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Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan definierar och 

jobbar med barn med svårigheter i sociala samspel. Det är en kvalitativ studie som utgår ifrån 

intervjuer av tio förskollärare som arbetar med åldrarna ett till sex år.   

De huvudsakliga resultaten som framkommer är att pedagogerna definierar barn med 

svårigheter i sociala samspel främst utifrån hur miljön påverkar men också utifrån att barnet 

har svårigheter inom sig själv. De lyfter fram att barnet kan uppvisa ett utagerande eller 

inåtvänt beteende där det senare är lättare att missa. Förekomsten av barn med sociala 

samspelssvårigheter upplevs ha ökat genom åren och det finns tre till fem barn i en barngrupp 

som har dessa svårigheter. De arbetssätt som nämns vara de mest effektiva med barn som har 

svårigheter i sitt sociala samspel är dels ett proaktivt arbetssätt där miljöns betydelse och en 

närvarande pedagog framhävs. Det andra arbetssättet är det reaktiva arbetet då kunskaper om 

svårigheterna och en handledande pedagog lyfts fram. Det nämns vissa hinder i arbetet med 

barn med sociala samspelsvårigheter och det är personalbrist och för stora barngrupper. 

Några slutsatser är att barn med sociala samspelssvårigheter är något som finns i varje 

barngrupp i undersökningen och att pedagogerna visar på en förmåga att se på barns sociala 

samspelssvårigheter ur ett brett perspektiv och ur flera olika synvinklar. De metoder som 

framkommer är både proaktiva och reaktiva. Detta tyder på att pedagogerna både är medvetna 

om vikten av att ligga steget före och även ha genomtänkta metoder för att kunna hjälpa 

barnen på bästa sätt när det uppstår svårigheter i det sociala samspelet. Även om viljan och 

kunskaperna finns hos pedagogerna förekommer det begränsande faktorer som försvårar när 

det gäller barn med svårigheter i sociala samspel. 

Nyckelord: Barn med svårigheter i sociala samspel, pedagoger, relationellt och kategoriskt 

perspektiv, systemteori, anknytningsteorin, social inlärningsteori. 
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1. Bakgrund 
Under mina cirka tio år i förskolan har den största och roligaste utmaning under åren varit att 

komma på nya lösningar för de barn där inte den ordinarie verksamheten passar. Det kan 

finnas många olika moment där vissa barn behöver extra stöd eller anpassade lösningar så att 

det blir så bra som möjligt. Att samspela med andra kan vara ett sådant moment. 

I förskolan är leken ett viktigt inslag i verksamheten. Knutsdotter Olofsson (1992) 

framhäver lekens betydelse och menar att de barn som har lärt sig leka bättre klarar av 

svårigheter som händer senare i livet. I en artikel i Svenska dagbladet ifrågasätts den fria 

leken och det menas att den kan gynna att vissa barn hamnar utanför och leda till att 

könsroller förstärks. Även Knutsdotter diskuterar i samma artikel vikten av de vuxnas närvaro 

och att de går in och stöttar vid behov (SvD, 2011). Inom förskolan finns det och kommer 

alltid att finnas barn som inte har lika lätt för att leka. Det kan röra sig om barn som inte är så 

företagsamma i leken, inte är intresserade, har ett alltför framfusigt sätt eller på annat sätt 

särskiljer sig och gör att det blir svårare att bli en del i gruppen. Pedagoger kan förhålla sig på 

olika sätt till dessa barn, antingen se det som en utmaning att hitta alternativa metoder eller 

också kan det uppfattas som en börda att inte alla följer samma ramar.  

I Läroplanen för förskolan (1998) beskrivs det att: ”Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar” (s. 5). Det står också att: ”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och 

hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra” (s. 9).  

Det här skulle kunna tolkas som att det är upp till pedagogerna att finnas närvarande för 

att kunna hjälpa dessa barn att komma vidare och utvecklas. Det blir därför viktigt för 

pedagogerna i förskolan att ha tillräckligt med kunskaper och rätt förutsättningar för att kunna 

hjälpa de barn som har svårigheter med samspelet.  Frågan är vilken medvetenhet och 

kompetens det finns i praktiken? Syftet med min undersökning är därför att få fördjupad 

förståelse av hur pedagoger i förskolan definierar och jobbar med barn med svårigheter i 

sociala samspel.   
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2. Inledning 
Nedan kommer en redovisning av uppsatsens avgränsning att presenteras och sedan kommer 

begreppet samspel och samspelssvårigheter att utvecklas vidare. De metoder/förhållningssätt 

som gynnar barnet att utvecklas i sina relationer kommer därefter att presenteras och 

avslutningsvis blir det en genomgång av valda teorier inom specialpedagogikområdet. 

Min litteratursökning är avgränsad till att gälla vetenskapliga artiklar i 

högskolebibliotekets databas och sökmotorerna Ebsco host, Diva och Discovery. Sökorden 

som användes var children special need, social difficulties, preschool och teacher. De 

sökorden som användes till den övriga litteraturen var bland annat barn med 

samspelssvårigheter, särskilda behov, förskola, teorier om samspel och samspel i förskolan. 

De ovan angivna begrepp är använt både enskilt och i kombination. 

2.1 Avgränsning 
Barnen i förskolan möter både vuxna och andra barn i olika situationer och sammanhang. Det 

här gör att den dagliga tillvaron består av mycket kontakter med andra. När ordet samspel och 

samspelsvårigheter nämns i uppsatsen menas samspelet som förekommer mellan barnen.  

2.2 Samspel 
Människor samspelar med olika personer i olika sammanhang och i interaktionen påverkas de 

parter som ingår i samspelet av det som händer. Människan kan samspela på ett sätt i en 

situation och på ett annat sätt i en annan miljö vilket betyder att barnet kan uppfattas på olika 

sätt beroende på olika situationer och miljöer (Nordahl, Sorli, Manger & Tveit, 2010). När vi 

samspelar med en annan person finns det enligt Juul och Jensen (2010) två dimensioner i 

denna handling. Den första delen är innehållsdimensionen som är vad vi gör och den andra 

delen är processdimensionen som är på vilket sätt vi gör detta. De här olika dimensionerna 

påverkar varandra. Om vi tar leken som exempel så påverkas barnens samspel av vilken lek 

som pågår och av hur barnen pratar och interagerar med varandra. 

I en undersökning från Turkiet påvisades ett samband mellan vilken förmåga barnet har 

att samspela, vilken emotionell förmåga de har och vilket engagemang det finns i hemmiljön. 

Samtidigt poängteras i samma undersökning förskolans betydelse för barnens utveckling av 

sitt sociala samspel (Arslan, Durmusoglu-Saltali & Yilmaz, 2011). Detta visar att barnets 

sociala samspel dels påverkas av hemsituationen men också av barnets vistelse i förskolan. En 

situation som är vanligt förekommande i förskolan är den fria leken och i den ställs det krav 

på barnen och deras förmåga på att samspela. 

Leken är betydelsefull för barnens sociala utveckling. Det är ett tillfälle då barnen får 

träna sig i att samarbeta och kompromissa (Knutsdotter Olofsson,1992; Folkman & Svedin, 

2003; Ashiabi, 2007). Leken ger barnet en möjlighet att spela olika roller, inta olika 

perspektiv och därigenom träna sin emotionella förmåga. Det ges också tillfälle att öva på att 

lösa konflikter. Det här är en viktig del för att barnen ska utveckla sitt sociala samspel 

(Ashiabi, 2007). 

I leken förekommer det både uttalade och outtalade regler mellan barnen och om något 

barn inte följer dessa regler så avbryts leken. För att leken ska fungera krävs det dels att 

barnen känner sig trygga och att barnen har byggt upp ett samförstånd om vad de ska leka. 

Det krävs också en förmåga att kunna turas om och lyssna på varandra (Knutsdotter Olofsson, 

1992). 

Det är i mötet med andra som vi upptäcker både oss själva och andra. När det gäller 

leken och samspelet i förskolan beskriver Ytterhus (2003) lekprocessen och vilka faser den 

innehåller. I hennes undersökning har det visat sig att barnen behöver befinna sig på ungefär 

samma nivå för att leken ska kunna utvecklas och vara givande för alla parter. Hon skriver 

också att det för barnen verkar vara viktigt med respons från de andra barnen i leken, även om 
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det är en negativ respons. På förskolan är det andra som har bestämt vilka barn som ska gå 

tillsammans, det är därför författaren nämner att det är en påtvingad gruppkonstellation för 

barnen. Inom denna gruppkonstellation finns det dock möjlighet för barnen att välja vilka de 

ska samspela med. Vad är det som gör att vissa barn har svårare att samspela och hur kan det 

då visa sig? 

2.3 Svårigheter i sociala samspel 
Vad är det som gör att personalen i förskolan anser att ett barn har svårigheter med samspelet? 

Eftersom det ofta är pedagoger eller andra vuxna som identifierar barns samspelsvårigheter 

beror bedömningen av situationen och barnet på just dessa personer. Det finns såklart många 

olika sätt att se på samspelssituationen. Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och 

Granlund (2010) har undersökt hur pedagoger från 540 förskolor definierar barn med 

samspelssvårigheter. Författarna kom bland annat fram till att det antingen användes ett barn- 

eller organisationsperspektiv i beskrivningarna. Det vanligaste var dock ett barnperspektiv.  

Språkets påverkan 
Språket påverkar det sociala samspelet genom att barnen då kan uttrycka sina tankar och 

önskemål med varandra och även med oss vuxna. De barn som har ett mer utvecklat språk har 

ofta visat sig ha bättre samspel (Pape, 2000). 

Det kan också vara så att språket är en faktor vilket gör att problemet upplevs på ett 

särskilt sätt. Hartas (2011) ger i sin undersökning från England ett exempel på detta. 

Samhörigheten mellan språk och samspel undersöktes med hjälp av lärares och föräldrars 

skattning. Resultatet visade att de barn som hade ett medelmåttigt till lågt ordförråd oftare 

ansågs av sina föräldrar att ha samspelssvårigheter. Det här kan förklaras på olika sätt. Det 

kan vara så att barnets samspelsvårigheter har lett till att det inte har getts möjligheter att 

utveckla sitt språk tillsammans med sina kamrater. Det kan också vara så att just 

problematiken med språket är en anledning till att barnet hamnat i ett utanförskap. En annan 

möjlighet är att det finns andra faktorer hos barnet som påverkar både samspelssvårigheter 

och ordförråd (Rackkstang Eck & Rognhaug, 1995). 

Inåtvänt och utagerande beteende  
Oavsett hur dessa svårigheter benämns finns det olika sätt för barn att visa att de inte trivs 

eller inte riktigt har hittat ett fungerande sätt att samspela på. En del barn vänder sig inåt för 

att klara av tillvaron medan andra istället blir utagerande (Folkman, 1998). Olika 

undersökningar har visat att fördelningen mellan utagerande och inåtvänt beteende oftast är 

jämnt fördelat i en barngrupp. Det är dock oftast det utagerande beteendet som får mest 

uppmärksamhet. Det här kan förklaras med att det beteendet väcker mer uppmärksamhet och 

kräver mer av de vuxna i barnets närhet (Nordahl, Sorli, Manger & Tveit, 2010). Det 

inåtvända beteendet kan visa sig genom att barnet drar sig undan eller endast deltar i 

aktiviteter pliktskyldigast för att vara andra till lags. Det utagerande beteendet kan visa sig 

genom att barnet blir aggressivt, vill bestämma över andra eller genom verbala angrepp 

(Folkman, 1998). Att barnen tar till fysiska medel när de blir arga är vanligast i förskolan och 

avtar i stigande ålder. Det verbala utagerandet ökar däremot i takt med att barnet blir äldre 

(Nordahl, Sorli, Manger & Tveit, 2010). Det är förskolans uppgift att jobba med barnens olika 

överlevnadsstrategier. Oavsett vilken metod barnet använder sig av måste de professionella 

hjälpa barnet att komma vidare i sitt beteende och hjälpa barnet med att utveckla sitt samspel 

(Folkman, 1998). 
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2.4 Förekomsten av sociala samspelssvårigheter hos barn i en 
förskolegrupp 
Det är inte lätt att uttala sig om hur vanligt förekommande det är med svårigheter i samspel 

och det finns inte många sådana undersökningar. Det beror delvis på att det är svårigheter 

med definitioner och var gränsen ska dras för att ett barn ska ingå i den ”kategorin” (Ogden, 

2001).  

Det verkar som att samhället fått en snävare gräns för vad som är ”normalt” eller inte. 

Pedagoger funderare oftare nu om det är något som inte stämmer jämfört med hur det var för 

ett antal år sedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är pedagogernas uppgift att 

fundera över diagnoser utan att stötta barnen i den utveckling där de befinner sig (Gerland & 

Aspeflo, 2009).   

I en undersökning (N=60) från Australien, rörande barn mellan tre till sex år, visade 

resultatet att lärarna skattade tjugo procent av barnen att ha samspelssvårigheter (Swit & 

McMaugh, 2012). Den här undersökningen visar att det inte är alltför ovanligt att pedagoger 

inom förskolan upplever att barnen uppvisar ett icke önskvärt samspelsbeteende. Det har även 

gjorts en undersökning i Sverige. I den visade resultatet att de barn som hade allvarliga 

problem med kompisar var mellan femton till arton procent. Det resultatet var likvärdigt för 

både förskolan och skolan (FOU-rapport 1999:10). 

Förekomsten av förskolebarns beteende- och känslomässiga problem har även 

undersökts av Rescorla et al. (2011). Tjugofyra länder deltog i undersökningen och det var 

föräldrarna som skattade deras barns eventuella problem. Resultatet visade att pojkar och de 

yngre barnen uppvisade en något högre frekvens av problembeteende.  

2.5 Värdet av att arbeta med barnens samspel i förskolan 
Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan hur barnen samspelar och deras 

studieresultat. Det här innebär att barn som lyckas väl med sina studier har lättare för att 

etablera sociala kontakter. Det innebär samtidigt att om barnen redan har lyckade sociala 

relationer så kommer de att ha lättare att lyckas med sina studier. Det har också visat sig att 

om barnen har utvecklat sitt sociala samspel har de lättare att hantera stress och besvikelser 

(Ogden, 2001). Sandberg (2009) styrker resonemanget ovan och menar dessutom att det har 

visat sig att barn med svårigheter med samspelet dessutom lättare hamnar i brottsliga 

sammanhang senare i livet. 

I en undersökning av 198 förskolebarn fann Ziv (2012) att det finns ett positivt samband 

mellan hur barnen kan samspela och vilken skolmognad de senare uppvisade. Det här visar att 

barnets sätt att samspela har stor påverkan på deras framtid. Det är därför av största vikt att 

förskolan arbetar med barnen samspel för att det senare i livet ska underlätta för dem. 

2.6 Arbetssätt i förskolan som främjar utvecklandet av samspel 
I Nebraska har det gjorts en undersökning där effekten av att ha socio-emotionellt lärandet på 

schemat för förskolebarn analyserats. Resultatet av undersökningen visade att de genomförda 

aktiviteterna hade ett positivt resultat på majoriteten av deltagarna (Schultz, Richardson, 

Barber och Wilcox, 2011). I de svenska studierna förekommer det oftast inte några direkta 

metoder utan mer olika förhållningssätt som är framgångsrika när det gäller att stärka barnets 

samspel med andra. Nedan kommer dessa att redovisas. 

Proaktivt och reaktivt arbetssätt 
I nationalencyklopedin står det att läsa om dessa två arbetssätt. Proaktivt benämns som: 

”Inriktad på förutsägbara framtida situationer och ofta på att förhindra något oönskat”. 

Reaktivt beskrivs med orden: ”som uppträder som en reaktion på något och som har med en 

reaktion att göra”. 
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Det här innebär att det proaktiva arbetssättet sker innan det har hänt något medan det 

reaktiva arbetssättet tillkommer efter en specifik händelse. Det finns för – och nackdelar med 

de båda. Karlberg (2011) nämner att en fördel med det proaktiva är att det kan förhindra 

framtida problem men en svårighet kan vara att urskilja vilken målgrupp som ska ingå i 

arbetet eftersom det kan vara lätt att inkludera alltför många eller för få i arbetet. Fördelen 

med det reaktiva arbetssättet är att det går att urskilja vilka individer som behöver insatsen 

men då är nackdelen att det icke önskvärda beteendet hos barnet redan är gjort. 

Relationens betydelse 
När pedagoger i förskolan talar om barn med samspelssvårigheter så inkluderas ofta även den 

omgivande miljön eftersom det naturligtvis ingår fler personer i ett samspel. Pedagogens 

betydelse och relationen med barnet är något som är ofta återkommande i litteraturen. Drugli 

(2003) menar att det är många olika faktorer som påverkar hur ett barn utvecklas i förskolan 

men att den viktigaste faktorn är relationerna som barnet upplever. 

Även en undersökning som är genomförd i USA betonar vikten av lärarens relation med 

barnet. Det en betydelsefull faktor för hur barnets sociala samvaro med jämnåriga kommer att 

se ut. Författarna fann i sin undersökning att om barnen upplever sig ha en trygg relation med 

läraren kommer det att visa sig i en mer komplex lek och att barnet är mindre egocentrisk. De 

menar alltså att en tidig konfliktfylld relation mellan barn och en pedagog kan leda till sämre 

förmåga till samspel (Swaim-Griggs, Huelsman, Kiddler-Ashley & Ballard, 2009). 

I litteraturen förekommer det olika förhållningssätt som är kopplade till relationerna 

barnet och pedagogen emellan. Folkman och Svedin (2003) beskriver i sin bok hur viktigt det 

är att vuxna är närvarande i barnens lek för att kunna stötta och utveckla leken vidare. 

Författarna menar att det är i kontakten och relationen med vuxna det börjar. Det är därför upp 

till pedagoger att skapa en meningsfullhet för barnen i förskolan samt ett gemensamt fokus 

som binder dem närmare varandra. Författarna menar alltså att en god kontakt med de vuxna i 

förskolan är en förutsättning för att barnens lek ska utvecklas optimalt. Det är därför viktigt 

att pedagogen ligger steget före och kan förebygga innan det händer saker. Då har pedagogen 

en helt annan möjlighet att hjälpa barnen in i leken och lära in ett annat beteende (Ronhovde, 

2006). 

Genom att vara i närheten av barnens lek och sampel kan pedagogerna lättare jobba 

med barnets självkänsla och självbild genom att barnet då kan få känna sig sedd, kompetent, 

duga som det är och kunna hävda sig mot andra. Genom att stärka självkänslan ges barnet en 

bra grund som kommer att hjälpa det senare i livet. Det här skapar också förutsättningar för 

barnet att kunna samspela med sina kamrater på ett bra sätt (Folkman & Svedin 2003). 

Pedagogens egen utveckling 
Kinge (2000) poängterar att barn och då särskilt barn som med sitt sätt provocerar mycket 

väcker starka känslor hos vuxna. Det är varken bra om aggression eller medkänsla tar över 

och hindrar något i bemötandet av de här barnen. De vuxna måste jobba med sin egen 

förmåga att visa empati för att kunna hjälpa de barn som har socioemotionella svårigheter. 

Författaren menar att handledning kan vara en nödvändighet för pedagoger för att kunna 

utveckla sin egen empati och sitt arbetssätt. Ronhovde (2006) menar precis som Kinge (2000) 

att omgivningen kan reagera för emotionellt när det gäller barn med den här typen av 

svårigheter. Det här är något som inte hjälper varken barnet eller dess föräldrar. Det gäller 

därför enligt författaren viktigt att agera så professionellt som möjligt och ställa rimliga krav 

och förväntningar. 

En undersökning från USA tar reda på hur pedagoger och barns olika bakgrund 

påverkar pedagogens syn på barnets sociala samspel. Resultatet visade att pedagogerna hade 

lättare att skapa goda relationer och mindre konflikfyllda situationer med barn från samma 

etniska bakgrund. Barnen från en annan bakgrund skattades högre av lärarna när det gällde 
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samspelssvårigheter (Graves & Howes, 2011). Det här är ett exempel på hur en faktor kan 

påverka vilket förhållningssätt som finns gentemot barnen. Om pedagogerna blir medvetna 

och får möjlighet att jobba med sin egen bakgrund och synsätt så kanske sådana här faktorer 

kan tydliggöras och minska.  

Miljöns betydelse 
Det finns några faktorer som kännetecknar en miljö som förebygger problem. En av dessa är 

att miljön ska vara förutsägbar. Det innebär att pedagogerna har kommit överrens om vilka 

regler som gäller och har ett konsekvent bemötande. Det andra faktorn som nämns är att 

barnen ska få vara med och bestämma och påverka. Den tredje faktorn som är viktig är att 

miljön är bekräftande på en emotionell nivå och erbjuder utmaningar (Ogden, 2001). 

Pedagogerna behöver också vara anpassningsbara när det gäller den fysiska miljön.  Det 

är upp till pedagogerna att kontinuerligt se över miljön och ha ett kritiskt och granskande öga 

till den för att kunna förändra den efter barnens behov (Folkman & Svedin, 2003; Gerland & 

Aspeflo, 2009). Det är viktigt att pedagogerna tänker över sitt arbetssätt och miljön för att 

kunna anpassa den efter varje barns behov. De menar också att det är väldigt viktigt vilken 

typ av relation barnen har mellan varandra (Folkman & Svedin, 2003; Gerland & Aspeflo, 

2009). 

2.7 Personaltäthet och gruppstorlek i förskolan 
Förskolornas utbyggnad under 1990-talet medförde att storlekarna på grupperna blev större 

samt att personaltätheten minskade.  Barngrupperna var fortfarande stora under slutet av 

2000-talet och antalet barn per personal hade inte minskat (SCB). 

Det är dock inte alltid så att högre personaltäthet ger ett bättre resultat. En undersökning 

har visat att det kan ge fler barn som är ledare, sämre förmåga till samarbete och därmed ge 

svårigheter med sociala samspelet. Det här beror på att barnen alltid hade någon vuxen till 

hands att rådfråga och få stöttning av. Det kan leda till att barnen blir sämre på att hjälpa 

varandra, att tillsammans lösa problem och komma fram till gemensamma regler (FOU-

rapport 1999:10). 

Vilken gruppstorlek som är bäst varierar från fall till fall eftersom förutsättningarna ser 

olika ut på olika förskolor och vid olika tidpunkter. Pedagoger i förskolan ska tillgodose alla 

barns behov och ge de barn som behöver särskilt stöd detta (Skolverket, 2012). 

Det kan finnas risker med att en barngrupp blir för stor såsom en otrygghetskänsla för 

barnen. Barnens relationer mellan varandra och till personalen kan även påverkas negativ och 

det kan bli svårare för pedagogerna att överblicka barnens samspel och relationer. Det är dock 

inte alltid så att en liten barngrupp är det bästa eftersom detta kan ge barnen tillgång till för 

lite samspel och lek vilket kan påverka barnens lärande och utveckling negativt (Skolverket, 

2012). 

Skolverkets statistik visar att det blir vanligare med stora barngrupper, särskilt i de 

yngre åren. Risken med det kan vara att personalen inte hinner med alla barnen och att detta 

kan skapa otrygghet. De stora barngrupperna kan också vara negativa för de barn som har 

särskilda behov (Skolverket, 2012). 

2.8 Olika teorier inom specialpedagogik 
Det finns många olika teorier och många perspektiv på barns svårigheter inom 

specialpedagogikområdet. Brodin och Hylander (1997) menar att teorier kan göra att vi får ett 

annat perspektiv på praktiken och bidra till en djupare förståelse inom ett område.  

Anledningen till de utvalda teorierna är deras relevans för undersökningen och att de 

bidrar med viktig insikt inom området. Beroende på vilket synsätt pedagoger i förskolan har 

om barns samspelssvårigheter kan de metoder och arbetsätt som finns ute på förskolorna se 

olika ut. Om till exempel pedagogen utgår från ett systemteoretiskt synsätt kommer kanske 
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kartläggningsfasen att handla om att titta på helheten och då bland annat undersöka samspelet 

mellan barnet och dess omgivning. Om pedagogen däremot har ett individinriktat perspektiv 

kommer kartläggningen att fokuseras på barnet genom till exempel diagnostisering (Nordahl, 

Sorli, Manger & Tveit, 2010). Eftersom pedagogens synsätt på barns svårigheter styr dennes 

handlingar gentemot barnet är det därför relevant för mig att skapa mig kunskaper om olika 

teorier inom mitt valda område.  

Relationellt/Kategoriskt perspektiv 
Barnets svårigheter kan ses utifrån olika perspektiv beroende på hur omgivningen väljer att 

förhålla sig. Det relationella perspektivet tittar på hur individen påverkas av samspelet som 

sker mellan barnet och andra personer i barnets närhet.  Det här innebär att kartläggningen 

och åtgärderna inriktas på dels barnet, pedagogen och miljön. De lösningar som uppkommer 

med det här perspektivet är ofta långsiktiga. Det andra perspektivet som nämns är det 

kategoriska och här inriktas fokuset mot individen själv. De svårigheter som förekommer 

handlar om problem som barnet bär inom sig. Detta gör att kartläggningen och åtgärderna 

endast riktas mot barnet och med detta synsätt sker mer kortsiktiga lösningar (Persson, 1998).  

Det kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet 
Nilholm (2003) har i sin bok som mål att ge en bild av hur forskningen inom 

specialpedagogiken kan delas in i olika perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet har sitt 

ursprung i den medicinsk- psykologiska teorin. Det här perspektivet utgår från att 

individernas problem ska sorteras in i fack och sen används metoder som kompenserar dessa 

problem. Det handlar om att diagnostisera.  

Det kritiska perspektivet ifrågasätter det kompensatoriska perspektivet och också de 

grunder som finns inom specialpedagogiken. Kritiken bygger på att specialpedagogiken 

försöker normalisera en individs svårigheter så att denne kan passa in i samhället istället för 

att det ska vara tillåtet med olikheter. De forskare som kritiserar det kompensatoriska 

perspektivet menar att om en elev inte lyckas i skolan så ska förklaringar till detta finnas 

utanför eleven själv (Nilholm, 2003). 

Det sista perspektivet som nämns är dilemmaperspektivet vilket har uppkommit som en 

kritik till det kritiska perspektivet. Kritiken som framförs är att inte problemet med elevers 

svårigheter försvinner för att specialpedagogikområdet plockas bort utan att problemet är mer 

komplicerat än så. Det förekommer också kritik mot det kompensatoriska perspektivet och 

den kritiken gäller synsättet att förlägga all problematik inom individen själv. 

Dilemmaperspektivet förespråkar en utbildning som ska vara likvärdig för alla men som 

anpassas efter individens behov (Nilholm, 2003). 

Systemteori 
Woolfolk (2003) berättar om Bronfenbrenner som var professor i psykologi och utarbetade 

den utvecklingsekologiska systemteorin. Den här teorin tar hänsyn till dels de biologiska 

funktionerna som händer inom individen och dels till sociala och kulturella faktorer. Enligt 

den här teorin befinner sig alla människor i olika sammanhang och där olika miljöer och 

situationer påverkar vår utveckling och vårt lärande. Enligt systemteori både påverkar varje 

individ sin omgivande miljö och blir också påverkad, detta är en pågående process (Nordahl, 

Sorli, Manger & Tveit, 2010). Bronfenbrenner menar att människor befinner sig i ekosystem 

som hela tiden interagerar och påverkar varandra. I ekosystemet finns det fyra olika nivåer 

som växelvis påverkar människorna. Den första nivån är mikrosystemet där barnets närmaste 

omgivning befinner sig, exempelvis familj, skola och hemmet. Nästa nivå är mesosystemet 

vilket är samspelet mellan systemen i mikronivån, exempelvis samarbete mellan barnets 

familj och skolan. Exosystemet som är nästa nivå i modellen innehåller sådant som barnet 

indirekt är påverkat av. Det kan till exempel vara föräldrarnas arbetsplatser eller lärarens 
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förhållande till skolledningen. Den fjärde och sista nivån är makrosystemet där till exempel 

politiska beslut och värderingar finns (Woolfolk, 2003). 

Alla dessa nivåer och system påverkar barnet och bör enligt den här teorin tas med i 

beaktningen när ett barns svårigheter kartläggs. Det går alltså inte enligt den här teorin att 

förenkla ett problem till att förlägga allt inom individen eftersom det påpekas att vissa barn 

kan uppvisa ett beteende i ett sammanhang och andra beteenden i en annan miljö (Nordahl, 

Sorli, Manger & Tveit, 2010). 

Anknytningsteorin 
Hart & Schwartz (2010) beskriver John Bowlby som var en barnpsykiatriker och 

psykoanalytiker som intresserade sig för ungdomars svårigheter att knyta an till någon. Det 

här intresseområdet blev uppstarten för Bowlbys forskning om vilken roll mödrar spelar för 

sina barns utveckling. Utgångspunkten var att barnet är en social varelse som söker kontakt 

med de i sin närhet. Hur interaktionen ser ut och vilka behov som blir tillfredsställda påverkar 

sedan barnet i sin fortsatta utveckling. Bowlby menade att barnet behöver skapa en god och 

nära relation till en huvudkontaktperson och att det ska finnas möjlighet att söka trygghet hos 

denne. Den här personen kan vara mamman eller någon annan person som står barnet närmast 

(Perris,1996).  Om barnet till exempel har behov av mat och får detta behov uppfyllt av sin 

huvudkontaktperson kommer det att ske anknytning. Det finns olika typer av 

anknytningsmönster hos barn. Det första är det trygga anknytningsmönstret då barnet 

använder sin huvudkontaktperson som en trygg punkt och där barnet uppvisar en 

stresstålighet. Det andra anknytningsmönstret är det otrygga ambivalenta anknytningen. De 

barn som har upplevt den här anknytningen kommer att vara ängsliga och klängiga. Barnet 

kan uttrycka mycket känslor och till exempel vara argt och samtidigt ha ett stort behov av 

närhet. Det tredje anknytningsmönstret är den otrygga undvikande anknytningen.  Barn som 

finns i den här kategorin har utvecklat sitt beteende för att inte bli sårade av andra. De visar 

inget behov av närhet utan riktar sitt fokus på till exempel leksaker istället (Hart & Schwartz, 

2010). 

Social inlärningsteori 
Bandura har studerat och undervisat psykologi på Stanford universitet och det var där han på 

1950-talet började sina tankegångarna kring den här teorin. Social inlärningsteori kan 

beskrivas som ett system där tre olika påverkansfaktorer ingår. Det första är den sociala 

påverkan där omgivningens instruktioner och återkoppling återfinns. Den andra 

påverkansfaktorn är självbestämmandet där bland annat individens egna mål, effektivitet och 

kunskap ingår. Den tredje och sista faktorn är vad barnet presterar och här ingår vilket 

lärmoment och vilken måluppfyllelse som sker. Alla dessa tre faktorer påverkar varandra och 

är ett växelspel så att inlärning sker hos individen (Woolfolk, 2003). 

Bandura menar att människor lär av att observera sin omgivning men att det även ingår 

individens egna tankar och värderingar i processen. Genom att iaktta andras handlingar kan 

individiden registrera vad som händer i ett visst sammanhang. Om till exempel ett barn ser ett 

annat barn få positiv feed-back i en situation menar den här teorin att barnet med sannolikhet 

kommer att upprepa samma handling för att själv få positiv uppmärksamhet (Woolfolk, 

2003). 
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2.9 Syfte och frågeställningar 
En litteraturgenomgång inom ämnet samspel och samspelssvårigheter och några utvalda 

teorier har nu redovisats. Men hur ser detta ut i den praktiska verkligheten och vad finns det 

för kunskap inom detta område ute på förskolorna? 

Syftet med undersökningen är att få fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan 

definierar och jobbar med barn med svårigheter i sociala samspel. De mer konkreta 

frågeställningarna lyder: 

 Hur definierar pedagogerna barn med sociala samspelssvårigheter? 

 Hur vanligt förekommande är sociala sampelsvårigheter i en förskolegrupp? 

 Vilka arbetssätt uppfattar pedagogerna vara de mest effektiva i arbetet med barn som 

uppvisar svårigheter i sociala samspelssvårigheter? 

 Finns det några hinder i arbetet med barn med sociala samspelssvårigheter? 
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3. Metod  
Backman (2010) och Fejes (2009) beskriver två typer av metodansatser; den kvalitativa och 

den kvantitativa ansatsen. Den kvalitativa undersökningen har som syfte att förklara något 

och är beskrivet med ord medan den kvantitativa metoden ofta utmynnar i siffror och tabeller 

och har som syfte att förstå det som analyseras. Backman (2010) poängterar att det kvalitativa 

synsättet fokuserar på individen och hur denne tolkar och förstår verkligheten. Fejes (2009) 

nämner att det finns metoder där dessa två ansatser är mixade. Det kan betyda att data samlas 

in, anlyseras och slutsatser dras genom att använda både kvalitativ och kvantitativ metod.  

Eftersom syftet med min uppsats är att beskriva pedagogers uppfattningar och kunskaper 

anses ansatsen vara kvalitativ. 

3.1 Urval 
De forskningsfrågor uppsatsen har avgör vilket urval som blir bäst att göra. Det första steget 

är att ta reda på vilken yrkeskategori som passar för undersökningen och sedan fundera ut 

exakt vilka i den yrkeskategorin som är lämpade (Ahrne & Svensson, 2012). 

Min uppsats handlar om pedagoger i förskolan och deras kunskaper om barn med 

sociala samspelssvårigheter och därför intervjuades förskollärare som arbetar med åldrarna ett 

till sex år. Antalet barn per barngrupp varierade från femton till tjugotvå. De intervjuade är 

alla kvinnor och befinner sig mellan åldrarna trettiotre till förtionio år. Deras erfarenhet av 

yrket i förskolan är mellan sju till tjugosju år.  

Förskolorna är belägna inom ett bostadsområde i Mälardalsregionen. Urvalet skedde till 

viss del av bekvämlighetsprincipen vilket innebar att några av de intervjuade sedan tidigare är 

bekanta med mig.  

3.2 Procedur 
Undersökningen började med utskick av missivbrev till två förskolechefer för deras 

medgivande att ta kontakt med deras personal. På förskolornas hemsida fanns uppgifter om 

vilka på förskolan som var förskollärare vilka sedan kontaktaktades via mail. I mailet 

presenterades jag mig, undersökningen beskrevs och ett missivbrev bifogades.  

Om undersökningen som genomförs syftar till att ta reda på vilka uppfattningar och 

tankar en annan människa har kring ett ämne passar det att intervjua. Intervjun kan beskrivas 

som ett medel för att ta reda på deltagarnas upplevelser av en verklighet och att det är 

intervjuarens uppgift att inte påverka intervjun i någon riktning så att sanningen förstörs 

(Gustavsson, 2003). 

Det finns olika typer av intervjuer och Stukát (2011) ger oss exempel på några. Ett sätt 

att intervjua är att använda sig av ett färdigställt intervjuschema och detta kallas en 

strukturerad intervju. Här försöker intervjuaren skapa en situation som är så neutral som 

möjligt. Det finns också de mer ostrukturerade intervjuerna. Där har intervjuaren ett bestämt 

område som ska behandlas men frågornas följd uppkommer beroende på situationen. 

Mittemellan dessa finns den halvstrukturerade intervjun där det finns huvudfrågor och sedan 

ställs det underfrågor beroende på svaren och på hur den intervjuade reagerar. I min 

undersökning valdes halvstrukturerade intervjuer där intervjufrågorna delades in i olika 

kategorier utifrån forskningsfrågorna. Följdfrågorna bestämdes sedan under intervjun 

beroende på den intervjuades svar. 

Mina första två intervjuer betraktas som pilotstudier. Avsikten med dessa var att 

kontrollera frågorna och min egen förmåga som intervjuare. Efter detta genomfördes 

ytterligare åtta intervjuer fördelat på tre förskolor.   

Alla intervjuer utom en genomfördes i ett avskilt rum på de olika förskolorna. En 

intervju utfördes ostört i dennes hem på grund av en kortvarig sjukskrivning. Under alla 
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intervjuer användes bandspelare för att underlätta den senare bearbetningen av 

intervjumaterialet. 

3.3 Analys 
När en kvalitativ undersökning ska analyseras kan det vara en hjälp att redan innan intervjun 

ha skapat olika kategorier för att underlätta den senare bearbetningen (Backman, 2010). 

Eftersom uppsatsens forskningsfrågor låg till grund för intervjufrågorna underlättades den 

senare kategoriseringen av intervjusvaren.  

Efter intervjun transkriberades de delar som var väsentliga för undersökningen. Det 

väsentliga resultatet var de svar som kunde härröras till undersökningens forskningsfrågor och 

det var därmed också den första kategoriseringen som gjordes. Därefter lästes den första 

kategoriseringen av intervjusvaren många gånger för att kunna se ett mönster i de intervjuades 

svar. Metoden var sådan att en understrykningspenna användes för att markera liknande svar 

under de olika kategorierna.  Det gestaltades därefter underkategorier som sedan kunde 

användas i analys- och diskussionsdelen. När det tillexempel gäller forskningsfrågan 

”arbetssätt som pedagoger uppfattar vara de mest effektiva i arbetet med barn som uppvisar 

svårigheter i det sociala samspelet” blev proaktivt och reaktivt arbetssätt underkategorier. I 

undersökningen valdes resultatet att analyseras utifrån teorin. 

3.4 Forskningsetiska reflektioner 
Vid ett uppsatsskrivande är det viktigt att förhålla sig till de etiska riktlinjer som finns. Etik 

beskrivs bland annat som en slags teori över moralen. Med det menas att alla människor har 

någon form av moral men att moralen inte behöver vara medveten hos personen. Etik kräver 

däremot reflektion och ska kunna formuleras med ord. Det finns bland annat fyra olika 

begrepp som är viktiga att tänka på när det gäller etiska aspekter. Dessa är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (www.vr.se).   

Stukát (2011) nämner också fyra olika krav som är viktigt att tänka på i en 

undersökning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

slutligen nyttjandekravet. Det kommer nu en redovisning för hur de etiska kraven blivit 

tillgodosedda i den här undersökningen. Missivbrev skickade innan undersökningen ut till 

förskolecheferna och förskollärarna. I dessa brev informerades det om mig som ansvarig för 

undersökningen, högskolans namn, syftet med undersökningen, att studien är frivillig och att 

den kan avbrytas av deltagaren. När det gäller samtyckeskravet tillgodosågs detta genom att 

det i missivbrevet stod att studien är frivillig och kan avbrytas. Det framkom också där att 

deltagarna själva beslutade om sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till 

genom att i uppsatsen inte redovisa några fakta som kunde avslöja vilken deltagaren var. 

Deltagarna informerades också efter intervjun om var på nätet uppsatsen kommer att finnas 

och att allt intervjumaterial kommer att förstöras. Min uppsats kommer endast att användas i 

samband med min examination och eventuellt i andra forskningssammanhang och därmed har 

det sista kravet som är nyttjandekravet uppfyllts. 

Det är enligt Larsson (2005) viktigt att tänka på att olika grupper kan påverkas av de 

antagande vi gör av en undersökning. Ett exempel som författaren nämner är lärare och deras 

förhållningssätt. En viktig sak är därför att inte dra för snabba slutsatser som kan skada någon. 
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3.5 Giltighet och tillförlitlighet  
Begreppet giltighet betyder att den mätmetod som valts ska vara anpassad till det som är 

meningen att undersökas så att resultatet blir pålitligt (Stukát 2011). Eftersom 

intervjufrågorna är utformade i enlighet med studiens frågeställningar måste mätmetoden 

anses ha hög giltighet. 

Tillförlitlighet betyder hur god kvalitet mätmetoden som används har och vilken noggrannhet 

som finns i undersökningen (Stukát 2011). Eftersom syftet med undersökningen är att få en 

fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan definierar och jobbar med barn med 

svårigheter i sociala samspel anses intervjuer vara ett bra sätt att ta reda på detta. 

Tillförlitligheten i undersökningen anses vara hög eftersom de intervjuade fick lika mycket tid 

att besvara frågorna. Intervjuerna genomfördes också på samma sätt varje gång och 

huvudfrågorna ställdes i samma ordning. Något annat som stärker studiens tillförlitlighet är 

att det genomfördes två pilotintervjuer. Eftersom det bedömdes att intervjufrågorna och 

intervjumetod var tillfredsställande valdes därför att inkludera pilotintervjuerna i resultatet. 
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4. Resultat 
Nedan kommer undersökningens resultat att presenteras utifrån de frågeställningar som ligger 

till grund för uppsatsen. Under några av forskningsfrågorna finns ett antal underkategorier. 

Dessa underkategorier skapades när materialet analyserades och de intervjuades svar 

grupperades. 

4.1 Pedagogers definition av barn med sociala samspelssvårigheter  
Pedagogerna använder olika sätt att beskriva de här barnen på. I deras definitioner ingår det 

dels hur barnet visar samspelssvårigheter på förskolan men också i vilka situationer det 

uppkommer och vad som kan vara orsaker till barns svårigheter med sociala samspel.  

Barnets ålder kan påverka hur det visar sig 
Flera av pedagogerna nämner att det kan visa sig på olika sätt i olika åldrar. De pedagoger 

som jobbar med de minsta barnen nämner att de barnen leker en bredvid lek men att det ändå 

syns vilka barn som har svårigheter med samspelet. För de minsta barnen poängterar 

pedagogerna kommunikationens betydelse för att kunna samspela. De kan nämligen se att när 

barnen utvecklar ett språk minskar antalet konflikter och nämner att barnens frustration då 

verkar minska eftersom de kan göra sig förstådda. En pedagog säger: ”Det vi har märkt är att 

det blir mycket knuffar innan språket kommer.” En pedagog som jobbar med åldrarna två till 

tre år nämner att det är en egoistisk ålder då barnen ofta vill ha samma saker och därmed ofta 

hamnar i konflikter för att de har svårt att förstå den andres önskemål och känslor. De äldsta 

barnen på förskolan är ofta mer kommunikativa med varandra och det kan där uppstå mer fula 

ord. 

Svårigheter med lekkoder och personkemins betydelse 
Flera av pedagogerna nämner att barn med sociala samspelssvårigheter kan visa detta genom 

att de har svårt med lekkoderna och inte vet hur de ska göra för att bli en del av de andras 

samspel. En pedagog påtalar att: ”svårigheter med lekkoder kan göra att barnet tar kontakt på 

fel sätt. Vissa barn som knuffas kan göra det för att det är deras sätt att ta kontakt.” Det kan 

också visa sig genom att barnen har svårt med turtagning och hänsynstagande och att de inte 

vet hur de ska vara en bra kompis. En av pedagogerna poängterar att vissa barn också har en 

stark vilja och om det brister i förståelsen för att andra barn kan vilja andra saker kan det 

skapa konflikter. Personkemins betydelse lyfts fram av en pedagog och denne menar att olika 

barn passar olika bra ihop och det gäller även relationen mellan barnet och den vuxna. 

Inåtvända och utagerande barn 
Flera av pedagogerna nämner att barn med svårigheter i sociala samspel kan visa det på två 

olika sätt. Som en pedagog uttryckte sig: ”om ett barn aldrig ger sig in i leken, eller att ett 

barn slänger sig in. Om det blir ytterligheter åt något håll, då får man upp ögonen. Man önskar 

ju att det ska vara mitt emellan.” Det ena sättet beskrivs av ett flertal pedagoger som att barnet 

blir utagerande och därmed aggressivt, rivs, puttas eller retas. De här barnen anser några av 

pedagogerna vara svåra att hantera och att de kräver mycket av pedagogens tålamod och tid. 

Det andra sättet är att barnet drar sig undan för att de inte vågar ta kontakt. Några av 

pedagogerna menar att de inåtvända barnen inte får lika stora uppmärksamhet som de 

utagerande. De framhäver risken med att de inåtvända barnen glöms bort och inte ses som 

något problem av pedagogerna. 

Situationer där svårigheter med det sociala samspelet kan visa sig 
Den fria leken lyfts av alla pedagoger fram som en situation då det blir tydligt vilka barn som 

har svårigheter med sitt samspel. Det som också nämns av flertalet är andra situationer då det 

blir för många barn på liten yta, exempelvis vid påklädning. Ett annat tillfälle där det kan 
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uppstå svårigheter för vissa barn är i övergången mellan olika aktiviteter. En pedagog 

poängterar: ”I situationer där det blir rörigt kan det bli jobbigt för de här barnen, i övergångar, 

när de måste tänka själva och det inte är lika strukturerat.” 

Orsaker till svårigheter med det sociala samspelet 
De faktorer som nämns som orsaker till sociala samspelssvårigheter är lite olika. Flera av 

pedagogerna nämner hemmiljön och den uppfostran som barnet har med sig som en 

påverkansfaktor. Om barnet inte har fått den trygghet och kärlek hemifrån som det behöver 

kan det visa sig på förskolan som de här svårigheterna. En pedagog poängterar: ”Vissa barn 

har inte fått hjälp hemifrån med hur man leker, många kanske tänker att barn alltid kan leka, 

att det kommer med tiden men man måste ju öva.” 

Några av pedagogerna nämner också att tryggheten och miljön på förskolan kan 

påverka. Det kan bero på konstellationen av olika barn och antalet barn i gruppen. 

Pedagogernas förhållningssätt nämns också som en faktor vilket kan påverka de här barnen. 

Beroende på den tydlighet och vägledning som ges kan det ge olika resultat på barnens 

beteenden. Flertalet av pedagogerna anser att barnens problem skulle kunna visa sig på ett 

annat sätt i en annan miljö medan ett fåtal menar att de svårigheterna barnet har kommer att 

följa med beroende på förändring av yttre omständigheter.  

En diagnos kan enligt några av pedagogerna göra att barnet uppvisar svårigheter med 

samspelet. Det kan också vara brister i kommunikationen som gör att barnet får problem med 

sina kamratrelationer. 

4.2 Förekomsten av sociala samspelssvårigheter hos barn i en 
förskolegrupp 
Alla pedagoger nämner att det alltid finns några barn i en barngrupp som behöver mer hjälp 

än andra när det gäller det sociala samspelet. En pedagog sa ”det behöver inte vara så mycket 

problem men tillräckligt för att barnet behöver stöttning. ” 

Det som nämns av pedagogerna är oftast en siffra mellan tre till fem barn per 

barngrupp. En pedagog reflekterade över att den siffra hon nämnt endast var de utagerande 

barnen och om även de inåtvända barnen skulle medräkas så blev antalet det dubbla. En annan 

pedagog sa: ”Det finns mer av de utagerande eller också är det jag som varit dålig på att se de 

mer tillbakadragna? Dom har ju faktiskt en förmåga att försvinna lite.”  

Några pedagoger påpekade också att de upplever att barn med sociala 

samspelssvårigheter ökar och menar att det är ett vanligare problem i en förskolegrupp idag 

än det var för ett antal år sedan.  

4.3 Arbetssätt som pedagoger uppfattar vara de mest effektiva i arbetet 
med barn som uppvisar svårigheter i det sociala samspelet 
Nedan kommer de arbetssätt som pedagogerna uppfattar vara de mest effektiva i arbetet med 

barn som har sociala samspelssvårigheter att presenteras. Det är fyra metoder som framhävs 

av pedagogerna i intervjuerna. Dessa är att vara en närvarande pedagog, att skapa trygghet, 

tydlighet i arbetet och att kartlägga de sociala samspelssvårigheterna. 

Närvarande pedagog 
Det alla pedagoger nämner som ett framgångsrikt arbetsätt är att vara närvarande och stötta 

barnet i leken. En pedagog sa: ”Det är viktigt att finnas där i närheten och hjälpa barnet in i 

leken.” Pedagogerna framhäver vikten av att handleda, avleda och förklara. Det här ger 

pedagogen en möjlighet att ligga steget före för att kunna motverka att konflikter sker. Ett 

annat sätt att ligga steget före är att klä på några barn i taget i hallen för att minska risken för 

att det blir för många barn där samtidigt vilket då kan leda till svårigheter för vissa barn. En 

pedagog nämner också vikten att som vuxen vara en förebild för att föregå med gott exempel. 
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Att som pedagog vara delaktig i barnens konfliktlösning anses som en självklarhet. 

Även om det är varierande beroende på barnens behov i vilken utsträckning det behövs. 

Några av pedagogerna nämner att alla ska få ge sin bild av vad som hände i konflikten för att 

detta sedan ska gå reda ut. En annan pedagog menar istället att vissa barn kan ha svårt att 

prata om det som hände eftersom de kanske är aggressiva. Det kan då vara bättre att vänta 

med det ett tag.  

Vilken relation barnet och den vuxne har till varandra anses av flera pedagoger ha stor 

betydelse och en pedagog nämner att personkemin är viktig eftersom det faktiskt inte är så att 

alla pedagoger och barn går ihop med varandra. 

Skapa trygghet 
Några av pedagogerna pratar om vikten av att skapa trygghet för de här barnen. Detta bygger 

upp ett förtroende och att barnet vet att den vuxne finns där för att stötta och hjälpa. En 

pedagog poängterade: ”Vi pedagoger måste vara med i leken och visa hur man gör, det skapar 

trygghet för barnen.” Det nämns också av några pedagoger att det är viktigt att barnen känner 

att det är ett öppet klimat på förskolan där de får möjlighet och vågar uttrycka sina åsikter.  

Tydlighet 
Hälften av de intervjuade pedagogerna nämner att en tydlighet är viktigt för att barnet ska veta 

vad som förväntas av denne. Det kan vara tydliga regler eller att pedagogen är tydlig med att 

visa och förklara vad som gäller. 

Att ha struktur och tydliga regler nämns också som ett sätt att kunna förebygga att 

konflikter uppstår. Även om det tillexempel är fri lek kan pedagogen gå in och styra vad eller 

med vem barnet med samspelssvårigheter ska leka med för att förhindra att leken blir ett 

misslyckande för barnet. Som en pedagog uttryckte det: ”Även om det är fri lek kanske man 

valt ut något åt just det barnet, att man planerar helt enkelt”. Att dela in barnen i smågrupper 

upplevs också av flera pedagoger som ett framgångsrikt arbetssätt.  

Kartläggning och samtal  
Samtal inom personalgruppen om hur barn med de här svårigheterna ska hanteras är också 

något som nämns. Några av pedagogerna anser det vara viktigt att ha ett likartat 

förhållningssätt, regler och värderingar för att det ska bli så bra som möjligt. En pedagog 

poängterade: ”En viktig del är att diskutera i arbetslaget hela tiden hur vi tänker och tycker 

och hur vi ska bemöta barnet på bästa sätt, vilket förhållningssätt vi ska ha”. 

Några pedagoger nämner att de kontinuerligt gör gruppobservationer vilket anses vara 

ett bra sätt för att kunna upptäcka de barn som ligger utanför gruppen. Sedan görs en 

handlingsplan för hur detta ska hanteras. Att skapa ett helhetstänkande kring barnet 

poängteras som en viktig faktor av en pedagog. Genom att ta hjälp av föräldrarna och använda 

deras kunskaper om sitt barn ökar chansen för ett lyckat arbete kring barnet på förskolan. 

Om inte de egna kunskaperna räcker till är det också viktigt enligt några av 

pedagogerna att koppla in en specialpedagog för handledning. Det här sker enligt flera av 

pedagogerna inte så ofta när det gäller den här typen av svårigheter eftersom de egna 

kunskaperna oftast räcker. 

4.4  Hinder i arbetet med barn med sociala samspelssvårigheter 
Det hinder som nämns av alla pedagoger är för få pedagoger till antalet barn i barngruppen. 

Om det sedan också fattas personal på någon annan avdelning löses detta oftast med att 

pedagogerna hjälper varandra vilket leder till ännu färre pedagoger per barngrupp. 

Några av pedagogerna belyser barngruppens storlek som ett problem vilket gör att 

barnens olika behov inte alltid kan tillgodoses. En pedagog sa ”det finns barn som hämmas av 

en stor barngrupp, eller reagerar på ett mer utagerande sätt”. En pedagog menar att även om 
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det finns extra behov tillsätts det inte några fler resurser. Detta gör att det blir en svårighet för 

personalen att hinna se och arbeta med barn med sociala samspelssvårigheter. En pedagog sa 

”det finns en otrolig kunskap ute på förskolorna bland personalen men situationen blir för 

övermäktig”. 

Det administrativa arbetet samt olika grupper som personalen ska delta i upplevs också 

av några som ett problem. De anser att detta tar tid från barngruppen, gör att inte pedagogerna 

kan vara närvarande och det medför onödiga konflikter.   
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5. Analys och diskussion av resultatet  
I en uppsats bör studenten ta ställning till vilken roll teorin ska få i analysdelen. Det är särskilt 

viktigt när det gäller kvalitativa studier. Det ena sättet som nämns är att försöka nollställa sig 

och inte bry sig om sin förförståelse inom ämnet. Det andra sättet är att utgå ifrån någon eller 

några teorier och sedan analysera resultatet utifrån dessa (Fejes, 2009). I undersökningen 

valdes resultatet att analyseras utifrån teorin. Därför kommer nu resultatet att kopplas till den 

teori och tidigare forskning som behandlats i inledningen, detta för att kunna se likheter och 

skillnader med dessa. 

5.1 Pedagogers definition av barn med samspelssvårigheter 
I resultatet upptäcktes två spår i hur pedagoger definierar barn med samspelssvårigheter, 

nämligen miljöns betydelse och svårigheter inom barnet. I undersökningen dominerar det 

första synsättet men det kan även ibland vara en kombination av synsätten. 

Miljöns betydelse 
Det ena sättet att se på barnens svårigheter är att pedagogerna, liksom Nordahl, Sorli, Manger 

och Tveit (2010) menar att samspelet kan se ut på olika sätt i olika miljöer. Detta gör att 

barnen kan uppfattas olika beroende på vilken situation de befinner sig i. Det här synsättet 

innebär också att samspelet som barnet befinner sig i påverkar vilket beteende barnet uppvisar 

och det kan också kallas det relationella perspektivet. Det här synsättet leder ofta till metoder 

som är långsiktiga (Persson, 1998). De pedagoger som delar det här sättet att se på barns 

svårigheter överensstämmer med systemteorin vilken menar att individen befinner sig i olika 

sammanhang vilket påverkar vår utveckling och vårt lärande (Woolfolk, 2003). 

En annan teori som stärker resonemanget om miljöns betydelse för barnets utveckling är 

anknytningsteorin. Hur interaktionen med en huvudkontaktperson ser ut och vilka behov som 

blir tillfredsställda påverkar barnet i sin fortsatta utveckling (Hart & Schwartz, 2010; 
Perris,1996 ). Flera av pedagogerna i undersökningen nämner att hemmiljön och den 

uppfostran som barnet har med sig är en påverkansfaktor för vilket beteende som senare 

uppvisas. Pedagogerna menar att om barnet inte har fått den trygghet och kärlek som det 

behöver kan det visa sig på förskolan som de här svårigheterna. 

Svårigheter inom barnet 
Det andra synsättet som kan urskiljas i resultatet är att problemet förläggs inom barnet och att 

svårigheterna kommer att visa sig oavsett vilken miljö barnet befinner sig i. Persson (1998) 

kallar detta synsätt för det kategoriska perspektivet och då riktas fokuset mot individen själv. 

Om pedagogen har det här sättet att se på barnens svårigheter kommer lösningarna att bli 

kortsiktiga. Det här synsättet kan enligt Nilholm (2003) också kallas det kompensatoriska 

perspektivet. Då sorteras individernas problem in i fack och sen används det metoder som 

kompenserar dessa problem.  

Mitt resultat visar bland annat att brister i kommunikationen hos barnet kan påverka hur 

lyckade kamratrelationerna blir. Att språket påverkar den sociala förmågan är något som 

stärks av Pape (2000). Författaren menar att de barn som har ett mer utvecklat språk oftare har 

bättre sociala förmågor. 

Resultatet av min undersökning visar också att pedagogerna i samstämmighet med 

litteraturen har uppmärksammat två olika beteenden hos barn med samspelssvårigheter. De 

olika beteenden som förekommer är det inåtvända och det utagerande (Folkman, 1998).  

5.2 Förekomsten av sociala samspelssvårigheter hos barn i en 
förskolegrupp  
Alla pedagoger nämner att det alltid finns några barn i en barngrupp som behöver mer hjälp 

än andra när det gäller samspelet. Det som nämns av pedagogerna är en siffra mellan tre till 
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fem barn per barngrupp. Några av pedagogerna uttryckte sin åsikt om att de upplever att 

problemen med sociala samspelssvårigheter har ökat med tiden. Gerland och Aspeflo (2009) 

menar att gränsen för vad som är normalt eller inte har blivit snävare med åren. Pedagogernas 

känsla över att de här problemen har tilltagit kan ju således bero på en faktisk ökning eller på 

en samhällsförändring.  

5.3 Arbetssätt som pedagogerna uppfattar vara de mest effektiva i arbetet 
med barn som uppvisar svårigheter i samspelet 
Det kan urskiljas två olika sätt som pedagogerna arbetar med de här barnen och det är dels ett 

proaktivt och ett reaktivt arbetssätt.   

Proaktivt arbetssätt 
För att kunna förebygga de här svårigheterna visar resultatet att det är viktigt att pedagogen är 
nära barnet för att kunna handleda innan konflikten är ett faktum. Detta är något som styrks 

av litteraturen som betonar vikten av en närvarande pedagog (Folkman & Svedin, 2003; 

Rönhovde, 2006). 

Pedagogerna nämner att miljön har en påverkan för hur de här svårigheterna kan visa 

sig. Några nämner att tydlighet, struktur är viktigt samt att det är ett öppet klimat där barnen 

vågar uttrycka sina åsikter. Litteraturen betonar att detta är faktorer som kännetecknar en 

miljö som förebygger problem. Det som även nämns är att miljön ska vara bekräftande och 

erbjuda utmaningar (Ogden, 2001).  

I undersökningen framkommer det att personkemin är viktig i relationen mellan barn 

och den vuxna och det tolkas som att relationen är avgörande för hur lyckat samarbetet blir 

dem emellan. Relationens betydelse för hur barnet utvecklas i förskolan är något som styrks 

av litteraturen där det menas att det är den viktigaste faktorn (Drugli, 2003; Swaim-Griggs, 

Huelsman, Kiddler-Ashley & Ballard, 2009). 

Att som pedagog vara en god förebild för barnen och föregå med gott exempel är något 

som poängteras i min undersökning. Den sociala inlärningsteorin menar att människor lär av 

att observera sin omgivning men att även individens egna tankar och värderingar ingår i 

processen (Woolfolk, 2003). Det tolkar som att om den vuxne är en god förebild kommer 

detta att kunna inspirera barnen att agera på liknande sätt om barnet själv finner detta vara ett 

framgångsrikt beteende. 

Reaktivt arbetssätt 
Även när det har uppstått en situation som pedagogen ska hantera visar mitt resultat vikten av 

en närvarande pedagog. Detta för att kunna handleda, avleda och förklara. Folkman och 

Svedin (2003) styrker detta resonemang och menar att de vuxnes närvaro är en förutsättning 

för att kunna stötta barnen och utveckla leken vidare.  

Min undersökning visar att pedagogerna oftast anser att de egna kunskaperna om barn 

med sampelssvårigheter räcker till. Det finns dock en vilja att söka hjälp utifrån, från 

tillexempel specialpedagog om inte de egna kunskaperna räcker till. Att utveckla sitt 

arbetssätt och använda sig av handledning kan ibland vara nödvändigt (Kinge, 2000). Att ta 

hjälp av handledning kan både vara en proaktiv metod för att förebygga att svårigheter 

uppstår men främst en reaktiv metod eftersom pedagogerna oftast tar hjälp utifrån när en 

svårhanterlig situation redan har inträffat. 

5.4 Hinder i arbetet med barn med sociala samspelssvårigheter 
Den svårighet som nämns av nästan alla pedagoger är personalbrist och för stora barngrupper. 

En annan återkommande faktor är om det finns många barn med särskilda behov eftersom det 

oftast inte tillsätts några extra resurser. Teorin är lite motstridig när det gäller frågan om 

personaltäthet. Viss litteratur styrker pedagogernas känsla av att det kan vara svårt att göra ett 
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tillräckligt bra jobb med för stora barngrupper (Skolverket, 2012). Annan teori menar att det 

inte är säkert att barnen utvecklas mer för att det tillsätts fler pedagoger (FOU-rapport 

1999:10).  

5.5 Avslutande diskussion av resultatet 
I bakgrunden refererades det till läroplanen som säger att förskolan ska stimulera barns 

samspel samt utforma särskilt stöd till de barn som behöver detta (Läroplanen för förskolan, 

1998). Det poängterades också att det därför är viktigt att pedagogerna i förskolan har 

tillräckligt med kunskaper och rätt förutsättningar för att kunna hjälpa de barn som har 

svårigheter med samspelet.  Frågan som ställdes var vilken medvetenhet och kompetens det 

finns i praktiken?  

Efter att ha utfört undersökningen kan det konstateras att en stor kunskap samt vilja att 

hjälpa de här barnen finns. Däremot upplever pedagogerna vissa begränsningar såsom för lite 

personal i relation till antalet barn och att barn med de här svårigheterna har ökat. Teorin visar 

att pedagoger idag verkar ha fått en snävare gräns för vad som anses vara normalt eller inte 

(Gerland & Aspeflo, 2009). Det finns dock inte något som stärker resonemanget om att barn 

med sociala samspelssvårigheter ska ha ökat. Däremot har personaltätheten minskat och 

barngrupperna ökat (SCB) och en tanke är nu om det är därför barn med sampelssvårigheter 

upplevs som ett större problem idag? De stora barngrupperna kan också vara negativa för de 

barn som har särskilda behov (Skolverket, 2012) och detta kan också medföra att problemet 

både upplevs och är större idag än tidigare. 

I undersökningen framkom det också att de utagerande barnen var de som syntes mest 

och detta kan vara en tänkbar anledning till varför inte antalet barn med sampelssvårigheter är 

högre. Det kanske är så att de inåtvända barnen ibland missas när pedagogerna kartlägger 

situationen på förskolan. Detta är något som styrks av litteraturen där det framkommer att det 

oftast är de utagerande barnen som får mest uppmärksamhet, även om det är en lika stor andel 

av barngruppen som uppvisar ett inåtvänt beteende (Nordahl, Sorli, Manger & Tveit, 2010).  

Pedagogernas olika sätt att definiera barnen gav både proaktiva och reaktiva metoder. 

Även de pedagoger som definierade barn enligt det kategoriska synsättet gav exempel på 

proaktiva metoder. Mitt resultat är i det här fallet inte samstämmigt med litteraturen som 

påstår att ett kategoriskt synsätt ska ge kortsiktiga lösningar medan det relationella synsättet 

ger mer långsiktiga (Persson, 1998). De proaktiva metoder som framkommit ses av mig mer 

som långsiktiga eftersom de handlar om att förebygga en framtida händelse medan de reaktiva 

metoderna kommer till användning när en oönskad situation redan ha uppstått.  

Om pedagoger har ett systemteoretiskt sätt att se på barns svårigheter med sitt sociala 

samspel kan det leda till att pedagogen i kartläggningsfasen kommer att titta mer på helheten 

(Nordahl, Sorli, Manger & Tveit, 2010). En pedagog lyfte i intervjun fram att ett 

helhetstänkande kring barnet var viktigt. Detta kunde göras genom att tillexempel ta 

föräldrarna till hjälp och använda deras kunskaper om sitt barn. Efter att ha analyserat 

resultatet kan det konstateras att pedagogerna är väl medvetna om att olika faktorer spelar in 

på hur ett barn kan agera i samspelet med andra barn. Detta gör i sin tur att pedagogerna 

lägger problemet i sitt eget knä och försöker hitta framgångsrika lösningar. 
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6. Uppsatsens styrkor och svagheter 
I det här avsnittet kommer metoddiskussionen att läggas fram utifrån den metod som valts och 

proceduren i undersökningen.  

 

Pedagoger i förskolan valdes att intervjuas eftersom det var deras tankar om barn med 

svårigheter i sitt sociala samspel som efterfrågades.  Eftersom jag själv jobbar som 

förskollärare har det funnits en medvetenhet om den egen förförståelse när undersökningen 

utfördes. Arbetet i förskolan är väl känt av mig som författare och ett neutralt förhållningssätt 

användes därefter för att inte påverka de intervjuade men det finns en medvetenhet om att 

mina egna erfarenheter kan ha påverkat resultatet. Det finns också en risk att analysen 

vinklades efter mina erfarenheter.  

Några av pedagogerna som deltog i undersökningen var tidigare kända av mig och detta 

kan naturligtvis ha påverkat resultatet. Det kan ha fått till följd att de intervjuade inte la fram 

alla sina synpunkter men det kan också ha gjort att de intervjuade kände sig avslappnade och 

gav utförligare svar.  

I missivbrevet fick respondenterna information om syftet med undersökningen men 

respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg. Detta kan både ha för- och 

nackdelar. Det kan ha gjort att de intervjuade inte gavs tillräckligt med förberedelsetid för att 

ge utförliga svar men det kan också ha bidragit med att resultatet är baserat på 

respondenternas egna åsikter och inte på faktagranskning inom området.  

Halvstrukturerade intervjuer användes vilket innebär att följdfrågorna bestäms beroende 

på respondentens svar av huvudfrågorna. Även om det var huvudfrågans tema som låg till 

grund kan det ha gjort att vissa av de intervjuade kunde utveckla sina svar mer än andra. Mitt 

val att genomföra två pilotintervjuer för att kontrollera frågorna och min egen intervjuteknik 

anses dock stärka studiens tillförlitlighet.  

Delar av intervjuerna transkriberades sedan efter de förutbestämda kategorierna och 

med detta tillvägagångssätt kan det finnas en risk att någon väsentlig del av resultatet inte 

framkommer. Eftersom uppsatsens forskningsfrågor låg till grund för de olika kategorierna 

anses dock att resultatet som redovisats är det väsentliga för den här undersökningen. 

Intervjuerna genomfördes ostört i avskilda rum men eftersom jag själv jobbar inom 

förskolan finns en förståelse för hur pressad situationen kan vara på avdelningarna. Det kan 

ha lett till att jag kände mig lite stressad och på så sätt påverkat både respondenten och 

därmed resultatet.  

Med studien finns inte avsikten att generalisera resultatet att gälla för andra förskolor. 

För att kunna generalisera ska urvalet vara ett stickprov som representerar hela populationen 

(Fejes, 2009). Mitt urval är begränsat till ett område i mälardalsregionen och är därför inte 

representativt för en hel population.  

7. Konklusion 
Nedan kommer slutsatserna av undersökningen att presenteras och en kort sammanfattning av 

resultatet får inleda konklusionen. 

Syftet med min undersökning var att få fördjupad förståelse av hur pedagoger i 

förskolan definierar och jobbar med barn med svårigheter i sociala samspel. De huvudsakliga 

resultaten som framkommer i denna uppsats kommer nu att presenteras. Pedagogerna 

definierar barn med svårigheter i sociala samspel främst utifrån hur miljön påverkar men 

också utifrån att barnet har svårigheter inom sig själv. De lyfter fram att barnet kan uppvisa 

ett utagerande eller inåtvänt beteende där det senare är lättare att missa. Förekomsten av barn 

med sociala samspelssvårigheter upplevs ha ökat genom åren och att det finns tre till fem barn 
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i en barngrupp som har dessa svårigheter. De arbetssätt som nämns vara de mest effektiva 

med barn som har svårigheter i sitt sociala samspel är dels ett proaktivt arbetssätt där miljöns 

betydelse och en närvarande pedagog framhävs. Det andra arbetssättet är det reaktiva arbetet 

då kunskaper om svårigheterna och en handledande pedagog lyfts fram. Det nämns vissa 

hinder i arbetet med barn med sociala samspelsvårigheter och det är personalbrist och för 

stora barngrupper.  

De slutsatser som kan dras efter att ha genomfört undersökningen, analyserat och 

diskuterat resultatet utifrån teorin kommer nu att presenteras. Pedagogerna diskuterar barnens 

svårigheter utifrån system, anknytnings- och sociala inlärningsteorin. Det visar på en förmåga 

att se på svårigheterna med samspel ur ett brett perspektiv och ur flera olika synvinkar. De 

metoder som framkommer är både proaktiva och reaktiva. Detta tyder på att pedagogerna 

både är medvetna om vikten av att ligga steget före och även ha genomtänkta metoder för att 

kunna hjälpa barnen på bästa sätt när det uppstår svårigheter i det sociala samspelet.  

Barn med sociala samspelssvårigheter är något som finns i varje barngrupp i 

undersökningen. Den siffra som omtalas är tre till fem barn per barngrupp. Det som nämns 

som en begränsande faktor avseende barn med sociala samspelssvårigheter är bland annat 

tidsbrist och alltför stora barngrupper. En slutsats blir då att även om viljan och kunskaperna 

finns är detta hindrande faktorer som försvårar för pedagogerna när det gäller barn med 

svårigheter i sociala samspel. 

8. Specialpedagogisk relevans 

Specialpedagogisk forskning kan ha som mål att undersöka och analysera hur det 

specialpedagogiska området ser ut i verkligheten samt inbegripa tidigare forskning inom 

området (Skolverket, 2002). Specialpedagogikens ideologi bygger på barnkonventionen och 

Salamancadeklarationen (Ahlberg, 2009).  I Salamancadeklarationen påpekas det att det är 

viktigt att på ett tidigt stadium identifiera, göra bedömningar och ge stimulans till de barn som 

har särskilda behov. Tillsynen av barn upp till sex år bör därför utvecklas för att stärka 

barnens fysiska, intellektuella och sociala utveckling (Salamancadeklarationen, 1996). 

Undersökning anses därför ha stor relevans inom det specialpedagogiska området.  

9. Fortsatt forskning  
Syftet med undersökningen var att få fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan 

definierar och jobbar med barn med svårigheter i sociala samspel. Det som bland annat 

framkommer i undersökningen är att pedagogerna visar en förmåga att se barns svårigheter 

med det sociala samspelet ur ett brett perspektiv och ur flera olika synvinklar. En av 

slutsatserna i min undersökning är dock att tidsbrist och alltför stora barngrupper är en 

begränsande faktor avseende barn med sociala samspelssvårigheter. Den tidigare forskningen 

inom det området var lite mostridig. Det skulle därför vara intressant att göra undersökningar 

i barngrupper där det förekommer olika antal barn för att göra jämförelser och därmed se om 

gruppstorleken påverkar hur många barn som uppvisar svårigheter med sitt sociala samspel.  

I undersökningen valdes att göra intervjuer eftersom pedagogernas uppfattningar var det 

intressanta. Ett problem med att använda intervju som ett insamlingsverktyg av information 

kan vara att det egentligen inte säger så mycket om hur det ser ut i verkligheten (Ahrne & 

Svensson, 2012). I en annan studie skulle det därför vara intressant att jämföra det synsätt och 

metoder som pedagogerna beskriver med observationer från praktiken. 
 
  



 
 

22 
 

10. Referenslista 

10.1 Tryckta källor  

Ahlberg, A. (2009). Specialpedagogisk forskning en mångfasetterad utmaning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ahrne, G., & Svenson, P. (2012). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

 

Arslan, E., Durmusoglu-Saltali, N., & Yilmaz, H. (2011). Social skills and emotion and 

behavioral traits of preschool children. (Social behavior and personality, vol.  39, nr. 9, pp. 

1281-1288) Konya, Turkey: Selçuk University.  

 

Ashiabi, S, Godwin. (2007). Play in the Preschool Classroom: Its Socioemotional 

Significance and the Teacher’s Role in Play. (Early Childhood Education Journal, Vol. 35, 

Nr. 2). Netherlands: Springer. 

 

Backman, J.(2010). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brodin, M., & Hylander, I. (1997). Att bli sig själv. Stockholm: Liber. 

 

Drugli, M.-B. (2003). Barn vi bekymrar oss om. Stockholm: Liber. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Folkman, M.-L. (1998). Utagerande och inåtvända barn. Stockholm: Runa förlag. 

 

Folkman, M.-L., & Svedin, E. (2003). Barn som inte leker. Stockholm: Runa förlag. 

 

FOU-rapport 1999:10. De bortvalda barnen. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, forsknings 

och utvecklingsenheten. 

 

Gerland, G., & Aspeflo, U. (2009). Barn som väcker funderingar. Enskededalen: Pavus 

utbildning AB. 

 

Graves, S. L., & Howes, C. (2011). Ethnic Differences in Social-Emotional Development in 

Preschool: The Impact of Teacher Child Relationships and Classroom Quality.( School 

Psychology Quarterly Vol. 26, No. 3, pp 202–214) United states: No child left behind act of 

2001. 

 

Gustavsson, B. (2003). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hart, S., & Schwartz, R. (2010). Från interaktion till relation. Stockholm: Liber. 

 

Hartas, D. (2011). Children´s language and behavioural, social and emotional  difficulties 

and prosocial behavior during the toddler years and at school entry. (British journal of 

specialeducation, vol. 38, nr. 2.) Oxford: Blackwell publishing. 

 

Juul, J., & Jensen, H. (2010). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: Liber. 



 
 

23 
 

Karlberg, M. (2011). Skolkomet. Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat 

ledarskap i klassrummet. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Kinge, E. (2000). Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (1992). I lekens värld. Stockholm: Liber. 

 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet I kvalitativa studier. (Nordisk pedagogik, vol. 25, nr. 1, s. 16-

35). Linköping: Linköpings universitet.  

 

Nilholm, C. (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nordahl, T., Sorli. M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2010). Att möta beteendeproblem bland 

barn och ungdomar. Stockholm: Liber. 

 

Ogden, T. (2001). Social kompetens och problembeteende i skolan. Stockholm: Liber. 

 

Pape, Kari. (2000). Social kompetens i förskolan –att bygga broar mellan teori och praktik. 

Stockholm: Liber.  

 

Perris, C. (1996). Ett band för livet. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Persson, B. (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken. Göteborg: Göteborgs 

universitet. 

 

Rackkstang Eck, O., & Rognhaug, B. (1995). Specialpedagogik I förskolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Rescorla, L., Achenbch, T., Ivanova, M., Harder, V., et al. (2011). International comparisons 

of behavioral and emotional problems in preschool children: Parents reports from 24 

societies. (Journal of clinical child and adolescent psychology, vol 40, nr 3, pp 456-467). 

London: Routledge. 

 

Ronhovde, L.- I. (2006). Om de bara kunde skärpa sig. Lund: Studentlitteratur. 

Rosenqvist, M.M. & Andrén M.(2006) Uppsatsens mystik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

Sandberg, A. (2009). Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandberg, A., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2010). Special 

Support in Preschools in Sweden: Preschool staff’s definition of the construct. (International 

Journal of Disability, Development and Education, vol. 57, nr. 1, pp. 43–57). London: Taylor 

& Francis. 

 

Schultz, B., Richardson, R., Barber, C., & Wilcox, D. (2011). A preschool pilot study of 

connecting with others: Lessons for teaching social and emotional competence. (Early 

childhood education journal, vol. 39, pp. 143-148). Wayne: Wayne state university.  

 

Skolverket. (1998). Läroplanen för förskolan, LPFÖ 98 reviderad 2010. Stockholm: 

Skolverket.   



 
 

24 
 

 

Skolverket. (2002). Specialpedagogisk forskning– en kritisk granskning i ett 

omvärldsperspektiv. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2012). Pedagogisk omsorg. Stockholm: Skolverket. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Swaim-Griggs, M., Glover-Gagnon, S., Huelsman, T., Kiddler-Ashley, P., &  Ballard, M. 

(2009). Student-teacher relationsships matter: Moderating influences between temperament 

and preschool social competence. ( Psychology in the Schools, Vol. 46 nr 6, pp 553-

567).Virgina: Wiley. 

 

Swit, C., & McMaugh, A. (2012). Relational aggression and prosocial behaviours in 

Australian preschool children.(Australasian journal of early childhood Vol. 37, nr 3, pp 30-

34). Sydney: Macquarie University. 

 

Woolfolk, A. (2003). Educational psychology. New Jersey: Pearson. 

 

Ytterhus, B. (2003). Barns sociala samvaro-inklusion och exklusion i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ziv, Y. (2012). Social information processing patterns, social skills, and school readiness in 

preschool children. (Journal of Experimental Child Psychology Vol 114, pp 306–320). Haifa, 

Israel: University of Haifa. 

10.2 Internet/Webb 

Expressen (2013, mars, 17). Barngrupperna växer i Sveriges förskolor. Hämtad april 5. 2013, 

från http://www.expressen.se/nyheter/barngrupperna-vaxer-i-sveriges-forskolor/ 

 

God forskningssed, Vetenskapsrådet (2011). Codex-Regler och riktlinjer för forskning. 

Hämtad 24 februari, 2013, från 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forsknin

gssed+2011.1.pdf 

 

Salamancadeklarationen (1996). Hämtad april, 8. 2013, från    

http://www.unesco.se/shared/document/skrifter/Salamanca-deklarationen%20Nr4-1996.pdf 

 

SCB. Fler barn men inte fler vuxna. Hämtad april 2, 2013, från 

http://www.scb.se/Pages/Article____332786.aspx 

 

Skolverket, Allt fler stora barngrupper i förskolan. Hämtad juni 3. 2013, från 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4317/2.2552/allt-fler-stora-

barngrupper-i-forskolan-1.127558 

 

Svenska dagbladet (2011, 16 maj). Den fria leken är nästan fånigt hyllad. Hämtad februari 23, 

2013, från http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/den-fria-leken-ar-nastan-

fanigt-hyllad_6163559.svd 

 

 

http://www.scb.se/Pages/Article____332786.aspx
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4317/2.2552/allt-fler-stora-barngrupper-i-forskolan-1.127558
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4317/2.2552/allt-fler-stora-barngrupper-i-forskolan-1.127558


 
 

25 
 

Uppslagsverk på internet: 

 

Proaktiv. I Nationalencyklopedin. Hämtad, mars, 6, 2013 från 

http://www.ne.se/sok?q=proaktiv 

 

Reakiv. I Nationalencyklopedin. Hämtad, mars, 6, 2013 från http://www.ne.se/sok?q=reaktiv 

 

http://www.ne.se/sok?q=reaktiv


 
 

26 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Titel: 

 

Ålder: 

 

År i yrket: 

 

Vilka åldrar jobbar du med just nu? 

 

Antal barn i din barngrupp? 

 

Definition av begreppet: 

 

Hur skulle du beskriva ett barn som har svårigheter med samspelet? 

 

Hur kan du se att barnet har de här svårigheterna? 

 

Hur ofta förekommer det här problemet i en barngrupp (Hur många barn i din nuvarande  

barngrupp kan du se har de här problemen)?  

 

Vad tror du att de här svårigheterna kan bero på? 

 

Kan du beskriva en situation där det kan förekomma? 

 

Arbetssätt: 

 

Hur skulle du hanterara den ovan nämnda situationen? 

 

På vilket sätt kan du som pedagog hjälpa de här barnen? 

 

Kan du beskriva något sätt att arbeta med barngruppen för att förebygga sådana här problem? 

 

Finns det något i din arbetssituation som försvårar för dig som pedagog i arbetet med barn 

med dessa svårigheter? 
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Bilaga 2 

 
En kvalitativ studie om pedagogers kunskaper i förskolan när det gäller barn med 

samspelsvårigheter 

 

Jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet och skriver nu under våren min 

magisteruppsats som är inriktad på barn med samspelsvårigheter i förskolan. 

 

I Läroplanen för förskolan (1998) beskrivs det att: Arbetslaget ska stimulera barnens samspel 

och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra” (s. 9). 

 

Det här skulle kunna tolkas som att det är upp till pedagogerna på förskolan att finnas 

närvarande för att kunna hjälpa dessa barn att komma vidare och utvecklas. Det blir därför 

viktigt för pedagogerna att ha tillräckligt med kunskaper för att kunna hjälpa de barn som har 

svårigheter med samspelet men hur ser det ut i praktiken? 

 

Syftet med min undersökning är därför att få fördjupad förståelse för hur pedagoger i 

förskolan jobbar med barn med svårigheter i sociala samspel. 

 

I min undersökning ska jag intervjua ett antal pedagoger. Jag skulle därför nu vilja be dig om 

din tillåtelse att få kontakta fyra förskollärare på en av dina förskolor. 

 

Pedagogerna som deltar kommer att vara anonyma. Det innebär att det inte kommer att 

nämnas några uppgifter om denne eller om förskolan i uppsatsen. Studien är såklart frivillig 

och den pedagog som deltar kan välja att avbryta sin medverkan. 

 

Maila eller ring mig så att jag vet om jag har ditt samtycke att ta kontakt med pedagogerna. 

Vid frågor hör gärna av dig! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Pettersson   Martin Karlberg 

Tel: XXXXXXXX   Lektor i specialpedagogik, MDH 

Mail: XXXXXXX    Mail: XXXXXX 

Tel: XXXXXXX 
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Bilaga 3 

 

En kvalitativ studie om pedagogers kunskaper i förskolan när det gäller barn med 

samspelsvårigheter 

Jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet och skriver nu under våren min 

magisteruppsats som är inriktad på barn med samspelsvårigheter i förskolan.  

I Läroplanen för förskolan (1998) beskrivs det att: Arbetslaget ska stimulera barnens samspel 

och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra” (s. 9). 

Det här skulle kunna tolkas som att det är upp till pedagogerna på förskolan att finnas 

närvarande för att kunna hjälpa dessa barn att komma vidare och utvecklas. Det blir därför 

viktigt för pedagogerna att ha tillräckligt med kunskaper för att kunna hjälpa de barn som har 

svårigheter med samspelet men hur ser det ut i praktiken? 

Syftet med min undersökning är därför att få fördjupad förståelse för hur pedagoger i 

förskolan jobbar med barn med svårigheter i sociala samspel. 

I min undersökning ska jag intervjua åtta förskollärare och undrar nu därför om du vill delta i 

min undersökning. Jag beräknar att intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och bandspelare 

kommer att användas för mitt eget minnes skull. 

Pedagogerna som deltar kommer att vara anonyma. Det innebär att det inte kommer att 

nämnas några personliga uppgifter om dig eller förskolan i uppsatsen. Studien är såklart 

frivillig och du som deltar kan närhelst välja att avbryta din medverkan. 

Vid frågor hör gärna av dig! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Pettersson   Martin Karlberg 

Tel: XXXXXXXX   Lektor i specialpedagogik, MDH 

Mail: XXXXXXX    Mail: XXXXXX 

Tel: XXXXXXX 

   


