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Abstrakt  
Studien vilar på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och syftar till att undersöka 

hur förskollärare beskriver sitt arbete med att tillgodose alla barns individuella behov 

av stöd i förskolan; oavsett om barnets behov av stöd är tillfälligt eller varaktigt. En 

kvalitativ metod användes där vi utgick från semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av en tematisk 

analys. Resultatet i studien visar på att förskollärarna som deltagit upplever sig ha 

kunskaper om hur de kan bemöta barn i behov av stöd. Resultatet visar vidare att 

förskollärarnas uppfattningar och de normer som råder på förskolan också påverkar i 

vilken utsträckning barnet i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd får det stöd som 

behövs. Slutsatsen är att det krävs medvetenhet om de ramar som finns på förskolan 

och reflektioner om vad som anses vara normalt eller avvikande beteende för att 

förskolan ska bli inkluderande för alla barn. 
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1 Inledning  

Idag spenderar 80% av alla barn i åldrarna ett till fem år mellan fyra till åtta timmar 

på förskola varje vardag (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 

2010). Det innebär att förskolans fysiska och sociala miljö påverkar barns liv i en stor 

utsträckning. Tillsammans med hemmen är förskolan den arena som är av störst 

betydelse för barns omsorg och utveckling (Lillvist, 2014). En del barn behöver mer 

stöd från förskolepersonalen än andra barn. Barns behov av stöd kan vara tillfälligt, 

situationsberoende och att omgivningens förmåga till stöd är avgörande. Förskolan 

har en lång tradition av att vara inkluderande. Under 1970- och 80-talet, då förskolan 

var under en utbyggnadsfas, hade barn i behov av särskilt stöd förtur till en 

förskoleplats (Skolverket, 2015). Lutz (2013) menar att förskolan ansågs kunna 

kompensera eller komplettera hemmen och därför blev förtursprincipen viktig. 

Renblad och Brodin (2014) skriver att trots att vi lever i ett välfärdssamhälle visar 

forskning att var fjärde barn mellan ett och fem år i svensk förskola upplever 

psykiska, emotionella och/eller sociala svårigheter. Studier om förskollärares 

upplevelser av att möta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd utgör därför ett 

särskilt intresse. 

 Dolk (2013) framhåller att förskolan, beroende på hur de pedagogiska 

miljöerna är strukturerade, kan bidra till att skapa beteenden som i sin tur betraktas 

som önskvärda, problematiska eller avvikande hos barn. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi identifierat en utmaning i att som 

förskollärare tillgodose alla barns individuella behov då barngrupperna tenderar att 

vara växande och personalbrist ofta är vanligt. I förskolans läroplan står det att läsa 

att förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Vidare står det att 

förskolan särskilt ska uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd. Utbildningen ska utformas och anpassas så 

att alla barn utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2018). Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att 

förskoleverksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn där alla barns behov tillgodoses 

och att hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov. Vi är därför nyfikna 

på hur förskollärare beskriver sitt arbete med att identifiera och bemöta barn som är i 

behov av tillfälligt eller varaktigt stöd.   

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att, tillsammans 

med föräldrar, identifiera barns individuella behov i förskolan.  

• Hur upplever förskollärare den dagliga verksamheten när det gäller barn i 

behov av tillfälligt eller varaktigt stöd?  
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• Vilka strategier, metoder eller arbetssätt beskriver förskollärare att de 

använder för att tillgodose barns tillfälliga eller varaktiga behov av stöd i 

förskolan? 

1.2 Studiens disposition  

Föreliggande studie har följande disposition: Det inledande avsnittet (avsnitt 2) 

innefattar ett bakgrundsavsnitt där förskolans betydelse för barns utveckling och 

lärande lyfts och olika infallsvinklar om barn i behov av stöd presenteras. I samma 

avsnitt (avsnitt 2) följer en beskrivning av studiens teoretiska perspektiv vilket är 

socialkonstruktionism. I avsnitt 3 presenteras studiens metod under rubrikerna: 

forskningsdesign, urval, genomförande, tillförlitlighet och forskningsetiska 

överväganden. I avsnitt 4 framförs resultatet. Därefter följer avsnitt 5 vilket är ett 

avsnitt där resultatet analyseras med utgångspunkt i det teoretiska perspektivet. I 

avsnitt 6 diskuteras resultatet och val av metod, studiens slutsatser samt förslag till 

framtida studier. 

  

1.3 Begreppsdefinition 

Alla barn är någon gång under åren på förskola i behov av stöd (Sandberg m.fl., 

2010). Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller varaktigt och begreppet kan således 

vara svårdefinierat. Det begrepp vi har valt att förtydliga är barn i behov av tillfälligt 

eller varaktigt stöd. 

  

1.3.1 Barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd 

I föreliggande studie kommer begreppet barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd 

att användas för de barn som anses ha ett avvikande beteende oavsett vad grunden 

till beteendet är. Avvikande beteende definieras i studien som att barnet frångår sitt 

“normala jag”. Enligt Sandberg m.fl. (2010) är begreppet barn i behov av särskilt stöd 

delvis socialt konstruerat och delvis baserat på egenskaper som barn uppfattas ha. 

Det handlar inte alltid om muskeldysfunktioner eller språkliga svårigheter. Ett barn 

kan vara i behov av stöd av flera olika skäl. Det kan innebära att barnet är i behov av 

extra stöd på grund av sin fysik eller att barnet har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som exempelvis Autism eller Asperger. Barn i behov av 

tillfälligt eller varaktigt stöd kan även innebära att barnet behöver stöd på grund av 

psykiska “besvär” och/eller att barnet har sociala svårigheter (Renblad & Brodin, 

2014).  
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2 Bakgrund 

Under 1990-talets början gjordes ett nytt försök att definiera begreppet barn med 

särskilda behov till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Fokus skiftade från ett 

begrepp som förknippades med ett handikapp till ett relationellt perspektiv. När 

handikappbegreppet användes knöts svårigheter till det enskilda barnet medan det 

relationella perspektivet tog utgångspunkt i relationen mellan barn och miljö (Lutz, 

2013). 

                      Dagens samhälle ställer höga krav på den enskilda individen att bete sig 

korrekt och att visa sig kompetent, vilket kan ha att göra med det moderna samhället 

med tillhörande tidspress och stress många lever i. Även om höga krav i stort 

genomsyrar vårt samhälle påverkas även barn då de socialiseras enligt de rådande 

samhällsnormerna (Lillvist, 2014). Kraven och samhällsnormerna börjar redan på 

förskolan och förskoleverksamheten ingår i den institutionaliserande barndom som 

de flesta barn i vårt samhälle tar del av och som utgör grunden för barns livslånga 

lärande. Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov och 

verksamheten ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Skolverket, 2018). Oavsett var i landet förskoleverksamheten organiseras ska den 

vara likvärdig enligt de riktlinjer som presenteras i de nationella målen. Hänsyn ska 

därmed tas till barns olika förutsättningar och behov och de barn som behöver mer 

stöd än andra ska få det; oavsett om stödet är tillfälligt eller varaktigt.  

 Ett barns problem eller svårigheter är enklare att förebygga än att i 

efterhand reparera. Förskolepersonal kan arbeta förebyggande genom att ge 

individualiserade insatser som riktar sig till det enskilda barnet samt genom generella 

insatser riktade till alla barn på förskola (Björck-Åkesson, 2014). I Sandberg, Norling 

och Lillvist (2009) studie framkommer det att förskollärare skiljer mellan direkt och 

indirekt stöd. Det direkta stödet handlar om förskollärarnas förhållningssätt; hur de 

kan ge barnet tal- och språkstöd och deras sätt att ge barnet stöd i dess motoriska 

utveckling. Det indirekta stödet handlar om stöd från andra barn och från den fysiska 

miljön. Resultatet i studien visar att förskollärarna kan arrangera lekar så att barnet i 

behov av stöd får stöd av de andra barnen. Förskollärarna kan även ge barnet stöd i 

form av “osynligt stöd”. “Osynligt stöd” kallas det då förskolepersonalen utför 

”osynliga” handlingar i förskolans vardag. De osynliga handlingarna kan exempelvis 

vara att hjälpa barnet in i lek, ge barnet extra stöd vid matsituationer och i aktiviteter 

av olika slag.  

 Björck-Åkesson (2014) ser att eventuella åtgärder och stödinsatser är 

som mest funktionella då en kartläggning av barnets individuella behov och 

förutsättningar genomförts. Kartläggningen av barnet bör beskriva hela barnets 

situation och bör inbegripa samspelet mellan sociala faktorer och miljöfaktorer. Det 

är även gynnsamt att förskolepersonal gemensamt med föräldrar, externa experter 

och barnet själv, om åldern tillåter, kommer fram till en problemlösningsprocess i 

form av metoder och mål. Sandberg m.fl. (2009) studie visar att det är gynnsamt att 

diskutera begreppet utbildningsstöd och andra uppfattningar om stödinsatser på 

förskola för att barn i behov av stöd ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att 
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utvecklas och lära.  

 I Sandberg m.fl. (2010) studie, utförd i 540 förskoleenheter, 

framkommer det att det finns två generella perspektiv som kan bilda utgångspunkt 

då förskollärare ska identifiera vilka barn som är i behov av särskilt stöd; ett 

organisatoriskt- och ett barnperspektiv. Definitionen av barn i behov av stöd utifrån 

ett barnperspektiv baseras på förskollärarnas sätt att se till varje barns individuella 

behov och karaktär. Det organisatoriska perspektivet syftar till förskolans 

organisation och utformning. Resultatet i studien visade att om fler barn är i behov av 

stöd ska förskolepersonalen arbeta mer inkluderande så att förskolans vardag och 

utformning passar de flesta barn i en större utsträckning. Om färre barn är i behov av 

stöd arbetar inte förskolepersonalen lika inkluderande och stödet dessa barn behöver 

kommer utanför den dagliga verksamhetens aktiviteter. Förskolepersonals synsätt 

gällande vilka barn som är i behov av särskilt stöd påverkar i vilket utsträckning 

barnet får stöd. De förskolor som har fler barn i behov av stöd tenderar att involvera 

barnen i arbetet med att utforma stimulerande miljöer mer än de förskolor som har 

få barn i behov av stöd; där endast förskolepersonalen utformar miljön på förskolan. 

I studien framkommer det att förskollärarna anser att det behövs mer personal och 

resurser för att kunna tillgodose de barn som är i behov av extra stöd (a.a.). Sandberg 

m.fl. (2010) ser att personal och resurser behövs för att kunna tillgodose barn i behov 

av stöd vilket är i enlighet med det forskningsresultat som framhålls i Skolverkets 

(2015) forskningsöversikt där de påpekar att personalen behöver mer tid för att 

analysera sina egna och barnens beteenden. Forskningsresultatet visar att personalen 

behöver mer tid för analys av sina metoder och tillvägagångssätt, för att utveckla sin 

professionella kompetens. När personalen stöter på ett problem startar en process av 

reflektion som behöver tas tillvara för att utveckla verksamheten.  

 I Hagströms (2010) studie kategoriseras förskolebarn utifrån vilket stöd 

och hur mycket stöd barnet behöver samt utifrån om barnet har en diagnos. 

Förskolor i Sverige är en inkluderande verksamhet där alla barn är välkomna. Det 

finns även ett flertal avdelningar på förskolor runt om i landet som enskilt arbetar 

med barn i behov av stöd med exempelvis en språkstörning och/eller en 

funktionsvariation. Barn som har andra svårigheter som försvårar deras utveckling 

och lärande, exempelvis omsorgsbrist, sätts i en ”vanlig” barngrupp i hopp om att 

förskolekontexten ska kunna förändra och korrigera barnet. På så vis kan förskolan 

ha en avgörande roll och en ännu större betydelse för barnets utveckling och lärande. 

Renblad och Brodin (2014) ser att barns utveckling, hälsa och välbefinnande 

påverkas både av barnets genetiska förutsättningar samt den sociala kontexten som 

barnet befinner sig i. Barns individuella förutsättningar och förmågor är även 

betydelsefulla för dess utveckling och lärande. Många pedagoger framför sin önskan 

om mer resurser i förskolan för att på bästa sätt kunna stötta de barn som upplever 

svårigheter och ge de barnen bästa möjliga förutsättningar för utveckling.  

 Skolverket (2015) visar i en forskningsöversikt att danska 

Evalueringsinstitutet har funnit ett samband mellan kompetensutveckling och att 

arbeta systematiskt med inkludering. Ett systematiskt arbetssätt kännetecknas av att 

förskolepersonalen har kontinuerlig kontakt med experter och involverar 
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vårdnadshavare i arbetet. I forskningsöversikten återfinns ett forskningsresultat som 

visar på att kroppen är ett självklart instrument hos förskolepersonalen i mötet med 

barn. Det krävs att förskolepersonalen besitter kunskap om vilka budskap deras 

kropp och kroppens rörelser samt beröring sänder ut till barnen. 

Forskningsöversikten visar även på kroppens betydande roll i ett arbete som är 

inkluderande. Blickar, händer och det sätt som en person för sig på sänder signaler 

till omgivningen som kan upplevas som välkomnande eller avvisande.  

 Dolk (2013) ser att delaktighet och inkludering i förskola handlar om 

föreställningar angående vad barn respektive vuxna tillåts att göra. Delaktighet är 

kopplat till vad barn och vuxna kan påverka och vems idéer som genererar 

förändringar. Eriksson (2014) skriver att en av de förutsättningar som är avgörande 

för barns delaktighet i förskolan är att arbetslaget vågar reflektera och tänka om vad 

gäller arbetssätt och pedagogik. Det är av vikt att exempelvis arbeta med barn i 

mindre grupper och att genom ett professionellt agerande involvera barns föräldrar. 

Barns känsla av delaktighet främjas ej om inte deras föräldrar är delaktiga och 

engagerade i förskolan. Skolverket (2015) har gjort en sammanställning av forskning 

om hur förskolor och skolor arbetar med att skapa pedagogiska och organisatoriska 

förutsättningar för personer med funktionsvariationer och sammanställningen visar 

att inkludering är en betydelsefull aspekt i arbetet. Inkludering förutsätter såväl 

tillgänglighet som delaktighet, barnen måste uppleva att förskolan är fysiskt, 

pedagogiskt och socialt tillgänglig. Björck-Åkesson (2014) framför att delaktighet 

handlar om barns engagemang i olika situationer. Barnets svårigheter kan vara både 

kroppsliga eller kopplade till omgivningen och dess faktorer. En anledning till att ett 

barn inte deltar i lekaktiviteter med andra barn kan vara för att barnet inte hänger 

med motoriskt. En annan förklaring kan vara att barnet har negativa erfarenheter av 

en specifik lek eller ett sammanhang. Att barnet inte deltar i lekaktiviteter kan även 

bero på att de andra barnen har svårt att förstå vad barnet vill. Lekmiljön kanske inte 

heller passar barnet i fråga. Lillvist (2014) lyfter insikten om att en del barn endast 

uppvisar svårigheter relaterade till interaktion. Barn som upplever svårigheter i att 

bli accepterade av andra barn kan få negativa konsekvenser för hälsan i form av 

sämre självförtroende, isolering och frustration. Barns sociala samvaro sker till 

största delen på förskolan och goda relationer är betydelsefulla för barns allsidiga 

utveckling. Förskolan har således en moralisk skyldighet att arbeta aktivt för att 

främja ett positivt samspel mellan alla barn. 

 Johannessen (1997) menar att barns utveckling påverkas av den sociala 

omgivningen och miljön. Ett barn som upplevs vara antingen hyperaktivt eller 

tillbakadraget måste involveras och känna sig inkluderat i förskolans verksamhet och 

innehåll. Det gäller för förskolepersonalen att strukturera den fysiska miljön och 

verksamhetens innehåll på ett sådant sätt att alla barns behov tillgodoses. Många 

barn klarar inte av att sitta stilla under en lång stund vilket kan bero på att 

lärandeobjektet inte är av intresse eller att barnet upplever aktiviteten som för svår. I 

ett sådant sammanhang kan man enkelt se det aktiva barnet som hyperaktivt och 

uppleva att det avviker från normen om de andra barnen klarar av att sitta stilla. Om 

barnet inte fokuserar och riktar all sin uppmärksamhet på det som förskolläraren har 
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valt att lära ut kan barnet upplevas ha koncentrationssvårigheter. Det kan leda till att 

barnet i fråga har svårigheter i förskola och senare även under sin skolgång. Det är 

därför av vikt att förskolor arbetar med att förstå varför dessa svårigheter sker, i vilka 

sammanhang och i vilken miljö för att komma fram till metoder och strategier för att 

kunna ge barnet det stöd som det är i behov av. Vilken strategi som är lämplig beror 

på barnet i fråga och den specifika miljön (a.a). 

 I en undersökning genomförd av Isaksson (2009) framkommer det att 

svårigheter i skolan ofta kopplas ihop med skolmiljön och undervisningsformerna, 

det vill säga pedagogiken, och inte till själva barnet som individ. Ett barn i behov av 

stöd i skolan kopplas oftast ihop med en tolkning av en elev som inte uppnår 

kunskapsmålen och därför är i behov av stöd. I förskolans läroplan finns det endast 

strävansmål till skillnad från skolans läroplan. I förskolans läroplan står det att 

förskolan ska samverka med skolan; extra mycket när övergångar från förskolan till 

förskoleklass sker. Det betyder att förskolan ska ha informerat och uppmärksammat 

om ett barn antingen är, har varit eller verkar vara i behov av stöd för att skolan ska 

kunna ge barnet de bästa förutsättningar (Skolverket, 2018). Pedagogiska metoder 

kopplas sällan ihop med diagnoser och pedagogiska metoder kan mycket sällan 

eliminera en diagnos. Trots det används ibland diagnoser som en bedömning av om 

ett barn är i behov av stöd och som en sorts inträdesbiljett till resurser för barnet. En 

problematik som kan uppstå om ett barns svårigheter alltid kopplas ihop med 

diagnoser är att problem tenderar att individualiseras. Som tidigare nämnt handlar 

det om förståelsen om att miljön och samspelet mellan diverse faktorer kan vara det 

som påverkar barnet negativt (Björck-Åkesson, 2014). 

 Om förskolepersonalen behöver hjälp med stödinsatser för ett visst barn 

brukar en specialpedagog ibland kopplas in för att hjälpa till. Specialpedagogen tar 

utgångspunkt i att först dokumentera hur personalen har arbetat med att hjälpa 

barnet i flera olika situationer, hur de bemöter barnet och hur personalens 

förhållningssätt och den fysiska miljön kan tänkas påverka barnet. Specialpedagogen 

börjar med att undersöka yttre faktorer för att sedan, med hjälp av information från 

personalen kunna ge barnet det stöd som behövs. Om barnet till exempel upplevs ha 

koncentrationssvårigheter och ett utåtagerande beteende behöver personalen 

tillsammans med exempelvis en specialpedagog, finna metoder för att förhindra att 

barnet återkommande upplever misslyckanden. Negativa mönster och beteenden 

måste brytas ned i små bitar för att kunna kartlägga barnets grundläggande 

svårigheter. Barn hör det som sägs och ser det som görs, därför är det av vikt att 

förskolepersonalen har insikt i hur deras förhållningssätt påverkar barngruppen. Om 

personalen uppmärksammar barnets misslyckanden inför barngruppen eller andra 

vuxna förminskas barnets självförtroende och det i sig kan leda till fortsatt dåligt 

uppförande. Om förskolepersonalen istället är medvetna om vad barnet i fråga är 

intresserad av är det enklare att forma frågor och uppgifter som fångar barnets 

intresse och således uppmuntra barnet till lärande (Nilholm, 2007). 

 Johannessen (1995) ger en ingående förklaring till skillnader mellan det 

typiska skötsamma barnet och det barn som upplevs vara bråkigt. Skillnaden på en 

negativ och positiv cirkel är mycket upp till förskolepersonalens agerande. Ett barn 
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med en bra cirkel får ofta vuxnas uppmärksamhet, barnet tillskrivs egenskaper som 

lugn, skötsam och vuxna belyser barnets snälla och bra sidorna. Den dåliga cirkeln är 

motsatsen till den bra vilket innebär att barnet får ett omdöme som stökigt och 

jobbigt, barnet blir ofta bortprioriterat och uppmärksamheten från en vuxen handlar 

mest om tillsägelser eller uppmaningar. Förskolepersonalen behöver lära känna varje 

barns inre, vissa är enklare att lära känna medan andra tar mer tid och kräver att 

förskolepersonalen anstränger sig mer. Det är den vuxnes tolkning om vad som är 

möjligt att uppnå med varje barn som är avgörande för hur och om ett resultat kan 

uppnås. Ett barn som verkar aggressivt och utåtagerande kan i själva verket vara 

osäker eller rädd och att barnet inte vet hur dessa känslor kan hanteras. Att aldrig 

sitta still och ständigt stjäla uppmärksamhet från andra barn kan även indikera att 

barnet är självsäkert och har en drivkraft som inte går att stoppa utan stöd från en 

vuxen. I båda fallen behöver förskolepersonalen arbeta med att visa respekt, ha 

förståelse för barns agerande och personligheter i form av strategier som fungerar för 

varje enskild individ. Det är vuxna som måste visa vägen till ett bättre agerande 

genom att guida, stötta och hjälpa barnen. På det viset förändras och förbättras 

relationen ofta mellan vuxna och barn för att sedan bli bättre även barn sinsemellan 

(Johannessen, 2007). 

  

2.1 Gråzonsbarn 

Det kan råda en komplexitet i att försöka definiera vilka barn som är i behov av 

varaktigt stöd på förskola då en diagnos och/eller en funktionsvariation är svår att 

identifiera och fastställa i ung ålder. I en undersökning genomförd av Lillvist och 

Granlund (2010) avseende hur många barn förskolepersonalen i två svenska län 

identifierade som barn i behov av särskilt stöd framkom det att 20,1 procent av 9000 

barn bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Undersökningen visade även att 4,1 

procent av gruppen barn i behov av särskilt stöd var barn med en identifierad 

funktionsvariation som exempelvis Autism, Asperger eller Downs syndrom. 

Resterande 16 procent var barn som personalen ansåg behöva stöd för att klara av 

förskolans vardag men som inte hade någon identifierad funktionsvariation. Dessa 

barn beskrevs av personalen som barn i gråzonen. Socialstyrelsen (1993) skriver i en 

rapport att tysta och känsliga barn och de barn som har mer svårdefinierade problem, 

ibland kallade gråzonsbarn, tenderar att “falla utanför” verksamheten och blir till 

barn i behov av stöd. De barnen får inte, idag eller framöver, det stöd och den 

uppmärksamhet som de behöver för sin utveckling. Gråzonsbarn innebär i studien ett 

barn som ej har en fastställd diagnos men som förskollärarna misstänker har en 

diagnos eller en funktionsvariation. I det fallet är det förskollärares åsikter om 

barnets beteende och utveckling som spelar en roll för hur barnet upplevs och om det 

avviker från den norm som råder på förskolan.   
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2.2 Teoretiskt perspektiv 
 

2.2.1 Socialkonstruktionism  

Burr (2003) menar att socialkonstruktionism innefattar ett sätt att se på och förstå 

hur sociala och kulturella fenomen uppstår. Socialkonstruktionism utmanar 

förutbestämda tankar och sätt att förstå vår omvärld då den kunskap vi konstruerar 

är kontextbunden till den tid vi lever i. Människor konstruerar begrepp och kunskap, 

således finns det ingen sann kunskap eller objektiv kunskap. Objektiva tolkningar av 

verkligheten avspeglar inte vår omvärld utan är en av många berättelser. 

Socialkonstruktionism kan förstås utifrån fyra grundläggande antaganden om 

samhället vilka är ett kritiskt förhållningssätt till vad som betraktas som självklar 

kunskap, en förståelse av att kunskap är något som är historiskt och kulturellt 

präglat, en förståelse av att det finns ett samband mellan kunskap och sociala 

processer, samt att det finns en förståelse av att det finns ett samband mellan 

kunskap och social handling. Enligt Hacking (1999) har människor som grupperats i 

sociala konstruktioner blivit tilldelade egenskaper både från den egna gruppen och 

andra grupper. Av skäl som förmodas hänga samman med tider, platser och rådande 

kultur uppkommer även tillfälliga konstruktioner som endast finns under vissa 

tidsepoker. Ett exempel är sjukdomen anorexi; diagnosen är mycket vanlig i 

Argentina men har aldrig existerat i många afrikanska länder (Hacking, 1999). Berger 

och Luckmann (2003) ser att samhället skapas utifrån individers uppfattningar, 

handlingar och kunskap i samverkan med varandra. På det viset är det som 

människor uppfattar som verklighet, socialt konstruerat. 

 Lutz (2009) framhåller i sin avhandling att sociala konstruktioner till en 

stor del handlar om uppfattningar. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv baseras på 

att ingenting har en betydelse från första början utan att det är människor i sociala 

sammanhang och interaktioner som skapar handlingar och begrepp. Språket är 

därför ett viktigt verktyg inom socialkonstruktionism då människor tilldelas och 

tilldelar kunskap med varandra. Ett sådant ”kunskapsutbyte” skapar ny kunskap, nya 

handlingar och därmed förändras och reproduceras samhället på sikt. Berger och 

Luckmann (2003) lyfter att människor genom tiden skapar egna uppfattningar om 

vad som anses normalt, socialt accepterat eller avvikande. Det är människors 

uppfattningar och deras kunskap om världen som genom socialkonstruktionism är 

människans sätt att kategorisera samhället. Kunskap reproduceras och produceras i 

sociala interaktioner människor sinsemellan. Det i sig leder till att samhället socialt 

accepterar och formar gemensamma sanningar. Världen är socialt konstruerad och 

ingenting har uppkommit som ”normalt”, utan det är människorna som skapat 

samhället och konstruerat det så kallade ”normala” (Burr, 2003).  
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3 Metod  

 

3.1 Forskningsdesign 

Föreliggande studie utgår från ett kvalitativt angreppssätt för att få förskollärarnas 

beskrivningar angående att möta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd i 

förskola. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då studien handlar om 

förskollärares beskrivningar; något som inte är konkret eller generaliserbart, vilket 

ofta en kvantitativ studie är. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Bryman (2008) anser att semistrukturerade intervjuer är 

gynnsamma i en kvalitativ studie för att komma åt den flexibilitet som 

intervjumetoden ger utrymme för. Att utgå från semistrukturerade intervjuer är 

gynnsamt då de ger möjlighet till följdfrågor och att respondenterna får möjlighet att 

utveckla sina svar.  

  

3.2 Urval 

Urvalet av rektor, förskollärare och kommun är ett bekvämlighetsurval då vår 

förhoppning var att fler skulle vilja delta då vi är bekanta med dem. Till en början 

kontaktade vi en rektor som är bekant för oss sedan tidigare för att få ett 

godkännande att göra intervjuer med förskollärare inom rektorns enhet. Vi valde 

även att genomföra intervjuer inom samma kommun då vi ansåg att det utifrån en 

tidsaspekt var ett urval som var gynnsamt när vi skulle göra intervjuerna på de olika 

förskolorna. Av tio tillfrågade förskollärare svarade åtta att de hade möjlighet och 

ville ställa upp på intervjuer. Fem av de åtta förskollärare vi intervjuade är bekanta 

med oss sedan tidigare studier. Förskollärarna är mellan 30 till 50 år och alla har en 

längre yrkeserfarenhet i förskola än fem år. Samtliga förskollärare har arbetat inom 

samma kommun under sina år inom förskoleverksamheten. De förskollärare som 

deltog i studien arbetar på avdelningar för äldre barn där barnen är mellan tre till fem 

år. Endast en av förskollärarna har på eget initiativ fortbildat sig och läst en kurs 

inom specialpedagogik.  

  

3.3 Genomförande och litteratursökning 

Det första steget i studien var att vi formulerade syftet med studien och 

frågeställningar att utgå från. Vi gjorde sedan en litteratursökning med begrepp och 

ord som är relevanta för studiens innehåll. I databasen Eric sökte vi efter 

avhandlingar och artiklar skrivna på engelska. Exempel på engelska sökord som 

användes var child, special support, difficulties och preschool. Svenska avhandlingar 

och artiklar sökte vi efter i databaserna avhandlingar.se och SwePub. Exempel på 
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svenska sökord som användes var barn, behov, stöd, förskola, förskollärare, 

samverkan och specialpedagogik. Sökorden gav många träffar men för att urskilja 

vilka avhandlingar och artiklar som var relevanta för vår studies syfte började vi med 

att läsa en del abstrakt för att sedan avgöra om avhandlingen eller artikeln var 

relevant att ha med i föreliggande studie. Nästa steg var att vi utformade ett 

missivbrev (se bilaga 2) samt en intervjuguide (se bilaga 1). Vi kontaktade sedan 

rektorn via telefon för att få ett godkännande att genomföra intervjuer med 

förskollärarna under deras arbetstid. Efter rektorns godkännande kontaktade vi 

förskollärarna via telefon och de blev informerade om studiens syfte och fick 

förfrågan om de ville ställa upp på en intervju. De förskollärare som tackade ja, vilket 

var åtta av tio tillfrågade, bokade vi in en intervju med. De två som inte kunde delta 

talade om att det inte fanns möjlighet att ställa upp på grund av tids- och 

personalbrist. Innan intervjuerna började blev förskollärarna informerade om att 

intervjuerna skulle begränsas till mellan 30 till 45 minuter.  

 Intervjuerna ägde rum på respektive förskollärares arbetsplats i avskilda 

rum. Syftet med att genomföra intervjuerna i rum som var avskilda från barngruppen 

och övrig personal var för att minska risken att bli avbrutna av exempelvis kollegor, 

barn eller vårdnadshavare. Vi ville att förskolläraren i fråga skulle ha goda 

förutsättningar för att kunna fokusera på frågorna som ställdes och på sina svar för 

att vi skulle få ut det mesta av tiden. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna 

fokusera på förskolläraren samt den intervjuguide (se bilaga 1) som intervjuerna 

utgick ifrån och för att eventuellt kunna ställa följdfrågor. Valet att spela in 

intervjuerna är enligt Bryman (2008) motiverat för att inte missa något som sägs 

under intervjuerna. Fokuset hamnar under intervjuerna på vad som sägs istället för 

att styra med anteckningar. Valet att spela in intervjuerna gör det även möjligt att gå 

tillbaka till intervjuinnehållet. Datamaterialet transkriberades ordagrant och 

ingenting utelämnades.  

 Den dataanalysmetod vi har utgått från i studien är tematisk. I enlighet 

med det som Bryman (2008) skriver har vi strävat efter att kategorisera olika 

företeelser som har varit av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Ett 

exempel på hur en kategori har skapats är att gemensamma nämnare har återkommit 

ett flertal gånger och har på det viset uppmärksammats från oss. Ett exempel på en 

gemensam nämnare är att alla förskollärare berättade att de upplever 

föräldrasamverkan som utmanande i arbetet med barn i behov av tillfälligt eller 

varaktigt stöd. Under intervjuerna återkom förskollärarna ofta till det faktum att de 

måste ”få med” sig föräldrarna för att kunna arbeta vidare med barnets behov av 

stöd, därmed Föräldrasamverkan en kategori. 

 De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån dataanalysmetoden 

för att sedan synliggöra subkategorier som bildar huvudkategorier. Kategorierna som 

har valts ut från datainsamlingens material är relevant och intressant för studien 

samt hjälper oss att besvara studiens syfte och frågeställningar. De kategorier som 

framkom utifrån resultatet är: förskollärares förhållningssätt, kunskap, erfarenhet 

och strategier för att identifiera barns behov, föräldrasamverkan, och miljön och 
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ramfaktorers betydelse. Kategorierna analyseras sedan utifrån teori och tidigare 

forskning för att besvara studiens frågeställningar.  

 

3.4 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i en studie består av fyra delkriterier vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008). 

 Bryman (2008) skriver att trovärdighet innebär att forskaren under 

studiens gång har säkerställt att studien utförs i enlighet med de regler som finns. För 

att en studie ska uppfattas som trovärdig innebär det också att forskaren förmedlar 

studiens resultat till de personer som är inblandade i studien. Deltagarna har på så 

sätt möjlighet att godkänna och eventuellt komma med förslag till ändringar och 

korrigeringar. Vi har förhållit oss till de forskningsetiska reglerna men inte låtit 

förskollärarna som medverkade i studien fått ta del av resultatet och kunnat ge 

förslag till ändringar. Vårt val att inte delge förskollärarna resultatet var medvetet då 

vi anser att vi har förhållit oss objektiva till data och har endast framställt resultatet 

utifrån en tematisk analys. Vi ville ha förskollärarnas spontana beskrivningar och 

således valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer där de fick möjlighet att 

utveckla sina svar. De fick även delge oss material eller frågor som de ansåg vara 

relevanta för studiens syfte.  

 Överförbarhet handlar enligt Bryman (2008) om hur pass användbart 

en studies resultat är i andra miljöer och situationer. Delkriteriet kan liknas vid hur 

pass generaliserbar en kvantitativ metod är. Vi anser å ena sidan att föreliggande 

studie inte är överförbar då vi endast har intervjuat kvinnor i ungefär samma ålder 

som arbetar inom samma kommun och till och med inom samma enhet vilket betyder 

att förskolorna har samma rektor. Vi är därmed medvetna om att resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi hade fått ett bredare spann på deltagare. Å andra sidan kan 

förskollärarnas erfarenheter, arbetssätt, strategier och metoder användas av 

förskollärare runt om i landet då alla förskolor i landet måste förhålla sig till 

förskolans läroplan, dess riktlinjer och mål. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om huruvida forskaren har 

agerat i god tro utan att ha blivit påverkad av personliga värderingar eller vinklat 

något till den teoretiska inriktningens fördel (Bryman, 2008). Föreliggande studies 

diskussionsavsnitt har tagit utgångspunkt i det teoretiska perspektivet 

socialkonstruktionism men inte påverkat arbetet i stort. Vi har genomgående under 

studiens gång agerat i god tro och försökt att inte låta oss påverkas av våra egna 

värderingar.  

 Pålitlighet kan säkerställas genom att forskaren har varit detaljerad och 

tydlig i hur genomförandet av studien har gått till (Bryman, 2008). Vi har varit 

tydliga i vår redogörelse av alla moment, så som val av metod, urval och 

genomförande.  
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3.5 Forskningsetiska överväganden   

Det finns det fyra huvudkrav på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna i en studie ska informeras om studiens syfte samt om att deras 

deltagandet är frivilligt. Förskollärarna blev informerade om studiens syfte samtidigt 

som förfrågan skedde och även vid intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande. Om en deltagare är minderårig 

måste deltagarens vårdnadshavare informeras och godkänna deltagandet först innan 

påbörjad datainsamling. Inför intervjuerna hade vi fått godkänt av rektorn att göra 

intervjuer på förskolorna inom enheten. Förskollärarna blev tillfrågade och 

informerade att intervjun kommer att genomföras i samtycke med dem. De blev även 

informerade om att de får dra tillbaka sin medverkan innan intervjun startat samt 

under intervjuns gång. Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i studien 

behandlas med konfidentialitet vilket innefattar en försäkran om att deltagarna inte 

kommer att kunna identifieras. Detta blev förskollärarna informerade om innan 

intervjun startade, via missivbrevet och även verbalt för att förstärka att deltagandet 

behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att all datainsamling från 

intervjuerna endast kommer att användas inom studien (Bryman, 2008).  

 Etiska överväganden och riktlinjer är betydelsefullt för forskningens 

kvalitet och genomförande samt för hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt 

kan användas för att utveckla vårt samhälle (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har förhållit 

oss neutrala till litteratur, vetenskapliga artiklar och till resultatet. Innan intervjuerna 

genomfördes tilldelades förskollärarna vårt missivbrev. I missivbrevet fick de ta del 

av de forskningsetiska överväganden vi har haft i beaktning under studien. 

Förskollärarna fick även information om att de när som helst, under intervjuns gång, 

kunde välja att avbryta och att avsluta sin medverkan. Intervjuerna begränsades till 

mellan 30 till 45 minuter, vilket vi hade informerat förskollärarna om i förväg. 

Tidsaspekten var viktig för oss för att vi var medvetna om att förskollärarna ställde 

upp på sin arbetstid och möjligtvis skulle bli avskräckta om intervjun skulle vara för 

lång. Vi har redovisat det resultat som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar och inget av resultatet har förvrängts eller värderats.  

  

4 Resultat 

Resultatet inleds med fyra kategorier och tillhörande subkategorier som har 

framkommit utifrån datainsamlingen. Resultatet presenteras i huvudkategorierna 

nedan. 
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4.1 Förskollärares förhållningssätt 

Förskollärarna uttrycker att det är lätt att identifiera barn i behov av tillfälligt stöd. 

Barns behov av stöd knyts av förskollärarna främst till händelser i hemmiljön och 

barnet samt till miljön på förskolan till en viss del. Det som avgör om ett barn är i 

behov av tillfälligt stöd kan enligt förskollärarna relateras till om barnets 

hemförhållande har förändrats; föräldrarna har, eller ska separera eller om någon 

närstående är sjuk samt bortgång eller missbruk i familjen. Förskolans miljö uttrycks 

även som krävande och en eventuell avgörande aspekt för om ett barn behöver mer 

stöd. Förskollärarna berättade om att ett barn i behov av tillfälligt stöd även kan 

handla om ett barn som har upplevt ett trauma av något slag. Utifrån resultatet 

framkommer det att barn i behov av varaktigt stöd kan vara barn som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag eller psykiska och/eller 

fysiska hinder eller behov. 

 

4.1.1 Normer 

I studien ger förskollärarna uttryck för att deras förhållningssätt kan vara avgörande 

för om ett barns beteende är avvikande eller anses vara normalt. Barn har olika 

personligheter och det är viktigt att barn får utvecklas i sin egen takt innan de anses 

ha ett avvikande beteende. Resultatet visar vidare att det ibland kan vara svårt för 

barn att veta vad som är tillåtet att göra på förskolan och vad som inte är tillåtet att 

göra. Förskollärarna lyfter fram att det kan handla om att barnet får göra en viss sak 

hemma som det inte tillåts att göra på förskolan. Förskollärarna upplever att deras 

förhållningssätt speglar barnens beteenden; att barnen ser hur förskollärarna är och 

att de sedan själva agerar därefter. Det finns normer och ramar som alla på förskolan 

förväntas att förhålla sig till men förskollärarna strävar trots det efter att vara 

tillåtande, inkluderande och att “se mellan fingrarna” med barnens beteenden ibland. 

Flera av förskollärarna berättade att de medvetet kan göra “tokiga” saker och bjuda 

på sig själva. En av förskollärarna berättade “att det är okej att flippa ur ibland”. Det 

handlar om att barnen ska känna att de får en tillit till förskollärarna; att barnen 

upplever att de har rätt att känna alla känslor som de känner, att det är tillåtet att 

vara arg och att man får göra fel. Förskollärarna beskrev att de strävar efter att vara 

tillåtande i sitt förhållningssätt gentemot barnen och om något barn upplevs vara en 

normbrytare.  

  

4.1.2 Diagnoser 

Under intervjuerna fick förskollärarna frågan om vad de kommer att tänka på när det 

talas om barn i behov av varaktigt stöd. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar 

varaktigt behov av stöd som ett mer långsiktigt behov av stöd. Återkommande under 

intervjuerna kopplade förskollärarna ihop barn i behov av varaktigt stöd med barn 

som har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En förskollärare 
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berättade kortfattat “att en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har 

en hjärna som fungerar annorlunda inom vissa områden jämfört med hur hjärnan är 

för de flesta andra”. Det kan enligt förskolläraren röra sig om ett barn som misstänks 

ha en diagnos; exempelvis Autism eller ADHD. Förskollärarna uppfattar att många 

föräldrar rådfrågar dem om föräldrarna misstänker att deras barn kan ha en viss 

diagnos. En förskollärare förtydligar att det är viktigt att förskollärarna är tydliga 

med att det inte är förskollärare som bedömer huruvida barnet har en diagnos eller 

ej. Resultatet visar att förskollärarna samtalar med föräldrarna om att förskollärarna 

utgår från en pedagogisk beskrivning och kartläggning av barnet i olika situationer 

under dess vardag på förskolan. Kartläggningen ligger till grund för en eventuell 

fortsatt utredning av barnets svårigheter. En av förskollärare berättade att “vi är alltid 

två pedagoger på mötet med föräldrarna för att kunna ge en så objektiv bild som 

möjligt”.  

  

4.2 Kunskap, erfarenhet och strategier för att identifiera barns 

behov  

Under intervjuerna ger förskollärarna uttryck för att de upplever att de inte fått 

tillräckliga kunskaper om specialpedagogik under grundutbildningen.  

Resultatet visar att den kunskap som förskollärarna upplever sig besitta kring att 

bemöta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd inte förvärvats under 

grundutbildningen utan genom yrkeserfarenhet. De strategier och metoder som 

förskollärarna använder sig av är främst observationer för att kartlägga barns 

beteenden. De beskrev vikten av att vara lyhörd för varje barns uttryck för att kunna 

på bästa sätt erbjuda det stöd som barnet behöver. 

  

4.2.1 Observation som arbetsmetod  

Förskollärarna uttrycker att de upplever att det är åren inom förskola som har gett 

dem en trygghet i att bemöta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd. 

Regelbundna observationer av hela barngruppen är en vanligt förekommande metod 

för att sedan göra “ögonblicksobservationer”. “Ögonblicksobservationer” genomförs 

på specifika barn i situationer där en problematik har identifierats. Resultatet visar 

vidare att det är betydelsefullt att “kartläggningen” av ett eller fler barn blir gjord av 

hela arbetslaget och inte endast en pedagog. En förskollärare beskrev att fler 

beskrivningar och uppfattningar om barnet då skildras vilket är gynnsamt för att få 

en bred bild av vilket stöd barnet eventuellt behöver. I intervjuerna ges också 

exempel på ett redskap som heter pedagogisk beskrivning (se bilaga 3) vilket endast 

används om förskollärarna misstänker att ett barn är i behov av varaktigt stöd. 

Pedagogisk beskrivning beskrivs som ett verktyg för att få syn på i vilka situationer ett 

visst barn har svårigheter och inom vilka områden barnet är i behov av mer stöd. 
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Under den pedagogiska beskrivningen av barnet kallar förskollärarna eventuellt 

föräldrarna till ett möte. Beroende på vad som har framkommit om barnets 

svårigheter under den pedagogiska beskrivningen kallar förskollärarna eventuellt 

andra resurser som exempelvis specialpedagog till ett möte. Om föräldrarna vill 

starta en utredning av barnet kontaktas barnavårdscentralen. En sådan utredning 

kan påbörjas om förskolan misstänker att barnet exempelvis har svårigheter med 

språket och behöver mer stöd än vad förskolepersonalen kan erbjuda. 

 

 

4.3 Föräldrasamverkan 

I studien framkommer det att förskollärarna upplever att samverkan med 

vårdnadshavarna är en viktig aspekt i arbetet med att möta barn i behov av tillfälligt 

eller varaktigt stöd.  

  

4.3.1 Svårigheter 

I resultatet framkommer det att förskollärarna upplever en svårighet med 

föräldrasamverkan i att få med föräldrarna i svåra situationer och sammanhang. En 

förskollärare beskrev under intervjun “vi kan inte gå vidare med vårt arbete med 

barnet om vi inte får med oss föräldrarna”. Samverkan med föräldrar upplevs som 

betydelsefullt i förskollärarnas arbete för att tillsammans kunna stötta och utmana 

barnet i fråga, genom att exempelvis ha en samsyn för vad som är bäst för barnet och 

hur de ska nå dit. Utan föräldrarnas godkännande och delaktighet kan det upplevas 

som svårt att arbeta fram en metod och strategi för att kartlägga ett barn som 

förskollärarna tycker är i behov av mer stöd än andra barn. Resultatet visar att en 

svårighet kan vara att få med föräldrarna i arbetet med deras barn och att det är 

något som inte går att stressa fram utan som måste få ta tid; det är enligt 

förskollärarna en process att bygga en tillitsfull relation med föräldrarna. En 

förskollärare ger uttryck för att det inte alltid är enkelt att som förälder få höra om 

sitt barns svårigheter eller avvikande beteende från förskollärarna. Det handlar om 

att få tillit och en förtroendefull relation med föräldrarna från första början då det 

kan leda till ett bättre samarbete föräldrar och förskollärare sinsemellan. Ibland vill 

inte föräldrar ta in vad som sägs under ett samtal angående barnet och därför bör 

förskollärare ha ett gott bemötande och vara professionella i processen med att 

involvera föräldrarna. Utan föräldrarnas hjälp blir förskollärarnas uppdrag att stötta 

barnet i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd komplicerat. Förskollärarna kan då 

inte få det stöd, i form av exempelvis resurstimmar, som behövs enligt dem själva för 

att i sin tur kunna stötta barnet i fråga. 
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4.4 Miljöns och ramfaktorernas betydelse 

Resultatet visar att förskolans miljö och ramfaktorer kan ha en avgörande roll för 

huruvida ett barn är i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd eller ej. Utifrån resultatet 

framkommer det att förskollärarna strävar efter att ha en medvetenhet och ett 

gemensamt tänkande när det kommer till förskolans miljö och utformning.   

 

4.4.1 Miljöns utformning  

Resultatet visar att miljön och ramfaktorerna tillskrivs en betydelse för barns 

beteende och om de anses vara i behov av stöd. Exempel på ramfaktorer som 

förskollärarna tog upp kan vara för små lokaler för att kunna bedriva den verksamhet 

som de egentligen vill samt känslan av att inte räcka till. Förskollärarna uttrycker att 

de måste lära sig hur de ska strukturera den fysiska miljön, stationer och ha en tanke 

med allt material de har på avdelningarna och vad de väljer att sätta upp på 

avdelningens väggar. Förskollärarna upplever att ett visst beteende kan bero på 

miljöns utformning och vad en viss avdelning erbjuder och lockar barnen till. 

Förskollärarna delar en tanke om att barn som är understimulerade kan upplevas ha 

ett hyperaktivt beteende. Om miljöns utformning däremot erbjuder för mycket av det 

goda kan det leda till för många sinnesintryck och det kan skapa ett utåtagerande 

eller hyperaktivt beteende hos barnet. 

 I resultatets svar framkommer det att förskollärarna själva anser att de 

har en tydlig struktur och arbetssätt utifrån lokalerna de arbetar i; de har en 

gemensam plan kring förskolans miljöer och vad som är accepterat att göra i de olika 

miljöerna. Resultatet visar att förskollärarna hela tiden försöker hjälpa varandra 

inom den förskola de arbetar på. Utifrån resultatet framkommer det även att 

förskollärarna träffas inom förskolans enhet, resurscentrum och med pedagogistor 

och utbyter tankar och ideér. För att kunna få konkreta tips och synpunkter på hur 

miljön skulle kunna se ut på ett annat vis som de ser gynnar barns lärande och 

utveckling utbyter de enligt förskollärarna tankar och idéer olika arbetslag 

sinsemellan.  

  

4.4.2 Barngruppens betydelse  

I resultatet framkom det att barngruppens storlek, åldersspridning och 

sammansättning tillskrivs en betydande roll för hur barn i behov av tillfälligt eller 

varaktigt stöd får det utrymme och stöd av förskollärarna som barnet behöver. Om 

barngruppen är stor kan barngruppens storlek leda till många negativa faktorer som 

påverkar både barn och förskollärare. Om det exempelvis är personalbrist blir oftast 

barngruppen drabbad. Då kanske det inte går att göra det som var planerat eller att 

barnen inte får den närvarande förskolläraren som de behöver. Resultatet visar även 

att förskollärarna upplever att de arbetar aktivt med att stärka barns trygghet och 
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möjligheter till stöd i form av närvarande och lyhörda förskollärare. För att kunna 

stärka barnen beskrev förskollärarna att de försöker och strävar efter att dela in 

barngruppen i små grupper med färre barn i. Det blir lätt att barn som inte tar för sig 

kommer i skymundan då de barn som tar för sig blir de som får mycket fokus av 

förskollärarna. På så vis uppfattar förskollärarna att de själva kan utvecklas och 

tillgodose barnens behov och stöd när de arbetar i mindre grupp genom att de kan 

vara mer lyhörda för varje barns behov. Förskollärarna beskrev att barn med tillfälligt 

eller varaktigt stöd kan få mer tillgång till en vuxen som de känner trygghet till när de 

arbetar i mindre grupper.  

 

4.4.3 Extra resurser och resurstid 

I resultatet framkommer det att förskollärarna upplever att det är enklare att få 

resurstimmar om ett barn har en diagnos att utgå ifrån då resurstimmar ska sökas. 

Resultatet visar att det kan vara svårt att få de resurser som förskollärarna känner att 

behöver för vissa barn och de behöver ge djupgående förklaringar och motiveringar 

till varför de anser sig behöva extra stöttning. Om de exempelvis söker för tjugo 

timmar för ett specifikt barn kanske de får tio timmar. Förskollärarna förklarade att 

om ett barn går på förskola från tidig morgon till sen eftermiddag varje dag måste 

arbetslaget bryta ned barnets dag i mindre delar för att se hur, när och vart det oftast 

blir ansträngande för barnet. Därefter måste förskollärarna och hela arbetslaget lägga 

upp en strategi för att barnets tio resurstimmar fördelas på bästa möjliga sätt samt se 

till hur resterande timmar ska fungera för barnet. Under intervjuerna framkommer 

det att viktigt att kunna lyfta barnens förmågor och få barnen att känna tro och tillit 

till sin egen förmåga. Resultatet visar att förskollärarna i övrigt har nära samverkan 

med bland annat logoped, specialpedagog, barnavårdscentral, resurscentrum, 

barnpsykolog och barn- och ungdomspsykiatrin. När de tar hjälp av exempelvis en 

specialpedagog får förskollärarna och arbetslaget guidning och hjälp med hur de ska 

förändra sitt arbetssätt och möta barnets specifika behov. 

  

5 Analys 

Med utgångspunkt i det teoretiska perspektiv som studien vilar på, 

socialkonstruktionism, samt annan relevant litteratur, kommer vi i den här delen av 

studien att analysera vårt resultat.  

 Studiens resultat tyder på att förskollärarnas “sanning” om huruvida 

barn är i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd eller ej är den sanning som har 

företräde före föräldrarnas. Sociala konstruktioner handlar till en stor del om 

uppfattningar som Lutz beskriver (2009) och vårt resultat synliggör också hur 

förskollärarnas uppfattningar blir till en slags sanning i förskolekontexten. 

Förskollärarna uppfattar barnet på ett sätt då de ser barnet i en typ av sammanhang; 

på förskolan medan föräldrarna får en bredare bild av barnet då de ser barnet i 
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många sammanhang utanför förskolan. Resultatet indikerar att förskollärarna 

innehar en maktposition då det är de som definierar problemet. Ett exempel som 

uppmärksammades var att förskollärarna ansåg att om föräldrarna inte godkände 

den konstruktion av barnet som de presenterade blev det svårt att arbeta vidare med 

barnets behov och ge barnet det stöd som det enligt förskollärarna var i behov av. Det 

går att tolka resultatet som att förskollärarna är de som besitter makten i 

sammanhanget. Dolk (2013) ser att makt i första hand verkar genom normer och 

normalisering och i den här situationen är det förskollärarna som får 

tolkningsföreträde när det gäller barnet i förskolans kontext. Resultatet pekar på att 

förskollärarna kanske inte känner av vilka normer som finns omkring dem då de 

själva också skapar normerna. Resultatet kan tolkas som att föräldrarna förväntas 

godkänna förskollärarnas uppfattningar om och kartläggning av deras barn. När 

föräldrarna eventuellt motsätter sig eller ställer sig frågande inför förskollärarnas 

uppfattningar och beskrivningar om barnet skulle de normer som finns inom 

förskoleverksamheten möjligtvis kunna bli tydliga för förskollärarna.  

 Socialkonstruktionism baseras på att vårt samhälle är socialt konstruerat 

och vilar på den sanning som människor i interaktion med varandra har skapat 

(Berger & Luckmann, 2003). I studiens resultat framkommer det att det endast är 

förskollärarnas sanning och metod som stämmer vilket kan leda till att föräldrarnas 

uppfattning inte överensstämmer med förskollärarnas. Det går att ställa sig frågande 

inför vems sanning som är den “rätta” i sammanhanget? Inom socialkonstruktionism 

skapar alla individer en egen sanning. En sanning som baseras på egna kunskaper 

och vad samhället i sig har tagit fram som socialt accepterat. Förskollärarnas sanning 

motsvarar kanske inte föräldrarnas och det kan leda till att två skilda synsätt 

kolliderar (Berger & Luckmann, 2003). 

 I Skolverkets forskningsöversikt framkommer det att förskolepersonal 

utvecklar sina kunskaper om barn genom praxis vilket kan leda till att personalen 

ofta har förutbestämda förväntningar och förståelser om barns beteenden utifrån 

ålder, kön och eventuella diagnoser. Om förskollärarna alltid ser barnet på ett statiskt 

sätt, som ett barn i behov av stöd, kan en följd bli att barnet fastnar i stereotypa 

beteenden (Skolverket, 2015). Resultatet visar till exempel att förskollärare kan 

beskriva ett barn som utåtagerande utan att nämna eventuella orsaker till varför eller 

att det kan handla om att barnet kanske endast motsätter sig förskollärarens 

förväntningar och normer. Forskningsöversiktens resultat visar att barn med en 

nedsatt funktionsförmåga och som avviker från det normala är en utmaning för 

personalen. Ju svårare personalen anser att deras vardag är, desto mer pratar de om 

barn som tar stor plats och som har beteenden som är svåra att handskas med 

(Skolverket, 2015). Problematiskt är att förskollärarna utifrån resultatet i en stor 

utsträckning verkar koppla barnets behov av tillfälligt eller varaktigt stöd till barnet i 

fråga eller till barnets hemförhållanden och föräldrar. Utifrån resultatet framkommer 

det att förskollärarnas förhållningssätt kan spegla barns beteenden och att de strävar 

efter att ha ett tillåtande synsätt på deras eget och barns beteenden.  

 En tolkning av förskollärarnas upplevelser om hur de involverar 

föräldrarna är att de strävar efter att arbeta inkluderande med föräldrar, precis som 
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Skolverket (2015) skriver är betydelsefullt för barns utveckling och lärande i sin 

forskningsöversikt. Frågan är om förskollärarna hade beskrivit sitt arbetssätt 

annorlunda och om de hade bjudit in föräldrarna till diskussion istället för att endast 

presentera sitt synsätt och förståelse av barnet. Berger och Luckmann (2003) menar 

att människor kan reproducera ny kunskap tillsammans genom att sätta samman 

sina individuella kunskapsuppfattningar. Resultatet går att tolka som att 

förskollärarna vill arbeta inkluderande men att de möjligtvis anser sina åsikter och 

uppfattningar överordnade föräldrarnas tankar om barnet.  

 Nilholm (2007) förklarar att vi lever i en värld full med normer och är 

man inte inom ramen sker en övergång från det som anses vara det normala till det 

avvikande. Resultatet visar att förskollärarna anser att alla barn har olika 

personligheter och ska få möjligheter att utvecklas i sin egen takt innan beteendet 

klassas som avvikande. På det viset kan det ses som att förskollärarna kan vara 

accepterande och inte snabba på att döma då vissa beteenden kanske behöver mer 

stöttning och guidning av en vuxen förebild. Det kan vara så att det beteende hos 

barn som förskollärarna beskriver som avvikande beror på att barnen har andra, 

möjligtvis bredare, ramar att förhålla sig till i sin hemmiljö. Barnet anses då gå från 

det “normala” till det avvikande för att det inte agerar i enlighet med de normer som 

råder på förskolan; normer som barnen kanske inte har varit med och konstruerat 

och påverkat. Eek Larsson (2012) menar att normer kommer med en viss förväntning 

av ett beteende. Vem bestämmer egentligen vad som ingår och ej inom ramen för det 

“normala”? Lutz (2013) framför att det vid en tidig ålder, redan på förskolan, görs en 

bedömning av vad som ingår inom ramen för vad som anses vara normalt. Resultatet 

pekar på att förskollärarna kan bidra till att barnet uppfattas som ett barn i behov av 

tillfälligt eller varaktigt stöd utifrån den kontext de lever i. Hacking (1999) ser att det 

kanske är många barn som i dagens samhälle som får diagnosen ADHD men som förr 

i tiden bara kallades för rastlösa barn. Skrik, spring och utåtagerande beteende hos 

barn är något som en vuxen ofta anser vara irriterande och tillsägelser förekommer 

ofta då beteendet inte brukar accepteras. Om ett barn skriker och en vuxen är 

högljudd tillbaka för att “dämpa” eller tillrättavisa barnet så går det att ställa sig 

frågande till varför barnet ska sluta att skrika om den vuxna, som ska vara en förebild 

uppvisar samma beteende (Johannessen, 1995). I resultatet framkom det att 

förskollärarna ansåg att deras förhållningssätt smittar av sig på barnen i 

verksamheten och precis som Johannessen (1995) anser är det den vuxna i 

situationen som ska se sig själv relationellt och objektivt för att kunna se hur deras 

beteende eventuellt kan ha bidragit till svårigheterna och situationen. Det kan därför 

vara av betydelse att arbeta fram strategier, metoder framförallt att lära känna alla 

barn för att ha en större förståelse om något barn avviker från sitt vanliga jag och 

beteende. Om förskollärarna arbetar med att handla annorlunda och förändra synen 

och relationen mellan “det bråkiga problembarnet” och den sociala omgivningen 

brukar dåliga mönster brytas. Då kan det “bråkiga barnet” få känna sig tillräcklig.  

 I resultatet framkommer det att förskollärarna inte observerar sig själva 

och sitt arbetssätt utan att fokus är riktat på barnet vilket kan leda till en bild av 

endast barnets svårigheter. Det kan som Mårdsjö Olsson (2010) skriver bero på att 
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det kan vara olustigt att analysera sig själv för att på så sätt få reda på sina egna 

brister. Ett kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten kan kännas obehagligt 

då det är svårt att se sina egna och sina nära kollegors brister. Förskollärarna skulle 

med fördel kunna använda varandra i arbetslaget för att upplysa varandra om både 

positiva och mindre bra beteenden. Det är av stor vikt att förskollärarna inte endast 

observerar barnen utan även sig själva och arbetslaget i helhet för att få reda på om 

de eventuellt kan behöva ändra eller utveckla något för att skapa en kvalitativ 

förändring. En anledning till att förskollärarna endast observerar barnen kan grunda 

sig i att de inte upplever sig ha tillräckligt mycket tid i verksamheten för systematisk 

och strukturerad reflektion som Mårdsjö Olsson (2010) anser krävs. 

 

6 Diskussion  

Diskussionen har delats upp i två delar; resultatdiskussion och metoddiskussion. 

Inledningsvis i resultatdiskussionen diskuteras de viktigaste fynden från föregående 

resultatavsnitt i relation till bakgrunden och studiens teoretiska utgångspunkt. I 

metoddiskussionen diskuteras val av metod, urval och genomförande och det 

teoretiska perspektivet som utgångspunkt. Avsnittet avslutas med slutsatser samt 

förslag till framtida studier. 

  

6.1 Resultatdiskussion  

 

6.1.1 Få med föräldrarna 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att: “för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan 

samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (s.17). Ovanstående 

citat lyfter förskolans uppdrag med att möta och samverka med barnens hem, det vill 

säga barnets vårdnadshavare. I resultatet framkommer det att förskollärarna 

upplever en svårighet med att möta föräldrarna i arbetet med deras barn. 

Förskollärarna beskrev att de inte alltid är en enkel process att involvera föräldrarna 

och få med sig dem i arbetet med barnet i behov av stöd. Förskollärarnas upplevelser 

om att det är svårt att samarbeta med föräldrarna kan bero på hur förskollärarna 

presenterar sitt arbete och deras strategier. Om förskollärarna hade samtalat med 

föräldrarna innan ett “färdigt” arbetssätt hade förklarats kanske samverkan blivit 

annorlunda förskolan och hemmet sinsemellan; hur kan vi arbeta tillsammans för att 

på bästa sätt ge barnet stöd i alla sammanhang, både i barnets hemmiljö och i 

förskolekontexten. Sandberg och Norling (2014) framhåller att ett barn i behov av 

särskilt stöd kan vara en definition av förskolepersonalens förutbestämda synsätt. 

Förskolepersonalen fokuserar på barnets egenskaper och inte på sitt eget 
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förhållningssätt, kompetens och värderingar. Det i sig kan leda till att 

förskolepersonalen och den pedagogik de förespråkar kan vara en avgörande faktor 

om ett barn definieras som ett barn i behov av stöd. En tolkning av förskollärarnas 

förhållningssätt utifrån resultatet kan vara att förskollärarna anser att de har 

tolkningsföreträde angående vilka barn som är i behov av stöd och att föräldrarna 

förväntas att hålla med. Att föräldrarna inte alltid håller med det förskollärarna säger 

kan bero på att de ser sitt barn i en annan kontext; hemmiljön. På förskolan är det 

andra faktorer än i barnets hem som ställer högre krav på barnet. Stora barngrupper, 

det faktum att det ofta är personalbrist och andra ramfaktorer, exempelvis små ytor 

och ett tidsschema att förhålla sig till, kan leda till att förskollärarna tolkar det som 

att barnet är i behov av stöd. Lillvist och Granlund (2010) skriver att barn som inte 

har en diagnos men som upplevs ha ett beteende som kräver mer uppmärksamhet 

från förskollärare än andra barn kallas gråzonsbarn. Barnen behöver inte ha en 

diagnos, det kan handla om att barn inte klarar av att vara i en stor barngrupp och att 

miljön skapar ett hyperaktivt beteende. Tidigare forskning visar att ett systematiskt 

arbetssätt där förskolepersonalen arbetar inkluderande och har kontinuerlig kontakt 

med experter och involverar vårdnadshavare i arbetet är gynnsamt för barn i behov 

av stöd (Skolverket, 2015). Förskollärarna skulle med fördel kunna sträva efter att 

involvera föräldrarna mer för att på så sätt slippa en kategorisering av barnet och 

belysa det som barnet behöver stöd i, vilket kan vara tillfälligt och i en viss situation 

eller tidpunkt på förskolan. Av resultatet framgår det att förskollärarna upplever att 

deras arbete blir komplicerat och att de inte kan få de stöd och resurser de behöver 

utan föräldrarnas medhåll och “hjälp”. En orsak till att förskollärarna tycker att det är 

svårt att samarbeta med föräldrarna kan vara att de kanske inte har reflekterat kring 

huruvida de verkligen är inbjudande och öppna för föräldrarnas tankar och åsikter 

om arbetet med barnet. Förskollärarna uttrycker att det är av vikt att få en tillitsfull 

relation från start med barnens föräldrar men i resultatet nämns ingenting om hur en 

relation byggs i praktiken. Resultatet tyder på att förskollärarna vill samverka med 

föräldrarna då de upplever att ett barn är i behov av stöd men frågan är om 

föräldrarna vill vara delaktiga i förskollärarnas arbete med deras barn på förskolan.  

  

6.1.2 Miljön och omgivningens förväntningar 

Resultatet pekar på att barns beteenden och svårigheter kan vara kontextbundna. I 

en förskolekontext tenderar barngrupperna att vara stora vilket förskollärarna 

beskrev som en svårighet då det kan bli svårt för dem att se till varje barns behov och 

förutsättningar. I en stor barngrupp ställs högre krav på barn. Även personalbrist 

benämndes som en svårighet och det i sig kanske ligger till grunden för att 

barngruppen upplevs som stor och att personalen känner att de inte räcker till. Det i 

sin tur kan leda till att barn blir oroliga, stressade eller utåtagerande och upplevs av 

förskollärarna som barn i behov av stöd. Johannessen (1997) redogör för att olika 

beteenden kan anses vara mer eller mindre attraktiva och att den sociala situationen 

är av betydelse för varför ett visst beteende förekommer. I resultatet framkom det att 
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förskollärarna kopplar ihop barn i behov av stöd till barnets hemmiljö; att 

problematiken kommer hemifrån i form av att barnets föräldrar genomgår en 

skilsmässa och att barnet således blir utåtagerande och frångår den norm som finns 

på förskolan angående hur barn förväntas att uppträda. En tanke är dock att ett barn 

som enligt förskollärarna uppträder aggressivt eller utåtagerande på olika sätt kanske 

inte har samma beteende hemma som på förskolan. Detta tyder på vikten av att som 

förskollärare inte “anklaga” föräldrarna för barnets beteende och att ha en förståelse 

för att förskolans miljö kan vara avgörande och det som leder till om barnet är i 

behov av stöd eller ej. Eftersom att alla individer i samhället skapar sin egen 

uppfattning om det socialt korrekta behöver personalen på förskolan vägleda, visa 

och förklara hur barnet kan gå tillväga för att liknande situationer inte ska uppstå 

igen. På det viset möts barnets uppfattningar och kunskap med förskollärarens 

(Berger & Luckmann, 2003). 

 Utifrån resultatet framkommer det att förskollärarna strävar efter att 

arrangera miljön på förskolan på så sätt att den ska passa många barn. 

Förskollärarna beskrev hur de strävar efter att anpassa miljön efter den aktuella 

barngruppen och dess behov. Det råder dock en komplexitet i att ordna en miljö på 

förskolan som ska passa en stor barngrupp där varje barns individuella behov ska 

tillgodoses. Å ena sidan kan en del barn, precis som resultatet visar, bli 

överstimulerade och stressade i en miljö som innehåller för många intryck med 

många eller otydliga valmöjligheter. Å andra sidan berättade förskollärarna att en del 

barn kan uppleva att förskolans miljö och dess artefakter inte är tillräckligt 

stimulerande och utmanande. Utgången kan i båda fallen bli att barn kan upplevas 

som “bråkiga” och normbrytande om de inte kan förhålla sig till miljön som 

förskollärarna hade förväntat sig.  

 En annan dimension än den fysiska miljön kan vara den sociala miljön 

på förskolan. I den sociala miljön har människors förväntningar, som ovan nämnt, 

har en avgörande roll för om ett barn är i behov av stöd eller ej. Björck-Åkesson 

(2014) ser att det är av vikt att i förskolan hjälpa barn i behov av stöd då förskolan är 

det första steget i en livslång process av utveckling och lärande. I resultatet framgick 

det att förskollärarna upplever att de inte har tillräckligt mycket kunskap kring 

specialpedagogik och en tolkning av resultatet är att förskollärarna tror att den 

vanliga pedagogiken inte räcker till. Björck-Åkesson (2014) menar att 

specialpedagogisk kunskap behövs för att kunna utmana och stimulera alla barn till 

utveckling och lärande om förskolan inte redan har ett fungerande arbetssätt.  

 

6.1.3 Diagnostisering/kategorisering; krävs det? 

Nilholm (2007) menar att definitionen av barn i behov av stöd inte ska förvrängas 

eller definieras som något negativt. Det handlar om att den pedagogik och 

undervisning som används för barnet i fråga inte riktigt räcker till. Resultatet visar på 

att förskollärarna anser att det är lätt att definiera ett barn i behov av stöd men att 

deras metoder och strategier inte alltid räcker till eller passar alla barn. De söker då 
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stöd i form av resurstimmar för ett specifikt eller för fler barn. Det är vanligt enligt 

Lutz (2006) att förskolepersonal söker resurstimmar för att kunna arbeta med det 

specifika barnet mer utanför den stora barngruppen vilket inte allt för ofta är möjligt. 

Utifrån det som resultatet visar verkar personal- och tidsbristen vara en stor 

påverkansfaktor. Förskollärarna uttrycker att det är svårt att räcka till och att frigöra 

den tid som behövs för att tillgodose varje barns behov i den stora barngruppen. Om 

barngrupperna i förskolan var mindre och personaltätheten högre skulle det troligtvis 

utgöra en stor skillnad för många barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd. Lutz 

(2006) ser att det kan vara miljöns utformning, barngruppskonstellationen eller 

kravet på att fungera i en stor grupp som kan vara anledningen till att barn kan bli i 

behov av stöd.  

 Resultatet visar på att förskollärarna anser att det är enkelt att söka 

resurstimmar och få timmarna om barnet i fråga är inom kategorierna fysiskt 

handikapp, tal- och/eller språksvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Desto 

svårare och mer ansträngande verkar det vara om barnet endast är i behov av fler 

timmar av vuxennärvaro vilket eventuellt skulle kunna leda till ett förändrat beteende 

hos barnet. Å ena sidan skriver Lutz (2006) om svårigheterna med att få de resurser 

som behövs för att barnet ska få det stöd som är bäst, precis som studiens resultat 

visar. Å andra sidan har förskolor i Sverige höga krav på att hålla en kvalitet som är så 

god att alla barn som vistas på förskola ska klara av att vara i den ordinarie 

verksamheten. En diagnostisering av ett barn kan således påverka i vilken 

utsträckning förskolan får hjälp (Sandberg m.fl, 2010). En annan aspekt kan vara att 

det är förskollärarna som behöver guidning och stöd i sitt arbete och inte det enskilda 

barnet. Förskollärarna samarbetar ibland med en specialpedagog och detta kan 

förstås som att specialpedagogen har tolkningsföreträde eller att specialpedagogen är 

den som besitter den rätta ”sanningen” till skillnad från förskollärarna. En tanke är 

att föräldrarna till en början inte behöver involveras; förhoppningsvis räcker 

förskollärarnas och specialpedagogens samarbete för att kunna förbättra förskolans 

miljö och förskollärarnas arbetssätt. Genom att förskollärarna reflekterar över och 

eventuellt ändrar sitt arbetssätt kan verksamheten bli mer inkluderande för fler barn 

och förskollärarna slipper därmed att kategorisera barn. Om förskollärarna gör en 

generell stödinsats kan verksamheten anpassas så att den passar alla barn och inte 

endast ett barn, vilket Björck-Åkesson (2014) skriver är att arbeta förebyggande, 

innan svårigheter uppstår hos ett barn. 

 Det fanns enligt resultatet två olika sätt som förskollärarna beskrev barn 

i behov av stöd; tillfälligt eller mer långvarigt stöd. De barn som befinner sig i 

gränstrakterna eller faller utanför ramen för det så kallade normala kan kallas för 

gråzonsbarn. Förskollärarnas svar visar att kontexten och rådande normer kan vara 

avgörande för om ett barn upplevs vara i behov av tillfälligt stöd. Eek Larsson (2012) 

anser att vissa beteenden förväntas utifrån rådande normer beroende på vem som gör 

en bedömning av barnet i fråga.  

 Enligt Lutz (2009) pågår det idag en bred debatt mellan forskare inom 

sociologin avseende gränsdragningen mellan det normala och det avvikande. 

Debatten riktar kritik mot vårt samhälles kategorisering, klassificering och 
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diagnostisering av människor utifrån bedömningar. Normalitet är ett svårdefinierat 

begrepp och vad som är normalt definieras i förhållande till den miljö som individen 

befinner sig i. Det är av vikt att som förskollärare inte spekulera kring barns 

diagnoser men resultatet tyder på att det är lättare sagt än gjort. Utifrån resultatet 

framkommer det att förskollärarna lyfte fram den komplexitet som kan finnas kring 

var gränsdragningen mellan tillfälligt eller varaktigt behov av stöd finns; dessa barn 

kan vara de som i föreliggande studie beskrivs som “gråzonsbarn”. Sandberg m.fl. 

(2010) skriver i sin studie om att diagnostisering av barn och att placera barn i 

specifika kategorier är påverkat av den sociala kontexten och den miljö som barnet 

vistas i samt vilka normer som råder.  

 

6.1.4 Pedagogisk beskrivning och kartläggning av barn 

 Resultatet visar att förskollärarna har tydliga arbetssätt och metoder som de 

använder sig av för att både identifiera samt arbeta vidare med de barn som enligt 

förskollärarna är i behov av varaktigt stöd. Likt föreliggande studies bakgrund, tyder 

resultatet på att en kartläggning av barn och verksamheten är gynnsamt för 

förskollärarnas arbete med de barn som behöver mer stödinsatser än andra barn. 

Förskollärarna i studien beskriver att de genomför en kartläggning av barnet i olika 

situationer i form av en pedagogisk beskrivning. Genom kartläggning kan de som 

medverkar lära sig mer om barnets förutsättningar och förmågor samt rikta fokus 

mot den sociala och fysiska miljöns betydelse (Björck-Åkesson, 2014). Studiens 

resultat visar att förskollärarna kartlägger barnet vilket kan förstås som att 

förskollärarna ser på barnet som ett “enskilt objekt” och det går att ställa sig frågande 

inför om förskollärarna tar hänsyn till det som samspelar med barnet, det vill säga 

omgivningen och den sociala miljön. I resultatet framkommer det att förskollärarna 

inte observerar sig själva och sitt arbetssätt utan att fokus är riktat på barnet. I 

Sandberg m.fl. (2010) studie lyfts det multidimensionella i konstruktionen barn i 

behov av stöd och vikten av att förstå hur miljön och barnet kan påverka varandra. 

Om förskollärarna istället hade utgått från en pedagogisk dokumentation, som enligt 

Björck-Åkesson (2014) har sin utgångspunkt i relationen mellan omgivningen och 

barnet, hade kanske deras kartläggning av barn i behov av stöd blivit annorlunda. 

Utgångspunkten i en pedagogisk dokumentation är att verksamheten granskas och 

inte barnet samt att barnet är med i dokumentationsprocessen och inte endast de 

vuxna.  

 Förskollärarna skulle med fördel kunna, utöver deras samtal med 

specialpedagog, även bjuda in specialpedagogen för att observera verksamheten och 

förskollärarnas arbetssätt. Skolverket (2015) framhåller i en forskningsöversikt att 

specialpedagoger som kommer utifrån kan se saker på nya sätt och bidra med 

erfarenheter och infallsvinklar från annat håll. Det handlar om ett samspel mellan 

personalen och dess förhållningssätt och kompetens samt om miljön och 

organisationen. Om förskollärarna endast ger specialpedagoen en beskrivning av 

deras arbetssätt, vilket framkom utifrån resultatet, är det lätt att något utelämnas 
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eller förvrängs; medvetet eller omedvetet. En metod som kanske hade gett ett 

annorlunda resultat är om specialpedagogen hade fått båda delarna, både 

förskollärarnas beskrivningar av deras arbete och själv fått observera verksamheten. 

På så sätt hade eventuellt ny kunskap producerats av fler inblandade och olika vinklar 

av sanningen hade kommit fram vilket socialkonstruktionism utgår från.  

 

6.2 Metoddiskussion   
 

6.2.1 Val av metod, urval och genomförande 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt 

arbete med att identifiera varje barns individuella behov i förskolan. Således var 

enligt oss en kvalitativ studiemetod bäst lämpad. Under datainsamlingen utgick vi 

från en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Valet att utgå från en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor var motiverat utifrån det Bryman (2008) 

ser att semistrukturerade frågor ger utrymme för, vilket är en flexibilitet. Vi hade en 

tanke innan intervjuernas start att förskollärarna kunde ge svar som vi skulle vilja att 

de utvecklade och därför kändes det bra med en flexibel intervjuguide. Under 

datainsamlingen framkom det att respondenterna upplevde att frågorna var snarlika 

och att de “flöt ihop”. Förskollärarna uttryckte att det blev mycket upprepning i 

frågorna och därför även upprepning i deras svar. Fler och varierade frågor kanske 

hade givit ett annorlunda resultat och en bredare bild av deras arbete. Vi förhöll oss 

trots det till de frågor vi i förväg hade utformat och ställde under intervjuernas gång 

följdfrågor som vi ansåg var relevanta och intressanta för studiens syfte och 

frågeställningar. De två första intervjuerna inleddes med att vi gav en kort 

beskrivning av hur vi tänkte kring begreppet “barn i behov av tillfälligt eller varaktigt 

stöd” för att vi hade en förutbestämd tanke om att förskollärarna annars endast skulle 

berätta om diagnoser och specialpedagogik. Trots att idén var att underlätta för 

förskollärarna verkade de snarare bli osäkra och fokuset hamnade under intervjuerna 

på att inte säga fel eller på att inte benämna specialpedagogik alls. Därför bestämdes 

det att under resterande av intervjuerna inte ge förskollärarna vår tolkning av 

begreppet för att inte påverka deras svar.  

 Urvalet inför studiens intervjuer var ett bekvämlighetsurval. Åtta av tio 

tillfrågade förskollärare valde att medverka vilket kändes rimligt inom den tidsram vi 

förhöll oss till. Valet att intervjua förskollärare inom samma kommun och område 

gjorde att deras svar inte skildes mycket åt. Det beror antagligen på att förskolorna 

som förskollärarna arbetar på samverkar, har nätverksträffar och således liknande 

arbetssätt. Förmodligen hade resultatet sett annorlunda ut och visat på fler strategier, 

arbetssätt och metoder i arbetet med att tillgodose alla barns individuella behov om 

intervjuerna hade genomförts i fler kommuner och i olika delar av landet. En styrka 

med urvalet kan å ena sidan vara att förskollärarna var bekanta med oss sedan 

tidigare vilket förhoppningsvis gjorde dem bekväma under intervjuerna. Å andra 
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sidan kan det vara en svaghet då det kan ha lett till att förskollärarnas svar inte är 

helt sanningsenliga då en tanke är att de möjligtvis ville svara “rätt” på frågorna som 

ställdes då begreppet barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd kan vara 

svårdefinierat. Samt att förskollärarna ville ge oss svar som skulle hjälpa till med 

studien. En förskollärare sa att “hoppas att det räcker och duger med de svar jag gav” 

efter att intervjun hade avslutats. En annan faktor som kan ha påverkat 

förskollärarnas svar är att de var medvetna om att intervjuerna spelades in för att 

sedan transkriberas. Ljudupptagningen, i form av en telefon, låg synligt på bordet 

under intervjuerna. En tanke är att det kan vara obekvämt att veta att allt som sägs 

finns kvar efter intervjun, även om förskollärarna blev informerade om 

konfidentialitet- och nyttjandekravet. Det är dock en styrka att spela in intervjuerna 

då det underlättade under framställningen av resultatet. Det ger även mindre 

utrymme för tolkningsbara svar då det är enkelt att gå tillbaka till svaren och att 

lyssna på dem flera gånger. Möjligtvis hade studiens tillförlitlighet varit starkare om 

vi hade delgett förskollärarna resultatet och gett dem chansen att ge förslag till 

ändringar och korrigeringar vilket Bryman (2008) ser kan höja en studies 

trovärdighet; vilket är ett av fyra delkriterier av en studies tillförlitlighet.   

  

 

6.2.2 Det teoretiska perspektivet som utgångspunkt 

Då studien vilar på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har vi genomgående 

under studien haft den teoretiska utgångspunkten i åtanke. Vi har dock inte låtit det 

teoretiska perspektivet påverka arbetet i stort utan har genomgående under studiens 

gång agerat i god tro, vilket Bryman (2008) ser som en möjlighet att styrka och 

konfirmera en studie. Under dataanalysen användes socialkonstruktionism som 

utgångspunkt då subkategorier och huvudkategorier lyftes fram utifrån data. Precis 

som Lutz (2009) framhåller handlar sociala konstruktioner om människors 

uppfattningar avseende saker och ting. I analysavsnittet har studiens resultat 

kopplats till socialkonstruktionism och problematiserats. 

  

6.3 Slutsatser  

Studiens slutsats är att förskollärarnas perspektiv är det som avgör huruvida ett barn 

i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd får det stöd och resurser som behövs. Barnets 

svårigheter knyts främst till dess hemmiljö och till föräldrasamverkan. Förskollärarna 

ser inte lika mycket till den fysiska och sociala miljön på förskolan som en eventuell 

bidragande faktor till barnets upplevda svårigheter. 
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6.4 Förslag till framtida studier 

För att studera studiens ämne vidare skulle det vara av intresse att i eventuella 

framtida studier involvera barns föräldrar och få deras perspektiv på arbetet med 

barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd. I föreliggande studie har endast 

förskollärarnas röster uppmärksammats och tagits till vara på. Det vore av intresse 

att ta reda på fler synvinklar och att få höra fler röster. För att få en djupare 

trovärdighet inom ämnet vore det betydelsefullt att genomföra ytterligare en studie 

där föräldrarna får framföra sin verklighet då denna studie endast presenterar 

förskollärarnas tolkning av föräldrarnas sanning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide   

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Utbildning:  

Hur länge har du arbetat i förskola: 

Hur stor är barngruppen på den avdelning som du arbetar på: 

1.     Vad kommer du att tänka på när vi talar om barn i behov av tillfälligt eller 

varaktigt behov av stöd? 

2.     Hur upplever du ditt arbete med att identifiera barn i behov av tillfälligt eller 

varaktigt stöd?  

-Hur identifierar ni dessa barn? Kan du ge ett/fler exempel? 

3.     Upplever du att det kan finnas yttre faktorer som påverkar om ett barn är i behov 

av tillfälligt eller varaktigt stöd? Om ja, beskriv gärna vad. 

4.     I vilken utsträckning upplever du att du från din grundutbildning har fått stöd 

angående att bemöta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd i förskolans 

vardag/verksamhet?   

5.     Har du gått eller fått möjlighet att gå någon typ av vidareutbildning eller 

liknande kring att bemöta barns individuella behov? Om ja, berätta mer om 

utbildningen. 

6.     Berätta gärna om/hur avdelningen/förskolan samverkar med andra (exempelvis 

vårdnadshavare, förskoleklass, logoped etc.) för att gynna barn med tillfälligt eller 

varaktigt behov av stöd.  

- I så fall; hur går samarbetet med andra till? Upplägg: möten, avstämning etc. 

7.     Vilka möjligheter respektive utmaningar upplever du dig ha i mötet med barn i 

behov av tillfälligt eller varaktigt stöd?  

8.     Beskriv hur ditt förhållningssätt kan påverka enskilda barns utveckling och 

lärande så bra som möjligt utifrån dess behov och förutsättningar. 

9.     Har du några strategier/metoder i det dagliga mötet med barn i behov av 

tillfälligt eller varaktigt stöd som du skulle vilja delge? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej, vi är två förskollärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Vi läser vår sista termin och det innebär att vi skriver vårt självständiga 

arbete. I det självständiga arbetet har vi valt att synliggöra förskollärares upplevelser 

av att bemöta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd.  

Vi kommer att genomföra intervjuer med förskollärare för att få 

undersökningsmaterial och du tillfrågas härmed om du vill vara med i studien. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30-45 minuter. I studien kommer vi att beakta 

Vetenskapsrådets (2011) etiska regler; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att vi behandlar 

datainsamlingen konfidentiellt, således kommer ingen att kunna identifiera vilka som 

har deltagit i studiens resultat. Nyttjandekravet innebär att vi endast kommer att 

använda det insamlade materialet till vår studie. Ljudfilerna kommer att sparas på 

våra telefoner under det självständiga arbetets gång, därefter kommer de att raderas. 

Du kan när som helst under intervjun välja att avbryta din medverkan. 

Vi uppskattar ert deltagande mycket då vi kan utveckla kunskap tillsammans och 

möjligtvis bidra till kunskap om barns tillfälliga eller varaktiga behov av stöd i 

förskoleverksamheten. 

  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Asplund & Sofia Jansson  

  

Kontaktuppgifter 

Tele: Lisa 073-xxx & Sofia 073-xx 

Handledare: Tuula Vuorinen   Mail: tuula.xxx 
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Bilaga 3 

Pedagogisk beskrivning- Samarbete med BVC 

Namn: 

Född: 

Förskola: 

Bakgrundsuppgifter: 

Beskriv hur barnet klarar av följande situationer/utvecklingsområde 

 

Återkommande rutinsituationer: 

-Lämning: 

-Samling: 

-På och avklädning: 

-Matsituationer: 

-Vilan: 

-Hämtning: 

-Toalettsituation: 

Motoriken 

-Grovmotoriken: 

-Finmotoriken: 

Språkutveckling och kommunikation 

-Kommunikationen barnet till barn: 

-Kommunikation barnet till vuxen: 

-Uttal: 

-Ordförråd: 

-Meningsuppbyggnad: 

-Förstår instruktioner  

*Enkla & Flera led: 

-Återberättar: 

 

Spelsituationer 

-Barn- Barn & Barn- Vuxen: 

-Medkänsla: 

-Konflikthantering 

Lek & Aktivitet 

-Leken: 

-Planerade aktiviteter: 

-Motivation: 

-Koncentrationsförmåga: 

 


