2016). 
De tre observationsdelarna ur ICP (Soukakou, 2016): de vuxnas vägledning i barnens fria lek 
och andra friare aktiviteter, relationer mellan vuxna och de barn som behöver extra stöd, samt 
feedback, fick utgöra basen och starten i analysprocessen. En tabell med resultat över ICP- 
skattningarna utformades, där medelvärden för varje område samt för varje förskoleavdelning 
redovisades. Tabellen visade på hur kvaliteten hos de olika avdelningarna var vid 
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observationstillfällena gällande de tre observerade områdena. Kvaliteten hos de olika 
förskoleavdelningarna jämfördes sedan med varandra och mönster och skillnader 
identifierades. Sedan gjordes en kvalitativ analys av intervjuerna, där utdrag eftersöktes för att 
ge förklaring till resultaten av den kvantitativa analysen. Med hjälp av den kvantitativa- och 
den kvalitativa analysen tillsammans gjordes därefter ett försök att beskriva och analysera hur 
personalen på dessa förskolor ser på och arbetar med relationen till barn som behöver extra 
stöd.  
 
Etiska aspekter 
I studien så har Vetenskapsrådets (2017) allmänna regler följts, vilket bland annat medfört att 
källor för tidigare forskning angetts, att dokumentationen hållits i ordning och inte hamnat i 
obehöriga händer, samt att alla personer och miljöer avidentifierats för att skydda den 
personal och de barn som ingår i studien. Det sågs till att det framgick tydligt i missivbrevet 
att deltagande i studien var frivilligt och att det var möjligt att avbryta sitt deltagande 
närsomhelst. samt hur materialet som samlats in skulle komma att användas så att den 
deltagande förskolepersonalen samt vårdnadshavare till alla barn på avdelningarna var trygga 
med det. Dessutom ingicks skriftliga överenskommelser med personalen, eftersom intervjuer 
genomfördes där de kanske skulle komma att ge uttryck för högst personliga åsikter (Kvale & 
Brinkman, 2014).  
 
Resultat 
I följande del av det självständiga arbetet redovisas resultat av observationer. Utifrån de tre 
skattade områdena (de vuxnas vägledning i barnens fria lek och andra friare aktiviteter; 
relationer mellan vuxna och de barn som behöver extra stöd; samt feedback) redovisas även 
vad som framkom vid intervjuerna gällande dessa områden. Ett stycke redovisar dessutom 
vad som framkom i intervjuerna angående synen på inkludering, och ett stycke redovisar det 
som kom fram angående specialpedagogens roll. 
 
Redovisning av observationsdata 
Resultatet av observationerna, där ICP (Soukakou, 2016) användes, presenteras i tabell 1. 
Resultatet är uppdelat i tre rubriker, en för varje område som undersökts. Dessa rubriker 
innehåller var och en, en beskrivning av området inom ICP. 
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Tabell 1. De sju förskolorna och de tre skattade områdena 

Avdelning Vuxnas vägledning i 
barns fria lek och 
aktiviteter (Område 3) 

Relationer mellan 
vuxna och barn 
(Område 6) 

Feedback 
(Område 10) 

Medelvärde  

 
Räven 

 
5 

 
7 

 
4 

 
5,3 

Ekorren 5 6 4 5,0 
Igelkotten 5 6 4 5,0 
Lodjuret 6 7 4 5,7 

 
Björnen 4 6 5 5,0 
Älgen 6 6 5 5,7 
Rådjuret 6 7 5 6,0 
 
Medelvärde 

 
5,3 

 
6,4 

 
4,4 

 
5,4 
 

 

Not. Räven, Ekorren, Igelkotten och Lodjuret är småbarnsavdelningar och Björnen, Älgen och 
Rådjuret är syskonavdelningar och större djur. Siffran 4 står för en kvalitet vid observationstillfället 
som ligger mellan minimal och god. Siffran 5 innebär god kvalitet, 6 ligger mellan god och utmärkt 
kvalitet, och slutligen 7 visar på en utmärkt kvalitet vid observationstillfället. Medelvärdena i tabellen 
är avrundade till en decimal. 

 
Vuxnas vägledning i barns fria lek och aktiviteter 
Område 3 i ICP (Soukakou, 2016, s. 16-17) handlar om den fria leken och övriga friare 
aktiviteter på förskoleavdelningen, alltså den del av verksamheten som är mindre styrd och 
där barn har möjlighet att bland annat utveckla lekkompetens och social kompetens med 
kamrater. Det som mäts i området är hur väl personal lyckas stötta de barn som har behov av 
extra stöd både i den enskilda leken och i gemensamma leksituationer samt i andra sociala 
samspel. En 1:a (otillräckligt) sätts om inget tillfälle ges under dagen på förskoleavdelningen 
till fri lek, om personalen inte låter barnen välja alls vad de vill leka, med vilka de vill leka, 
eller med vilka leksaker de vill leka, eller om de vuxna inte gör några försök att bli 
involverade i barnens fria lek eftersom de har så fullt upp med praktiska göromål. En 3:a 
(minimalt) ges om barnen har många möjligheter att bestämma vilka aktiviteter och 
lekkamrater de vill leka med, samt får möjlighet att göra val i den pågående leken eller 
aktiviteten. Här håller de vuxna koll på barnens deltagande i aktiviteter och fri lek, och ser till 
att hjälpa de barn som har svårt att välja lek eller komma med i en lek. En 5:a (bra) visar på en 
avdelning där de vuxna visar engagemang och tillgänglighet när de deltar i aktiviteter och lek, 
barnen ges många möjligheter till val i en pågående lek eller aktivitet, och de barn som 
behöver stöd för att uttrycka dessa val får det, till exempel genom bildstöd. De vuxna stöttar 
dessutom dessa barns deltagande i lek och aktivitet genom individuella strategier som att 
finnas med själv som modell, att stötta med ord eller med bildstöd. En 7:a (utmärkt) kräver att 
alla vuxna på förskoleavdelningen visar glädje och tillgänglighet i aktiviteter och lek och att 
de vuxna iakttar barnens respons på det stöd som ges och justerar mängden eller arten av stöd 
efter detta. Dessutom stöttar och utvidgar de vuxna varje barns delaktighet relaterat till 
barnens nivå, hjälper barnen att stanna kvar i och utveckla sin lek, och använder sig av 
strategier för att barnen ska kunna använda sig av sina nuvarande lekkunskaper samt hittar 
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nya vägar och löser problem för att barnens lek och sociala samspel ska kunna 
vidareutvecklas.  

Resultatet från observationsområde 3 visar att tre av de sju avdelningarna vid 
observationstillfället bedömdes ligga mellan nivåerna god och utmärkt kvalitet (en 6:a), att tre 
av avdelningarna bedömdes ha god kvalitet (en 5:a), och på en avdelning bedömdes kvaliteten 
ligga mellan minimal och god (en 4:a). De tre avdelningar som nådde upp till nivån god 
kvalitet kännetecknades av att barnen hade valmöjligheter i lek och andra aktiviteter, och att 
de barn som behövde stöd i dessa val fick det. De flesta vuxna här såg till att hålla sig nära där 
barnen var, de visade glädje och engagemang under barnens lek och andra aktiviteter, och de 
vuxna såg även till att hjälpa de barn som hade svårt att komma in i en lek. Kännetecken 
enligt ICP för de avdelningar som fick en 6:a var att all personal var väldigt närvarande i 
barnens fria lek och visade glädje och engagemang. De höll sig nära de barn som behövde 
extra stöd i den fria leken eller andra aktiviteter, de såg till att ge lagom mycket stöd utan att 
ta över i situationerna, att läsa av barnens respons på stödet, vidareutveckla det utifrån detta 
och att uppmuntra barnen att ta nya steg i sin lekutveckling. Hos den avdelning som inte 
riktigt nådde upp till detta observerades till exempel att all personal inte uppmärksammade att 
en del av barnen signalerade ett stödbehov antingen genom att störa eller förstöra andras lek 
eller genom att dra sig undan och inte ta plats alls.  
 
I intervjuerna med personal på småbarnsavdelningarna (Räven, Ekorren, Igelkotten och 
Lodjuret) framkom en bild av vikten av att som vuxen finnas nära i barnens lek och att sprida 
ut sig bland barnen, en ur personalen på avdelningen Räven beskrev att något annat vore 
omöjligt, eftersom de vuxna behöver finnas nära de små för att ge trygghet och stöd. En ur 
personalen på avdelningen Lodjuret tog också upp vikten av att de vuxna sprider ut sig i 
barngruppen och att de finns nära, och berättade följande: 

 
Vi brukar göra så att vi vuxna sätter oss och gör saker, inte på samma ställe då utan här och 
där, och då lockar vi med barnen! De här små dras till oss vuxna, och särskilt de som inte kan 
leka. 
 

Under intervjuerna med personal från syskonavdelningarna (Björnen, Älgen och Rådjuret) så 
togs det upp att de ser ett behov av att ibland styra den fria leken för att underlätta för barn 
som har svårt att ta sig in i lek och att stanna kvar i leken. Personalen från avdelningen Älgen 
beskrev att de satt av tid för lugn lek direkt på morgonen samt efter vilan, och detta innebär att 
barnen då får välja en aktivitet som oftast utförs vid ett bord (spela spel, pyssla, bygga med 
lego). Anledningen till detta var att kunna hålla ett lugn på avdelningen under dessa stunder 
och få barnen att stanna kvar i en aktivitet lite längre. Personalen uttryckte att detta lugn gav 
henne en möjlighet att cirkulera bland barnen under denna stund, småprata lite och ”känna av 
läget”.  
Personalen från avdelningen Rådjuret var inne på samma linje och beskrev att de har startat 
upp ett arbete med ”lekgrupper”. Detta innebär att barnen delas in i grupper en stund av dagen 
och har då ett begränsat urval av möjliga aktiviteter för att underlätta särskilt för ett barn som 
har haft svårt att ta sig in i lek och att stanna kvar i leken. En personal finns då nära varje 
grupp och kan hjälpa till i situationer där stöttning behövs Personalen berättade att de har sett 
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att detta upplägg har haft god effekt hos alla barn på avdelningen och att de har märkt en 
skillnad i barnens lekförmåga, lekuthållighet och samspel.  

Svårigheten att räcka till som personal i leksituationer när det finns flera barn i gruppen med 
stödbehov togs upp i intervjun med personalen från avdelningen Älgen (syskonavdelning). 
Hon beskrev en barngrupp med stora stödbehov i leksituationerna, och att det ofta känns 
frustrerande och rent av som en omöjlighet att räcka till för att hinna med att tillgodose alla 
olika behov som barnen i gruppen har.   

Under intervjuerna berättade personalen mer konkret hur de brukar göra för att hjälpa 
individuella barn som har svårt i fria leksituationer. En personal från avdelningen Ekorren 
(småbarnsavdelning) tog upp att det oftast då handlar om att avleda från en situation där 
någon typ av konflikt har uppstått, och en ur personalen från avdelningen Björnen 
(syskonavdelning) beskrev att hon ser att det är viktigt att försöka underlätta i sådana här 
situationer för barnet i fråga, och att göra det på ett sätt som får barnet att slippa känna 
misslyckande: 
 

Ja, när man ser att något är jobbigt så tar man en lite annan väg, drar i en annan tråd liksom, 
tar till nåt annat knep och avleder. Om det har varit mycket konflikter så kanske man säger 
”Kom så går vi och spelar ett spel bara du och jag, eller kom och berätta för mig, vill du måla 
kanske? Ja nåt som jag vet att barnet tycker om.  
 

Det här sättet att använda leken som hjälp i processen att bygga en relation till ett individuellt 
barn kom även upp i två av de andra intervjuerna. En personal från avdelningen Räven 
(småbarnsavdelning) berättade till exempel om ett barn som upplevdes vara svår att nå fram 
till i en tidigare grupp, och där blev nyckeln att leka med riddare så gott som varje dag för att 
nå fram, skapa trygghet och bygga upp en relation dem emellan. En personal från avdelningen 
Lodjuret (småbarnsavdelning) beskrev leken som en gemensam väg för att kunna bygga och 
föra relationen mellan barn och vuxen framåt. Personalen tryckte på att det alltid är mycket 
viktigt som vuxen att vara lyhörd och att hålla sig på rätt nivå i leken, och att när det känns att 
det är dags för det föra in små utmaningar för att utveckling ska kunna ske. 

Relationer mellan vuxna och barn  
Område nummer 6 i ICP (Soukakou, 2016, s. 22-23) rör relationer mellan personal och barn 
på förskolan, och här fokuseras det på kvaliteten i personalens sociala interaktioner och 
relationer med barnen. Med hjälp av ICP ringas här in hur väl personalen lyckas vara lyhörda 
för barnens intressen och känslomässiga behov och på huruvida de får till ömsesidiga och 
återkommande interaktioner med barnen. En 1:a (otillräckligt) visar på en avdelning där de 
flesta interaktioner mellan personal och barn är av negativ art, de flesta sociala interaktioner 
som sker är icke-verbala och har med rutinmässig omsorg att göra, och barnens 
känslomässiga behov ignoreras. En 3:a (minimalt) sätts om de flesta interaktioner mellan 
personal och barn är åtminstone neutrala till sin art, och om få maktkampsituationer uppstår. 
Här sker några få sociala interaktioner mellan personal och barn, de vuxna ger instruktioner 
till barnen, ställer enkla frågor och bekräftar till viss del. På avdelningen ska material finnas 
tillgängligt för att använda som stöd för barnens socioemotionella utveckling. En 5:a (bra) ges 
om de flesta sociala interaktioner är av positiv art, och om stämningen på avdelningen är varm 



21 
 

och glädjefylld. Personalen engagerar sig här i många ömsesidiga och återkommande sociala 
samspel med individuella barn och tar tillvara på barnens intressen och känslomässiga behov 
den största delen av tiden. För att få en 7:a (utmärkt) så krävs att alla ur personalen på 
avdelningen har en varm framtoning vid sina interaktioner med barnen och att de är mycket 
lyhörda för barnens intressen och känslomässiga behov, att de vuxna känner in barnen och 
använder sig av ett kroppsspråk eller verbalt språk som inte upplevs hotfullt för barnen vid 
mer utmanande situationer, samt att de vuxna konsekvent ger respons och adekvat stöd för att 
tillgodose varje barns känslomässiga behov, anpassat efter barnets individuella nivå. Detta 
stöd kan innebära att använda sig av olika strategier som att till exempel på ett smidigt sätt ta 
ett barn åt sidan för att kunna prata i lugn och ro, eller att använda sig av bildstöd eller 
övergångsobjekt. 

Resultatet från observationsområde 6 visade på att alla dessa avdelningar har kommit lång väg 
i sitt relationsarbete med barnen. Tre av avdelningarna bedömdes ha utmärkt kvalitet här (en 
7:a), och fyra avdelningar hamnade mellan god och utmärkt kvalitet (en 6:a). Kännetecken 
enligt ICP på att kvaliteten bedömdes som mellan god och utmärkt var att stämningen på 
avdelningen upplevdes som varm och glad, att de vuxna såg till att många fortlöpande sociala 
interaktioner skedde med individuella barn och att de flesta vuxna var responsiva till de 
intressen och känslomässiga behov som barnen gav uttryck för. De vuxna såg dessutom till att 
agera på ett icke-hotfullt sätt vid mer utmanande sociala interaktioner med barnen. På de 
avdelningar som nådde upp till den utmärkta nivån så observerades dessutom att stödet här 
var individualiserat genom att de vuxna använde sig av olika strategier vid det sociala 
samspelet med de individuella barnen, dessutom så var kravet här att alla vuxna skulle visa på 
hög responsivitet till barnens uttryckta intressen och känslomässiga behov.  
 
För personal på förskolan börjar arbetet med att bygga upp relationer med barn vid 
inskolningarna, och på småbarnsavdelningarna (Räven, Ekorren, Igelkotten och Lodjuret) är 
inskolningen oftast också barnens första kontakt med förskolan. En personal från avdelningen 
Igelkotten beskrev hur hon tänker runt inskolningar och relationsbyggande på följande vis: 
 

Ja för att bygga en relation med barn så behöver man hitta det barnet, så att de känner sig 
trygga med mig. Jag tror inte man kan arbeta med barn annars, om tryggheten inte finns, om 
de inte knyter an. Det är det första, att man hör och ser dem, och att man finns med i deras lek 
och att man stöttar om det händer saker, ja att de har någon att falla tillbaka på, och speciellt 
med de här barnen som har behov, där måste man börja med relationen. 
  

Hur inskolningen ser ut och vilken syn personalen har på vikten av anknytning mellan barn 
och personal kan göra skillnad för huruvida ett otryggt anknutet barn har chans att få tillgång 
till en vuxen som kan kompensera för denna brist. Vid intervjuerna framkom att 
inskolningarna i just den här kommunen ser ut på olika sätt på olika förskolor, och är av olika 
längd, allt mellan tre dagar till två arbetsveckor. Det är upp till arbetslagen själva att 
bestämma hur de vill göra. På en del förskoleavdelningar tar en pedagog ensam ansvar för 
barnets inskolning, på andra tar alla i arbetslaget lika stort ansvar. En personal på avdelningen 
Ekorren (småbarnsavdelning) beskrev att där har alla tre lika stort ansvar vid en inskolning, 
och att de ser det som en fördel eftersom all personal inte är på plats under hela dagen utan 
går skift. Hon berättade dock att de ibland märker på avdelningen att ett barn tyr sig lite mer 
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till en ur personalen, och att det är okej när det blir så, men att de andra två då får försöka 
knyta an de med för att barnet inte ska bli otryggt när personalen med bäst relation till barnet 
går hem för dagen. Personalen från avdelningen Rådjuret (syskonavdelning) berättade att de 
har bytt tankesätt i den här frågan på avdelningen. De har gått från att tänka att alla ska vara 
lika ansvariga till att ha synen att det är bra om barnet har en ansvarspersonal till en början, 
för att göra starten på avdelningen tryggare. Hon berättade att det här kan skilja sig mycket 
från barn till barn, en del barn har inga problem att knyta an till alla tre ur personalen, men en 
del har det svårare och verkar må bäst av att bygga en närmare och stabilare relation till en ur 
personalen först.  
 
Att ha ett fungerande arbetslag som tillsammans förstår sitt uppdrag och där medlemmarna 
”drar åt samma håll” (citat från personal, avdelningen Lodjuret) har stor betydelse för arbetet 
med att skapa relationer till barnen i gruppen, vilket kom upp i alla intervjuer. Personalen från 
avdelningen Lodjuret (småbarnsavdelning) berättade även att i det arbetslaget är de noga med 
att de inte ska arbeta efter en mängd principer, ”att göra som man alltid gjort” (citat från 
personal, avdelningen Lodjuret), utan de har barnens behov som utgångspunkt i sitt arbete 
istället. Personalen från avdelningen Lodjuret beskrev att det har underlättat att de nu är tre på 
avdelningen som delar denna grundsyn, och att de ger varandra mycket stöd och respons. 
Detta har gjort att det nu är ett helt annat lugn i stämningen på avdelningen, både bland 
personal och barn. Personalen på avdelningen Rådjuret (syskonavdelning) beskrev ett väl 
sammansvetsat arbetslag som är trygga med varandra och hela tiden diskuterar och bollar 
tankar och idéer med varandra. Hon menade att den trygghet som personalen känner med 
varandra även smittar av sig på barnen, eftersom ramarna på avdelningen är så stabila och alla 
vet var de har varandra. Den personalen berättade att de har ändrat sin syn på vad som är det 
viktigaste, vad som är grunden i arbetet med barn: 
 

Och vi har ju ändrat vårt tänk, från att vara väldigt ”att göra”, ja att göra en massa saker och 
vara så duktiga, och det stressade oss! Så nu tänker vi mer på att bygga nära, trygga relationer, 
det är ju grunden! |…| Jag känner att det är en brist i utbildningen, det är ett sånt fokus på det 
teoretiska och samma sak i läroplanen, man missar det här grundläggande! Funkar inte den 
biten så sker ingen inlärning hos barnen heller! 

 

I intervjuerna framkom det att processen med att bygga relationer med de barn som har behov 
av extra stöd av något slag kan vara en utmaning för de vuxna i arbetslaget på flera olika sätt. 
Det kan kräva ett stort tålamod och ta lång tid att nå fram till en del barn, och några ur 
personalen kanske har lättare att knyta an till vissa barn och andra har lättare att knyta an till 
andra. En personal från avdelningen Ekorren (småbarnsavdelning) beskrev att hon har haft 
väldigt lätt att ta till sig det barnet på avdelningen som behöver lite extra stöd just nu. Hon 
berättade att det ”klickar” väldigt bra dem emellan och att hon har lätt att läsa av barnet och se 
vilket som är nästa steg. En ur personalen från avdelningen Björnen (syskonavdelning) 
pratade mycket om vikten av att barnet i fråga verkligen känner att personalen tycker om 
barnet, oavsett vad som sker. Denne sa att det är viktigt att vara tydlig med att det är skillnad 
på vad barnet är och vad det gör, att personalen är en trygg vuxen som barnet kan lita på. 
Personalen från avdelningen Älgen (syskonavdelning) var också inne på att barnet måste 
känna sig omtyckt av personalen och att många barn är väldigt bra på att känna av om så inte 
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är fallet. Därför menade hon att det som personal är viktigt att vända blicken mot sig själv 
med jämna mellanrum och fundera över sitt eget bemötande. En personal från avdelningen 
Igelkotten (småbarnsavdelning) berättade att hon flera gånger i sitt yrkesverksamma liv har 
kommit till insikt att felet har legat hos henne själv i situationer där samspel inte har fungerat 
med vissa barn. Hon menade att den här insikten har hjälpt henne att utveckla sitt 
relationsskapande arbete och att hon nu anstränger sig att se möjligheterna framför 
svårigheterna hos de barn som hon upplever problem att nå fram till. Personalen på 
avdelningen Rådjuret (syskonavdelning) beskrev också en syn på att man som personal i 
förskolan har som uppgift att se sin egen del i relationsarbetet, och att inte ha en syn på att 
felet ligger hos barnet: 
 

Ja jag tycker ju att man ska förstå det, varför jag är här liksom. Det här är ju mer än ”bara ett 
jobb”, man måste ju på nåt vis brinna för de här barnen, även dom som provocerar en, kanske 
ännu mer där, se de här små framstegen, och acceptera dem som de är! Inte lägga problemet 
hos barnet utan titta sig omkring och försöka lösa istället. 

 
Feedback 

Område nummer 10 i ICP (Soukakou, 2016, s. 30-31) mäter vilken typ av feedback, alltså 
vilken typ av återkoppling som de vuxna ger till barnen för att uppmuntra och stödja barnens 
positiva beteende, ansträngningar, inlärning och utveckling samt titta på hur frekvent denna 
feedback ges. En 1:a (otillräckligt) sätts om ingen positiv feedback ges och om negativ 
feedback dominerar på förskoleavdelningen. En 3:a (minimalt) ges om viss feedback används 
för att uppmuntra positivt beteende, samt om viss positiv feedback ges för att stödja barnens 
utveckling och lärande även i andra områden än det som är beteenderelaterat. En 5:a (bra) 
visar på en avdelning där de vuxna frekvent ger positiv feedback, och där de uppmärksammar 
barnens ansträngningar och inlärningsprocesser istället för att fokusera på vad barnet har 
producerat. De vuxna är tydliga i sin feedback, och berättar vad som är bra. De vuxna 
använder sig här både av verbal och icke-verbal feedback i de fall där det behövs. Feedback 
med fokus på att korrigera ett oönskat beteende eller feedback som ges vid 
inlärningssituationer ges på ett stödjande sätt genom individualiserade strategier. För att få en 
7:a (utmärkt), så krävs att varje barns inlärningsupplevelser, ansträngningar och framsteg 
uppmärksammas och uppmuntras kontinuerligt, att de vuxna är varsamma i sin feedback som 
rör de svårigheter som barnen kan ha, och ger denna på ett stöttande och uppmuntrande sätt 
där svårigheten inte blir tydlig för de andra barnen, samt att de vuxna medvetet skapar 
möjligheter för barnen att reflektera över sin egen inlärning och framsteg och hjälper barnen 
med självreflektion i de fall där det behövs, hjälper att fundera över nästa steg.  

Resultatet från observationsområde 10 visade på att fyra avdelningar låg mellan minimal och 
god kvalitet (en 4:a), och tre avdelningar bedömdes ha god kvalitet (en 5:a). Detta gav ett 
medelvärde på 4,4, vilket visar på att i genomsnitt så når dessa förskolor inte upp till en god 
nivå gällande feedback. Kännetecken från de tre avdelningarna som bedömdes ha god kvalitet 
vid observationstillfället gällande feedback var att de vuxna här såg till att ge mycket positiv 
feedback, både verbalt och icke-verbalt, de såg till att försöka uppmärksamma barnens 
ansträngning och inlärningsprocess istället för att fokusera på det som producerats eller 
genomförts. De vuxna var tydliga i sin feedback här och lät inte den vara för allmänt hållen, 
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och såg till att använda individanpassad feedback som ett stöd vid inlärningssituationer eller 
vid ett oönskat beteende. Hos de avdelningar som inte riktigt nådde upp till nivån god kvalitet 
så observerades det att den mesta feedbacken var för allmänt hållen och inte så tydlig, till 
exempel ”bra jobbat!” eller ”vad du är duktig!”: utan att berätta vad feedbacken syftade på 
och varför den gavs. 
 
I alla intervjuer när feedback kom upp, så syftades det främst till feedback riktat till ett 
beteende hos barnen. Feedback med syfte att ge tillrättavisning för att få bort ett oönskat 
beteende togs upp i fyra intervjuer. Personalen från avdelningen Rådjuret (syskonavdelning) 
beskrev en svår balansgång mellan att tillrättavisa ett oönskat beteende eller att ignorera det 
oönskade beteendet. Att ignorera kan enligt personalen ge fel signaler till de andra barnen, 
men ibland är det ändå den bästa vägen att gå att inte ge ett oönskat beteende uppmärksamhet, 
då uppmärksamhet kanske är det som barnet törstar efter, och vilken typ av uppmärksamhet 
då spelar mindre roll. En personal från avdelningen Ekorren (småbarnsavdelning) berättade 
att det är lätt att hamna i en negativ spiral av tillsägelser och ett användande av barnets namn i 
negativa situationer, vilket kan ha en förödande effekt på barnets självuppfattning och 
självkänsla. Personalen menade på att barnet då kan komma att koppla ihop sitt namn och då 
sig själv med dåliga saker och hamna i en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur. I fyra av 
intervjuerna berättades det att de nyligen har haft diskussioner runt detta på sina 
arbetsplatsträffar, de har sett på en föreläsning som handlade mycket om inställning och 
bemötande och har fått som uppgift av sina förskolechefer att försöka undvika att använda 
orden nej och inte i sitt samspel med barnen utan att istället försöka hitta andra sätt att 
uttrycka sig på, att ge andra alternativ istället för att förbjuda. Det kan till exempel vara 
istället för ”Nej! Spring inte i korridoren!” att personalen hänvisar till ett rum eller en plats 
där barnen är fria att springa. Personalen från avdelningen Lodjuret (småbarnsavdelning) 
förklarade följande: 
 

Vi skäller ju inte på barnen, vi försöker, ja helst vara där före och stoppa, inte skälla, utan ge 
ett positivt bemötande! Vi har sett en föreläsning om det, och det är ju bara som en bekräftelse 
om att vi tänker och gör rätt! Och det är verkligen skönt.  
 

Medelvärden 
Resultatet av de genomförda observationerna där tre områden ur ICP (Soukakou, 2016) 
användes visade på att alla de sju förskoleavdelningarna kunde anses ha en god kvalitet 
gällande just dessa områden (de vuxnas vägledning i barnens fria lek och andra friare 
aktiviteter, relationer mellan vuxna och de barn som behöver extra stöd, samt feedback) vid 
observationstillfället. Avdelningarna Ekorren, Igelkotten och Björnen hamnade på ett 
medelvärde på 5,0 vilket innebär att verksamheten nådde upp till nivån god. Avdelningen 
Räven nådde upp till 5,3, och Lodjuret samt Älgen fick ett medelvärde på 5,7. Högst siffra 
fick Rådjuret som nådde upp till 6,0, vilket är mittemellan nivåerna god och utmärkt kvalitet.  
 
Inkludering 
Observationsinstrumentet ICP (Soukakou, 2016) mäter hur hög kvalitet inkluderingen håller i 
den observerade verksamheten. Begreppet inkludering togs upp i alla intervjuer, för även om 
begreppet inte används i våra styrdokument så är det ett ofta använt begrepp i förskolan när 
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man talar om barn som har behov av extra stöd av något slag, att de är inkluderade i våra 
förskolemiljöer. Alla de intervjuade personerna ställde sig positiva till inkludering, men lite 
olika syn på hur den kan organiseras framkom. Personalen från avdelningen Ekorren 
(småbarnsavdelning) menade att det är en resursfråga, och att inkludering kräver extra 
resurser i form av extra personal, eftersom annars finns det en fara i att de andra barnen i 
gruppen inte får sina behov tillgodosedda. Personalen från avdelningen Björnen 
(syskonavdelning) menade också att det är en resursfråga men att det istället för att ta in extra 
personal är bättre att hålla ner barngruppsstorleken, eller att ha lokaler tillgängliga så att en 
uppdelning av barngruppen är möjlig under delar av dagen, för det är risk att det blir rörigt för 
barnen med många vuxna att förhålla sig till. Personalen från avdelningen Älgen 
(syskonavdelning) var mycket tydlig i att hon själv har en syn på att det ligger i hennes eget 
arbetsuppdrag att få till en bra inkludering, både för barnet som behöver det extra stödet, men 
även för att det är något som är värdefullt för alla barn i gruppen och för deras utveckling av 
medmänsklighet och acceptans:  
   

Jag tänker nog att det är otroligt av vikt att vi visar att vi är olika, att man lär barnen att visa 
acceptans, ja det blir ju liksom ingen stor grej av det då. Jag som pedagog kanske tänker på att 
tillrättalägga så det blir bra, men det vet ju inte de andra barnen, och i slutändan kan det vara 
något som hela gruppen har nytta av! Så själva inkluderingen kanske blir lite osynlig för de 
andra och man bemöter det här barnet, ja som vilket barn som helst! Och att de får prova saker 
som jag kanske vet att de kommer ha svårt med och då finns nära som stöd, men att de ges 
chansen! Det är ju mitt ansvar och uppdrag som pedagog att se till att visa barnen att man 
möter olika människor i livet, och alla är bra på någonting!  
 

Specialpedagogens roll 
I alla intervjuer togs frågan upp om hur det specialpedagogiska stödet ser ut i kommunen och 
om de intervjuade anser att de får det stöd de behöver i arbetet med att tillgodose behoven hos 
de barn som behöver extra stöd. Det framkom att det under en period har saknats en 
halvtidstjänst som specialpedagog mot förskolan i kommunen, och att detta har gjort att 
specialpedagogen som arbetar heltid har fått dra ett tungt lass ensam och har fått prioritera de 
mest akuta behoven av stöd ute på avdelningarna. Enligt all intervjuad personal, arbetar 
specialpedagogen främst handledande ute på förskolorna i den här kommunen: Hon besöker 
arbetslagen på de avdelningar som hört av sig om behov av hjälp och stöd, observerar i 
barngruppen, diskuterar med personalen, försöker att tillsammans med personalen komma 
fram till olika lösningar för att underlätta för barnet som behöver det extra stödet, deltar vid 
vissa föräldrasamtal, samt kan vara behjälplig med stödmaterial. Alla de intervjuade uttryckte 
att de i stort sett var nöjda med den här sortens upplägg av stöd i deras arbete, men att det 
märks att det för tillfället saknas en halvtidstjänst eftersom en del barn med kanske lite lättare 
behov av extra stöd, men som personalen ändå behöver hjälp att tänka runt inte kunnat 
prioriterats.      
 
I tre intervjuer kom det upp att det finns ett behov av att få kontinuerlig handledning och stöd 
i arbetslaget under en period, exempelvis av en specialpedagog, något som hittills inte 
prioriterats av ledningen i den här kommunen (intervjuer med personal från förskolorna 
Björnen, Igelkotten och Ekorren). En personal på avdelningen Björnen (syskonavdelning) 
menade att det är lätt att köra fast i arbetet med att tillgodose behoven hos de barn som 
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behöver extra stöd, att fastna i det negativa och inte komma framåt. Hon menade på att det 
kan vara ett problem i arbetslaget som ligger till grund för det här, och att det då är svårt för 
arbetslaget själva att komma tillrätta med problemet. Det kan vara att arbetslaget har svårt att 
förstå varandras synsätt, eller kanske inte ens har tagit sig tiden att sitta ner och diskutera med 
varandra hur de vill ha det på avdelningen, vad som gäller i olika situationer, och hur de ser 
på sociala samspel och på hur de ska arbeta för att kunna tillgodose behoven hos alla barn på 
avdelningen. Personalen från avdelningen Björnen menade därför att det skulle behövas att  
en utomstående person, till exempel en specialpedagog, kom in med nya tankar, nya 
synvinklar och idéer, någon som kan hjälpa arbetslaget att bli mer samstämmiga, att lära sig 
förstå varandra och kanske kunna dra nytta av varandras olikheter istället för att irritera sig på 
varandra. Specialpedagogen i kommunen har enligt personalen inte haft möjlighet att hittills 
arbeta på det här sättet på grund av tidsbrist.    
 
Diskussion 
Syftet med detta självständiga arbete var att undersöka, beskriva och analysera hur sociala 
samspel mellan personal och barn kan se ut på några förskoleavdelningar, inriktat på hur 
personal arbetar för att bygga trygga relationer till de barn som behöver extra stöd samt hur 
sociala samspelsprocesser som lek främjas.  
 
Metoddiskussion 
Eftersom frågeställningarna i denna studie rörde sig runt sociala fenomen som relationers 
kvalitet och sociala samspel så passade fallstudien bra att inspireras ifrån som metodansats 
(Yin, 2003). Data samlades in via strukturerade observationer, samt genom semi-strukturerade 
intervjuer, och senare genom analys kunde frågeställningarna få svar (Creswell & Poth, 
2018). Data som samlades in från intervjuerna var i form av text (kvalitativa data) och från 
observationerna i form av siffror (kvantitativa data), då utifrån observationsinstrumentet 
Inclusive Classroom Profile (Soukakou, 2016). Detta medförde att forskningsansatsen blev 
mixed method (Mertens & McLaughlin, 2011) Sju förskoleavdelningar besöktes och elva 
intervjuer med förskolepersonal genomfördes. Efter sammanställning av data gjordes ett 
försök att analysera och beskriva hur personalen på dessa förskolor ser på och arbetar med  
relationen till barn som behöver extra stöd.  
 
Några saker gällande metodvalet som visade sig vara till nytta för studiens genomförande var 
först och främst att det strukturerade observationsinstrumentet ICP (Soukakou, 2016) gjorde 
så att saker som kanske inte skulle ha kommit fram vid en ostrukturerad observation nu 
uppmärksammades. Observationsinstrumentet kombinerat med intervjuerna medförde att 
studien blev en mixed method, och fördelen där var att texten och siffrorna stärkte varandra. 
Kombinationen av strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer hjälpte till att 
förtydliga resultatet, delar ur observationerna kunde förstärkas av saker som kom fram vid 
intervjuerna och tvärsom. 
 
En begränsning gällande metodvalet var att eftersom ett tillgänglighetsurval användes så var 
det endast förskolor ur en kommun som tillfrågades om att delta i studien. Upplevelsen var att 
endast de förskoleavdelningar som redan arbetar mycket medvetet med relationer och sociala 
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samspel valde att ställa upp, och därför kan resultatet från denna studie inte generaliseras till 
att gälla alla förskolor i Sverige. En annan begränsning var tidsplanen, studien genomfördes 
under en period i februari då det var hög frånvaro på förskolorna, både bland barn och 
personal. För att inte störa verksamheten ute på avdelningarna alltför mycket fick dessutom 
anpassningar göras i genomförandet av studien, och detta medförde att det blev skillnader i 
vilken tid på dygnet samt i vilken miljö datainsamlingen genomfördes. Det fanns som sagt 
fördelar med att använda det strukturerade observationsinstrumentet ICP (Soukakou, 2016), 
men vissa svårigheter medförde det faktum att det är ett instrument som är utvecklat i USA 
och Storbritannien, det finns inte översatt till svenska, och det upplevdes som en svårighet att 
hitta exakt rätt ord på svenska till alla begrepp i instrumentet. Det kan upplevas som små 
nyansskillnader, men kan ändå medföra att resultatet inte blir exakt det som var tänkt i 
originalversionen på engelska.    
 
Resultatdiskussion 
Studien visade på att de sju förskoleavdelningarna vid observationstillfället uppmättes till att 
ha en god kvalitet gällande de vuxnas vägledning i barnens fria lek och andra friare 
aktiviteter, relationer mellan vuxna och de barn som behöver extra stöd, samt feedback. Om 
resultatet studeras område för område blir bilden en annan; studien visar att avdelningen 
Björnen (syskonavdelning) behöver utveckla sitt arbete inom område 3 i ICP - Vuxnas 
vägledning i barns fria lek och aktiviteter. Personalen där behöver bli samspelta i frågan och 
diskutera hur de tillsammans kan arbeta för att bättre kunna stötta de barn som har behov av 
extra stöd både i den enskilda leken och i gemensamma leksituationer samt i andra sociala 
samspel. Gällande område 10 i ICP – Feedback, så visade studien att personalen på 
avdelningarna Räven, Ekorren, Igelkotten och Lodjuret (småbarnsavdelningar) skulle behöva 
utveckla sitt arbete med att använda sig av feedback för att uppmuntra och stödja barnens 
positiva beteende, ansträngningar, inlärning och utveckling. 
 
Något som framkom i intervjuerna och som kan ge en förklaring till Lodjurets 
(småbarnsavdelning) och Rådjurets (syskonavdelning) högre siffror var att personalen beskrev 
ett mycket väl fungerande arbetslag som ständigt bollade tankar och idéer med varandra. De 
beskrev en glädje i arbetet med barnen, de beskrev en trygghet i sin profession, en 
medvetenhet om sin egen del i det sociala samspelet som sker på avdelningen och en känsla 
av att de arbetade i ett arbetslag som ”drar åt samma håll” (citat från personal, avdelningen 
Lodjuret). Älgen (syskonavdelning) hade, vilket tidigare nämnts, endast en ordinarie personal 
vid observationstillfället, och detta kan ha påverkat utfallet i ICP eftersom endast en person då 
observerades. På de flesta andra avdelningarna (Ekorren, Igelkotten, Lodjuret, Björnen och 
Rådjuret) observerades all personal när bedömningen gjordes, och detta påverkade resultatet 
eftersom observationen visade att alla arbetslag inte var lika tydligt samspelta som fallet var 
med Lodjuret och Rådjuret.  
 
Studien visar alltså att de observerade förskoleavdelningarna har kommit långt i sitt arbete 
med att bygga trygga relationer till de barn som behöver extra stöd, de är olika bra på att som 
vuxna finnas med och vägleda i barns lek och friare aktiviteter, och det område som förfaller 
behöva utvecklas mest är feedback.  
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Studiens resultat kopplat till tidigare forskning 
I studien framkom det att personalen på de besökta förskolorna till stor del är engagerade i 
barnens lekar. De ser till att ge utrymme för lek, att blanda mellan fria leksituationer och mer 
styrda leksituationer, att stödja de barn som behöver hjälp att komma in i en lek och stanna 
kvar i leken, och de använder leken som en hjälp i arbetet med att nå fram till och att bygga 
relationer till de barn som behöver extra stöd. Detta kan kopplas till Howes (1997) forskning 
där det framkom att det har betydelse för barns sociala utveckling hur lyhörda de vuxna i 
barnens närhet är för vilka behov barnen uppvisar. Studien visade på att tryggt anknutna barn 
har lättare att utveckla sin lekkompetens tillsammans med jämnåriga barn, och att otryggt 
anknutna barn därför behöver mer vuxenstöd i leksituationer. En av avdelningarna, 
avdelningen Björnen (syskonavdelning) fick en lägre siffra i ICP (Soukakou, 2016) vid 
observationstillfället. Detta berodde på att inte all personal på avdelningen uppmärksammade 
att en del av barnen signalerade ett stödbehov antingen genom att störa eller förstöra andras 
lek eller att dra sig undan och inte ta plats alls. En anledning till detta kan läsas ut ur 
intervjusvaren från en ur personalen där hon berättade att den här avdelningen har gått igenom 
en omtumlande period med många personalbyten och att de inte riktigt har hittat den där 
stabila grunden att stå på ännu. De har inte pratat ihop sig om hur de vill ha det på 
avdelningen, och det kan göra att det blir skillnader i hur personalen på avdelningen förhåller 
sig till barnen i leksituationer och i andra sociala samspelssituationer.    
 
På förskoleavdelningarna som deltog i den här studien tycks arbetet med att bygga trygga 
relationer till barn som behöver extra stöd ha kommit en lång bit på väg. All intervjuad och 
observerad personal visade på en hög medvetenhet om relationens grundläggande betydelse 
för arbetet med barn i förskolan. I intervjuerna framkom dessutom att de alla var medvetna 
om sin egen betydelse i relationsskapandet, och att det ligger på dem som vuxna att se till att 
skapa dessa trygga relationer av hög kvalitet till barn som behöver extra stöd samt att stötta 
och främja dessa barns sociala utveckling. Detta kan relateras till tidigare forskning av 
Mitchell-Copeland, Denham och DeMulder (1997) samt Dobbs och Arnold (2009) vars 
forskningsresultat visade på att utvecklandet av trygga relationer mellan barn och 
förskolepersonal hade positiv inverkan på utvecklingen av dessa barns sociala kompetens, och 
att för barn som är otryggt anknutna till sin/sina vårdnadshavare så kan förskolepersonal 
fungera som en kompenserande effekt. I intervjun med personalen från avdelningen Rådjuret 
(syskonavdelning) så framkom det att hon ansåg att relationens betydelse för arbetet i 
förskolan förbises i alltför stor del i förskollärarutbildningen, och detta samstämmer med det 
som Buyse, Vershueren och Doumen (2011) kom fram till i sin forskning: att personal som 
arbetar med barn i de yngre åldrarna behöver få mer kunskap om relationsskapandets 
betydelse för arbetet med barn med problembeteenden som behöver stöd i sin sociala 
utveckling.   
 
I denna studie användes tre delar ur observationsinstrumentet ICP (Soukakou, 2016). ICP 
utformades i USA och Storbritannien med syfte att komplettera befintliga observations- och 
utvärderingsinstrument gällande hur väl behoven hos barn med behov av extra stöd möts i 
inkluderande verksamheter (Soukakou, 2012). Genom ICP mäts hur hög kvaliteten är på 
inkluderingen. ICP fanns även med som ett av flera observationsinstrument i Lundqvist, 
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Allodi Westling och Siljehags (2016) forskningsarbete, men då utfördes alla tolv delarna. 
Resultatet där blev att ingen av de deltagande förskolorna kunde anses ha en god kvalitet på 
den inkluderande verksamheten, men att en koppling mellan högre personaltäthet och högre 
kvalitet kunde utläsas. Forskningsarbetet visade att det finns ett behov av att höja kvaliteten 
på den inkluderande verksamheten ute på förskolorna i Sverige, och att det är nödvändigt att 
personal som arbetar med inkluderade barn behöver få handledning och utbildning för att en 
kvalitetshöjning ska kunna ske. Författarna resonerade dock att det låga resultatet på ICP kan 
ha att göra med att observationsinstrumentet är utvecklat för ett annat skolsystem, och att vi 
inte har några skrivna riktlinjer för inkludering i de svenska styrdokumenten (Lundqvist, 
Allodi Westling & Siljehag, 2016). I den här mindre studien blev resultatet efter de tre 
genomförda delarna ur ICP högre än i Lundqvist, Allodi Westling och Siljehags (2016) 
forskning, förskolorna i denna studie bedömdes alltså hålla en högre kvalitet, men det kan ha 
att göra med att alla delar inte genomfördes utan bara de delar som hade relevans för just den 
här studien. I intervjuerna framkom att inkludering ses som en resursfråga, för att en god 
inkludering ska kunna ske så behövs antingen barnantalet i gruppen hållas nere, eller 
personaltätheten ökas, vilket samstämmer med resultatet ur Lundqvist, Allodi Westling och 
Siljehags (2016) forskning. 
 
Studiens resultat kopplat till de teoretiska utgångspunkterna 
När det gäller den fria leken på avdelningarna, så observerades en annan typ av närvaro av 
personalen i barnens lek på småbarnsavdelningarna än på syskonavdelningarna. Personalen 
spred ut sig på ett annat sätt där, och var mer allmänt och kanske inte så riktat deltagande. På 
syskonavdelningarna märktes däremot att personalen placerade ut sig mer strategiskt, då för 
att kunna finnas till i närheten för de barn som de visste kunde behöva stöd. Barnen på 
syskonavdelningarna verkade dessutom inte söka sig dit de vuxna var på samma sätt som 
barnen på småbarnsavdelningarna gjorde, och detta kan ha att göra med det som 
anknytningsteorin (Ainsworth & Bowlby, 1991) säger; att de har kommit längre i sin 
utveckling och har ett större behov av att utforska omvärlden, och behöver endast söka upp 
personalen när de kanske behöver tröst eller ’tanka’ trygghet i den säkra hamnen, med andra 
ord få sitt trygghetsbehov tillgodosett hos den vuxne anknytningspersonen (Broberg, 
Hagström & Broberg, 2012).  
 
På syskonavdelningarna uttalades ett större behov av att ibland styra upp leken för att få en 
lugnare och tryggare miljö, mycket för att hjälpa de barn som har svårt att finna sig tillrätta i 
en miljö som upplevs vara ”rörig”. Personalen uttryckte att dessa barn får det svårt att fungera 
socialt när det är för mycket omkring dem som händer, och hamnar ofta i konflikter som kan 
leda till en ond spiral med dålig självkänsla som följd. Detta kan kopplas till Maslows (1943) 
teori om behovshierarkin, där trygghets- och tillhörighetsbehovet behöver vara tillgodosett 
innan individen kan ta nästa steg och tillgodose sina intellektuella behov och då kunna ta till 
sig de kunskaper som personalen försöker förmedla vid inlärningssituationer i förskolan.  
 

All personal som observerades visade på en stor medvetenhet om vikten av att bygga 
relationer till barnen på avdelningen, och de intervjuade uttryckte att de insåg sin egen stora 
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betydelse i det sociala samspelet samt för barnens utveckling både inlärningsmässigt och 
socialt. Inskolningarna i förskolan är ett område där olika förskolor skiljer sig åt i upplägg och 
syn i den här kommunen, en del förskolepersonal har synen att alla barn behöver knyta an till 
all personal, eftersom personalen går skift och inte finns tillgängliga för ett särskilt barn hela 
dagen. Andra tycker att det är av högsta vikt att ett barn får knyta an till en ur personalen 
först, för att skapa trygghet på så sätt. Enligt anknytningsteorin (Ainsworth & Bowlby, 1991) 
så skulle de barn som har en otrygg, desorganiserad anknytning till sin/sina vårdnadshavare 
behöva knyta an ordentligt till en personal i förskolan, som då kan ses som en vikarierande 
omsorgsperson. Denna typ av otrygg anknytning kan orsaka svårigheter för barnet i olika 
samspelssituationer samt bidra till ett utåtagerande beteende. Dessa barn har då enligt 
anknytningsteorin (Ainsworth & Bowlby, 1991) ett behov av att skapa nya inre 
arbetsmodeller, nya inre föreställningar om verkligheten, som gör det möjligt för barnet att 
göra nya antaganden om situationer, förutse vad som kommer hända och hur den vuxne 
kommer agera och kunna planera sitt eget beteende efter detta (Broberg, Hagström & 
Broberg, 2012). Det här har betydelse för barnets sociala utveckling och är något som 
personalen (den vikarierande omsorgspersonen), kan hjälpa till med. Problemet här är just 
förskolans organisation, att personalen inte finns tillgängliga under hela dagen utan går i skift. 

I ICP (Soukakou, 2016) så framhålls feedback som ett sätt att få barnen att reflektera över sin 
egen inlärning och utveckling. Vid observationstillfällena så användes inte feedback så ofta 
med detta syfte, särskilt på småbarnsavdelningarna, vilket visar på att personalen kanske inte 
har arbetat medvetet med att använda sig av positiv feedback annat än när det gäller att stärka 
ett positivt beteende och då få bort ett oönskat beteende. Den feedback som gavs var ofta 
ganska allmänt hållen och inte så preciserad, vilket kan ha att göra med att personalen känner 
att de små barnen inte har kommit tillräckligt långt i sin utveckling för att kunna tillgodogöra 
sig sådan feedback. På syskonavdelningarna så förekom mer positiv feedback med en viss del 
framåtsyftande innehåll, och detta kan kopplas till Maslows (1943) behovshierarki där 
självvärde är ett behov som behöver uppfyllas för att individen ska kunna se ett behov av 
inlärning i nästa steg, och positiv feedback är en väg som personalen kan ta för att kunna 
hjälpa barnet att fylla detta behov.  
 
Både anknytningsteorin (Ainsworth & Bowlby, 1991) och Maslows (1943) teori om 
behovshierarkin kan hjälpa oss att förstå en stor del av de barn som finns i 
förskoleverksamheten och som kanske har behov av någon typ av extra stöd. Det kan vara 
barn som har svårt i det sociala samspelet, barn som agerar utåt, barn som är otröstliga när de 
blir lämnade av sin eller sina vårdnadshavare, eller barn som inte verkar ta till sig någonting 
av det som personalen försöker förmedla i inlärningssituationer. Det kan vara barn som aldrig 
verkar lyssna eller barn som aldrig vill vara med och leka. Barn som har ett extremt 
kontrollbehov och störs av minsta lilla ljud eller barn som tycks vilja bli lämnade ensamma i 
sin egen lilla bubbla. Ofta har allt detta en eller flera orsaker, det kan vara en otrygg 
anknytning som ligger i botten eller att ett eller flera behov inte har blivit tillgodosedda hos 
barnet. Alla dessa barn finns i förskolan, och det är förskolepersonalens uppdrag att se till att 
se bortom problemen, och istället fundera tillsammans över vilka möjligheter som finns för att 
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kunna tillgodose behoven hos dessa barn, och för att kunna göra detta behövs fungerande 
arbetslag som får hjälp genom handledning, till exempel av specialpedagog.    
 
Kunskapstillskott och implikationer 
Eftersom rätt använd feedback är en kvalitetsindikator för förskolans inkluderande 
verksamhet enligt ICP (Soukakou, 2016), så blir en implikation från denna studie därmed att 
feedback är ett utvecklingsområde för de undersökta förskolorna, och kanske även på andra 
förskolor i Sverige. Trots att personalen i studien visade på en hög medvetenhet om att 
relationer är basen för arbetet i förskolan och att det ligger på dem som vuxna att göra de 
ansträngningar som krävs för att få barnens tillit och därmed kunna skapa goda och trygga 
relationer till barnen i förskolan var deras feedback inte alltid tillräcklig. Personalen på dessa 
förskolor och på andra förskolor behöver uppmärksammas på vilken betydelse och effekt 
feedback kan ha om den används rätt. Detta skulle kunna ske genom att arbetslagen fick olika 
former av kompetensutveckling i området feedback, som till exempel föreläsningar, inläsning 
av aktuell forskning eller annan litteratur, diskussioner i arbetslaget, och kanske genom en 
period av handledning av specialpedagog. Ytterligare en implikation från studien är att hur väl 
personalen på en förskoleavdelning är samspelt, känner trygghet i sin profession och utvecklar 
verksamheten tillsammans har betydelse för kvaliteten på förskoleverksamheten och därmed 
på barnens fortsatta utvecklingsprocesser. Vilken syn personalen har på barnen, på sig själva 
och på sitt eget bemötande har betydelse för relationsarbetet gällande de barn som har behov 
av någon typ av extra stöd. 
    
Förslag till vidare forskning 
Även om denna studie visade goda resultat för just dessa sju förskolors arbete med relationer 
till de barn som behöver extra stöd, så är det inte säkert att kvaliteten på andra förskolor är 
lika god. Fler svenska studier, där observationsinstrumentet ICP (Soukakou, 2016) används, 
skulle därför behöva genomföras. Då gärna med ett större urval av förskolor, med större 
geografisk spridning och med fler genomförda observationer under en längre tidsperiod, så 
resultaten senare kan jämföras för att se om kvaliteten förbättras eller försämras över tid.  
 
Det skulle även vara intressant att göra en studie där enbart feedback stod i fokus, där 
kompetensutveckling och handledning av specialpedagog genomförs med några arbetslag och 
en kontrollgrupp inte får samma kompetenshöjning och handledning, och se om detta medför 
någon skillnad för feedbackens kvalitet. 
 
I inledningen nämndes det att det är i förskoleåldern som en stor del av grunden läggs till hur 
barn kommer att bli som samhällsmedborgare i framtiden, och ett passande citat från 
förskoleavdelningen Björnen får därför avsluta detta arbete:  
”Vi har ju faktiskt hand om framtiden här. De här barnen, ja en del av dem har lite svårare väg 
att gå emellanåt, och då får vi bara hjälpa dem att gå på den vägen!”  
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Bilaga 1. 

Sociala samspel i förskola 

Jag, Cecilia Nyberg läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Mälardalens 
högskola, och ska nu skriva mitt självständiga arbete. I arbetet ingår att utföra en studie, och 
jag har valt att studera sociala samspel i förskolan mellan pedagoger och barn, då särskilt de 
barn som behöver någon typ av extra stöd. Jag har fördjupat mig i det här ämnet genom att 
läsa in mig på befintlig forskning och litteratur, och i själva studien vill jag undersöka, 
beskriva och analysera hur detta sociala samspel kan se ut på några förskoleavdelningar. 
Vilka samspel sker, vilka är utmaningarna, vad fungerar bra och vad behöver utvecklas är 
exempel på frågor som jag vill besvara. Jag har tänkt att utföra detta genom att dels besöka 
förskoleavdelningarna och göra observationer med papper och penna, samt att efteråt ha 
kortare enskilda intervjuer (cirka 30 minuter) med er pedagoger. Dessa intervjuer spelas in på 
ljudfil.  
Jag kommer ta hänsyn till forskningsetiska principer vilket innebär att deltagande är helt 
frivilligt och ni kan avbryta ert deltagande i studien när ni vill. All information och data som 
jag samlar in kommer avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att 
publiceras och finnas tillgängligt på internet när det självständiga arbetet är färdigt och 
godkänt. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till mig via telefon 
för mer information.  
 
Med vänliga hälsningar från  
Cecilia Nyberg, student vid MDH, 070-XXX XX XX 
Johanna Lundqvist, (handledare), Universitetslektor i specialpedagogik, MDH 
 

Samtyckesformulär till förskolechef och pedagoger 

 

[ ] Jag samtycker till observationer och att bli intervjuad om  
    sociala samspel. 
 
[ ] Jag samtycker till att observationer sker på min avdelning men  
    vill inte själv bli observerad eller intervjuad. 
 
[ ] Jag samtycker inte till att observationer sker på min avdelning. 
 
Ort:_____________________________________________________ 
Datum:__________________________________________________ 
Telefonnummer:___________________________________________ 
Namnunderskrift:__________________________________________ 
Namnförtydligande:________________________________________ 
 
Antal barn på förskoleavdelningen:____________________________ 
Antal barn i behov av extra stöd:______________________________ 
Eventuell särskild inriktning på förskolan:______________________ 
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Bilaga 2. Missivbrev till föräldrar 

Sociala samspel i förskolan – en mindre studie 

Jag, Cecilia Nyberg arbetar som förskolechef/specialpedagog och läser sista 

terminen på specialpedagogprogrammet vid Mälardalens högskola, och ska nu 

skriva mitt självständiga arbete. I arbetet ingår att utföra en studie, och jag har 

valt att rikta in mig på sociala samspel i förskolan mellan pedagoger och barn, 

då särskilt de barn som behöver någon typ av extra stöd. Förskolechef och 

pedagoger på ditt barns förskola har lämnat sitt samtycke till studien. 

Studien innebär att jag kommer besöka ert barns förskoleavdelning vid ett 

tillfälle för att göra en observation. Jag observerar pedagogerna och deras 

samspel med barnen, och inte barnens agerande. Jag använder papper och penna 

vid observationen, och efteråt kommer jag att intervjua pedagogerna och be dem 

berätta om deras sociala samspel med barnen på förskolan.  

När jag skriver arbetet så kommer jag följa forskningsetiska principer, vilket 

innebär att jag kommer avidentifiera allt. Man kommer alltså inte kunna utläsa 

vilken kommun eller förskola jag har varit på, och fingerade namn används.  

Om ni inte vill att ert barn ska vara med i observationen av de vuxnas 

samspel med barnen så ber jag er att meddela det till mig eller till någon av 

pedagogerna på avdelningen.   

Om ni har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till mig 

via telefon för mer information. 

Det kommer sättas upp en lapp på förskolan innan observationen sker så ni vet 

när jag kommer.  

Med vänliga hälsningar från 

Cecilia Nyberg, student vid MDH, 070-XXX XX XX 

Johanna Lundqvist, (handledare), Universitetslektor i specialpedagogik, MDH 

 


