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ABSTRACT 

The purpose of this study has been to describe and analyze how seven Swedish preschool 
teachers and two special education teachers think and work with children who show a lack of 
social skills. The study method has been semi-structured interviews with the educators which 
have been analyzed and sorted under different themes/categories. The theoretical framework 
used in this study is sociocultural, relational and categorical perspectives. These perspectives 
have been chosen in order to better understand how teachers see their role in supporting 
children in need of special support. The environment in the preschool is found to be of great 
help and the teachers’ approach is of great importance.  

The research emphasizes the importance of integrating thinking, feeling and behavior. Social 
skills are an important part of the pre-school assignment. The children have to learn how to 
cooperate and empathize with others. The result of the study shows that children’s skills in 
playing and taking turns are the biggest issues in the daily activities. The teachers see an 
important task in helping children achieve social competence and helping children translate 
their emotions. The special education team assists greatly in the preschool teachers’ work 
with children in need of special support. 
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1. Inledning 

Granlund (2009) påvisar i sin avhandling att brister i de sociala färdigheterna är det som mest 
påverkar barnets möjligheter till att fungera såväl i förskolan som senare i skolan. Förskolan 
är ett ställe där barnen ofta upplever trygghet, gemenskap och vänskap framhåller han. Det är 
även i förskolan som det livslånga lärandet börjar där lek, lärande, samspel och engagemang 
bildar en helhet. Dock ökar kraven på förskolans pedagoger med större barngrupper och fler 
barn som inte knäckt koderna i lek och samvaro med andra barn och vuxna. Nordin Hultman 
(2006) argumenterar i sin avhandling att allt fler barn konstateras vara i svårigheter när det 
gäller att klara av den vanliga pedagogiken. Pedagogerna anser att en större andel av barnen 
visar brister i empati och problem i det sociala samspelet och behovet av specialpedagogik 
anses därför öka.   

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98-, (rev.2010) poängteras att barn erövrar kunskap genom 
leken och genom sitt sociala samspel. Förskolan ses som en social och kulturell mötesplats 
där barnen ska stimuleras till att ta initiativ som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens. Förskolan ska arbeta för att stärka barnens medkänsla och deras inlevelse i andras 
situation och den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn. De vuxna som möter 
barnen ska se varje barns möjligheter och engagera sig i samspelet med barnen, både enskilt 
och i barngruppen. Pedagogerna ska stimulera och ge barnen stöd i deras sociala utveckling.  

Barn med funktionsnedsättningar och utvecklingsförseningar kan behöva en kombination av 
hjälpmedel, anpassningar av miljön och utveckling av färdigheter. Bilder kan vara ett stöd för 
barn som inte kan läsa av de sociala koderna för lek och samvaro. Förmågan att förstå att 
andra människor tänker och känner annat än det man själv känner och tänker är viktigt. Ett 
barn kan förstå en bild och ett tecken bättre än om man bara ger muntliga instruktioner (se 
Gerland & Aspeflo, 2009; Granlund 2009). 

Björck-Åkesson och Lillvist (2009) fokuserar på vikten av att uppmärksamma hur barn 
samspelar med varandra och att detta måste ställas i relation till barnets självutveckling. Det 
är i samspelet med andra som barnet lär känna sig själv, får förståelse för sig själv som egen 
individ och kan utveckla sociala roller. För vissa barn är det lätt att leka med andra barn. För 
andra är samspelet med andra och dess regler mer svårdefinierade, vilket innebär att ett 
fungerande samspel med andra inte är lika automatiskt. Vissa barn vet inte hur de bör ta 
initiativ och behöver lära sig bra strategier för att påbörja en lek. Lillvist poängterar tillgången 
till sociala situationer där barnen får leka som viktigt och där vänskapen byggs upp mellan 
barnen. 

I nationell forskning framhåller Aksoy och Baran (2010) barnens sociala kompetens som ett 
viktigt verktyg för att skapa relationer. De lyfter fram barns färdigheter som att lyssna på 
andra, samtala och förstå andras känslor.  
 
Det finns lite forskning och dokumentation kring vilka metoder som tillämpas i förskolan i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd menar Sandberg och Norling (2009). Genom de 
föreläsningar och den litteratur som jag fördjupat mig i har vikten av tidiga insatser i 
förskolan varit en återkommande punkt. Det har däremot inte varit lika tydligt hur och vilka 
insatser som ska göras för att hjälpa dessa barn att träna sin sociala förmåga.    

Det finns en osäkerhet kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Många pedagoger 
känner att de inte har kompetensen att möta dessa barn vilket är något som jag sett under mina 
år som förskollärare. I det här arbetet har jag därmed valt att fokusera på pedagogernas arbete 
med barn i behov av särskilt stöd i det sociala samspelet.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur förskollärare och specialpedagoger 
tänker och arbetar inom förskolan med barn i svårigheter i det sociala samspelet med andra. 
Vidare kommer olika hjälpmedel i detta arbete att fokuseras. 

Frågeställningar: 

• Hur kan svårigheter i socialt samspel yttra sig i förskoleverksamheten? 
• Hur kan arbetet med att stärka barn i svårigheter i sociala samspel se ut? 
• Vilka tankar och synsätt ligger bakom detta arbete? 
• Vilka hjälpmedel finns/används för att stärka barns sociala samspel i förskolans 

dagliga verksamhet? 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet inleder jag med att förklara begrepp som barn i behov av särskilt stöd och 
socialt samspel som är centrala begrepp i min undersökning. Vidare vad skollag (SFS 
2010:800) och läroplan för förskolan (Skolverket 2010) poängterar som viktigt. Därefter 
kommer en litteraturgenomgång och de teoretiska utgångspunkter som används att beskrivas. 

2.1. Definition av centrala begrepp och avgränsningar 

2.1.1. Barn i behov av särskilt stöd 
Det ingår i vårt uppdrag i förskolan att se till varje barns olika behov och förutsättningar. Det 
är främst genom att hjälpa och stötta där det behövs för att alla barn ska känna sig trygga och 
få känna sig delaktiga. Jag har valt att inte begränsa min undersökning genom att titta på barn 
med någon särskild sorts funktionsnedsättning. Istället har valet fallit på att titta på alla barn i 
svårigheter i att läsa av de sociala koderna i lek och samvaro med andra. Det är 
förskollärarnas och specialpedagogernas upplevelser av barn i behov av särskilt stöd som 
ligger till grund för min uppsats. Jag har även valt att skriva barn i svårigheter och inte med 
svårigheter för jag vill lägg tonvikten på att problemen inte tillskrivs barnet utan hela miljön. 

Skolverket (2005) beskriver barn i behov av särskilt stöd så här 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart 
avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några 
behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Barns 
behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan 
behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan (s.33). 
 

Gerland och Aspeflo (2009) påpekar att det inte är förskolans uppdrag att ställa diagnoser. 
Men att förskolans uppgift är att förstå och underlätta i barnens sociala interaktion med andra 
genom att hjälpa barnen i deras utveckling.  

Lutz (2006) poängterar att pedagoger huvudsakligen påtalade två skäl till att definiera barn i 
behov av särskilt stöd i hans intervjuer. Dels kunskapen för hur de ska bemöta barnet 
pedagogiskt men också hur de skulle frigöra tid för att arbeta specifikt med ett barn som enligt 
bedömning inte kan nå full utveckling i den ordinarie verksamheten.  

2.1.2. Socialt samspel 
Lillvist (2009) betonar att olika forskning har försökt klargöra vad social kompetens 
egentligen är vilket har visat sig ändrats genom åren. Hon framhåller att idag ligger fokus på 
sociala färdigheter, att upprätthålla relationer och att man kan agera efter lämpliga 
bedömningar. 

Thuen, Bru och Ogden (2007) understryker däremot att genom att komma överens med 
jämnåriga kontakter knyts vänskap och man blir socialt accepterad. Social kompetens är barn 
och ungas kapacitet till att integrera tänkande, känslor och beteende för att lyckas med sociala 
uppgifter och utveckla sig positivt. I sociala färdigheter räknas samarbete, självkontroll, 
empati, ansvarstagande och förmågan att hävda sig själv under möten med andra. Sociala 
färdigheter används när de efterfrågas, uppmuntras och bekräftas framhåller de. 
 
Förskollärares och specialpedagogers syn på socialt samspel och vilken betydelse de lägger i 
begreppet samt vilken syn på barn i svårigheter de benämner är grunden i mitt arbete.  
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2.2. Styrdokument 
I Skollagen kapitel 8 § 2 och Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010) står det att förskolan 
ska erbjuda trygghet och stimulera barns utveckling. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. I läroplanen står 
det även att  

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation” (Skolverket 2010, 4) 

Förskolan ska främja kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatta 
studier (SFS 2010:800). 

Förskolans verksamhet ska stimulera barnen att ta egna initiativ som utvecklar deras 
kommunikativa och sociala kompetens. I förskolan ska barnen möta vuxna som engagerar sig 
i samspelet med både grupp och enskilda barn. Det poängteras också att barnen genom lek 
och socialt samspel erövrar kunskap. Genom samspelet kan barnen med hjälp bearbeta 
konflikter och respektera varandra (Skolverket, 2010). 

2.3. Litteraturgenomgång 
För att hitta avhandlingar och internationell forskning som berör ämnet har sökmotorn Google 
Scholar samt Umeå Universitetbiblioteks sökmotor används. Litteratur har även sökts på 
biblioteket. I första hand är det studiens nyckelord använts som sökord. 

2.3.1. Hur yttrar sig svårigheterna  
Johannessen (1997) påpekar att dessa barn som visar svårigheter i sociala samspel lätt blir 
avvisande och förbisedda och att de saknar färdigheter i hur de ska komma med i en lek. I den 
sociala samvaron måste barnet vara inriktat på både innehållet och på reglerna för 
kommunikation som t.ex. att vänta på sin tur, lyssna osv. Detta kan vara svårt. Vissa barn 
beskrivs som att de saknar medkänsla med och om andra. I socialt samspel krävs en balans 
mellan att ge och ta intryck och initiativ. Forskning av Jonsdottir (2007) påvisar att mellan två 
och fyra procent av barnen inte väljs eller väljs bort i leken p.g.a. av otillräcklig social 
kompetens, till exempel sociala egenskaper och sociala färdigheter. Låtsaslek har befunnits 
vara en viktig komponent i utvecklingen av ett barns sociala kompetens.  
 
Björck-Åkesson (2009) framhåller i sin avhandling att svårigheter i samspel med de andra kan 
innebära att barnet har svårt att uttrycka sig, de andra har svårt att förstå denne samt att barnet 
inte hör eller kan tolka vad de andra barnen säger. Vissa barn vet inte hur de ska ta initiativ 
och behöver lära sig detta. För att barnen ska få förutsättningarna till detta poängteras 
pedagogernas roll att hjälpa barnet till bra strategier för att påbörja samspel. 

Markström (2010) belyser i sin forskning att i förskolan förväntas varje barn delta och 
upprätthålla goda sociala relationer både med andra barn och vuxna. Vissa barn i hennes 
studie uppvisar en brist på intresse av kamrater. De vill hellre vara ensamma. Dessa barn 
beskrivs som att de gör fel saker vid fel tidpunkt och plats, att de inte är empatiska och sociala 
i jämförelse med sina kamrater.  Mot denna bakgrund krävs att barn idag måste vara socialt 
aktiva men inte alltför aktiva. 

Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) poängterar att kognitiva faktorer spelar en viktig 
roll vid beteendeproblem. Särskilt vad gällande bristande färdigheter på det verbala området 
samt bristande förmåga att planera och förutse reaktioner eller konsekvenser av sitt eget 
handlande. Det är en viktig del och handlar om att kunna vänta på sin tur och att 
kompromissa. 
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I Aksoy och Barans (2010) studier har det framkommit att för att kunna möjliggöra sociala 
relationer och behålla dem krävs social kompetens. Detta är ett verktyg för att skapa sociala 
relationer och att behålla befintliga sociala relationer. Det som barnet lär sig under de första 
åren vad gäller social kompetens har både långsiktiga och kortsiktiga effekter. Sociala 
färdigheter är bl.a. att hjälpa, be om hjälp eller information, tacka, be om ursäkt, inleda en 
konversation i något ämne, svara på frågor, följa regler, vänta på sin tur och att samarbeta. 
Barn tränar dessa förmågor redan i förskolan i sin kommunikation och interaktion med 
jämnåriga och med andra personer i sin närhet. Därför är det viktigt att stödja sociala 
färdigheter i förskolan betonar Aksoy och Baran. På grund av att sociala färdigheter är 
föränderliga, menar Aksoy och Baran, är det av vikt att pedagogerna medvetet framhåller och 
tränar barnens sociala kompetens i den vardagliga verksamheten.  

Hotulainen och Lappalainen (2011) visar i sin forskning att under förskoleåldern utvecklar 
barn ett antal socio-emotionella kompetenser som utveckling av känslor, förståelse och 
reglering av känslor, utveckling av självständighet och tillit, självkänsla, utveckling av empati 
och sympati. Dessa kompetenser ses som grunden till välbefinnande genom hela livet. De 
viktiga milstolparna som utvecklas genom förskoleåldern är självkännedom och ökad förmåga 
att förstå andra. De ser i sin forskning kopplingarna mellan socioemotionell problematik och 
försenad språkutveckling. Främst senare i skolan leder detta till att barnen har svårigheter att 
bilda sociala relationer och att uppnå inbördes godkännande. 

Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) benämner inlärningen av sociala färdigheter, som att 
lyssna, visa hänsyn, ge positiv återkoppling och ta initiativ som avgörande för den sociala 
integrationen. Istället för att barnen ska komma utanför gemenskapen i gruppen är det viktigt 
att lära barnen samarbete och ömsesidig hjälp vänner emellan.  

2.3.2. Hur kan arbetet med att stärka barn i svårigheter se ut 
Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) påvisar att en undervisning som är förankrad i 
barnets verklighet oftast är mer effektiv. De fokuserar på att barn hela tiden vill förstå och se 
mönster i sin tillvaro. En förutsättning för att förstå andras beteende är ha förmågan att förstå 
att andra människor tänker och känner annat än det man själv känner och tänker. 

Människor som har bristande förmåga att förstå sociala situationer i vardagen med koder och 
normer som finns i samhället. Om en person inte följer de sociala normerna blir de ensamma, 
ses som udda och stängs ute från gemenskap (Andersson, 2002). 

Öhman (2003) menar att barn behöver hjälp att målande beskriva sin svåra situation och få 
förståelse för sin situation och hjälp att förstå varför det blir så många konflikter mellan 
honom/henne och de andra barnen. Det kan bero på många saker men det är något som barnet 
inte kan bemästra på egen hand och som kan leda till en känslomässig kris. Det kan vara allt 
från en jobbig skilsmässa till att barnet är i en utvecklingsperiod som innebär ett starkt 
känslotryck. Hon menar att om barn ges möjligheter att utveckla sin förståelse för olika sätt 
att uttrycka samma känsla ökar barnets förmåga att känna igen ett känslouttryck hos en annan 
människa. 

Öhman (2003) betonar att det är under barnets andra och tredje levnadsår som barnet blir allt 
skickligare på att samspela med sin omgivning. Både den kognitiva och känslomässiga 
utvecklingen sätter fart på barnets sociala kompetens att integrera med sin omgivning. I leken 
utvecklas barnets empatiska förmåga om de vuxna ger barnen de förutsättningar de behöver. 
Att vara en förebild i hur vuxna är mot varandra och hur vi vuxna är mot barnen i de små 
vardagliga situationerna lär barn känna empati. Bemötandet av barnets känslouttryck är 
viktigt då barnet måste få bekräftelse för sina känslor och respekt från vuxna och barn. Om 
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barnet själv får utveckla sin förståelse för olika sätt att tänka, så ökar även barnets förståelse 
för hur andra känner. Om aggressionen blir för stor hos ett barn kan barnet bli rädd för sig 
själv. Därför är det viktigt att sätta gränser samtidigt som att man som pedagog tar hand om 
det som blivit för svårt för barnet att hantera på egen hand. För att stimulera förmågan till 
ömsesidigt tänkande fordras ett accepterande klimat. Pedagogen kan stimulera utvecklingen 
genom att ställa frågor som ” Hur tror du att det kändes för honom när…”, ” Hur skulle du 
känna om du…”. Det tar ofta lång tid att komma dit men det är en förmåga vi måste arbeta 
med och förfina och utveckla framhåller Öhman.  

Luttropp (2009), Björck-Åkesson (2009), Lillvist (2009) framhåller att samspel är något vi 
har tillsammans och att det har både mening och syfte för alla som deltar. Barn lär sig i lek 
och samarbete med andra och måste få sina känslor bekräftade. Relationsskapande och att 
vara tillsammans med andra är ett sätt att lära sig samspela, använda ord och symboler och att 
uttrycka tankar och bearbeta problem. 

Lillvist (2009) fokuserar på att bristen av socialt samspel med andra barn gör att barnen inte 
får möjlighet att träna upp sin sociala förmåga och etablera vänskapsförhållanden. För vissa 
barn är det lätt att leka med andra barn. För andra är samspelet med andra och dess regler mer 
svårdefinierade, vilket innebär att ett fungerande samspel med andra inte är lika automatiskt. 
Genom att ha tillgång till lekkamrater och känna sig betydelsefull och delaktig i leken stärks 
barnet självförtroende och personliga utveckling. Tillgång till miljöer och sociala situationer 
där barn kan leka och där de får stöd från omgivningen, ett stöd som är anpassat till deras 
förutsättningar och behov kan stärka barn i sociala aktiviteter poängterar Lillvist. 

I internationell forskning har det framkommit att barn som deltog i leken väsentligt 
förbättrade sin sociala interaktion och blev mindre störande under sexmånadersperioden då 
studien genomfördes (O´Connor & Stagnitti, 2011).  
 
Eilards studie (2010) visar på att vistelsen på förskolan har effekter på barnens kognitiva, 
emotionella och sociala förmågor. Det viktigaste är dock, framhåller hon, att pedagogerna haft 
samtal med barnen och att de kunnat närma sig barnen på deras nivå. Det är även viktigt att 
pedagogerna bryr sig om barnen och bygger relationer med dem. 
 
Flera andra studier i USA har visat på betydelsen av nära och goda relationer mellan barn och 
vuxna för framgång i förskola, kindergarten och skola. De finner till exempel att goda och 
nära relationer mellan lärare och barn har positivt samband med hur väl barnen är förberedda 
inför att börja kindergarten. De resultaten påvisar vidare att nära kontakter mellan barn och 
vuxna visar positiva samband i barnens självständighet och hur de senare lyckas i skolämnen. 
De finner också att nära relationer mellan lärare och barn leder till att färre barn blir klassade 
som barn i behov av specialpedagogiska insatser (Eilard, 2010). 

2.3.3. Vilka tankar och synsätt ligger bakom detta arbete 
Nordin Hultman (2006) betonar i sin avhandling att den senare delen av 1900-talet har 
inneburit att olika teorier om barns lärande, utveckling och socialisation har försökt betona 
samspelet mellan barnen och dess omvärld. Hon framhåller att alla sätt att idag bedöma barn i 
olika individuella utvecklingsplaner gör att barnet värderas och att avvikelser hos barnet 
uppmärksammas till en högre grad. Hon understryker att barnet beter sig annorlunda i olika 
sammanhang och miljöer. Barnen kan aldrig bli sedda utan ett sammanhang. Hon betonar att 
vi formas av omständigheter och att människan är en social varelse och står i ett 
samspelsförhållande till omvärlden.  
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Ett barn ”uppstår” med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, 
hinder och normer som olika miljöer och aktiviteter utgör (Nordin Hultman 2006, 183) 

Markström (2005) poängterar också vikten av personalens viktiga roll i bedömningen om vad 
den rätta utvecklingen är hos enskilda barn. Barnet kategoriseras och bedöms efter vad de är 
eller inte är, vad de kan eller inte kan.  

I likhet med detta framhåller Björck-Åkesson (2009) att den sociala miljön handlar om hur 
barnet bemöts och samspelet mellan barnet och de andra barnen och vuxna i förskolemiljön. 
Även hur situationer för lärande struktureras, uppläggning av aktiviteter och tidsplanering. 
Fokus ligger på miljön och att den kan skapa problem och att problemet inte ligger hos barnet.  

Det är många steg som måste fungera för att samspelet ska fungera framhåller Lillvist (2009). 
Barnet måste kunna påbörja samspel, upprätthålla samspel och samspelet måste också kunna 
avslutas på ett passande sätt. Det är i samspelet med andra som barnet lär känna sig själv, och 
får förståelse för sig själv som egen individ och kan utveckla sociala roller anser hon. 
 
I sin forskning poängterar Markström (2005) att barnen i förskolan bör få möjlighet att delta i 
ett socialt sammanhang med andra barn och vuxna. Förskolan betraktas av henne som en 
institution som kan skydda och hjälpa barn att bli sociala varelser. Ett samspel som binder 
samman strukturer och olika aktörer. Vidare understryker Granlund (2009) att information om 
i vilka situationer barnet klarar sig själv och i vilka situationer barnet behöver mer hjälp är 
väsentliga för pedagogerna. 

Connor och Fraser (2011) fokuserar på att social kompetens består dels av kognitiva 
färdigheter, bearbetning av social information och att reglera känslor i sin forskning. Social 
kompetens och självreglering är grundläggande färdigheter framhåller de. Social kompetens 
gör att barnen kan engagera sig och samarbeta med andra. De hävdar att social avkodning är 
starkt relaterad till utvecklingsresultat och utbildningsprogram för att stärka kognitiva 
färdigheter. Dessa har ofta utformats för äldre elever och få finns på förskolenivån. Att träna 
socioemotionella färdigheter i yngre åldrar är av växande betydelse menar de, då förskolan 
har potential att arbeta med att stärka barns sociala förmåga. 
 
Granlund (2009) vidhåller att pedagoger i förskolan har intuitiva kunskaper om hur ett barn 
fungerar i förskolan men behöver teorier och begrepp som gör att de klart kan beskriva 
vardagsproblem, ge förklaringar till vardagsproblem hos barnet och miljöns utformning.  

Sandberg och Nordling (2009) påpekar att det finns ytterst lite forskning och dokumentation 
kring vilka metoder som tillämpas i förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Tidsbristen och avsaknaden av handledning beskrivs som ett hinder. Personalen har inte tid 
eller utbildning att reflektera, diskutera och dokumentera de metoder de använder i sitt arbete 
menar de. Kompetensutvecklingen inom området barn i behov av särskilt stöd är bristfällig. 
De menar att kunskapen i förskolan blir ”tyst” kunskap då pedagogerna inte kan uttrycka vad, 
hur och varför de använder olika metoder. I Sandbergs och Nordlings (2009) studie upplever 
pedagogerna att de inte gör något unikt för barn i behov av särskilt stöd samtidigt som barnen 
som behöver mer får mer direkt eller indirekt stöd.  Ibland delas ansvaret upp mellan 
pedagogerna när barnet är så pass krävande framhåller Sandberg och Norling i sin avhandling. 
Det direkta stödet ses som närhet till barnen och trygghet i den vardagliga verksamheten. Det 
indirekta stödet utgår oftast från andra och stöd i den fysiska miljön som promenader i skog 
och mark.  
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2.3.4. Hjälpmedel för att stärka barns sociala samspel 
Nordin Hultman (2006) lyfter fram att vi inte kan se barnet utan sitt sammanhang. Det sätt 
pedagogerna ser på barnet, påverkar även barnet sätt att se på sig själv. Det handlar om att 
pedagogerna väljer att se barnen som bärande av problematiken eller om de kan se relationen 
mellan barnen och deras omvärld och miljöns betydelse. Hon poängterar både miljöns och 
materialets betydelse för om barnet ses som kompetent eller inte. Genom att anpassa 
materialet och möjligheterna till aktiviteten görs en skillnad menar hon. I hennes studie 
dominerar pedagogernas fokus på vad barnet inte klarar. Vi måste titta på hur barnen 
uppfattas och beskrivs av pedagogerna understryker hon.  

Andersson (2002) argumenterar för att använda seriesamtal mer då det bygger på en 
interaktion, ett samspel mellan alla inblandade. Med hjälp av serien delas händelseförloppet 
upp i sekvenser där man använder pratbubblor för varje person. Andersson framhåller att det 
är ett bra sätt att konkret visa hur man tar kontakt med andra barn och hur man kan leka. 
Många seriesamtal har sin grund i känsloreaktioner där barnen uppvisar svårigheter att 
hantera känslor och reagerar därför okontrollerat. Hon betonar att det är viktigt att stödja och 
ge ord på vad de olika känslorna står för. Barnen behöver få hjälp att få ordning i en 
känslomässig förvirring. Visuella bilder ger en tydlighet, hävdar hon vidare. 

More (2011) poängterar i sin forskning vikten av att arbeta med barnens sociala färdigheter i 
förskolan. De ligger till grund för barnets framgång i grundskolan. Hon skriver att många barn 
med utvecklingsförseningar har svårt att upprätthålla sociala färdigheter. Hon poängterar 
pedagogernas betydelse i arbetet med att utveckla barns sociala färdigheter. Genom 
seriesamtal eller sociala berättelser kan pedagogen, anser hon, ge barnet verktyg att förstå sin 
omgivning och situationer som annars kan vara svåra att förstå. Granlund (2009) betonar i sin 
avhandling att förmågan att tolka och förstå information från olika sinnen varierar mellan 
olika barn. Om ett barn förstår en bild och ett tecken bättre om man ger muntlig instruktion är 
det ett bra sätt. Samtidigt påpekar Granlund att behovet av samspel mellan kamrater och 
vuxna, bekräftelse från omgivningen och utmaningar efter behov är viktigt för alla barn.  

Gerland och Aspeflo (2009) menar att barn med funktionsnedsättningar och 
utvecklingsförseningar behöver en kombination av hjälpmedel, anpassningar av miljön och 
utveckling av färdigheter. Genom att konkret visa barnet vad som ska hända eller vad som 
förväntas och i efterhand hjälpa dem att reflektera kan vi underlätta deras vardag. 
Användandet av bilder för social förståelse och reflektion ger barnet något att fokusera på och 
hjälper barnet ett steg i taget.  Gerland och Aspeflo ser att ritprata som ett ovärderligt stöd för 
social förståelse men kan även göra pedagoger osäkra i början, vilket är helt normalt.  

2.4. Teoretiska utgångspunkter   
Specialpedagogik är ett ämne av tvärvetenskaplig karaktär med inslag av filosofi, sociologi, 
psykologi och pedagogik som också involverar vissa medicinska kunskaper. Ämnet 
specialpedagogik har studerats men man kan säga att det huvudsakligen skett inom medicin 
och psykologi. Jag kommer här att beskriva de teoretiska utgångspunkter jag använt i min 
studie och börjar med sociokulturellt perspektiv där Vygotskij, 1896–1934 (i Bråten, 1996) 
utvecklade idén om barns och även vuxnas lärande och utveckling som sker i samspel med 
omgivningen. Därefter beskrivs ett relationellt och kategoriskt perspektiv.  

2.4.1. Sociokulturellt perspektiv/Vygotskijs närmaste utvecklingszon 
Säljö (2000) belyser att i ett sociokulturellt perspektiv föds och utvecklas människan i 
samspel med andra. Barnet formas genom lek och olika former av samspel med omgivningen. 
Genom att agera och se omgivningens reaktioner lär vi oss hur vi ska vara. Det är 
kommunikation och språk som utgör kopplingen mellan barnet och dess omgivning. Språket 
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gör världen meningsfull framhäver han. Det ger oss redskapen att samspela med andra i olika 
aktiviteter. Kommunicera med andra och därigenom utveckla sin sociala, emotionella och 
kognitiva sida kräver att omgivningen tillhandahåller utmaningar. Den viktigaste lärmiljön är 
den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet poängterar Säljö. Det är när barnet är 
aktivt, fysiskt och engagerat i sin omgivning som det utvecklar sin förmåga, anser Säljö.  

Närmaste utvecklingszonen menar Vygotskij är vad en människa kan prestera ensam och vad 
en människa kan prestera med hjälp. Med rätt handledning kan ofta problem lösas 
tillsammans och människan ständigt utvecklas och förändras. Människan får genom sina nya 
erfarenheter nya redskap att behärska och dessa prövas genom att utsättas för nya situationer 
(Säljö 2000). Granlund (2009) bedömer att det är i den närmaste utvecklingszonen barnet 
lättast lär sig. I verksamheten kan man vidare observera och se vilka situationer som barnet 
behöver mer stöd och i vilka situationer som barnet klarar sig själv anser han. Vygotskij 
(Bråten, 1996) lyfter upp samspelet med andra som viktigt. Han hävdar att barn fungerar 
efterhand självständigt som de lärt sig av och tillsammans med andra. Han tittade mycket på 
de sociala sammanhang, där lärare och elev som han såg som kärnan i undervisningen. 
Genom vetskapen om var barnet befinner sig och kunskapen om vad man kan begära av 
barnet stimulerar man till lärande. 

Vygotskij ansåg att det är genom sociala och kulturella erfarenheter i samspel med andra som 
människan formas och genom denna interaktion lär vi oss av erfarenheter och hur vi agerar i 
dem. I ett sociokulturellt perspektiv utvecklar och lär människor genom deltagande i sociala 
verksamheter. Vi formas som sociokulturella varelser genom våra erfarenheter och dessa 
utgör basen för vårt tänkande och vårt inre tal. Internalisering, menar Vygotskij innebär att vi 
i vårt eget tänkande kan dra slutsatser om hur vi ska handla (Säljö, 2005).   

Erling (1996) poängterar lekens betydelse då den gör att barnet sträcker sig utanför sin egen 
proximala utvecklingszon och därigenom utvecklas. Något nytt uppstår och samarbetet och 
imitationen stärker barnets utveckling.  

På förskolan och skolan blir uppgiften att skapa möjligheter för barnet att röra sig från 
det som det kan, till det som det inte kan. (Erling 1996, 44) 

Vygotskij (i Bråten & Thurmann-Moe, 1996) hävdar att det är barnets samspel med 
omgivningen som är grunden till barnets utveckling som individ. Vygotskij betonade även 
pedagogernas kompetens som viktig, då det är de som sår fröet för vidare utveckling. 
Dialogen mellan lärare och elev är en god utgångspunkt för lärande. 

2.4.2. Relationellt och kategoriskt perspektiv 
Flera forskare försöker identifiera olika perspektiv inom det specialpedagogiska fältet. 
Perspektiven kan hos olika forskare ha olika eller likartad betydelse. Forskare som t.ex. 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) samt Ahlberg (2007) utgår från två olika 
perspektiv. Nilholm (2007) utgår från tre perspektiv inom det specialpedagogiska fältet.  
Även om perspektiven benämns olika bland flera forskare finns stora likheter dem emellan. 
Emanuelsson et al. (2001) beskriver att synen på specialpedagogik kan delas in i två 
perspektiv, det kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet är individinriktat 
och svårigheterna tillskrivs eleven hävdar de. Traditionellt sett har dessa svårigheter benämnts 
och bestämts med hjälp av diagnoser enligt en medicinsk-psykologisk modell. 
Specialpedagogikens tradition återfinns inom det kategoriska perspektivet.  
 
Om man ser på specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv är det, enligt Emanuelsson et 
al. (2001), viktigt att se vad som sker i förhållandet och interaktionen mellan olika aktörer. 



10 
 

Där är det inte den enskilde individens uppträdande eller beteende som ska stå i fokus utan 
man får betrakta svårigheterna ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv. Ett relationellt 
perspektiv innebär att förändringar i omgivningen förutsätts kunna påverka möjligheterna att 
uppfylla vissa krav eller mål. Vidare sägs att det relationella perspektivet förenklat kan 
uttryckas som elever i svårigheter medan det kategoriska står för elever med svårigheter.  
Tidsaspekten är viktig om man förstår specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv. Det 
handlar då om lösningar som innebär att hela utbildningsmiljön behöver studeras och att 
förekomsten av specialpedagogiska behov måste diskuteras. Det relationella perspektivet kan 
upplevas som obekvämt för att det inte löser akuta problem. Perspektiven, både det 
relationella och det kategoriska behövs enligt Emanuelsson et al. (2001). Ahlberg (2007) 
poängterar att ett barns svårigheter ofta ses som en relation mellan individens förutsättningar 
och omgivningens krav. Som en konsekvens av detta bör specialpedagogiken handla om att 
studera och analysera samspelet mellan individ och miljö på individ- grupp- organisations- 
och samhällsnivå. 
 
Nilholm (2007) använder sig av kritiskt och kompensatoriskt perspektiv. I det kritiska 
perspektivet bör den specialpedagogiska verksamheten ses relationellt enligt honom. 
Kategoriskt perspektiv kallas också kompensatoriskt (Nilholm, 2007) vilket innebär att det 
strävar efter att hitta problemgrupper, psykologiska och neurologiska förklaringar och 
skapande av metoder för att kompensera problemet. Specialpedagogen måste titta på vad som 
sker i mötet, i relationen, och inte i den enskilde individens handlande. Enligt detta perspektiv 
är eleven i svårigheter, dvs. att svårigheter uppstår för eleven i mötet med omgivningen. I 
detta perspektiv satsar specialpedagogen på att åtgärderna ska förebygga att eleven hamnar i 
svårigheter, istället för att tvingas ingripa akut när problemen är ett faktum, anser Nilholm. 
Nilholm använder sig även att ett tredje perspektiv som han benämner dilemmaperspektivet. 

Det kategoriska perspektivet kännetecknas enligt Emanuelsson et al. (2001) av att barn/elever 
kategoriseras utifrån ett normalitetstänkande och utsätts för särskilda åtgärder. Det framhålls 
enligt Ahlberg (2007) att den pågående specialpedagogiska forskningen huvudsakligen utförs 
inom det kategoriska perspektivet, inom vilket enskilda individer eller grupper av individer är 
föremål för studier.  
 
I den här studien kommer jag att använda mig av Emanuelsson et al. (2001) relationella och 
kategoriska perspektiv.  
 
3. Metod 
Jag kommer här att klargöra för de metoder jag använt och varför jag valt just dessa.  

3.1. Datainsamlingsmetoder 
Genom att använda intervjuer får jag syn på hur pedagogerna tänker och beskriver sin 
situation och för att kunna ställa följdfrågor. Jag har gjort individuella intervjuer. Mina 
intervjuer är kvalitativa då de hade ett bestämt fokus på hur förskollärarna och 
specialpedagogerna kan stärka barnens sociala förmåga. Där började jag formulera 
undersökningens syfte och frågeställning. Jag har utifrån syftet och frågeställningarna format 
en intervjuguide för att söka svar på mina frågeställningar enligt Kvale och Brinkmann 
(2009). 

En provintervju gjordes på en pedagog för att se om hon förstod frågorna och detta ledde till 
att några frågor ändrades enligt Kvale och Brinkmann (2009). Min handledare har även 
kommit med synpunkter på intervjuns utformning som jag har tagit till mig, främst i hur 
frågorna var uppbyggda. Syftet med den empiriska studien i denna uppsats är att beskriva och 
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analysera hur pedagoger arbetar kring barn i svårigheter i det sociala samspelet med andra 
barn och vuxna. Detta har jag gjort för att få en mer nyanserad bild av deras arbete med att 
stärka barnens sociala förmåga och för att få så uttömmande svar som möjligt (Johansson & 
Svedner, 2006).  

3.2. Urval  
Jag har valt att rikta min undersökning till förskollärare, vilket har varit ett medvetet val från 
min sida. Jag benämner alla i intervjuerna förskollärare samt specialpedagoger. När 
förskollärarna eller specialpedagogerna använder ordet pedagoger i sina beskrivningar har jag 
valt att använda detta i resultatdelen.  
 
Eftersom seriesamtal var något som jag var intresserad av så valde jag ut några förskollärare 
som arbetade med detta. Jag har använt mig av snöbollsurval enligt Bryman (2011) då jag 
initialt tog kontakt med några pedagoger som var relevanta och använde mig av dessa för att 
få kontakt med pedagoger vidare. Detta gjorde att några förskollärare som jag intervjuat 
arbetat mer med seriesamtal vilket var min utgångspunkt. Jag har intervjuat sju förskollärare i 
två olika kommuner. Förskollärarna har olika arbetserfarenheter och bakgrund som 
förskollärare. Två av dem arbetar på samma förskola, medan resterande arbetar på olika 
förskolor. Detta var ett medvetet val då jag ville ha spridning på resultatet. Om jag hade valt 
endast en förskola kunde detta ha färgat hur förskollärarna ser på barn i svårigheter. Alla är 
kvinnliga förskollärare.  
 
Specialpedagogerna mailades och jag fick två svar. Dessa två blev även mina respondenter. 
De arbetar i två olika elevhälsoteam i två olika kommuner. Jag ville även ha med 
specialpedagogernas syn och arbetssätt kring barn i svårigheter i det sociala samspelet för att 
ge en bredd på min undersökning. Sju förskollärare och två specialpedagoger intervjuades för 
studien. Beskrivningar av de intervjuade följer i början av resultatkapitlet. 

3.3. Genomförande 
Jag mailade mitt informationsbrev där jag har skrivit syftet och frågeställningarna till 
pedagogerna (Bilaga 1). Jag har använt mig av semistrukturerade individuella intervjuer, 
enligt Bryman (2011) dvs. intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, 
detaljerade frågor (Bilaga 2 & 3). På detta sätt utgick jag från några huvudfrågor. Detta gjorde 
jag för att kunna föra samtalet mer naturligt och låta den intervjuade själv i viss utsträckning 
styra i vilken ordning olika saker skulle komma upp. Syftet med intervjuerna var att få 
individens syn på sin verklighet och att få fritt berätta så mycket som möjligt.  
 
Ursprungligen hade jag idén att främst titta på seriesamtal, eftersom jag själv finner ett stort 
intresse i detta. Det visade sig dock att de flesta jag intervjuade inte använde sig av detta 
arbetssätt i sådan stor utsträckning som jag hade trott. Därför har jag bestämt mig för att titta 
på hjälpmedel i stort i arbetet med barn i svårigheter i det sociala samspelet med andra och 
ställt frågor om det. 

Min roll i intervjun har varit att ställa följdfrågor och att göra sammanfattningar för att få 
förskollärarna och specialpedagogerna att berätta lite mer nyanserat men samtidigt hålla fokus 
i intervjun. Jag har även använt öppna frågor (Hägg & Kuoppa, 1997) för att få de intervjuade 
att prata och berätta fritt. Då detta var en kort studie har jag använt mig av förberedda 
följdfrågor för att få svar på det jag sökte. Jag har även valt att använda längre tystnad när de 
har berättat för att även på detta sätt få mer utförliga svar.  Vi har suttit i ett avskilt rum på en 
plats där förskollärarna känt sig trygga. De flesta intervjuerna har skett på kvällstid och efter 
arbetstid, eftersom de flesta av pedagogerna kände att det inte fanns utrymme för intervju 
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under arbetstid. Intervjuerna med de två specialpedagogerna har skett under dagtid på deras 
kontor. Jag har spelat in intervjuerna för att kunna fokusera på vad pedagogerna sa, så att jag 
inte skulle koncentrera mig på skrivandet. Jag har skrivit några stödord under intervjuerna för 
att ge pedagogerna möjlighet och tid att tänka efter innan de svarade. Intervjuerna varade 
mellan 30-60 minuter.  

3.4. Bearbetning och tolkning 
Efter intervjuerna har jag transkriberat dem i sin helhet. Kvale (2009) beskriver intervju som 
en levande social interaktion, där det är svårt att få med känslan i en transkribering. Genom 
utskriften har intervjusamtalet fått en form som lämpar sig för vidare analys. Jag har ibland 
utelämnat några kortare stycken för att det som sagts har varit irrelevant för studiens syfte. 
Detta har jag markerat i transkriberingen. Jag har gjort punkter när pedagogerna i intervjuerna 
har tänkt och det har blivit tystnad. Jag har även markerat när de intervjuade skrattat i 
transkriberingen, eller gjort tecken med armarna. Jag har läst igenom mitt transkriberade 
material många gånger och därefter kodat in stycken med nyckelord i likhet med Bryman 
(2011). Detta för att få en överblick vad respondenterna tar upp som viktigt. Sedan har jag 
utifrån dessa nyckelord hittat teman i texten genom att använda olika färgkodningar där jag 
använt mig av färgade post-it lappar och överstrykningspennor. Jag har under arbetets gång 
hittat underkategorier som jag känt har varit användbara i min fortsatta bearbetning av texten. 
Dessa teman har jag sedan sammanfört under varje frågeställning i fyra olika Word-
dokument. Detta material har jag därefter sammanställt och bearbetat i resultatet och 
sammanställt med citat som belyser mina frågeställningar.  
 
Jag hade tre huvudfrågeställningar när jag började men under studiens gång har jag valt att 
lägga till frågeställningen om hur svårigheterna i sociala samspel yttrar sig i 
förskoleverksamheten. När jag bearbetade och tolkade mitt material såg jag att den frågan var 
en framträdande del i mina intervjuer och valde därför att även lägga till den frågan.  

3.5. Tillförlitlighet 
Jag har lagt ner mycket tid på att transkribera intervjuerna i sin helhet för att inte missa viktiga 
nyanser av förskollärarnas och specialpedagogernas erfarenheter av barn i svårigheter med det 
sociala samspelet. Jag har noga redovisat den information jag fått fram i transkriberingen av 
intervjuerna. Jag har beskrivit hur jag har gått tillväga för att bearbeta mitt material för att 
läsarna ska förstå. Jag har lagt in citat i resultatet som styrker det pedagogerna sagt. Då det har 
funnits flera citat har jag valt det som bäst belyser och som är mest välformulerat enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) för att öka tillförlitligheten. Intervjuerna gick bra att spela in och 
ljudkvaliteten var bra. Det var min uppgift som vägledare att ge samtalet struktur och skapa 
ett förtroendefullt klimat så att de som jag intervjuade kunde känna trygghet i den aktuella 
situationen (Hägg & Kuoppa, 2008). De gånger jag har känt att något ämne varit för laddat 
har jag gått vidare i intervjun enligt Kvale och Brinkmann (2009). I intervjuerna har jag haft 
en tillbakadragen roll, där jag tillät mina källor att prata. Jag har ställt öppna frågor vilket 
förespråkas av Hägg & Kuoppa (2008). Varförfrågor är linjära frågor och dessa har jag 
försökt undvika för att inte sätta personen i försvarsställning enligt Hägg Kouppa. Ibland 
återtog jag fokus genom att sammanfatta om samtalet avvek från studiens syfte. Jag har 
bearbetat de olika delarna på ett medvetet sätt enligt Kvale och Brinkmann (2009). I analysen 
har jag använt mig av sociokulturellt perspektiv där Vygotskijs närmaste utvecklingszon finns 
med och ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 
2001). 
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3.6. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har legat till grund för utformandet av 
informationsbrevet och de intervjuade har även informerats muntligt vid intervjutillfället. 
Informationskravet går ut på att de intervjuade fått information om undersökningens syfte och 
metod och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun. Detta är något som jag har påpekat i 
mitt informationsbrev (se Bilaga 1) och även tagit upp innan intervjuerna börjat. Jag har valt 
att använda mig av fingerade namn i rapporten för att skydda deras identitet och förhindra att 
någon förskola/pedagog ska kunna identifieras (konfidentialitetskravet). Ibland benämner jag 
dem som förskollärare och specialpedagoger men använder mig av pedagoger när de själva 
benämner det. Ett sätt att göra det anonymt är att inte jämföra förskolorna med varandra, 
vilket jag inte gjort. Nyttjandekravet betyder att uppgifterna om de enskilda används endast i 
denna undersökning vilket de intervjuade blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
4. Resultat och Analys 
Förskollärarna gick ut förskollärarutbildningen under åren 1988 – 2009. Sex förskollärare 
arbetar alla i kommunal regi och en förskollärare arbetar i ett föräldrakooperativ. Jag har 
behandlat alla informanterna på ett likartat sätt i analysen. De arbetar både i grupper med 
småbarn, 1- 3 år och utvidgat 1 -5 år. Vissa arbetar på storavdelning med upp till 36 barn och 
7 pedagoger. Andra arbetar med mellan 13 – 20 barn med tre pedagoger. Specialpedagogerna 
har arbetat 7 respektive 17 år som specialpedagoger inom olika resursteam i två olika 
kommuner. Förskollärarna kallas i studien Anna, Linda, Vera, Sofia, Maria, Disa och Henna. 
Specialpedagogerna i studien kallas Johanna och Lena. 

Jag kommer att redovisa resultatet under olika underkategorier och sen analysera resultatet 
utifrån studiens frågeställningar. I de flesta fall redogör jag först för intervjuerna med 
förskollärarna och därefter intervjuerna med specialpedagogerna. 

I citaten har (…) använts då enstaka ord är borttagna. När flera ord är borttagna ur citatet har 
(---) använts.  

4.1. Hur svårigheter i socialt samspel kan yttra sig i förskoleverksamheten 
Samtliga förskollärare poängterar att svårigheterna i socialt samspel med andra gäller leken 
och turtagningen i leken.  Barnen i fråga vill alltid få som de vill och det kan hända att andra 
barn blir rädda för dem.  

Flera av förskollärarna fokuserar på att barnen bits, sparkas och slåss som ett resultat av 
bristande kommunikativ förmåga. De har svårt att göra sig förstådda och har svårt att förstå 
andra i samspelet och kan därför inte prata sig ur konflikter.  

… i första hand språket. Har inte (…) orden eller språket fullt ut så man kan förklara 
eller han kan förklara hur han känner sig. Då blir det knytnävar när man inte förstår, 
när andra inte förstår så får han en frustration och det smäller bara. Det är (…) kanske 
i de situationer där han blir retad och arg. Då händer det ju direkt. (Disa) 

Det kan också handla om ensambarn. Anna beskriver det så här 

… vi brukar prata om de syns ju ganska så tydligt (…) om det är ett ensambarn, 
speciellt när dom kanske kommer upp åt en kanske fyra, fem år, för dom barnen är 
oftast fortfarande ganska egoistiska i sitt tänkande. (Anna) 

På Sofias avdelning är barnen små och svårigheterna yttrar sig då oftast i att de tar leksakerna 
av varandra. Hon ser hur gärna de vill leka, men när de tagit någon leksak av någon annan är 
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leken slut. Då kan hon som pedagog visa var det finns en likadan sak och då kan de leka 
tillsammans, om det andra barnet vill det. Det är ju väldigt konkret poängterar hon.  

Om någon inte får vara med eller att någon väljs bort hela tiden betonar Maria att hon märker 
det genast. Då måste hon titta närmare på det och vad beror det på och vissa gånger kan det 
vara språket som ställer till det. När de inte kan göra sig förstådda då blir det konflikt istället. 
Då kan det bli en spiral av det. Något av barnen blir då syndabock i alla situationer och man 
får då vara lyhörd som pedagog, anser Disa.  Anna framhåller att alla barn måste få ingå i en 
social gemenskap, där hon går in i leken och försöker få med barnet som inte visar intresse 
genom att leka tillsammans.  

Linda betonar också att hon ser svårigheterna i det sociala samspelet när det blir konflikter 
och uppmärksammar även barn som gör precis tvärtom.    

De sitter i ett hörn och tar ingen kontakt alls. Då får man vara mer uppmärksam på att 
de tar ju inte den här platsen. (Linda) 

Förskolläraren Disa påpekar att det ofta är svårt för barnet att ta någon annans perspektiv. 
Föreställningsförmågan, fantasin finns inte.   

Senast idag så hade han raddat upp alla silar, sandsilar som tallrikar på sanden och 
sen kom en annan och han ska ha en sil. ’Nej, nej, ropar den här killen’. ’Det är mina 
tallrikar med mat på’. ’Det där är ingen tallrik, säger han. Det är en sil.’ (Disa)  

En förskollärare, Maria, framhäver att barnet ibland blir väldigt högljutt och inte klarar av 
samlingen. Om de då ignorerar barnet så kastar det saker på både pedagoger och barn. Då 
anser hon att det är det bäst att avbryta beteendet genom att avlägsna barnet eftersom det inte 
blir en bra situation för någon.  

Henna poängterar att många barn på liten yta gör att svårigheterna yttrar sig främst inomhus.  

I mindre grupp kanske man har lättare att hålla de här känslorna i styr, ju större 
gruppen är klarar man inte det och då måste man hävda sig, måste synas. I mindre 
grupper finns det chans att du ändå syns. (Linda) 

Specialpedagogen Johanna menar att det är en stor grupp barn som visar svårigheter i språk 
och kommunikation. Dessa barn vill pedagogerna ha hjälp och stöttning med. Hon betonar att 
samspel är ett stort begrepp och att det gäller för henne som specialpedagog att tänka vilka 
typer av samspel som är svårt. Ofta hör pedagoger av sig till henne för att ett barn inte 
kommer in i gruppen. Det blir fel i relationer med andra barn och det är ofta det pedagogerna 
ringer och mailar om hur de ska kunna tänka vidare och hur de ska göra för att det ska bli bra 
för alla.  

Specialpedagogen Lena tycker att sociala samspelet är något som det är väldigt stor 
problematik kring. Hon påpekar den viktiga turtagningsförmågan som hon tycker är grunden 
till samspelet med andra. Hon har i sina möten med barn i förskolan sett att väldigt många 
barn inte har den förmågan. Pedagogerna som Lena möter beskriver barnen som egocentriska 
och att de inte kan samspela i leken. De har inte förståelsen av min tur och din tur i lek och 
samspel med andra. ”För det bygger ju på att den här ömsesidigheten och turtagning och den 
finns inte”. (Lena) 
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Lena beskriver vidare hur svårigheterna yttrar sig i förskoleverksamheten.  

Man blir en som förstör. (…) en som kastar sig in i och drar sig ur lekarna när det inte 
passar en själv för man har inte förmågan att upprätthålla (…) man pratar på och 
lyssnar inte till de andra och… man blir allmänt så där störande på olika sätt. I 
samlingen, det får man ofta höra, ’Han bara stör i samlingen’. (Lena) 

Ibland går barnet in och röjer enligt pedagogerna, belyser Johanna. Hon ser barnet som en 
liten, som upplevt mycket och som inte fått den hjälp den behöver. Då hittar barnet strategier 
för att bli sedd, som att slåss och sparkas.  Vissa barn har förmågan att fråga kompisarna om 
de får vara med och leka, vissa har förmågan att glida in i en lek genom att låtsas vara en hund 
eller liknande. Vissa barn saknar förmågan att ta kontakt och initiativ till lek med andra 
poängterar Johanna. 

Specialpedagogen Lena framhåller att svårigheterna uppmärksammas ofta när andra barn i 
gruppen blir drabbade. När något barn är dumt mot någon annan och det uppmärksammas 
konkret i situationer där barnet redan har fått börja misslyckas och de misslyckas alldeles för 
mycket. Därför betonar Lena de tidiga insatserna. Barn som kastas i in situationer som de inte 
kan hantera. ”Man förstår sig inte på hur viktigt det här sociala samspelet är. Och när man har 
bristande förmåga i det”. (Lena) 

Analys 
I undersökningen framkom att turtagning i leken var en stor del av hur svårigheterna i sociala 
samspel yttrade sig i verksamheten. I forskning av Jonsdottir (2007) påvisar hon att två till 
fyra procent av barnen inte väljs eller väljs bort i leken på grund av otillräcklig social 
kompetens. Förskollärarna förklarade att barnen ofta blev egocentriska och hade svårt att ta 
någon annans parti i enlighet med vad Nordahl, Sørlie, Manger, och Tveit (2007) poängterar. 
Förskollärarna såg ofta barn som förstörde genom att bitas, sparkas och slåss med sina 
kamrater på förskolan.  
 
Specialpedagogerna anser att det ofta är barn som stör andra på olika sätt och inte har 
förmågan att lyssna på vad de andra säger som pedagogerna vill ha hjälp och stöttning kring 
av resursteamet. Hotulainen och Lappalainen (2011) ser vikten av att barnen får träna sig i att 
förstå andras tankar och känslor för att kunna bygga upp barnens självkänsla och empati för 
andra.  Björck- Åkesson (2009) ser också barnets oförmåga att förstå andra som ett hinder i 
sociala samspel.  
 
Förskollärarna i undersökningen benämner oftast svårigheter i ett kategoriskt perspektiv där 
problematiken främst läggs hos barnet, där barnets uppträdande och beteende är i fokus. 
Några av förskollärarna ser barnen som egoistiska i sitt handlande i vissa situationer. Några 
ser ett mer relationellt perspektiv som Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) 
förespråkar. Förskollärarna menar att ett stort antal barn på liten yta skapar svårigheter. 
Specialpedagogen ser främst hur svårigheterna yttrar sig i ett relationellt perspektiv och 
hänvisar till att pedagogerna måste se vad barnets svårigheter i ett sammanhang. 

4.2. Arbetet med att stärka barn i svårigheter i sociala samspel  

4.2.1. Närvarande pedagog 
Samtliga förskollärare ser en närvarande pedagog som viktig i arbetet med barn i svårigheter. 
Många av förskollärarna ser leken som en möjlighet där de själva kan gå in och förmedla och 
hjälpa barnet tillrätta. Förskollärarna för liknade resonemang om att tillsammans träna barnet 
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att gå in i en lek och fråga om man får vara med. Ibland bryter de leken för att den inte 
fungerar av olika anledningar. Då hämtar de ofta material för att locka till en annan aktivitet.  

… det är sällan man hör barn som spontant kommer in i en lek och säger ’får jag vara 
med?’. Utan då kommer de hellre in, ler lite, kanske har kollat in lite vad leken och så 
säger dom ’jag är också bebis’ eller ’då är jag storebror’ eller vad det är. Så är de helt 
plötsligt inne i leken. Medans andra kliver in dom hinner knappt öppna munnen så blir 
de utkörda därifrån. Å då har de ju kommit in på något annat sätt och för att bli synliga 
då har de gjorde något som blir dumt. Knuffat omkull någonting. (Anna) 

Disa lyfter fram en pojke som visar svårigheter i leken. 

Det fixar inte han. Då blir det jagalekar för springa kan man och jaga och ta fast. (---) 
Gör man ingenting annat kan man alltid springa. (---) Och då kan det finnas lite att 
göra för att miljön är torftig. Eller så har jag inte utvecklat leken eller jag är ganska 
torftig i mitt sätt att vara. Kanske lite erfarenheter och så. (---) Det är fortfarande 
viktigt att jag som pedagog är närvarande med mig själv också. Sen är det ju det där att 
vara den där förebilden som de ändå ska se upp till. (Disa) 

Om det nu är någon som hamnar i någonting så försöker man ju hjälpa den där och då. 
Men sen vill vi ju att de ska lösa sina konflikter själv till en början och ser vi att det inte 
går, så kliver vi ju in och stöttar och hjälper. (Henna) 

Sofia framhåller inte miljön som det viktigaste hjälpmedelet utan istället att pedagogerna har 
det absolut största ansvaret och deras sätt att reagera i olika situationer. Hon betonar att det är 
lätt att skylla på miljön och inte titta på sin egen roll. Hon använder sig av de andra barnen 
som alltid kan leka för att få barnen att gå in i en lek. Ibland fungerar det och ibland inte. 
Närheten till barnet poängterar hon som viktigt och att vara med och tolka vad som händer.  

I leken ser Maria att det är viktigt att tänka och träna lek aktivt, då det är många barn som inte 
kan det. De börjar i det lilla, tillsammans med en fröken och sen när det fungerar bjuder in 
flera barn. Hon tycker att många i barngruppen inte kan samspela överhuvudtaget. Hon 
poängterar att det är viktigt som pedagog att finnas med och inte tro att de leker bra. Det 
gäller att alltid finnas med. Vissa barn behöver stöd av en vuxen och allra helst vissa barn som 
har andra svårigheter. ”man vill ju att han ska bli en positiv bit (…) för alla parter”. (Maria)  

Anna ser även de vuxnas ansvar att säga nej och att alla inte behöver vara med i en lek hela 
tiden.  

… är det en 4-5 åring som står där och har krockat för de vill ha samma sak, eller att 
de ville vara i samma roll. Då får man bara gå ner och säga stopp, nu väntar vi lite.(---)  
Jag blir ofta en spegel. och så säger jag ’Oj, men nu ser jag att båda två vill ha den här 
grävskopan. Och vi har bara en. Hur ska vi göra då?’ (---) De får fundera lite och 
ibland är de så arga på varandra att de inte kan fundera. Då får jag ta fram klockan.  
’Så får vi ha en minut var och så får du börja’. ’Och då är den andra jätte, jätte arg 
men jag väntar här med dig och en minut har snart gått och NU är det din tur.’ Då blir 
den andra jätte, jätte arg och då får jag vänta med den. (…) det är ju en lärdom det 
också.  Jag kan ju inte bara lämna dom. (Anna)  

Det är ett sätt som Anna arbetar med barnens sociala kompetens i verksamheten. I den fria 
leken kan hon sen se det arbetet som ett resultat.  Barnet klarar av bättre att vänta på sin tur 
eller att man inte måste ha sin vilja fram utan man kan också ge efter.  
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En av förskollärarna, Linda, påpekar att hon ofta visar barnet hur den ska fråga efter en sak.  

Hur ska du få den för att det ska bli bra, ska du bara slita den eller ska vi fråga och om 
de säger nej. Hur reagerar du då? Om de säger ja, då säger man tack. (…) Typ hindra 
många konflikter. (Linda) 

Linda framhäver också att det är viktigt att inte använda barnets namn i negativ klang och att 
de tillsammans måste hjälpa barnet när det får ett utbrott.  

Då får man ju hela tiden säga. Nu Kalle får du vänta. Nu Kalle, Kalle tyst. Det blir sån 
negativ klang på namnet. Det är väl det som är vanligast som inte fungerar. (Linda) 

Man säger att de får ett utbrott och det kan ju hålla på i ett par timmar med den här 
känslan. Att man då får tiden att sitta lugnt med det här barnet så att man inte släpper 
det ifrån sig förrän de är i rätt sinnesstämning igen. (Linda) 

Disa anser att vissa barn inte förstår och kan tolka situationer, men hon vet inte om det är 
orden de inte förstår. För att lugna ner barnet är det ofta bra att lägga en hand på och få 
barnets uppmärksamhet och styra in barnet på något annat.  

Vera poängterar att det är viktigt att vara med som vuxen, att hjälpa till och samtala kring 
dessa situationer för att stärka barnen i svårigheter i det sociala samspelet med andra. Hon 
menar att det är viktigt att hela arbetslaget är medveten om det. Ge förslag på hur barnet kan 
göra för att få vara med i en lek och samtidigt uppmuntra barnet att prova olika saker. Det är 
viktigt att vara en närvarande pedagog som har ögonen öppna och ser vad som händer. Ibland 
startas en aktivitet, som inbjuder andra barn att delta t.ex. att spela ett spel.  

Specialpedagogen Johanna tillägger att det finns många hjälpmedel i arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd. Hon betonar att pedagogens eget förhållningssätt är ett fysiskt hjälpmedel 
som ska lyftas. Det är viktigt att tänka på hur de tänker och hur de sitter när de pratar med 
barnet.  

Specialpedagogen Lena poängterar pedagogernas närvaro och vikten av att sitta ner på golvet 
med barnen som har svårt med turtagning.  

… vara den här sociala och kommunikativa tolken det pratar jag väldigt mycket om.     
De tre ledorden tycker jag närvarande, att vara lyhörd och bekräfta. (Lena) 

4.2.2. Synliggöra barnens starka sidor 
Flertalet av förskollärarna framhäver att barnets styrkor och intressen är något man kan bygga 
vidare på i arbetet med barn i svårigheter i socialt samspel. En förskollärare, Anna, poängterar 
att om man bygger vidare på någons intresse, kanske det kan locka något barn som inte har 
något riktigt eget intresse än.  

För det vi ser är att få känna sig duktigt på någonting så sträcker man ju på sig och är 
oftast glad. Alltså kan man också då mycket enklare ta motgångar. Om det är någonting 
som blir en motgång, vilket det kan bli i fri lek (---). Så har han på nåt sätt mer styrka i 
sig att ta det. (---) Ja det är väl den här självkänslan man pratar om, att bygga upp den. 
(Anna) 

Anna hittar saker att använda i läroplanen som handlar om matematiken och naturvenskapen. 
Där barnen kan träna olika saker men att det ändå bygger på barnens intressen. Genom detta 
får barnen känna sig stolta över vem de är. ”Å att värna om varandra. Och att få tycka olika, 
det är också viktigt.” (Anna) 
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Hennas barngrupp visade stort intresse för pinnar och att fäktas och slåss. Istället har de valt 
att tillsammans med barnen tälja grillpinnar för att bygga vidare på barnens intresse men 
samtidigt visa att de inte får göra något skadligt mot varandra.  

Linda jobbar så att de barn som syns minst har fått tagit mest plats.  

Kalle, 5 år, hörs och syns inte så mycket men älskar att måla. Kanske man kan göra en 
grupp som får måla och då får han ingå i den gruppen och göra det han tycker är 
roligt… Så vi lyfter hans intressen och det andra får följa med. (---) Där stärks hans 
identitet mer. Han törs ta för sig… det han är trygg i. (Linda) 

Att försöka hitta något nytt material, som kan locka och inbjuda till samarbete är bra. 
Svårigheterna är att de har en massa olika individer i barngruppen och det ska passa alla 
betonar Sofia. Det handlar även om att barnen ska få träna på att visa upp något som man är 
stolt över t.ex. i en samling fortsätter Anna. De försöker få bort det där att man ska vara bäst 
på något utan istället får barnet visa något som han eller hon är stolt över. Det kan vara lego, 
eller något barnen skapat i ateljén.  

Men det vi försöker med är att vi njuter åt den personen som får visa. Och att det är den 
som är huvudpersonen just då även om det är ett annat barn som alltid måste få göra 
sig hörd. Så får den också vänta på sin tur och räcka upp handen. (Anna) 

4.2.3. Översätta känslor 
Samtliga förskollärare hjälper till i situationer som kräver att hjälpa barnen översätta känslor 
när de själva inte har den förmågan. De försöker lyfta upp hur man är mot varandra och visa 
det. Att lära barnen förstå hur andra känner i olika situationer och att de som vuxna är 
förebilder som visar och vägleder ” Får man göra så här? Får man säga så där? Vad händer 
då? ” (Anna)  

Disa poängterar att det är viktigt i alla situationer hur man beter sig mot andra och att man 
lyssnar på andra. Det kallar hon för grundbitarna i lärande. Hon sätter ord på det hon tror att 
barnet känner i en viss situation. Förstå hur någon annan känner är inte enkelt. Disa fokuserar 
på att hon inte vet om dem som pedagogerna gör rätt eller fel, men att de är medvetna om det 
och sätter ord på det. Genom att bekräfta om barnet är ledsen eller om barnet är argt.  

Man måste fråga. ’Vad var det som hände nu när du gjorde så där? ’Nä, han visst inte 
vad jag ville eller han tog min kloss som jag hade’. Det är sådana där … vad vi tycker 
är banala grejer. ’Jag hade den där kan jag få tillbaka klossen’. Men det finns inte. Det 
bara händer. Det gäller att vara med. Styra undan eller styra in på någonting annat. 
(Disa) 

Henna brukar gå ner på deras nivå och prata med dem när något har hänt och då låter hon 
barnen berätta vad som hände. De får de prata en och en om det går.  

Och ofta kommer de fram till… de ser ju på olika sätt naturligtvis och förstår inte alltid 
varandra. Det gör man ju inte när man är liten. Men de är väldigt duktiga på att säga 
förlåt och då tror de att allt är över. (Henna) 

Rollspel är något som Linda använder på förskolan för att öka barnets empati. De spelar upp 
situationer i arbetslaget som hänt i barngruppen.  

’Om jag sliter hinken från henne hur mår hon då? Mår hon så bra? Hur skulle ni må 
om vi gjorde så här emot er? Och hur mår ni när kompisarna gör så emot er?’ (Linda) 
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Sofia försöker hitta någon typ av samarbete eller att de kan lyssna på varandra. Som pedagog 
får man även ibland översätta hur den andra vill och inte vill säger hon. Ibland betonar hon att 
barn kommer fram till henne och frågar om det andra barnet är argt eller ledset. Hon känner 
att när de inte vet har hon i alla fall fått dem att fundera över hur de andra känner sig.  

… nu vill inte den. ’Den känner sig rädd när du kommer med hammaren i högsta hugg’. 
(…) På nåt sätt översätta känslor på något vis. (Sofia) 

Anna betonar att det är viktigt att man sätter ord på det som händer och inte ropar nej, stopp, 
sluta. Hon frågar istället barnet hur han/hon tänkte och ger förslag på hur barnet kan tänka 
istället. Disa för ett liknande resonemang då hon förespråkar att vara finkänslig och inte gå in 
i situationer som dominant. Det är viktigt att bygga upp en grund där barnet känner att 
han/hon kan lita på pedagogen betonar hon.  

Att det fungerar så och då är det inte bara att skrika och bråka alltid på honom utan du 
måste sätta dig ner och visa att du vill vara med honom att (…) det är en liten person 
som behöver hjälp … eller samvaro(…) Så det är väl viktigt. Som idag tog jag honom i 
knät och får ge honom den där kramen som han jättegärna behöver. (…) att man 
känner att man får den biten också. (Disa) 

… ja, jag tycker att det är jätteviktig att man kan lyssna (---) inte skrika åt dom och inte 
säga ”inte” ’du får inte gå till ... vad det nu är’. ’Kom vi gör så här istället. Berätta. 
Vad var det som hände? Hur tänkte du nu?’  Jag tror inte på att skälla. (…) det rinner 
ju bara av. Eller så blir det ännu värre. (Henna) 

Johanna framhåller affektteori, att förstå att man bär på olika affekter, som blir till känslor. 
Anknytningsteori är också väldigt användbart understryker Johanna.  

Barnet knyter ju an för att det är en överlevnadsstrategi. Den knyter an till de personer 
som finns där oavsett hur kompetenta eller icke kompetenta de är. Och 
anknytningsbeteendet kommer ju när jag blir osäker och inte har någon som hjälper 
mig. Och vet jag inte hur jag ska göra när jag inte är van vid att nån hjälper mig när 
jag gråter så kanske jag måste sparkas. Det behöver man veta som förskolepersonal. 
Barnet sparkar inte dig för att han är bara dum. Utan barnet sparkas för att barnet 
behöver dig till nånting. (Johanna) 

Lena poängterar att det är viktigt att benämna de olika känslorna som barnet känner i olika 
situationer. 

… ritpratet suveränt att ha med (…) för de kan ju också ha svårt med 
mentaliseringsförmågan (…) de andra barnen har inte samma känslor som mig i 
situationen (…) han tänkte så här medan du tänkte på det här sättet och därför blev det 
en konsekvens av det. (Lena) 

4.2.4. Stödteam/resursteam 
Flertalet förskollärare ser resursteamet till förskolan som en stor hjälp i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. Vissa av förskollärarna har haft mer kontakt med teamet än andra och 
de ställer sig positiva till den hjälp de kan få.  

Hälften av förskollärarna såg förskolechefen som en person som de kunde bolla idéer med 
och som de kände att de fick stöttning av i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
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Vi har fått en ny chef och hon verkar ha mycket kunskaper (…) om människor över 
huvudtaget, men även om personer med olika behov(---) om man har en fråga så känner 
jag nu att jag kan vända mig till henne och då tror jag att hon kan hjälpa oss att få fram 
svar. Om hon har nåt svar själv eller om hon kan få oss att få fram ett svar eller om vi 
kan gå vidare till teamet. (Henna) 

Disa betonar vikten av att få en bekräftelse på det som de gjort bra och tips och idéer på hur 
de skulle kunna gå vidare i just specifika fall. Linda framhäver att det är av vikt att få möta 
samma person i stödteamet och att det är lättheten att få kontakt. Handledning av någon som 
man känner och som känner barnen. Stödteamet bekräftar det de gör bra och ger tips på 
övningar de kan göra i grupp eller enskilt.  

Att ta tillvara på de andras kompetens i arbetslaget poängterar Sofia som viktigt. Men hon 
betonar att kollegorna ofta har så mycket att göra så det inte finns utrymme att hjälpa varandra 
i den utsträckning det borde vara. Stödteamet får dem att fundera över självklara saker och ger 
dem uppmaningar att tänka på olika sätt. På senare år har stödet från teamet ökat, betonar 
Maria. Förut kändes det omständigt, de gick på sina avdelningar och hade ingen att ta kontakt 
med. Idag kan de ringa, skicka sms eller maila sina funderingar och hon känner att 
kompetensen finns i teamet. Hon framhåller även sina egna erfarenheter i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd, som hon mött under åren, som betydelsefulla men hon önskar att få 
mer utbildning själv.  

Man blir hemmablind på något vis. Man ser inte lösningar. Men får man sätta sig med 
nån därifrån och fundera vad är problemet och vad skulle vi kunna göra annorlunda 
och då kommer man på massa verktyg själv. (…) det är inte så mycket som krävs alla 
gånger. Det är inga saker som ska köpas in direkt. Vårat sätt att hantera saker, det är 
ofta det som det sitter i. Man hittar på nya sätt att lösa problem och göra på ett annat 
sätt. (Maria) 

Specialpedagogerna arbetar på uppdrag från verksamheterna, betonar specialpedagogen 
Johanna. Det är antigen förskolechefen eller en pedagog då som hör av sig till dem. Ringer, 
mailar och kort beskriver. Det krävs inte några långa utläggningar  

… man kan bara säga att ’vi behöver hjälp kring ett barn’, så hör vi av oss. Så fort vi 
bara kan och sen är det mycket att man lyssnar av vad handlar det om. Vem har tid att 
ta det och vem är lämplig att ta det beroende på vilken form av frågeställning? 
(Johanna) 

Specialpedagogen Johanna framhåller vikten av att bekräfta pedagogerna som tagit kontakt. 
Det är viktigt att peka på att det inte är de som är dåliga utan att det är jobbigt för dem just då.  

Det är ju jätteviktigt när det händer någonting. (…) Har barnet en möjlighet att 
uttrycka olika känslor? Syns det när barnet blir ledset eller besviket eller är det svårt att 
tolka barnet? Man ställer ju en massa, massa frågor. Sen ställer jag alltid frågor om 
pedagogernas relationer till barnet. ’När han kommer på morgonen hur gör han då? 
Tar han kontakt med dig? Hur gör du?’ (…) ’Eller är det ett barn som kommer och 
söker upp dig med blicken?’ Man försöker få en bild av hur samspelet med de vuxna ser 
ut. (Johanna) 

I många fall poängterar Johanna att pedagogerna när teamet kommer ut i verksamheten igen 
säger  
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’Nu är det inte lika jobbigt längre.’ ’Vad är det som har hänt då’, säger jag. ’Jag vet 
inte’, kan de säga. Men det kanske är bara det att vi tänkte till.’  

Johanna tycker att det är viktigt för henne att framhäva olika saker som personalen kan titta 
på. Hon ser över läget i gruppen och samtidigt lyssnar hon på vad pedagogerna säger. T.ex. så 
kan hon be pedagogerna titta på samspelet med andra barn i liten eller stor grupp. Ibland 
känner hon att hon möter motstånd i arbetslaget. Några känner att de inte kan hantera barnet. 
Hon ser deras gemensamma ansvar i att tillsammans tänka på vad som är viktigt när barnet 
uppvisar någon typ av svårighet.  

 Att lyssna in att höra vad som händer, hur funkar det när ni provar det här? För 
pedagogerna har ju en hel barngrupp, de har inte bara ett barn, eller tre barn utan det 
är ofta 15-20. Och att försöka tänka hur kan man jobba med de här sakerna så att det 
blir bra för lilla Lisa. Hur kan man jobba med hela gruppen? Eller i hela verksamheten. 
(Johanna) 

De andra i teamet är nyckelpersoner framhåller Johanna. De använder sig av sina olika 
kompetenser och har under långa perioder haft egen handledning, vilket har varit guld värt. 
Lena ser handledningen som användbar då hon ibland känner att hon sitter fast i ett tankesätt 
och behöver hjälp för att komma vidare och sedan kunna hjälpa andra. Användning av egen 
handledning är något som Lena inte har som specialpedagog. De har bara varandra i teamet 
och det poängterar hon som en brist.  

Handledning är något vi absolut skulle ha. Ja, för det kommer ju naturligtvis situationer 
… som man… både i situationen känner att ’åh, här vet jag inte riktigt’. (…) Det är 
många olika saker man skulle behöva få lyfta och höra andras perspektiv på och innan 
jag går ut till det arbetslaget igen. (Lena) 

Båda specialpedagogerna lyfter fram att de arbetar för arbetslaget och inte för enskilda barn. 
Ibland går Lena in i en samspelssituation med barnet för att se om det finns något som 
pedagogerna missat och för att prova sin teori.  

Och då tycker jag att det känns väldigt viktigt att inte bara jobba mot den pedagog som 
är ansvarig för det här barnet. För det är ju alltid så att hela arbetslaget som är viktiga 
och har förståelse för hur stöttar vi de här barnen som har svårt i sitt sociala samspel. 
(Lena) 

Analys 
I undersökningen poängterar förskollärarna vikten av att vara en närvarande pedagog som kan 
stötta och hjälpa barnet tillrätta när de ska stärka barn i svårigheter i det sociala samspelet. 
Detta gör förskollärarna på olika sätt bl.a. genom att använda barn som är duktiga i leken eller 
att de själva ligger steget före innan något händer. Aksoy och Baran (2010) vidhåller också att 
det är genom pedagogernas medvetenhet som sociala färdigheter lyfts och tränas i 
verksamheten. I resultatet finns stora likheter med Vygotskijs teorier där han menar att ett 
barn utvecklar och lär sig genom handledning och interaktion med vuxna och andra barn 
(Bråten, 1996). Många av förskollärarna menar att det inte fungerar att skrika och bråka på 
barnet. De måste istället visa att de tycker om barnet och visa att de vill vara med honom eller 
henne. Genom detta stärker de barnets tro på sig själv.  

I det sociokulturella perspektivet utvecklas barnet i samspel och lek med andra (Säljö, 2000). 
En specialpedagog berättar att det är viktigt att vara en social och kommunikativ tolk i olika 
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situationer. I Eilards studie (2010) påvisar hon att pedagogernas viktiga roll är att samtala och 
närma sig barnen på deras nivå och att bry sig om barnen.  

Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) anser att undervisning förankrad i barnets 
verklighet gör att barnen lär sig bättre. Förskollärna poängterar att de bygger på barnens 
intressen och framhäver deras styrkor. De barn som tar minst plats får ta mer plats i aktiviteter 
så att alla barns styrkor och intressen får framträda i verksamheten.  

Lekkompetensen och att förstå någon annans roll och känslor i leken är något som Öhman 
(2003) poängterar som viktigt. Förskollärarna bekräftar barnets känslor och ger barnet 
möjligheter i den dagliga verksamheten att uttrycka känslor. Andersson (2002) poängterar 
mentaliseringens viktiga del i barns sociala samspel, att barnet ska kunna förstå vad andra 
tänker och känner. I forskning har det framkommit att barnen lär sig att skapa relationer och 
bearbeta problem av olika karaktär i leken (Luttropp, 2009). 

Stödteam/resursteam har gett förskollärarna nya verktyg att prova i arbetet med barn i 
svårigheter anser förskollärarna. Specialpedagogerna framhäver sin roll med att hjälpa 
arbetslaget och att prova sig fram är ofta ett råd de ger att se över vad som fungerar och inte 
fungerar. Lillvist (2009) påpekar vikten av att barnet har tillgång till miljöer och stöd från 
omgivningen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Specialpedagogerna poängterar att 
egen handledning som specialpedagog är av oerhörd vikt för att kunna stötta pedagogerna i 
deras arbete. Detta har fungerat mindre bra i en av kommunerna.  

Förskollärarna och specialpedagogerna ser betydelsen av sin egen roll i arbetet med att stärka 
barnen i svårigheter i sociala samspel. De talar då ur ett relationellt perspektiv där barnet, 
pedagogen och miljön bildar en helhet (jfr Emanuelsson et al. 2001). 

4.3. Tankar och synsätt bakom arbetet 

4.3.1. Social kompetens 
Social kompetens är för flertalet förskollärare och specialpedagoger att känna empati, att 
kunna lyssna och vara en bra kompis. Som Sofia, en förskollärare, säger om social kompetens 

Ja det är väl när man kan vara med andra människor och läsa av de andra så man kan 
ha samspel. Så det inte blir bara min väg eller hans väg utan att det blir vår väg 
tillsammans. (Sofia) 

För Vera innebär social kompetens att barnet vet vad som är rätt och fel. Man behandlar andra 
som man själv vill bli behandlad. Henna anser att det är lättare för vissa barn att lära sig och 
svårare för vissa att förstå att det handlar inte bara om mig.  

Specialpedagogen Johanna, framhåller att social kompetens är ett begrepp som man har 
slarvat med i vissa sammanhang. ”Det är ju inte att vara trevlig och snäll utan det handlar om 
förståelse att här måste jag säga ifrån”. (Johanna) Men att jag samtidigt förstår att om jag 
säger så kanske du kan bli ledsen, eller arg eller upprörd. Hon beskriver det att förstå sig själv 
i ett sammanhang. Det är något som barn lär sig under tiden med hjälp av sin omgivning. 

En god omsorg och en förstående omgivning gör att jag kan bli en person som utvecklar 
en empatisk förmåga och förstå att andra också kan känna det jag känner och då kan 
jag känna det du känner. (Johanna) 

Lena, specialpedagog framhåller det som viktigt för barnens självkänsla och självförtroende 
att gå in i situationer och att ha en social kompetens.  
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Att kunna delta i de sociala sammanhangen på ett för åldern adekvat sätt. (…) det 
innebär ju att kunna samspela med andra barn (…) och vuxna(…) vi talar ju om rätten 
att kommunicera, kunna kommunicera och det kan ju vara på alternativa sätt. Alla har 
ju inte talet med sig men just att … barnet har rätten till att kommunicera och få de 
alternativa sätten för att delta i sociala samspel och sociala sammanhang. (Lena) 

Föräldrar, vuxna och förskolepersonal har ett stort arbete att hjälpa barn i sociala samspel, 
anser Lena. Föräldrarna är ju såklart huvudpersonerna poängterar hon, men i förskolan jobbar 
vi hela tiden med att hjälpa barn att få en social förmåga.  

4.3.2. Pedagogernas egna erfarenheter  
Flertalet av förskollärarna understryker att de har mycket kompetens i konflikthantering och 
andra erfarenheter som de kan använda i arbetet med barn i svårigheter i det sociala 
samspelet. Några av förskollärarna känner att de inte räcker till. Om de gör mindre grupper 
med en pedagog, lämnar de resten av barngruppen på två pedagoger och det känns inte bra.  

Men det är omöjligt att gå ifrån med någon. Jag lämnar en personal med resten. (---) 
Mer resurser, mer personer, mer händer. Så är det ju. Så är det väl för alla. (…) Även 
om det inte är barn med svårigheter är det aldrig fel att vara fler vuxna. Vi lägger en 
viktig grund i förskolan ändå. Jag vet att vi gör det. (Disa)  

Några förskollärare benämner samtalen i arbetslaget som viktiga. Disa benämner att de tittar 
tillsammans vidare på saker som hänt och vilka konstellationer barnet är med i. 

Så då pratar vi jättemycket med varandra. Har någon sett något så får vi kolla under 
veckan och se vad som händer… eller vad som inte händer(…) eller jag tycker att vi ser 
det ganska tidigt och tydligt. (Disa) 

Linda poängterar också vitsen som hon ser det om reflektion i arbetslaget men även att prova 
sig fram till olika sätt att lösa situationen.  

Maria poängterar att det är viktigt att lära sig hur barn fungerar bäst och vilka verktyg man 
ska använda. De sätt de utgår från i arbetet med barn i svårigheter ser olika ut beroende på 
barnet. Hon betonar vikten av att inte ta alla strider som kan bli utan man hittar andra vägar 
hur man kan undvika konflikter och maktkamper. Ibland måste man avlägsna barnet för att 
bägaren rinner över betonar hon. Små förändringar kan göra det lättare för barnen som är 
känsliga fortsätter hon. De kan göra små förändringar i verksamheten för att undvika stressiga 
situationer för barnen. De gör mindre grupper och kanske att alla inte klär på sig samtidigt i 
en jättetrång hall. 

Det måste ju såklart förhålla oss till det vi ska göra. Men sen tycker jag att, man får 
skräddarsy saker för varje barn. Nu blir ju det väldigt svårt då vi har många olika som 
kräver olika saker. Men med hjälp av teamet kommer vi fram till saker som fungerar… 
eller som man i alla fall kan prova. Man måste ju prova. Ändra förhållningssätt och 
ändra rutinerna, kan det ju hänga på ibland. (Maria) 

Sofia betonar att hon vill att alla ska ha vänner och kompisar och att alla ska vara 
efterlängtade. Men hon anser att barnen i behov av särskilt stöd oftast inte är hamnar där. De 
är väldigt intensiva, så då kan de andra tycka att de är jobbiga. Därför är det viktigt att bygga 
på det barnen gör bra.  

Man måste visa att man tycker om det här barnet. För om vi inte tycker om det här 
barnet kommer inte barnen tycka om det heller. Så man får ösa kärlek och alla de här 
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barnen man har haft har aldrig haft problem med närhet utan är jättekramig och 
klängig och då får man hålla på att busa och få dom att skratta. Bara att visa att det är 
det de gör man inte tycker om men att man tycker om barnen. Annars tror jag man är 
chanslös. (Sofia) 

Disa belyser vikten av att se på situationerna och vilka krav de ställer på barnet och om barnet 
inte klarar av det. Ibland har hon även tänkt tanken att barnen är dåligt uppfostrade. 

… det är inte barnen det är fel på utan omgivningen och hur man bemöter dom. (…) Du 
kanske måste ändra på ditt sätt att vara eller du bemöter det här barnet. (Disa) 

En av specialpedagogerna, Johanna, framhäver att svårigheterna i sociala samspel kan vara 
alltifrån en stor utvecklingsförsening till barn som är vilsna i verksamheten. Oavsett vad det 
beror på så betonar hon pedagogernas roll för att göra så det blir bra för alla barn på förskolan. 
Hon belyser vidare att det ibland händer saker som är jättetuffa i personallaget och med barn 
som är i svårigheter. Hennes roll blir att hjälpa pedagogerna att hålla det jobbiga så det inte 
belastar ytterligare. Ibland måste hon gå med dem i det svåra och ha förståelsen för att det är 
besvärligt. ”För får man den bekräftelsen så har man också lättare för att se små ljuspunkter”. 
(Johanna) 

Ibland ser Johanna brister i pedagogernas kompetens och att de behöver påfyllning. Det kan 
handla om motivationsarbete och ibland handlar det om att pedagogerna har ett så jobbigt 
barn så att de utger att de helst skulle vilja slippa barnet i verksamheten. Det händer inte så 
ofta, poängterar hon.  

Jag tycker att förskolans personal är väldigt medvetna om att vi har ansvar för alla 
barn. Däremot kan man känslomässigt vara (…) att det är skönt när barnet är hemma. 
Och det kan ju vara… och det måste man stå ut med… jag måste stå ut med att det är så 
och inte skuldbelägga dem. (Johanna) 

Grunden för specialpedagogernas arbete ligger i styrdokumenten, Skollagen och Läroplanen. 
Arbetet ska göras inom dem ramarna, betonar Johanna. 

Tanken att arbete som vi gör och tanken med att vi finns är ju kompetensen ska öka 
därute. Så man kan ju säga att det är en kompetenshöjande funktion som vi har. Att 
bidra med kunskap för att det ska bli bättre därute för barnen. (Johanna) 

Specialpedagogen Lena går oftast ut och erbjuder sig att observera barnet i verksamheten. 
Hon framhåller i samtal med pedagogerna vikten av att se barnet i ett sammanhang. Hon 
förespråkar tidiga insatser. Av olika anledningar har barnen svårigheter och där dialogen kring 
viktiga människor runt barnet måste lyftas. Lena vill t se kontexten, helheten och hon 
benämner personerna kring barnen som jätteviktiga.  

Och då tänker jag att det handlar ju om … att kompetenshöja personalen också. Att 
förstå sig på betydelsen av det här och vilka är signalerna och hur vi kan tyda. Här är 
en bristande förmåga… för åldern en bristande förmåga. (Lena) 

Lena betonar vidare att man aldrig får skuldbelägga ett barn. Det är handlingen vi ska försöka 
ändra genom att de hjälper barnet att hitta strategier. Barnet ska kunna identifiera känslan av 
att bli arg. Det är viktigt att i slutet på dagen lyfta fram det som har varit lyckosamt. 
Reflektion är viktigt och hon betonar att det finns för lite tid och forum för det i förskolans 
dagliga verksamhet.  
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4.3.3. Värdegrundsarbete 
Samtalen med kollegorna gör att de flesta gör lika och tittar på vilka krav man kan ställa på 
barnen, poängterar Anna. I samlingarna belyser Anna att det gäller att vänta på sin tur och 
dela med sig. Det handlar om demokrati och värdegrund.  

Ett barn som skäms för att det vet att det har gjort fel. Den blev så arg så den till och 
med slog till någon. Att hålla kvar det barnet då för att det ska säga förlåt och öga mot 
öga är en kränkning. (---) Det skäms redan så mycket. (---) De där signalerna är också 
jätte, jätteviktiga för det finns dom som ska ha tillbaka barnet och säga förlåt när det är 
som allra, allra mest ledsamt och skäms. (Anna) 

Linda framhåller å andra sidan att vissa barn har så mycket ilska i kroppen. Hon brukar då 
hålla barnet i 45 minuter. Andra gången kanske hon håller i barnet i 30 minuter tredje gången 
20 minuter och sen kanske det räcker med 2-3 minuter. Barnet vet att hon inte släpper taget 
förrän barnet är lugn och hjärtat slår normalt och att barnet kan andas så de kan resonera med 
varandra.   

Disa berättar om att de på ett möte fick välja ut ett ord i läroplanen för förskolan. Då valde 
hon ordet respekt.  

För är det så att jag blir behandlad med respekt då liksom förstår jag och behandlar 
andra lika. Det är det där med att det ordet är stort för mig. För även om de här är små 
så är det en liten människa vi jobbar med och man behandlar dom inte hur som helst. 
(Disa) 

Linda arbetar mycket utifrån sina egna erfarenheter och inte så mycket utifrån vad läroplanen 
för förskolan säger. Hon använder sig av tidigare erfarenheter. ”Försöka att inte göra samma 
misstag igen”. (Linda)  

Henna betonar att styrdokument och allas lika värde är något som hon fokuserar på i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd.  

Man får ... vara den man är. Att man får hjälp där man är, att man får hjälp att 
utvecklas från där man befinner sig. (…) Och sen att det som är rättvist inte alltid är 
lika. (Henna) 

Samsynen i arbetslaget på barn i behov av särskilt stöd är viktigt, framhåller Sofia. Alla tänker 
på barnens bästa. Hon poängterar att hon ibland arbetat med dem som inte har samma syn och 
det gör arbetet svårare. De försöker i hennes arbetslag berömma nio gånger mellan varje 
tillsägelse så att namnet på barnet mest hörs i positiva sammanhang.  

Många löser det genom att vara stenhård att hålla dom på plats. Det är vanligt när man 
har jobbat länge tycker jag. Mot barnen. Bara trycka ner dom så de inte ska få nån 
chans. Men då har man ju inte löst det. (Sofia) 

Maria understryker att hon känner att de är oense i arbetslaget om arbetet kring barn i behov 
av särskilt stöd. Hon framhåller att hon tycker att det är verkningslöst att ta en konflikt med 
ett barn som inte klarar av att sitta stilla medan en annan kollega tycker att tvärtom. ”Men jag 
tror inte på att ha en konsekvens för nån [ett barn] som inte förstår varför”. (Maria) 

4.3.4. Fortbildning/Kompetenser 
Ett fåtal förskollärare framhåller att de fått enstaka föreläsningar om specialpedagogik och 
sättet att tänka på kring barn i behov av särskilt stöd. Disa betonar att föreläsningen och 
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diskussioner om en bok kring specialpedagogik och bemötande av barn i behov har gett henne 
nya insikter och en annan syn. De har blivit mer flexibla och går tillbaka och tittar på det som 
fungerar. 

Flertalet förskollärare understryker vikten av kunskap, men känner att kommunerna 
priorieterar bort föreläsningar och kompetenshöjande utbildningar inom specialpedagogiken. 
Några pedagoger har i kommunens regi gått en kurs i hur de ska skriva en pedagogisk 
utredning.  

En av förskollärarna, Sofia, framhåller att det är av eget intresse som hon läser på i ämnet 
specialpedagogik. På hennes utbildning till förskollärare fick hon välja inriktning och då valde 
hon andra kurser. På Sofias förskola arbetar en pedagog med annan utbildning. 

Hon försöker analysera på ett sätt som jag inte gör. Jag vet inte hur … om man sitter 
och pratar med henne då får man många nya infallsvinklar på hur man kan göra, varför 
det blir som det blir kanske… och flera lösningar också. (Sofia) 

Maria poängterar att det beror på problematiken som barnet har hur de kan arbeta med det. 
Ofta är det den empatiska biten, respekten för andra och att samspela med barn och vuxna 
som är svårt. Om det finns en förmåga att arbeta upp det eller inte. Med någon annan 
problematik kanske de skulle behöva något helt annat och har man en ren 
förskollärarutbildning så skulle man definitivt få påfyllning poängterar hon. 

Som inne hos oss så har vi tre eller fyra som är på gång i utredningar. Men (…) man 
lär sig fruktansvärt mycket av de här barnen. Men ibland känns det som man behöver 
påfyllning. (Maria) 

Specialpedagogen Johanna poängterar att hon inte kan komma till förskolan och säga till 
pedagogerna hur de ska arbeta. Hon brukar istället fråga dem, om de skulle kunna försöka 
hitta på tre olika sätt att lösa problemet på. Därefter får de fantisera och leka mycket med sina 
egna tankar och vrida och vända problemen för att komma vidare i sin tanke. Johanna arbetar 
vid deras sida. Johanna framhåller att det är av vikt att pedagogerna själva känner att de har 
kommit fram till en lösning. ”Jag kommer med min kompetens och tillsammans försöker vi 
lösa ett problem”. (Johanna) 

Johanna har läst utvecklingspsykologi under hela sitt yrkesliv och hon betonar att spädbarns- 
och småbarnsforskningen gått mycket framåt. Hon betonar självkänslans betydelse och Sterns 
teorier när hon pratar om samspel med pedagogerna. Samtidigt läser hon ny litteratur och 
håller sig uppdaterad med ny forskning inom området.  

Specialpedagogen Lena använder sig av läroplanen för förskolan. Samtidigt som Vygotskij är 
någon som gjort intryck på henne. Skolans läroplan vilar på ett systemteoretiskt arbetssätt 
framhåller hon, där hon ser situationer utifrån kontexten och helheten, före delarna ett s.k. 
holistiskt perspektiv.  

Men sen känner ju jag… man måste hela tiden förankra i teori och forskning. Det är ju 
en brist att man inte hinner så mycket som man vill.  (Lena) 

Analys 
Förskollärarna anser att social kompetens är att barnen kan känna empati, att kunna lyssna, 
vara en bra kompis och förstå vad som är rätt och fel. Specialpedagogen poängterar att det är 
viktigt för barnet att förstå sig själv. I forskning ses social kompetens som förmågan att vara 
med andra människor och samarbeta med andra (t.ex. Conner & Fraser, 2011).   
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Asmervik et al. (2001)  belyser också vikten att lära barnen samarbete, så de inte kommer 
utanför gemenskapen och att kunna lyssna och att visa hänsyn. Nordin Hultman (2006) ser att 
barnet formas av omständigheterna i olika situationer. 

Förskollärarna ser att de stora barngrupperna gör och har problem med att inte räcka till. Att 
gå ur barngruppen med något barn är inte hållbart, då de måste lämna de andra i arbetslaget 
med resten av barnen. I sin forskning tar Sandberg och Nordling (2009) upp avsaknad av tid 
och resurser för personalen i förskolan. Pedagogerna försöker trots detta att ge barnen som 
behöver extra stöd i den vardagliga verksamheten.  

Förskollärarna sätter ord på känslor och frågar hur barnet tänker i olika situationer i arbetet 
kring barn i svårigheter i det sociala samspelet för att hjälpa barnet vidare (jfr Bråten 1996). 
De värdesätter även samtal i arbetslaget kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I 
forskning har Lillvist (2009) visat på att kommunikation är ett medel för socialt samspel, 
vilket har en mening för alla som deltar. Detta sker genom att barnet kan påbörja, upprätthålla 
och avsluta på ett bra sätt. Det är i samspelet med andra som barnet lär känna sig själv, får 
förståelse för sig själv som egen individ och kan utveckla sociala roller. I forskning har det 
även framkommit att kopplingen mellan socioemotionell problematik och försenad 
språkutveckling finns (Hotulainen och Lappalainen, 2011). 

Förskollärarna känner att behovet av kompetens är stort. De får själva ta egna initiativ att lära 
sig mer om barn i behov av särskilt stöd. Även Conner Fraser (2011) menar att förskolan har 
potential att arbeta med att stärka barns sociala förmåga och att lära barn att kunna reglera 
känslor. Vygotskij betonar (Bråten, 1996) vikten av pedagogernas kompetens då de ska föra 
barnet framåt och hjälpa barnet utvecklas efter sina egna förutsättningar. Även Granlund 
(2009) understryker att observationer kring barnet och i vilka situationer det fungerar och i 
vilka situationer barnet behöver mer stöd som betydelsefullt. Vygotskij betonar vikten av att 
förstå vad ett barn kan prestera själv och vad barnet kan prestera med hjälp och att problem 
ofta kan lösas tillsammans. Förskollärarna framhåller i undersökningen att bygga på barnets 
positiva sidor är av vikt och att de genom att lära sig hur barnet fungerar bäst kan utmana dem 
vidare. Specialpedagogen poängterar vikten av att möta alla barn där de är; oavsett vem man 
är. Björck- Åkesson (2009) anser att hur barnet bemöts och samspelet mellan barn och barn 
och mellan barn och vuxna har stor betydelse.  

Specialpedagogen ser sin roll i att hjälpa förskollärarna med att lösa det jobbiga och att 
tillsammans hitta strategier för hur de ska arbeta. De ringar in vad det handlar om och 
försöker hjälpa till att förändra miljön och se över vem som bäst kan göra vad. Många av 
förskollärarna vill ha mer kompetensutveckling kring barn i behov av särskilt stöd och de 
understryker vikten av kunskap. 

I studien framkommer att förskollärarna använder styrdokument, skollag och läroplan på olika 
sätt. Några använder den som återkommande i sin verksamhet medan en förskollärare mest 
utgår från sina egna erfarenheter. Specialpedagogerna håller forskning och användandet av 
olika styrdokument som grund i sitt arbete.  

I några intervjuer läggs problemet mest hos barnet med andra ord i det kategoriska 
perspektivet (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). En förskollärare håller i ett barn 
som gjort något dumt enligt henne, ibland upp till 45 minuter. Det är den enskilde individens 
uppträdande i olika situationer som står i fokus istället för att förstå att barnet uppträder olika i 
olika situationer. Markström (2010) framhåller i sin forskning att pedagogerna ofta hamnar i 
ett kategoriskt perspektiv då hon anser att de bedömer barnet efter vad de är och inte är; vad 
de kan eller inte kan. Specialpedagogen vill inte skuldbelägga ett barn utan hjälpa 
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pedagogerna att se vad som händer i mötet med barnet och därifrån hitta strategier. En 
specialpedagog lyfter pedagogernas förhållningssätt som ett hjälpmedel och den andra 
specialpedagogen ser barnet, redskapen och omgivningen som ett sätt att hitta var barnet 
befinner sig. Några av förskollärarna säger att de måste se att det inte är barnet det är fel på 
utan omgivningarna och hur de själva bemöter barnet. Nordin Hultman (2006) framhåller 
miljöns betydelse i ett s.k. relationellt perspektiv. I ett relationellt perspektiv är barnet i 
svårigheter då svårigheterna uppstår för barnet i mötet med omgivningen.  

4.4. Hjälpmedel för att stärka barns sociala förståelse i förskolans dagliga 
verksamhet 

4.4.1. Miljöns betydelse  
Några av förskollärarna framhåller miljön som ett viktigt hjälpmedel för att stärka barnens 
sociala förståelse i förskolans dagliga verksamhet. Det är utifrån barnen och deras intresse hur 
den miljön ska se ut. Lärmiljön ska inbjuda till aktiviteter som de kan välja själva, betonar 
Disa. Hon ser miljön som en tredje pedagog. Där barnet ska kunna se vad som finns att göra 
att rummet ska locka till lek och utmana barnet till lärande. Hon understryker att en torftig 
miljö inte utmanar på samma sätt.  

Sofia framhåller att det är populärt att ha rum i rummen. Det ska finnas små öar och ett ställe 
för varje barn så att man kan vara ensam någonstans. Disa understryker att hjälpmedel inte får 
ta övertaget så att kontakten mellan barnet och pedagogen försvinner. Henna anser att det 
bildstöd de använder tydliggör, förenklar och de ger en struktur. Mycket av materialet kan 
man tillverka själv. Vera betonar att det är barnets behov som styr vilka hjälpmedel som 
används. Just nu använder dem inga speciella hjälpmedel.  

Specialpedagogen Lena framhåller observationer som ett hjälpmedel i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. Ibland betonar Lena att det är viktigt att hitta var barnet befinner sig i 
utvecklingen och då är det viktigt att observera. Hon utgår från vad pedagogerna beskriver 
och detta kan leda till att de utgår från en allt för hög nivå. Då kan Lena upptäcka saker som 
pedagogerna inte sett av olika anledningar. 

Det kan ju dels vara kompetensen men också som vi vet, stora barngrupper och ja det 
rusar på hela tiden och man hinner inte uppmärksamma alla barn som man kanske 
skulle behöva. Då kan vi som specialpedagoger komma in och säga ’titta där i den 
situationen, han förstår sig inte på den’.  (Lena) 

Specialpedagogen Lena använder barnet, redskapen och omgivningen, B.R.O. Barnet i fokus; 
se barnet och dess behov. Redskapen är t.ex. ritpratet och tecken som stöd. Omgivningen är 
de personer som är viktiga för barnet. Hon betonar att det är viktigt att se vad vi laddar 
hjälpmedlen med. ”Det bygger mycket på det här med solidaritet och (…) etik och att vi alla 
är olika och har olika behov”. (Lena) 

Pedagoger måste förklara för barnen varför Kalle eller Pelle behöver det här hjälpmedlet, en 
period eller kanske för en längre tid. Lena uppfattar att barn är väldigt duktiga på att förstå 
olikheter. Hon har ibland mött andra vuxna som ifrågasatt varför de använder stödtecken. 
”Varför har man tecken på den här avdelningen? Ni har väl ingen som är döv?” (Lena) 

4.4.2. Visuella hjälpmedel 
Bildstöd, visuella hjälpmedel är något som framkommer i intervjuerna med samtliga 
pedagoger. Bildstödet används i olika stor utsträckning. Många gånger handlar det om 
barngruppens behov just då om hur mycket bildstödet används.  På Annas förskola använder 
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de bilder i samlingen för att konkretisera mat och blöjbyte. Bilder används inte i den 
utsträckning som det skulle kunna göras. Hon poängterar att deras arbete med bildstöd har 
varit bra för hela gruppen och inte bara för något speciellt barn. 

Användandet av bilder som stöd, ett konkret hjälpmedel, gör att det finns något för barnet att 
ta på. De använder även pictogramsbilder, då speciellt för ett barn i gruppen. Disa betonar att 
bildstöd förbereder barnet på vad som ska hända. De använder en utekarta, där det finns bilder 
som en hjälp när de ska gå ut och leka. Först toaletten, sen överdragsbyxorna osv.  Barnen 
läser på utekartan själva och genom träning vet de vilken ordning de ska klä på sig och 
pedagogerna behöver inte tjata. 

Du pratar och du pratar (---). Jag vet inte hur mycket han egentligen är med i pratet.  
Och då kan saker vara bra. Och inte för många ord utan korta meningar eller jag säger 
precis det som är det viktiga. Jag tror det är bättre. Men det är ingenting jag vet säkert 
det är bara en känsla som jag har. (Disa) 

Linda framhåller också pictogrambilderna som ett hjälpmedel de använder i förskolan för att 
synliggöra. Främst för ett barn i gruppen nu som behöver stöd i hur hans dag ser ut. Hon 
betonar att hon ser att utvecklingen sker fortare då de förstår mer och på ett snabbare sätt vad 
de ska göra. Det blir tydligare vad vi vill få fram som pedagoger.  

… man behöver lära sig med mer sinnen än hörseln. Man kan se hur man ska göra, man 
kan höra hur man ska göra också få en känsla att det här känns rätt och det här känns 
fel. (Linda) 

Det som inte fungerar så himla bra (…) om vi säger att ’nu så ska vi gå ut, pang bom’. 
Det funkar alltid bättre att förbereda med schema. (Maria)  

Linda tycker att visuellt stöd tar mycket tid att tillverka. Tid som hon betonar är en bristvara i 
förskolan. Tiden att lära sig materialet själv är också tidskrävande. 

Fyra av förskollärarna använder stödtecken i det dagliga arbetet i olika utstäckning. Linda 
framhåller att det är främst i matsituationer och påklädningssituationer. Maria understryker att 
kommunens satsning på kurs för alla anställda i kommunen i stödtecken och alternativa 
kommunikationsmöjligheter har öppnat hennes ögon för användandet av stödtecken med alla 
barn. Henna betonar att vissa stödtecken, som vänta och titta, är något som hon använder sig 
av i bara farten. Vera använder stödtecken i det vardagliga arbetet men hävdar att hon skulle 
kunna använda det i större utsträckning.   

Maria belyser att hon skulle vilja ha en timstock. Många barn har svårt med tidsuppfattningen 
betonar hon. Begreppet snart används ofta i förskolan men vad betyder det om man inte har 
en känsla för tid frågar hon sig. 

Då är det mycket lättare att kunna se. När jag kommer hit då är det snart dags. Det är 
ju en förberedelse också och ännu bättre än schemat. Det är så konkret. Sen är det 
mycket man skulle kunna önska sig. (Maria) 

Många barn far väl av att man jobbar med visuella material, då synen är en starkare sida än 
hörseln understryker båda specialpedagogerna. Förmågan att ta in information visuellt är 
också ett hjälpmedel som används på förskolan. Det kan vara olika bilder, pictogrambilder, 
fotade bilder och ritade bilder, betonar specialpedagogen Lena.  
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 Att man är den sociala och kommunikativa guiden att man går ner och det här man 
kallas steget före. Det är ju att vara med där det kan uppstå, där det händer. Det är där 
man behövs. För att de inte ska misslyckas i situationer. Där man kan sätta ord på till 
de andra barnen att… det här som man ändå… det vet ju ändå att det här barnet har 
svårt. Så det behöver man inte negligera. Kalle han håller på att träna på det här. Och 
du tränar på nåt i hallen. Så man ska inte negligera det (Lena) 

Specialpedagogerna framhåller båda att hjälpmedel i arbetet med barn i behov är att arbeta 
med tecken som stöd som alternativ kompletterande kommunikation. Detta är något som 
pedagogerna kan få fortbildning i. Johanna betonar att det handlar om ett förhållningssätt och 
inte bara en massa tecken och det gäller för pedagogerna att prova sig fram  

Det är inte att lära sig en massa tecken utan det är ett sätt att tänka kring barn som 
behöver fler sätt att uttrycka sig på. (…) där man ser att det har stor betydelse både för 
barn med fysiska svårigheter och kommunikativa svårigheter, hörselsvårigheter… det 
är något som gör att man vidgar förståelsen och därmed blir det lättare för … vi ska ju 
skapa en kommunikativ och samspelande miljö. (Johanna) 

Genom att ordna barnprat betonar specialpedagogen Lena ger vi barnen strategier för att träna 
turtagning i samtal. Därefter kan man, när man ser att barnet klarar av turtagning bjuda in till 
ett enkelt spel och kanske bjuda in ett barn till. Hon har en modell med bilder och småfrågor. 
Bilder på känslor som är svartvita. Det handlar väldigt mycket om sociala samspelet betonar 
hon och att ha kontroll på sina känslor.  

Där man sitter med barnet och där man också har en sorts symbol att nu pratar jag och 
så pratar du. Man för något mellan sig för att tydliggöra. Och så har nåt som 
intresserar barnet som man, (…) man arrangerar situationer så att det är intressant för 
barnet. Och om man bygger klossar eller vad man gör. Min tur – din tur.  (Lena) 

Vera använder känslokort med olika ansiktsuttryck, både med nallar och riktiga människor i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Hon använder det för att samtala med barnen om 
olika känslor och stärka deras förståelse.  

Henna, är en av två förskollärare som tar upp Ipad och dess användning som hjälpmedel med 
barn i behov av särskilt stöd. Hon framhåller att det finns bra program och mycket bilder de 
kan använda sig av som största fördelen. Samt att barnen får lära sig att vänta på sin tur. 
Maria ser istället användning av deras Ipad som ett sätt för barnet att finna ro och vila.  

Specialpedagogen Johanna understryker att förskolan måste köpa in vissa hjälpmedel för att 
underlätta kommunikationen. De har licenser på vissa program och kan därigenom bidra med 
bilder till pedagogerna på lite olika sätt. Lena lyfter fram surfplattor som en ny teknik. 
Specialpedagogerna ska bidra med nya kunskaper om leksaker och hjälpmedel. Det finns även 
lånematerial som de kan tipsa om. Lena framhåller också att surfplattan förenklar för 
pedagogerna och att barn som har svårt att fokusera har stor nytta av den. ”Och det tycker jag 
ska finnas ute och det ska vi visa på då. Att det här hjälpmedlet finns”. (Lena) 

Dock ser Johanna risker med en surfplatta också om man inte som pedagog vet vad man ska 
använda den till. Det är av yttersta vikt att fråga sig själv vad hjälpmedelet ska fylla för 
funktion och i vilka sammanhang den ska användas, så det inte bara blir en pryl som man 
köper. Hon påpekar att det är av vikt att hon håller sig a jour om vad som finns för att kunna 
hjälpa pedagogerna i arbetet med barnen. Hon läser in sig på ämnet om surfplattor just nu för 
att se i vilka situationer den kan hjälpa Lisa eller Kalle i olika situationer.  
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Vissa barn skulle fara väldigt väl av att de hade mer tekniska hjälpmedel för det finns ju 
en sån otrolig möjlighet idag. (Johanna) 

4.4.3.  Seriesamtal 
Hälften av förskollärarna har använt sig av seriesamtal i arbetet med att stärka barn i 
svårigheter i det sociala samspelet med andra.  

Disa framhåller att för 5 till 10 år sedan hade hon aldrig tänkt på att vissa barn tar in saker 
visuellt. Men genom erfarenheter och saker man varit med om har de lärt sig att tänka utanför 
ramen. Ibland har hon som pedagog pratat och pratat och det här barnet kanske även måste se, 
konkret vad som menas.  

Ja men vi ritar ju. Vad hade hänt då vid … vid gungorna. Skulle han ta en gunga och 
han hade bestämt sig för en gunga och det var liksom hans. Och det satt ett barn där. 
Han gjorde så att det här barnet ramlade av såhär. Då ritade vi. ’Nej, så kan man inte 
göra. Då får du stå där på sidan och vänta.’ Han tittade, och tittade och tittade och jag 
tror, vi vet inte, men vi kommer att prova det fler gånger. Det gick bättre än att med ord 
[berätta vad som hänt]. (Disa) 

Disa framhåller att man inte behöver vara en konstnär för att våga rita. Bilderna blir en 
konkret och tydlig hjälp. Det är även viktigt att rita precis när något hänt, så barnet inte 
glömmer bort. Hon ser även att de ofta tar ut papper och penna och sitter på bron när det har 
hänt något som de kan rita och samtala kring. Ofta är flera barn med när de ritar. Det ser hon 
inte som en nackdel.  

Henna betonar att det är viktigt att försöka förebygga situationer som barnet använder sig av 
att slå sig ur situationer. Hon anser vidare att seriesamtalet både före och efter situationerna 
händer och efter dem har hänt hjälper vissa barn. Hon tycker att barnet får en förståelse för 
situationen på ett annat sätt när de ritar. Nu räcker det även att hon tittar på honom så minns 
han.  Henna poängterar att hon skulle vilja använda seriesamtalet mer. Hon understryker att 
hon skulle vilja använda mer bildstöd i förskolan. Hon ser användningen av bilder som 
stärkande och förberedande för alla barn. Det är de små sakerna som vi tar för självklara som 
vuxen men som ett litet barn inte förstår och som man genom bilder kan göra mer begripligt. 
”Mer bilder. För alla. Mindre prat. Det tror jag är bra”. (Henna) 

Henna skulle vilja hitta fler tillfällen att sätta sig med det här barnet och jobba hårdare. Hon 
fokuserar på att hon ser att han är mottaglig för det, för han kommer när hon tar fram papper 
och penna. Genom detta kan han återberätta en händelse han varit med om, kan redogöra för 
var han var och vad han gjorde. Han ser detaljerna men han kanske inte förstår varför det blev 
som det blev, betonar hon.  

Fler samlas ju där då och kanske alla som var med i konflikten… och det där var jag… 
fast alla gubbarna ser likadan så vet de precis vem som var vem och vad gjorde jag och 
vad sa jag. Så jag tycker det är bra. (Henna) 

Ett seriesamtal Marie gjorde med en pojke handlade om samspel och kommunikation. Det 
handlade om ett barn som hade svårigheter med att ett barn inte ville leka med honom. Då 
använde Maria seriesamtal med bilder där hon ritade att när någon inte vill leka får man gå 
och fråga någon annan. Då gjorde hon ett streck eller kryss över om det blev en smocka. Och 
ritade istället hur han skulle gå och fråga någon annan. Ibland gick han själv och hämtade 
seriesamtalet, när han kände att han behövde det. Han fick strategier och praktiska verktyg 
som hjälpte honom att kunna bemästra olika situationer, understryker Maria.  
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Vera har tillsammans med barngruppen haft seriesamtal kring om hur en bra kompis ska vara 
och att man inte ska sparka och slåss. Det var en gruppaktivitet, men om det är ett specifikt 
barn brukar det vara effektivt att rita och samtala samtidigt, betonar Vera. Ibland har de satt 
upp seriesamtalen på dörren så att barnen kan gå dit och titta om det behövs. Det är ofta i 
samma situationer som svårigheterna uppstår menar hon.   

Specialpedagogen Johanna anser att ibland kan seriesamtal ses som en variant på bildstöd. 
Barn kan ha nytta av att tolka bilder. Det kräver inte mycket mer än papper och penna, 
poängterar hon. Det är viktigt, framhåller hon vidare att man är kritisk och ser på situationen 
och frågar sig om barnet har någon nytta av det. Sociala berättelser, bildschema och 
veckoschema kan barn också ha nytta av. ”Sen har man alltid de där som springer runt och 
inte vill gå ut och så flyttar de där bilderna”, säger Johanna och skrattar.  

Specialpedagogen Lena poängterar att arbeta med barns sociala kompetens är ett eftersatt 
område både i förskolan och i skolan. Något som skrämmer henne är att se så många barn i 
skolan som inte har lekkompetens. Barnen flyger omkring, förstör för andra och går ensamma 
betonar hon. Detta medförde att Lena började intressera sig för sociala berättelser och 
seriesamtal och provade det arbetssättet i skolan.  

Men sen när jag började jobba mot förskolan då (---) jag tycker att det är så hög 
procent av de barn som jag går in i ärenden där vi får backa tillbaka och gå ner på hur 
de har det med turtagningsförmågan. Så jag tycker att det finns väldigt mycket att jobba 
omkring och jag försöker göra det och det har följt hela tiden. Men sen … ja, man har 
kanske inte själv heller förstått hur viktigt den där starten är. (Lena) 

Ett hjälpmedel som Lena använder i arbetet med barn i svårigheter i det sociala samspelet är 
att skriva ner eller rita när det gäller yngre barn Lena har visualiseringen och ritpratet som en 
av sina käpphästar. Hon fokuserar mycket på språket före läsinlärning och språklig 
medvetenhet. Hon lyfter fram vikten av att hitta strategier för att hjälpa barn i behov av 
särskilt stöd. Hjälpa barnet uppnå självkontrollen. Hjälpa barnet hitta en plats dit man är 
hänvisad när man är så arg och istället för att sparka och skrika kan barnet gå dit  

Det kan vara faktiskt att man kan få riva sönder en massa papper. Det kan vara att när 
man är riktigt duktig att man kan räkna till tio, stoppa händerna i fickan eller ja… det 
gäller att hitta strategier som passar och fungerar. (Lena)  

Hon framhåller de tidiga insatserna, vilka verktyg som de använder och där kommer hon 
återigen in på seriesamtal. 

Mentaliseringsförmågan kanske, föreställningsförmågan för att göra de här inre 
bilderna. Vi måste ju visualisera och där är ritpratet så bra. Men … använda hela 
spektrat av verktyg för … att… vad passar för det här barnet. (Lena) 

Analys 
Ett fåtal av förskollärarna i undersökningen ser miljön som ett hjälpmedel i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. De som ser miljön som ett hjälpmedel använder detta då de skapar rum 
i rummen och skapar lärmiljöer som inbjuder till aktivititer. Det är viktigt i det relationella 
perspektivet att se vad som sker i mötet med barnet och pedagogens och miljöns betydelse 
menar Emanuelsson et al (2007).  

Bildstöd används i alla förskolorna i undersökningen och de används i olika stor utsträckning. 
Pictogrambilderna används för att synliggöra och göra situationerna i förskolan konkreta. De 
använder schema för att förbereda för kommande aktiviteter. En av förskollärarna ser tiden att 
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skapa dessa visuella bilder som tidskrävande. Gerland och Aspeflo (2009) poängterar att barn 
med funktionsnedsättningar behöver hjälpmedel i sin vardag på förskolan. Konkreta bilder på 
situationer, vad som ska hända, vad som förväntas av barnet och att pedagogen hjälper barnet 
att reflektera över situationer. Flertalet förskollärare ser visuella bilder som en hjälp för alla 
barn. Dessa bilder ser de som en förberedelse på vad som ska hända.  

Båda specialpedagogerna ser tecken som stöd som ett hjälpmedel. De poängterar att det 
handlar mer om ett förhållningssätt än bara tecken. Flertalet förskollärare tar upp olika 
hjälpmedel som används för att stärka barns sociala förståelse i förskolan vilket man kan se 
som ett kategoriskt perspektiv (Nilholm, 2007). De tar upp bildstöd, tecken som stöd, Ipad 
och seriesamtal. I undersökningen framkommer att stödtecken används mest i matsituationer 
eller på, och avklädningssituationer. Specialpedagogen poängterar vikten av att själv sätta sig 
in i arbetet kring dessa nya hjälpmedel för att kunna hjälpa barnen och pedagogerna på bästa 
sätt och själv förstå innebörden. 

Barnprat är något som en specialpedagog tar upp för att träna barn i turtagning och med hjälp 
av känslobilder tala om och förstå andras tankar och känslor. Säljö (2000) betonar att det är 
genom samspel med andra som barnet lär sig. Genom att höra språket i de vardagliga 
samtalen med människor omkring sig lär sig barnet hur de ska vara. Samtal om att vara en bra 
kompis som en del av värdegrundsarbetet, användning av rollspel för att visa på hur olika 
situationer kan lösas på olika sätt, är konkreta saker, som förskollärarna använder för att 
stärka barns sociala förståelse i förskolans verksamhet.   

Ibland behöver barn mer eller mindre hjälp, som Vygotskij (i Säljö 2000) betonar. Det är i 
barnets närmaste utvecklingszon som det utvecklas och förändras. Genom att pröva i olika 
situationer lär sig barnet. Genom observationer (Granlund, 2009) kan pedagogerna se i vilka 
situationer barnet behöver mer stöd och i vilka situationer de klarar sig utan. En 
specialpedagog ser observationer som en hjälp i att hitta var barnet befinner sig i utvecklingen 
(jfr Vygotskij, i Bråten 1996). 

Andersson (2002) betonar att seriesamtal är ett sätt att visa hur man tar kontakt och hur man 
kan leka. I olika situationer kan barnet lära sig att hantera känslor och ge ord på sina känslor. 
Även More (2011) ser seriesamtal som ett verktyg för barnet att förstå sin omgivning. 
Granlund (2009) ser vikten av att bild och tecken är bättre än att bara ge en muntlig 
instruktion. Seriesamtal är något som hälften av förskollärarna använt sig av i olika stor 
utsträckning. De anser att det är ett konkret material som de kan använda att samtala runt och 
förebygga situationer. Alla kan rita streckgubbar och då blir det ett lättillgängligt material för 
alla. Några säger i intervjuerna att de skulle vilja använda mer bildstöd i vardagen.   

5. Diskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur förskollärare och specialpedagoger 
tänker och arbetar inom förskolan med barn i svårigheter i det sociala samspelet med andra. 
Jag har vidare tittat på olika hjälpmedel i detta arbete. Jag kommer att först diskutera 
metodval och därefter utifrån frågeställningarna dra slutsatser och diskutera mitt resultat.  

5.1. Metod och teorival 
Genom att jag lät förskollärarna och specialpedagogerna prata om sina egna upplevelser 
kände jag att jag kunde ha sammanfattat mer för att öka tillförlitligheten. Jag skulle också 
kunna ha lyssnat bättre. Jag var vid de första intervjuerna rädd för tystnaden som uppstod. 
Efter några intervjuer tillät jag tystnaden mer, vilket också visade sig i att de intervjuade 
pratade mer öppet och redogjorde för sina egna tankar. Jag bedömer att resultatet jag fått fram 
genom mina intervjuer är rikt och detta inte påverkat resultatet så mycket. Jag har haft mitt 
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syfte och mina frågeställningar som en röd tråd genom hela mitt arbete. Detta medför att det 
är lättläst och att det är lätt att följa mina frågeställningar. 

5.2. Svårigheter i socialt samspel i förskoleverksamheten 
Den första slutsatsen jag kommit fram till är att barns svårigheter i socialt samspel i förskolan 
ofta handlar om turtagning och att förstå andras tankar och känslor. Många barn väljs bort i 
leken på grund av otillräcklig kompetens (jfr Jonsdottir, 2007). Det handlar om barn, som av 
pedagogerna uppfattas som egocentriska och som visar svårigheter att ta någon annans parti, 
barn som förstör lekar och är fysiskt aggressiva. Därför är det viktigt att vi som blivande 
specialpedagoger samarbetar med pedagogerna att hjälpa dessa barn att bygga upp sin 
självkänsla och empati för andra. Forskningen av Aksoy och Baran (2010) framhåller även 
denna medvetenhet hos pedagogerna som viktigt för att kunna hjälpa barnen träna sina sociala 
färdigheter i förskolan.  
 
Den andra slutsatsen är att pedagogerna pratar både om problemen hos barnet och om att det 
kan vara svårigheter som uppstår i miljön. Båda behövs beroende på situationen som uppstår. 
Ett relationellt perspektiv innebär att förändringar i omgivningen förutsätts kunna påverka 
möjligheterna att uppfylla vissa krav eller mål. Det relationella perspektivet kan upplevas 
som obekvämt för att det inte löser akuta problem.  Emanuelsson et al. (2001) betonar det 
relationella perspektivet som viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt 
att se problemen men jag anser att det som är centralt är att se barnet i ett sammanhang och i 
sin miljö. Vi kan inte sätta barnets uppträdande och beteende i fokus och hitta brister och 
svårigheter hos barnet. Vi måste i ett relationellt perspektiv se på vår egen roll som 
pedagoger, förskollärare och specialpedagoger, att förstå att lärmiljöer och vårt samspel med 
barnen är minst lika viktigt. För vem hjälper vi, om vi hela tiden ska jämföra barn och leta 
brister hos barnet? Barn utvecklas genom samspel med vuxna. Genom detta samspel kan 
barnet lära sig att vara och bli en människa. Grunden för pedagogisk förståelse är att genom 
relationer skapa tillfällen för lärande i sociala samspel.  

5.3. Arbetet med att stärka barn i svårigheter i sociala samspel  
Den första slutsatsen är att kunna hjälpa och stötta barn i svårigheter i sociala samspel är att 
ge barnet möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att möta andra barn i samspel och lek, 
sociokulturella perspektivet. Det handlar om att alltid som pedagog vara närvarande i alla 
situationer och ligga steget före och vara en kommunikativ tolk. Eilard (2010) och Bråten 
(1996) framhåller att det är viktigt att pedagogerna visar att de bryr sig om barnen och genom 
detta bygger relationer med dem. 
 
Förskollärarna och specialpedagogerna talar här främst ur ett relationellt perspektiv, barnet, 
pedagogen och miljön bildar en helhet. De använder inte de orden, men jag anser att det är av 
vikt att vi i förskolans verksamhet sätter ord på vår kunskap. Därigenom kan vi lyfta 
varandras kompetenser och använda detta i det viktiga arbetet med barnen. Genom att bygga 
upp verksamheten på barnens intressen ger vi dem möjligheter i den vardagliga verksamheten 
att stärka sociala samspelet. Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) betonar tillika som 
förskollärarna i studien att barnens styrkor bör framhållas. 

Den andra slutsatsen är att lekkompetensen eller svårigheten att förstå någon annans känslor i 
leken, är något som förskollärarna beskriver att barnen har svårigheter i. Genom att benämna 
barnets olika känslor och samtidigt bekräfta barnens känslor poängterar Andersson (2002) att 
vi kan arbeta med barnens empati. Förskollärarna är medvetna om detta och använder sig av 
detta i vardagen. Det är också viktigt att uppmärksamma och identifiera barnens samspel i 
leken, då vissa inte vet hur de ska ta initiativ och inte ges förutsättningar för att lyckas. Vårt 
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jobb som specialpedagoger blir att skapa möjligheten att stimulera pedagoger och barn i 
förskolan till lek och turtagning genom olika aktiviteter utifrån barnets behov och 
förutsättningar.  

Den tredje slutsatsen är vikten av att stödteamet, eller resursteamet, finns och ger 
förskollärarna olika verktyg att använda i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det är 
dock av vikt som specialpedagog att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom forskning 
i förskolan. Den ringa omfattningen av specialpedagogisk forskning i förskolan har ökat då 
förskolan byggts ut och utvecklats till en mer skolliknande verksamhet, med formulerade mål 
och ambitioner. Styrdokumenten i förskolan pekar mot ett relationellt perspektiv där vår 
kompetens som specialpedagoger behövs. Det har visat sig i studien att det är av vikt att gå ut 
i arbetslaget och observera för att se barnet i ett sammanhang för att inte lägga svårigheterna 
hos barnet (jfr Granlund, 2009). Observationer av vilka situationer som fungerar bra och vilka 
situationer där barnet behöver stöd är grunden till arbetet (jfr Vygotskij i Bråten, 1996). 
Kreativitet, tid för det, inspiration och uppmuntran är viktiga i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. Jag har i studien kommit fram till att det är viktigt att vi måste titta på det behov 
barnet har här och nu.   

5.4. Tankar och synsätt bakom arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
Den första slutsatsen är att synsättet på vad social kompetens hos informanterna visar sig 
överensstämma med vad forskningen säger om social kompetens. Barnet ska kunna känna 
empati, lyssna på andra, vara en bra kompis (t.ex. Aksoy & Baran, 2010). Specialpedagogen 
framhäver att barnet måste förstå sig själv i ett sammanhang. Nordin-Hultman (2006) betonar 
att det är viktigt att förstå att barnet formas av omständigheter och av de möten de utsätts för i 
ett relationellt perspektiv. Markström (2005) framhåller i sin forskning att pedagogerna ofta 
lägger problemet hos barnet och att barnet bedöms efter vad de är och inte är. Som 
specialpedagog, känner jag att det är viktigt att använda och diskutera det relationella 
perspektivet i förskolan när vi diskuterar barn i behov av särskilt stöd.  

Den andra slutsatsen jag har kommit fram till är att med ökande krav på pedagogerna, med 
stora barngrupper och flera barn som inte knäckt koderna i lek och samvaro, har gjort 
förskollärare trötta och slitna. Många ramfaktorer försvårar arbetet att arbeta utifrån ett 
relationellt perspektiv. Pedagogerna har inte tid för reflektioner och kan inte granska 
verksamheten i den utsträckning som de skulle behöva för att hinna se alla barns behov och 
förutsättningar. Mitt arbete som specialpedagog blir därför viktigt i förskolan, då jag kan 
hjälpa dem sätta ord på sina tankar och att vi tillsammans kan hitta lösningar. Sandbergs och 
Nordlings (2009) forskning visar också på att stödet ofta ges i den vardagliga verksamheten, 
men att det saknas tid och resurser för pedagogerna. Pedagogerna värdesätter även tid för 
reflektioner och vill ha mer kompetensutveckling i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Forskning som bl.a. Conner och Fraser (2011) gjort visar på förskolans potential att arbeta 
med att stärka barns sociala förmåga. Pedagogerna måste därför ges förutsättningar för detta 
arbete genom resurser för både material och hjälpmedel och även med i resurser i form av 
personal som förstår att deras förhållningssätt spelar en viktig roll. Vygotskijs (i Bråten, 1996) 
betonar pedagogernas kompetens då de ska föra barnet framåt och hjälpa barnet utvecklas 
efter sina egna förutsättningar. Det är viktigt för förskollärarna att bygga på barnens positiva 
sidor. Det framgår av pedagogernas synpunkter och den litteratur jag läst att våra egna 
värderingar och vår egen värdegrund spelar en stor roll i arbetet i förskolan.   
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5.5. Hjälpmedel för att stärka barns sociala förståelse i förskolans dagliga 
verksamhet 

Den första slutsatsen är att endast ett fåtal av förskollärarna pratar om miljön som ett 
hjälpmedel i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt i det relationella 
perspektivet att se vad som sker i mötet med barnet och pedagogens och miljöns betydelse 
(Nilholm, 2007). Nordin Hultman (2006) och Björck-Åkessons (2009) forskning tar upp 
vikten om hur man som pedagog väljer att se på barnet i behov av särskilt stöd. Om man ser 
barnet med svårigheter eller barnet i svårigheter. Vi måste anpassa hjälpmedlen i varje 
situation och genom observationer se hur vi kan stödja och stötta barnet vidare i utvecklingen 
precis som Vygotskij (i Bråten, 1996) förespråkar. Vi måste hitta nya vägar att omforma 
miljön så att den passar det enskilda barnet.  

Den andra slutsatsen är att det är av vikt att se över hjälpmedlens utformning och vad de ska 
fylla för funktion. Vi kan inte bara använda en massa olika hjälpmedel utan att se vår egen del 
i det och hur vårt eget förhållningssätt spelar en roll. Utgår vi istället från brister hos individen 
kan detta leda till att fokus ligger på att vi istället först kategoriserar barnet för att därefter 
anpassa miljön. De olika hjälpmedlen inom specialpedagogiken är något som jag som 
specialpedagog behöver ha djupa kunskaper om och läsa forskning kring. Seriesamtal menar 
Andersson (2002) och More (2011) visar på ett konkret sätt barnet hur man tar kontakt med 
andra. Gerland och Aspeflo (2009) ser att ritprata är ett stöd för social förståelse men att det 
gäller att man som pedagog förstår att osäkerheten till en början kan göra arbetet svårt. 
Granlund (2009) poängterar vikten av att använda bildstöd och att göra noggranna 
observationer var barnet befinner sig i utvecklingen.  Och även om hjälpmedel ses som ett 
kategoriskt perspektiv kan jag känna att det finns tillfällen då den nya moderna tekniken kan 
underlätta för barnen och göra att de lyckas. Det är viktigt att titta på hur mitt eget 
förhållningssätt och användandet av hjälpmedel tillsammans bidrar till att fler barn får lyckas i 
förskolan så att de lyckas vidare i skolan. Vi har ett viktigt arbete framför oss, som 
specialpedagoger och pedagoger att bygga på barnens styrkor, intressen och hjälpa dem att 
känna empati och ha turtagningsförmågan i det viktiga sociala samspelet i förskolan. 
 
Ytterligare forskning: Genom vidare observation skulle jag kunna analysera seriesamtalets 
betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Jag ser fortfarande nyttan av att använda 
seriesamtal i förskolans verksamhet. Genom litteraturstudier har jag lärt mig mer men 
seriesamtalets betydelse behöver ytterligare forskning för att fastställa den exakta innebörden 
av dess effektivitet.  
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Informationsbrev     Bilaga 1 
 

Lögdö 2013-09-30 
 
 
 
Till dig som arbetar som pedagog/specialpedagog i förskolan   
 
 
Jag heter Jenny Hübinette och jag läser specialpedagog utbildningen vid Umeå universitet. 
Jag skriver mitt examensarbete om hur pedagoger och specialpedagoger tänker och arbetar 
inom förskolan med barn som har svårigheter i det sociala samspelet med andra.  
 
Jag har valt ut just dig för att för att du tillsammans med andra pedagoger kan hjälpa mig 
belysa detta genom din erfarenhet av mötet med dessa barn, vilket ligger till grund för min 
studie. Informationen du delger mig kommer bara att användas i min studie. 
 
Intervjun kommer att hålla på ungefär en timme och den kommer även att spelas in på band. 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna behandlas anonymt och när 
jag transkriberat dessa och fått godkänt på mitt arbete raderas dessa. Du kommer inte att 
kunna identifieras och jag kommer inte att nämna dig vid namn. 
 
 
Ett stort Tack för din medverkan 
 

Jenny Hübinette 

Lögdövägen 51 

861 92 Bergeforsen  

070-3951388 

060-570206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervjuguide  till pedagoger    Bilaga 2 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Berätta om barngruppen.  

Vilka svårigheter ser du hos barnen som du möter i förskolan med sociala samspel?  

Hur yttrar sig detta? 

• 1. Hur kan arbetet med att stärka barn i svårigheter i sociala samspel se ut? 

Vad har du för erfarenhet i förskolan av barn som är i svårigheter när det gäller den sociala samvaron 
med andra barn/vuxna? 

Hur kan du arbeta med att utveckla barns sociala kompetens? 

Konkreta exempel 

Beskriv, ge exempel på hur du gjort, vad som fungerat bra/mindre bra 

Vilket pedagogiskt stöd finns för dig som pedagog?  

 

• 2. Vilka tankar och synsätt ligger bakom detta arbete? 

Berätta för mig om vad du tycker social kompetens/social förmåga är.  

Vilka tankar kring barn i behov av särskilt stöd i samvaro med andra barn/vuxna har du? 

Beskriv din roll som pedagog i mötet med barn i svårigheter med det sociala samspelet. 

Vad utgår du ifrån i arbetet med dessa barn? Styrdokument/teorier/provat sig fram/annat? 

Fortbildning? Vilka kompetenser finns?  

På vilket sätt uppmärksammas svårigheter som finns?  

 

• 3. Vilka hjälpmedel finns/används för att stärka barns sociala förståelse i förskolans 
dagliga verksamhet? 

Vilka hjälpmedel används i arbetet med att stärka barnens sociala förmåga för de barn som behöver 
det? 

Varför används dessa hjälpmedel/redskap?  

Hur använder du dessa redskap? Strategier? 

Fördelar/Nackdelar med olika hjälpmedel? 

Vilka hjälpmedel känner du att ni skulle behöva? 



 
 

Intervjuguide  till specialpedagoger    Bilaga 3 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat? 

Vilka svårigheter ser du hos barnen som du möter i förskolan med sociala samspel?  

Hur yttrar sig detta? 

• 1. Hur kan arbetet med att stärka barn i svårigheter i sociala samspel se ut? 

Vad har du för erfarenhet i förskolan av barn som är i svårigheter när det gäller den sociala samvaron 
med andra barn/vuxna? 

Hur kan du arbeta med att utveckla barns sociala kompetens? 

Konkreta exempel 

Beskriv, ge exempel på hur du gjort, vad som fungerat bra/mindre bra 

Vilket pedagogiskt stöd finns för dig som specialpedagog?  

 

• 2. Vilka tankar och synsätt ligger bakom detta arbete? 

Berätta för mig om vad du tycker social kompetens/social förmåga är.  

Vilka tankar kring barn i behov av särskilt stöd i samvaro med andra barn/vuxna har du? 

Beskriv din roll som specialpedagog i mötet med barn i svårigheter med det sociala samspelet. 

Vad utgår du ifrån i arbetet med dessa barn? Styrdokument/teorier/provat sig fram/annat? 

Fortbildning? Vilka kompetenser finns?  

På vilket sätt uppmärksammas svårigheter som finns?  

 

• 3. Vilka hjälpmedel finns/används för att stärka barns sociala förståelse i förskolans 
dagliga verksamhet? 

Vilka hjälpmedel används i arbetet med att stärka barnens sociala förmåga för de barn som behöver 
det? 

Varför används dessa hjälpmedel/redskap?  

Hur använder du dessa redskap? Strategier? 

Fördelar/Nackdelar med olika hjälpmedel? 

Vilka hjälpmedel känner du att ni skulle behöva? 

 


