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Abstrakt  
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för pedagogers förhållningssätt i 

mötet med barn i socio-emotionella svårigheter. Studien undersöker vilken betydelse 

pedagogerna anser att barns socio-emotionella utvecklingen har samt vilka strategier de 

använder för att möta och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter.  Vi använder en 

kvalitativ metod för att besvara våra forskningsfrågor samt intervju som 

datainsamlingsmetod.  

 

Resultatet i studien visar att informanterna som deltagit uttrycker ett liknande förhållningssätt 

och bemötande i mötet med barn i socio-emotionella svårigheter. Likaså använder de snarlika 

strategier för att främja och underlätta för dessa barn. Deras utgångspunkt är att varje enskilt 

barn ska mötas utifrån sina egna behov och förutsättningar.  Informanterna placerar inte heller 

svårigheterna hos det enskilda barnet, utan istället är det verksamheten som måste anpassas 

och förändras.  

 

Nyckelord: Emotionell kompetens, förskola, kommunikation, samspel, social kompetens och 

socio-emotionella svårigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord  
Vi vill tacka de pedagoger som deltagit i vår studie. Genom att dela med er av era 

betydelsefulla tankar, erfarenheter och kunskaper har ni gjort denna studie möjlig. Vi vill 

även ge ett extra stort tack till vår handledare Greta Lindberg för den vägledning och 

feedback som vi har fått under hela arbetets gång. Dina råd och kommentarer har varit otroligt 

värdefulla för oss, tusen tack.  
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Inledning  
Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) betonar att förskolan ska anpassas efter 

varje enskilt barn. Denna formulering tillhör tanken om en förskola där alla barn ska få 

möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna behov och förutsättningar. För att kunna 

skapa en förskola för alla måste samtliga pedagoger ha förmåga att möta alla barn, även de 

som är i behov av särskilt stöd.  

 

Barn i socio-emotionella svårigheter kan ha svårigheter att samspela med sin omgivning samt 

uttrycka sina egna och tolka andras känslor och avsikter (Kinge, 2000). Ahn (2005) lyfter att 

de flesta studier framför föräldrarnas betydelse i barns socio-emotionella utveckling, medan 

förskollärarnas betydelse inte har belysts i lika stor omfattning. Den sociala och emotionella 

kompetensen är betydelsefull i förskolan, inte bara för att utveckling och lärande sker i 

samspel med andra, utan också för att bli en del av gemenskapen och uppleva sitt egenvärde. 

Det är främst i samspel med andra barn och vuxna som socio-emotionella svårigheter 

framträder, vilket vi upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessa svårigheter 

leder ofta till konflikter där förskollärarna kan bli frustrerade av situationen som uppstår. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi inte kunnat uppfatta om förskollärarna 

hade några specifika strategier för att möta eller underlätta dessa svårigheter. Därmed 

efterfrågar vi vilka strategier som kan främja, stödja och underlätta för barn i socio-

emotionella svårigheter. 

 

Eftersom förskollärare kommer att möta barn i socio-emotionella svårigheter är det viktigt att 

tillägna sig en djupare förståelse om detta svårfångade område. Genom en djupare förståelse 

ökar deras förmåga att möta, underlätta samt stödja barnen i deras socio-emotionella 

utveckling. Sandberg (2014) framför att de första åren i ett barns liv är otroligt betydelsefulla 

för hur den fortsatta utvecklingen blir. Idag ställs det även höga krav på barns förmåga att 

samspela med andra, skriver hon. Därmed måste den socio-emotionella utvecklingen främjas 

redan i förskolan för att varje enskilt barn ska utveckla sin sociala och emotionella kompetens 

och därmed skapa en stabil grund för senare utveckling.   

Arbetsfördelning  
Vi har haft lika stort ansvar för arbetet. Båda har läst och bearbetat litteratur samt genomfört 

och tolkat insamlat datamaterial. Anna Andersson har haft det huvudsakliga ansvaret för 

sociokulturella perspektivet samt förskollärarens roll och miljöns betydelse. Jeanna Berggren 

har huvudsakligen haft ansvaret för barns socio-emotionella utveckling, barn i socio-

emotionella svårigheter samt förskolans roll. Resterande delar har vi skrivit tillsammans. 

Under intervjuerna valde vi att en av oss intervjuade, medan den andra antecknade. Detta 

turades vi om att göra vid varje intervju och sammanlagt intervjuade samt antecknade vi tre 

gånger vardera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

1 Syfte och Forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för pedagogers förhållningssätt i 

mötet med barn i socio-emotionella svårigheter.   

 

För att besvara syftet har vi valt följande frågeställningar:  

 Vilken betydelse beskriver pedagogerna att barns socio-emotionella utveckling har? 

 

 Vilka strategier beskriver pedagogerna att de använder för att möta och underlätta för 

barn i socio-emotionella svårigheter?  

 

1.1 Begreppsdefinition 
Forskningen anger olika definitioner av socio-emotionella svårigheter. Johannessen (1997) 

använder barn med socio-emotionella problem, medan Rosenqvist (2007) betonar att denna 

definition bidrar till att kategorisera barnet. Istället för barn med svårigheter använder han 

uttrycket barn i svårigheter. Vi upplever definitionen problem som väldigt skarp och nästintill 

dömande i jämförelse med definitionen svårigheter. Likaså tillhör definitionen problem det 

kategoriska perspektivet och ersätts numera av andra definitioner såsom svårigheter. I denna 

studie har vi valt att använda uttrycket barn i socio-emotionella svårigheter utifrån tanken att 

inte kategorisera eller placera svårigheten hos barnet. Vi anser även att barn i socio-

emotionella svårigheter blir heltäckande för det område som vi valt att fokusera kring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 3 

2 Bakgrund  
I följande del kommer vi att redogöra för teorier och tidigare forskning samt definiera centrala 

begrepp. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Sociokulturella perspektivet  

Vi har valt det sociokulturella perspektivet på barn som utgångspunkt i studien, vilket betonar 

det sociala samspelet samt tar hänsyn till alla omgivande faktorer som kan påverka ett barns 

utveckling och lärande. Omgivande faktorer kan vara kultur, historia, samhälle, miljön och de 

människor ett barn kommer i kontakt med under sin uppväxt, menar Hundeide (2006). Det 

sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Lev Vygotskij´s (1896–1934) tankar och 

idéer, framför Säljö (2000). Författaren beskriver vidare att Vygotskij var kritisk till dåtidens 

perspektiv på utveckling och lärande som grundade sig främst på psykologin och 

stadieteorier. Enligt Säljö (2015) ansåg Vygotskij istället att barns utveckling och lärande är 

ett resultat av deras sociala samspel, en uppfattning som senare har vidareutvecklats.  

 

Företrädare för det sociokulturella perspektivet anser att det sociala samspelet bidrar till att 

barnet appropierar eller tillägnar sig kulturella redskap samt förhållningssätt som finns i det 

samhälle och den kultur som barnet växer upp inom (Säljö, 2015). Dessa kulturella redskap 

medierar barnet, vilket betyder att barnet lär sig använda dessa för att tolka och förstå samt 

samspela med sin omgivning, menar Smidt (2010). Kulturella redskap kan enligt Säljö (2000) 

vara språkliga, vilket innefattar alla former av kommunikation men också fysiska, vilket kan 

kopplas till materiella ting. Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet artefakter 

som en gemensam benämning för samtliga kulturella redskap (Säljö, 2015). Den mest 

betydelsefulla artefakten som framkommer genom både Säljö (2000), Säljö (2015) samt 

Smidt (2010) är språket och förmågan att kommunicera med andra. Detta för att utveckling 

och lärande främst sker genom samspel och kommunikativa processer enligt det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Säljö (2015) menar att vuxna måste ge barnen 

möjlighet att appropiera och mediera olika artefakter, eftersom detta bidrar till deras 

utveckling och lärande. Hundeide (2006) påpekar att artefakter som blivit approprierade blir 

en del av barnets inlärda strategier, vilka slutligen kommer att användas spontant. Säljö 

(2000) framför att det sociokulturella perspektivet inte skiljer mellan tanke och handling, utan 

dessa är beroende av varandra för att utveckling och lärande ska ske. Smidt (2010) framhäver 

att Vygotskij betonade lekens betydelse för barns sociala och individuella utveckling, då 

leken sker i samspel med andra. Denna syn på leken framkommer även i Skolverket (2016) 

som anger att förskolan ska främja leken då den är betydelsefull för alla barns utveckling, 

lärande samt välbefinnande. Säljö (2015) betonar att appropriering, mediering samt artefakter 

är grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet som beskriver hur barn 

utvecklas och lär.  

 

Ytterligare ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet som utvecklats av Vygotskij 

är den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att människor befinner sig i ständig 

utveckling och lärande (Säljö, 2015). Med detta begrepp ville Vygotskij visa att ett barn kan 

lära sig nya saker med hjälp av jämnåriga kamrater eller en mer kompetent vuxen som ser 

barnets utvecklingspotential, menar Säljö (2000). Smidt (2010) som också beskriver detta 

begrepp, förklarar att det används i förskolan för att visa vad ett barn kan samt hur 

förskolläraren kan hjälpa barnet vidare i sin utveckling och sitt lärande. Ett exempel som 

Säljö (2015) skriver om är att i början av approprieringen behöver barnet stöd av den mer 
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kompetenta, men successivt kan stödet minskas då barnet medierat uppgiften och därmed kan 

agera självständigt.   

2.1.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och ska enligt Skolverket (2013) kunna 

möta och skapa förutsättningar för varje enskilt barns utveckling och lärande. Eftersom varje 

enskilt barn är unikt och kommer till förskolan med sina behov och förutsättningar kan det 

ibland behövas ett särskilt stöd för att alla ska uppnå sin optimala utveckling (Sandberg, 

2014). När den vanliga pedagogiken inte räcker till blir det aktuellt med specialpedagogik, 

skriver Persson (2013). Specialpedagogiken bidrar till förskolans förmåga att möta varje 

enskilt barns olika behov och förutsättningar samt ge det särskilda stöd som barnet behöver 

(Sandberg, 2014). Persson (2013) beskriver att det är svårt att definiera specialpedagogik då 

dess funktion är bred och varierar i högsta grad. Däremot betonar han att specialpedagogik 

ska bidra till att skapa delaktighet och gemenskap för varje enskilt barn inom den ordinarie 

verksamheten. Även Ahlberg (2007) påpekar att beskrivningen om att specialpedagogik 

enbart syftar till åtgärder för barn begränsar dess mening. Istället ska specialpedagogiken 

bidra till att använda den naturliga variationen av olikheter som finns bland barnen för att 

skapa en verksamhet för alla, skriver hon.  

 

Specialpedagogiken har succesivt växt fram i den svenska förskolan (Persson, 2013). Ahlberg 

(2007) förklarar att barn som år 1842 antingen hade svårigheter i skolan eller någon form av 

funktionshinder klassades som avvikande, fattiga, vanartiga samt sinnesslöa. Då fanns det 

varken särskilt stöd eller särskilda klasser, utan barnen lämnades till sitt öde, skriver hon. 

Först under 1900-talet inrättades specialklasser, särklasser och hjälpklasser, vilket skulle bidra 

till att avskilja avvikande barn från de övriga barnen (ibid.). De avvikande barnen ansågs 

nämligen hämma och belasta deras utveckling, förklarar Persson (2013). Han förklarar vidare 

att detta perspektiv medförde att barnen framställdes som problembärare. Ahlberg (2007) 

menar att det skedde ett paradigmskifte i slutet av 1960-talet i arbetet med barn som hade 

svårigheter. Tanken om att skolan skulle vara till för alla började ta form och undervisningen 

började succesivt samordnas till den ordinarie undervisningen, tillägger Persson (2013). Nu 

relaterades inte svårigheterna till barnet, utan istället var det verksamheten och omgivningen 

som orsakade svårigheterna för barnet (Ahlberg, 2007). Denna tanke infördes i skolans 

läroplan år 1980 och därigenom blev det en målsättning att skolorna skulle skapa 

förutsättningar för alla barn (Persson, 2013).  Denna utveckling har fortsatt och succesivt har 

specialpedagogikens funktion inneburit att utforma och anpassa både verksamheten och 

undervisningen utifrån varje enskilt barns behov och förutsättningar (ibid.).  

 

Specialpedagog kallas den pedagog som arbetar med specialpedagogik, förklarar Persson 

(2013). Denna pedagog har genomgått en specialpedagogisk utbildning efter sin 

lärarutbildning och därigenom tagit specialpedagogexamen, fortsätter författaren.  Persson 

(2013) belyser också att specialpedagogen har en betydelsefull roll som samarbetspartner och 

rådgivare för både förskollärare och föräldrar.  Specialpedagogens arbete innefattar att 

kartlägga och utveckla arbetsformer och arbetssätt som ska garantera att varje enskilt barn får 

det särskilda stöd de behöver samt öka kvalitén i det pedagogiska arbetet och miljön (ibid.). 

Persson (2013) påpekar också att specialpedagogen ska medverka för att utarbeta en 

individuell planering för barnet i behov av särskilt stöd som tydligt beskriver hur arbetet kring 

barnets utveckling ska fortgå.   
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2.1.2.1 Kategoriskt och Relationellt perspektiv   

Inom specialpedagogiken förekommer olika perspektiv. I denna studie har vi valt att fokusera 

på det kategoriska samt det relationella perspektivet. Enligt det kategoriska perspektivet är 

individen bärare av sina svårigheter (Nilholm, 2012). Omgivningen försöker ställa en lämplig 

diagnos genom att söka efter medicinska eller psykologiska förklaringar utifrån individens 

uppvisade svårigheter (ibid.). Utifrån detta sker sedan kategoriseringar och sorteringar 

gentemot olika grupper, skriver Nilholm (2012). Inom förskolan blir det specialpedagogens 

ansvar att utarbeta olika insatser för att hjälpa barnet med kompensatorisk träning där målet är 

att barnet ska anpassa sig till omgivningen, skriver Persson (2013). Eftersom 

specialpedagogen har ansvaret blir insatserna enligt Persson (2013) kortsiktiga och sker ofta 

genom specialundervisning i enskildhet. Inom detta perspektiv förklarar Rosenqvist (2007) att 

definitionen barn med svårigheter används, eftersom svårigheten placeras hos det enskilda 

barnet. Därigenom fokuserar perspektivet på diagnoser samt det avvikande beteendet 

(Nilholm, 2012).  

 

Det relationella perspektivet anser däremot att omgivningen skapar svårigheter för individen 

(Persson, 2013). Genom att noggrant undersöka mötet och samspelet mellan individen och 

omgivningen är det därmed möjligt att hitta förklaringar på individens svårigheter (ibid.). 

Inom det relationella perspektivet riktas specialpedagogiska insatser mot hur lärandemiljön 

och omgivningen kan anpassas och förändras för att skapa bättre förutsättningar för barnet, 

skriver Persson (2013). Förskolan har ett gemensamt ansvar där specialpedagogen, 

förskollärarna och förskolechefen arbetar tillsammans för att skapa långsiktiga insatser riktade 

mot verksamheten, påpekar han. Eftersom detta perspektiv fokuserar på omgivningen 

förändras definitionen barn med svårigheter till barn i svårigheter, poängterar Rosenqvist 

(2007). Idag är det främst det relationella perspektivet som är framträdande inom förskolans 

verksamhet samt i olika styrdokument såsom Skollagen (SFS 2011:189) samt Skolverket 

(2016). Traditionen av att individualisera svårigheter finns däremot fortfarande kvar inom 

verksamheterna, skriver Nilholm (2012). Dessa är djupt rotade och därigenom svåra att få 

bort (ibid.).    

2.2 Barn i behov av särskilt stöd  
Barn i behov av särskilt stöd kan definieras som barn vilka antingen tillfälligt eller varaktigt 

är i behov av särskilt stöd i sin utveckling (Sandberg, 2014). Enligt Skolverket (2016) ska 

förskolan utforma det stöd som varje enskilt barn behöver, oavsett om stödet är tillfälligt eller 

varaktigt. Stödet ska även ges inom den ordinarie verksamheten och inte i form av 

särlösningar såsom att ta enskilda barn från barngruppen (Skolverket, 2005). Sandberg (2014) 

skriver att idag är det vanligt att förskolor har en speciell avdelning eller grupp inom den 

ordinarie verksamheten som är anpassad för barn i behov av särskilt stöd. Intentionen är inte 

att avskilja barnen, utan att ge dem det särskilda stöd som de behöver i sin vardag, poängterar 

hon. Skolverket (2005) framför även att stödet kan ges i form av en anpassad miljö samt 

personalförstärkning och mindre barngrupper.  

 

Barn i behov av särskilt stöd kan omfatta både barn som har en identifierad diagnos såsom 

autism och ADHD samt barn som har någon form av funktionsnedsättning (Sandberg, 2014). 

Dessutom finns det barn som enligt Sandberg (2014) hamnar i gråzonen, vilket innebär att 

barnen inte formellt identifierats som barn i behov av särskilt stöd. Hon nämner att detta 

exempelvis kan innefatta vissa tal- och språksvårigheter samt svårigheter inom det socio-

emotionella området. Kinge (2000) beskriver också att barn som har sociala och emotionella 

svårigheter tillhör den grupp som vanligtvis saknar diagnos. Diagnoser kan istället uppkomma 

senare då barnet är äldre samt när olika undersökningar genomförts, belyser hon. Hon menar 
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vidare att sociala och emotionella svårigheter ofta hamnar i skymundan jämfört med andra 

svårigheter, vilket medför att barnen inte får det särskilda stöd som de behöver. Däremot 

betonar Skolverket (2005) att barn inte ska behöva en diagnos för att få särskilt stöd.  Istället 

ska förskolan tillsammans med föräldrarna kartlägga och avgöra vilka insatser som är 

relevanta (ibid.). Vidare står det att behovet av särskilt stöd kan variera beroende på vilken 

situation samt vilken miljö som barnet befinner sig inom, vilket måste tas hänsyn till.  

2.3 Barns socio-emotionella utveckling  
En betydelsefull del i barns socio-emotionella utveckling är samspelet med omgivningen 

såsom föräldrar samt andra vuxna och barn (Zinsser, Shewark, Denham & Curby, 2014). Den 

sociala förmågan grundläggs tidigt och redan från första stund använder barnet all sin kraft för 

att utforska och samspela med sin omgivning (Sandberg, 2014). Det första samspelet sker 

med föräldrarna, vilka bidrar till att grundlägga barnets sociala och emotionella kompetens, 

skriver Sommer (2005). Allteftersom börjar barnet utöka sitt samspel till att omfatta andra 

vuxna och barn från omgivningen, tillägger Sandberg (2014).  Hon menar att därigenom blir 

även omgivningen betydelsefull och kommer att påverka barnets socio-emotionella 

utveckling.  

 

Sommer (2005) skriver att barn utvecklar sina förmågor och kompetenser genom att aktivt 

delta i den ömsesidiga sociala samvaron. Han använder begreppet samvarokompetens för att 

förklara förmågan att läsa av sociala situationer samt vara tillsammans med andra människor. 

Detta innefattar förmågan att möta och ta hänsyn till andra människors perspektiv och 

önskningar, men samtidigt kunna uttrycka sina egna (ibid.). Istället för samvarokompetens 

använder Pape (2001) begreppet social kompetens, vilket hon i likhet med Sommer (2005) 

beskriver som förmågan att umgås med andra människor. Pape (2001) sammanfattar social 

kompetens som nödvändiga förmågor och kompetenser som behövs i det sociala samspelet. 

Här ingår förmågan att möta och läsa av den sociala situationen samt kunna ge och ta i det 

ömsesidiga samspelet (ibid.). Hon betonar även att social kompetens innefattar bemötande 

och förhållningssätt. Utifrån detta lyfter hon hänsyn, empati och respekt som centrala delar. 

Emotionell kompetens beskriver Kimber (2009) som förmågan att uppleva, värdera, hantera, 

reflektera och uttrycka sina egna känslor på ett sätt som är lämpligt för den aktuella 

situationen. Vidare belyser hon att det inbegriper förmågan att möta, tolka och förstå andra 

människors känslor. Denna kompetens menar hon utvecklas tidigt och främst genom sociala 

samspel.  

 

Pape (2001) påpekar att vuxna har en betydelsefull roll som förebilder. Vuxnas bemötande 

och förhållningssätt gentemot varandra blir en form av modell för vad social kompetens 

innebär, skriver hon. Från början observerar barnet hur människor i omgivningen samspelar 

med varandra samt använder sina känslor i olika situationer, vilket ger barnet ett förråd med 

betydelsefulla erfarenheter, förklarar Zinsser et al. (2014). Därefter använder barnet imitation 

tillägger Sommer (2005) för att pröva sina erfarenheter och utvecklar därigenom sin sociala 

och emotionella kompetens. När barnet prövar sina erfarenheter är det betydelsefullt att 

omgivningen ger en motreaktion, eftersom detta blir en form av bekräftelse att dessa används 

korrekt samt en uppmuntran att fortsätta, poängterar han. Zinsser et al. (2014)  påpekar att 

vuxna antingen främjar eller hämmar barnets socio-emotionella utveckling genom sitt 

bemötande och förhållningssätt. Genom att vuxna ger barnet stöd samt bemöter dess känslor 

med värme och acceptans får barnet möjlighet att utveckla en positiv social och emotionell 

kompetens (ibid.). Om vuxna däremot ignorerar eller nedvärderar barnets känslor kommer 

barnet enligt Zinsser et al. (2014) succesivt få det svårare att hantera och uttrycka sina känslor 

och därigenom samspela med andra. För att barn ska utveckla en social och emotionell 
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kompetens är det därmed av största vikt att vuxna är närvarande och deltar i det ömsesidiga 

samspelet tillsammans med barnen, vilket också Pape (2001) poängterar.   

 

För att kunna samspela med andra barn och vuxna är det nödvändigt med sociala och 

emotionella kompetenser, konstaterar Sommer (2005). Han betonar även att den sociala och 

emotionella kompetensen är en successiv och kontinuerlig lärprocess som utvecklas genom 

samspelen med omgivningen. Likaså fastställer Pape (2001) att det är betydelsefullt att barn 

redan vid tidig ålder får uppleva rika och positiva samspelssituationer, eftersom detta kommer 

att forma och påverka barnets sociala och emotionella kompetenser. 

2.4 Barn i socio-emotionella svårigheter   
Socio-emotionella svårigheter kan innebära svårigheter inom det sociala och emotionella 

området. Det finns inga specifika kännetecken som direkt kan kopplas till socio-emotionella 

svårigheter, utan det är individuellt från barn till barn, menar Hyter (2003). Däremot beskriver 

Johannessen (1997), Kinge (2000), samt Persson (2013) några kännetecken som vanligtvis 

förekommer i samband med socio-emotionella svårigheter. En skillnad mellan författarna är 

att alla använder olika definitioner. Johannessen (1997) använder barn med socio-emotionella 

problem, medan Kinge (2000) använder både barn med socio-emotionella svårigheter samt 

sociala och emotionella svårigheter. I kontrast till detta använder Persson (2013) barn i socio-

emotionella problem. Trots användningen av olika definitioner är beskrivningarna kring 

kännetecknen snarlika.  

 

Ett kännetecken som Johannessen (1997) beskriver är motorisk oro och hög aktivitetsnivå. 

Därigenom är barnet ofta hyperaktiv och i ständig rörelse, menar hon. Persson (2013) skriver 

att meningen ”stökiga barn” lätt uppkommer i dessa sammanhang, vilket också beror på den 

höga aktivitetsnivån. Barnet kan också ha en bristande impulskontroll, vilket innebär att 

impulser, initiativ och olika känslor uppkommer väldigt snabbt, förklarar Johannessen (1997). 

Att plötsligt skrika, gå in och avbryta lekar och samtal samt slå eller knuffa ett annat barn är 

exempel på bristande impulskontroll, menar hon. Hon skriver vidare att den höga 

aktivitetsnivån och bristen på impulskontroll lätt medför att andra barn eller föremål blir 

omkullvälta. Omgivningen upplever enligt Johannessen (1997) att barnet förstör, plågar och 

slår andra barn, medan barnet inte alltid förstår vad som har hänt. Det som händer är inte 

alltid meningen, utan barnet har helt enkelt svårt att hejda sina impulser (ibid.). Detta ställer 

enligt Kinge (2000) krav på omgivningen att fortsätta vara lugn och förstående trots att 

barnets beteende kan vara utmanande, krävande och oförutsägbart. Koncentrationssvårigheter 

och uppmärksamhetsstörningar kan också vara ett kännetecken, förklarar Johannessen (1997). 

En beskrivning är att barnet sällan eller aldrig koncentrerar sig i lugna aktiviteter, utan 

distraheras av den övriga omgivningen (ibid.). Däremot påpekar hon att en anledning till 

koncentrationssvårigheterna kan vara att aktiviteten inte är nog intressant eller utmanande.  

 

Ett annat kännetecken som Persson (2013) lyfter är svårigheter att förstå och anpassa sig till 

omgivningen samt till andras perspektiv. Barnet har ofta svårt för turtagning och 

kompromisser samt att känna inlevelse för andras sociala och känslomässiga tillstånd, 

tillägger Johannessen (1997). Därmed vill barnet ofta bestämma och har svårt att se andra 

alternativ och lösningar förutom sitt eget, menar hon. Dessutom har barnet enligt Kinge 

(2000) stora problem med kommunikationen, vilket kan medföra missförstånd som slutar i 

konflikter. Därigenom riskerar barn i socio-emotionella svårigheter att uteslutas från den 

sociala samvaron samt från leken, belyser hon. Barn i socio-emotionella svårigheter är 

däremot inte enbart framåt och aktiva, utan kan också vara tillbakadragna och inåtvända, 

skriver både Johannessen (1997) och Kinge (2000). Om detta är fallet vill inte barnet enligt 
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Johannessen (1997) vara med i olika aktiviteter, har svårt för förändringar och utmaningar 

samt har lätt för att börja gråta. Barnet drar sig lätt undan och hamnar utanför barngruppen, 

vilket tolkas som bristande social förmåga, påpekar hon. Kinge (2000) förklarar att många 

glömmer att barn som är tillbakadragna kan ha sociala och emotionella svårigheter. Dessa 

barn hamnar ofta i bakgrunden, men behöver lika stort stöd som de framåt och aktiva barnen 

behöver, betonar hon.  

 

Johannessen (1997) skriver att socio-emotionella problem kan vara svåra att upptäcka. Även 

om det finns kännetecken går det inte att förlita sig helt på dessa, poängterar hon. Ett barn kan 

alltså uppvisa något eller några av de kännetecken som beskrivits ovanför, utan att ha socio-

emotionella svårigheter (ibid.). Det är dock betydelsefullt att tidigt upptäcka olika 

kännetecken, belyser Johannessen (1997), eftersom detta ger förskolläraren möjlighet att ge 

barnet lämpligt stöd för att utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Kinge (2000) 

poängterar att det kan vara svårt att utarbeta strategier som fungerar för alla barn då deras 

svårigheter är individuella och därmed varierar. Hon menar istället att det är nödvändigt att 

förskolläraren tänker kreativt och annorlunda för att berika och utveckla sina erfarenheter och 

kompetenser. Därigenom ökar förskollärarens möjlighet att möta och ge det särskilda stödet 

som varje enskilt barn behöver (ibid.). Även om Johannessen (1997) beskriver olika 

kännetecken kring socio-emotionella problem poängterar hon att detta kan medföra att barnen 

ses som orsaken till dessa, vilket är felaktigt. Istället påpekar hon att problemen måste 

relateras till omgivningen, eftersom det är denna som skapar och bevarar problemen genom 

sitt förhållningssätt och bemötande. Kinge (2000) nämner den självuppfyllande profetian, 

vilket innebär att barn lever upp till omgivningens förväntningar och beskrivningar. Om 

omgivningen beskriver barnet som stökigt kan barnet efter en tid börja efterlikna denna 

beskrivning, skriver hon. Det är alltså omgivningens attityder och värderingar som bestämmer 

vad som är ett avvikande beteende eller inte (ibid.). Både Johannessen (1997) och Kinge 

(2000) är därmed kritiska gentemot att utgå från olika kännetecken för att upptäcka socio- 

emotionella svårigheter.  

2.5 Att främja socio-emotionell kompetens 
Kimber (2009) påpekar att den socio-emotionella utvecklingen är en ständigt pågående 

process. Socio-emotionella svårigheter kan innebära att barn av olika anledningar har 

svårigheter med sin sociala och emotionella förmåga, vilket omgivningen antingen stödjer 

eller hämmar (Kinge, 2000).  

2.5.1 Förskolans roll 

Barns socio-emotionella utveckling sker främst i samspel med föräldrarna, vilket har nämnts i 

texten ovanför. Däremot skriver Zinsser et al. (2014) att många barn idag tillbringar en stor 

del av sin tid inom förskolans verksamhet, vilket medför att även förskolan tilldelas en 

betydelsefull roll. Skolverket (2016) betonar att hela barnet samt dennes behov och 

förutsättningar ska vara utgångspunkt i förskolan. Barn i sociala och emotionella svårigheter 

behöver enligt Kinge (2000) särskilt stöd från professionella och kompetenta vuxna. 

Skolverket (2005) framhåller också betydelsen av kompetensutveckling för att förskolan ska 

bestå av välutbildade och professionella pedagoger. Detta bidrar inte enbart till en hög kvalité 

inom förskolans verksamhet, utan också till pedagogernas möjlighet att möta varje enskilt 

barns behov och förutsättningar (ibid.). Skolverket (2005) framför även betydelsen av en 

kontinuerlig kompetensutveckling för att bevara en hög kvalité samt utveckla och anpassa 

verksamheten efter barnen som vistas där. Detta kräver att verksamheten kontinuerligt och 

systematiskt granskas samt utvärderas. Nilholm (2012) lyfter att verksamheten kan analyseras 

på individ-, grupp- och organisationsnivå för att få en heltäckande bild av hur förskolan på 



 

 9 

bästa sätt kan stödja och underlätta för barn i behov av särskilt stöd. Detta bidrar till att inte 

placera svårigheterna hos det enskilda barnet, skriver han.  

2.5.2 Förskollärarens roll  

Ahn (2005) betonar förskollärarens betydelsefulla roll för att underlätta barns socio- 

emotionella utveckling. Skolverket (2016) uttrycker det specifika ansvar och uppdrag som 

förskolläraren har inom förskolan. Förskolläraren ansvarar för att barnen ska få stöd och 

stimulans i sin sociala och emotionella utveckling samt att alla barn ska känna delaktighet och 

trygghet i barngruppen (ibid.). Skolverket (2016) framför också att förskolläraren ska se varje 

enskilt barns behov och förutsättningar samt anpassa sitt förhållningssätt och arbetssätt utifrån 

detta. Förskolläraren ska enligt Ahlberg (2007) kunna vara förskollärare till alla barn, oavsett 

om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Hon skriver också att varje förskollärare ska ha 

grundläggande specialpedagogiska kunskaper samt kunna avgöra om barn som är i behov av 

särskilt stöd får detta i den utsträckning som det enskilda barnet behöver.  

 

Skolverket (2013) betonar att förskollärarens uppdrag omfattar förmågan att förstå och 

synliggöra vad som orsakar svårigheter för barnet i behov av särskilt stöd. Därefter ska 

förskolläraren pröva olika lösningar samt strategier för att förbättra situationen (ibid.). Det 

innebär att försöka se den bakomliggande orsaken till barnets beteende, konstaterar Sandberg 

(2014). Hon beskriver vidare att barns sociala och emotionella kompetens har betydelse för 

relationen och samspelet med andra barn i förskolan. Förskolläraren har ett betydelsefullt 

ansvar att hjälpa och stötta barns sociala och emotionella kompetens samt deras förmåga att 

skapa meningsfulla relationer med andra, poängterar hon. Pape (2001) skriver att ett positivt 

socialt beteende skapar bättre möjligheter för vänskap och relationer. Lekkamrater ger barnet 

känslan av genuin delaktighet och mening, vilket är livsviktigt för både hälsan och 

välbefinnandet (Sandberg, 2014). Sommer (2005) påpekar att barngruppen är betydelsefull 

eftersom den stimulerar och utmanar varje enskilt barns socio-emotionella utveckling. Barn 

som har en god social och emotionell kompetens kan använda sina förmågor för att stötta och 

hjälpa barn i svårigheter att bli delaktiga i den sociala samvaron, skriver han. Kinge (2000) 

poängterar att barn som har sociala och emotionella svårigheter behöver få uppleva goda 

samvarosituationer där ömsesidighet, värme och empati är centrala delar. Förskolläraren 

måste här erbjuda barnen goda möjligheter för samspel med varandra samt själv vara delaktig 

och engagerad, vilket också framkommer i Skolverket (2016). Nilholm (2012) argumenterar 

för vikten av att tidigt upptäcka och kartlägga vad som orsakar svårigheter för barnet för att 

stödinsatser och åtgärder ska kunna införas. Han menar däremot att detta arbete kan medföra 

att barnet kategoriseras och framställs som avvikande.  Detta är en ständig balansgång som 

Nilholm (2012) påpekar att förskolläraren måste göra i sitt arbete. 

 

Nilholm (2012) poängterar också att förskolläraren ska använda förebyggande arbete för att 

stödja barn i svårigheter utan att dessa blir utpekade från barngruppen. Ett förebyggande 

arbete kan enligt Nilholm (2012) innebära att kartlägga i vilka situationer barnet har 

svårigheter för att som förskollärare kunna hjälpa och stötta i dessa situationer. Det gäller att 

förstärka barnets positiva och starka sidor samt undvika att påtala barnets svårigheter inför 

andra barn, påpekar han. Detta kan nämligen medföra att barnet utvecklar en negativ självbild 

samt att barngruppen enbart ser barnets svårigheter, skriver Johannessen (1997). Hon lyfter 

därmed hur betydelsefull förskolläraren är som förebild för hela barngruppen. Likaså betonar 

Pape (2001) att förskollärarens uppdrag innebär att möjliggöra, stimulera och vägleda barnen 

i deras sociala utveckling och lärande genom att vara en god förebild som barnen kan se upp 

till.  

 



 

 10 

Hyter (2003) visar genom två fallstudier hur förskolan kan främja barns sociala och 

emotionella kompetenser. Genom att skugga barnet i socio-emotionella svårigheter kunde 

pedagogerna i hennes studie stödja och hjälpa till i samspelssituationer. I början av studien 

var en pedagog närvarande hela tiden för att visa och uppmuntra barnet att använda 

kommunikation för att samspela med andra barn samt uttrycka sina känslor. Succesivt började 

barnet i studien klara sig utan pedagogens stöd och därmed minskade behovet av 

skuggningen. Slutligen kunde skuggningen av barnet upphöra helt, eftersom barnet tillägnat 

sig en positiv social och emotionell kompetens, visar hon genom sitt resultat. Ahn (2005) 

beskriver genom sin studie ytterligare strategier som kan främja barns socio-emotionella 

utveckling. Däribland användningen av rollspel, dockteater samt barnböcker som relaterar till 

känslor som vanligtvis kan uppkomma i förskolan (ibid.). Pedagogerna i denna studie 

uppmuntrade barnen att använda känslorelaterade ord för att beskriva vilka känslor som 

exempelvis karaktärerna i böckerna visade samt vilka känslor som uppkom hos dem under 

läsningen. Förutom detta använde pedagogerna också känslorelaterade ord vid olika händelser 

för att tydligt beskriva sina känslor, visar Ahn (2005). Likaså uppmuntrade pedagogerna 

barnen att använda känslorelaterade ord istället för att fysiskt uttrycka sina känslor (ibid.). Att 

tillsammans diskutera olika känslor bidrog till barnens förmåga att identifiera, förstå och 

bemöta sina egna känslor på ett positivt sätt, visar Ahn (2005) genom sitt resultat.  

 

Bygdeson-Larsson (2005) visar genom sin studie hur kritisk reflektion inom arbetslaget kan 

bidra till en förändrad uppfattning och förhållningssätt gentemot barn som annars kan 

upplevas som utmanande. När pedagogerna i hennes studie började reflektera kring sina 

berättelser av barn i svårigheter synliggjordes deras frustrationer, upplevelser samt svårigheter 

att möta dem. Genom att reflektera kring sitt eget förhållningssätt framkom en mer komplex 

bild där pedagogerna kunde identifiera orsaken bakom barnens beteenden samt vad 

pedagogerna kunde göra annorlunda för att stödja varje enskilt barn (ibid.). Hon visar därmed 

genom sin studie hur reflektioner bidrar till pedagogernas förmåga att identifiera och utmana 

dominerande diskurser och föreställningar om barn i svårigheter.  

 

Nilholm (2012) poängterar att barns svårigheter ska upplevas som en pedagogisk utmaning 

och drivkraft som kan användas för att utveckla både verksamheten och pedagogerna. Istället 

för att förlägga svårigheterna hos barnen, argumenterar han för att pedagogerna behöver 

kompetensutveckling inom området för att både utveckla sitt förhållningssätt samt tillägna sig 

nya strategier.  

2.5.3 Miljöns betydelse  

Enligt Skolverket (2016) ska förskolan erbjuda barnen en trygg och innehållsrik miljö som 

uppmuntrar samt bjuder in dem till lek och samspel med varandra. Likaså framgår att miljön 

ska utgå från barnens behov och intressen. Skolverket (2013) poängterar att miljön påverkar 

vilka relationer som skapas samt ger signaler om vilka aktiviteter som är möjliga och vilket 

beteende som förväntas av barnen. Förskolläraren ska ta hänsyn till barns olikheter samt 

uppmärksamma vad i miljön som skapar svårigheter för det enskilda barnet (Sandberg, 2014). 

Kinge (2000) lyfter att det är miljön som skapar svårigheter för barn i sociala och emotionella 

svårigheter. Förskolan ska enligt Skolverket (2016) erbjuda barnen en mötesplats där de kan 

utveckla sin sociala och emotionella kompetens i samspel med varandra. Sandberg (2014) 

nämner den fysiska miljön, vilket innefattar material och utformning av lokaler samt den 

sociala miljön som innebär samspelet mellan barn och vuxna i förskolan. Hon belyser att båda 

miljöerna måste förändras och anpassas efter barnen. Likaså påpekar Skolverket (2013) att 

miljön måste kunna varieras samt anpassas efter barnen, eftersom barngruppen samt dennes 

behov förändras över tid. Däremot är det inte enbart barn i socio-emotionella svårigheter som 

gynnas av förändringar i miljön, utan alla barn i barngruppen (Sandberg, 2014).   
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2.6 Förankring i lagar och förordningar  

Förutom Skolverket (2016) som nämns i föregående delar, anger Skollagen (SFS 2011:189) 

genom kapitel 8 allmänna bestämmelser om förskolans verksamhet.  

 

Skollagen (SFS 2011:189) 8 kap. 9§ fastställer att:  

 
”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, 

ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna” (9§).  

 

Eftersom grundläggande bestämmelser om barn i behov av särskilt stöd finns reglerat i 

styrdokumenten och därmed ingår i förskolans uppdrag, ska dessa tillämpas i verksamheten.  
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3 Metod 
Följande del beskriver forskningsprocessens olika delar såsom studiens urval, intervju som 

datainsamlingsmetod samt bearbetning, tolkning och analys.  

3.1 Kvalitativ metod  
Vi har använt en kvalitativ metod för att besvara våra forskningsfrågor. En kvalitativ metod är 

användbar då en forskare är intresserad av att beskriva, tolka och förstå olika miljöer samt 

andra människors perspektiv och livssituationer, skriver Ahrne och Svensson (2015). Därmed 

är metoden öppen för olika människors uppfattningar inom ett område (ibid.). Även Bjørndal 

(2005) beskriver kvalitativ metod och menar att den fokuserar på beskrivningar och en 

djupare förståelse inom det som forskaren studerar. Den kvalitativa metoden innehåller ett 

mindre urval av informanter och forskaren använder oftast intervjun som instrument för att 

samla data, påpekar han. Backman (2008) nämner den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden samt skillnaden mellan dessa. I den kvantitativa metoden är forskaren mer 

intresserad av matematiska och statistiska mätningar än i den kvalitativa metoden som 

innefattar verbala formuleringar, menar han. Däremot betonar han att skillnaden mellan dessa 

två metoder inte är helt självklar. Den kvalitativa metoden kan nämligen också innehålla 

mätningar, men inte i lika stor omfattning som inom den kvantitativa metoden (ibid.).  

3.2 Urval  
Vi har valt att intervjua två arbetslag från två olika förskolor. Den ena förskolan har en 

resursavdelning som är utformad för barn i behov av särskilt stöd och arbetslaget består av en 

specialpedagog samt fyra förskollärare med varierad anställningsgrad. Arbetslaget på den 

andra förskolan består av två förskollärare. Utöver detta valde vi även att intervjua en 

specialpedagog som har alla förskolor i kommunen som sitt arbetsområde. För att det skulle 

bli lika många informanter från varje förskola, valde vi att intervjua specialpedagogen samt 

två förskollärare från förskolan med resursavdelningen. Vilka två förskollärare som skulle 

delta i studien fick arbetslaget på resursavdelningen själva avgöra. Förskolläraren möter 

många barn varje dag och därmed är deras kunskaper, tankar och erfarenheter om barn i 

socio-emotionella svårigheter betydelsefulla för oss. Specialpedagogen arbetar specifikt med 

barn i behov av särskilt stöd och kan därmed bidra med betydande kunskaper och 

erfarenheter. Samtliga informanter har kompetensutveckling inom området men denna skiljer 

sig åt. Alla förskollärarna har genomfört en utbildning som heter Neuroraketen, vilket 

anordnades av specialpedagogiska myndigheten. Utöver detta har arbetslaget med två 

förskollärare vid ett tillfälle fördjupat sina kunskaper om barn i svårigheter via en 

kompetensutveckling som kommunen erbjöd, vilket också bidragit till deras erfarenheter. 

Specialpedagogen som har alla förskolor i kommunen som sitt arbetsområde, har genomgått 

kursen barn och ungdomspsykiatri, vilken innehöll delar som kan kopplas till barn i socio-

emotionella svårigheter. Den andra specialpedagogen på resursavdelningen har genomgått 

flera kurser rörande barn med autism samt arbetat med IBT i samarbete med habiliteringen. 

IBT står för intensiv beteendeträning och innebär att barnet får lära sig grunderna rörande 

exempelvis samspel med hjälp av en vuxen. Detta är specifikt riktat till barn med autism. 

Samtliga informanter anser sig ha goda erfarenheter om socio-emotionella svårigheter genom 

sin kompetensutveckling samt att barn i socio-emotionella svårigheter enligt dem finns i varje 

barngrupp, varje år.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att det inte får vara för många informanter i en studie 

då informationen blir svår att överskåda. Däremot får det inte heller vara för få informanter då 

detta enligt författarna medför svårigheter att genomföra en studie. Antalet informanter i vår 

studie är sammanlagt sex personer, vilket vi anser är rimligt i förhållande till studiens 
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omfattning. Båda förskolorna är kommunala och har barn i åldrarna 1-5. Det finns fler 

kommunala förskolor än privata förskolor, vilket förklarar vårt urval. Samtliga informanter 

har en längre tids erfarenhet av att arbeta inom förskolan, vilket var ett medvetet val av oss. 

Informanter som har några års arbetserfarenhet har vanligtvis mer djupgående erfarenheter 

och kunskaper kring forskningsområdet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Därigenom 

ökar vår möjlighet att få en djupare förståelse om barn i socio-emotionella svårigheter. Att 

utgå från en förskola som riktar sig specifikt till barn i behov av särskilt stöd var också ett 

medvetet val. Vi ville undersöka om det fanns skillnader mellan arbetslagens arbetssätt och 

strategier samt deras kunskaper om barn i socio-emotionella svårigheter.  

 

Vi kontaktade förskolorna och specialpedagogen via telefon, förklarade vilka vi var samt 

syftet med vår studie. Därefter skickade vi informationsbrev och intervjufrågorna till dem 

(Bilaga 1 och 2). Informanterna fick ta del av intervjufrågorna för att eventuellt kunna 

förbereda sig inför intervjun om detta önskades. Specialpedagogen och den ena förskolan 

svarade direkt och tidpunkt för intervjuer kunde bestämmas. Den andra förskolan behövde 

betänketid då flera personer var inblandade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver 

att intervjuer kan medföra en rad svårigheter för forskaren då den innefattar en lång 

planeringstid med olika steg. Efter ungefär en vecka kontaktade vi förskolan återigen för att ta 

reda på om de ville medverka i studien. Vi ville nämligen ha möjlighet att söka andra 

informanter ifall de inte ville delta. Vid denna tidpunkt kunde tider för intervjuer fastställas.  

3.3 Datainsamling  
Vi använde oss av intervjuer samt ljudinspelning som datainsamlingsmetod. En intervju 

skapar möjlighet att upptäcka och förstå en annan människas tankar och upplevelser genom 

ett samtal skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Detta samtal har som mål att samla 

information om ett specifikt tema eller ämne, fortsätter författarna. Intervjuerna var ”samtal 

med hjälp av en intervjuguide” (Bjørndal, 2005, s. 92). Bjørndal (2005) beskriver att denna 

intervjuform har ett antal fasta frågor med öppen karaktär som formulerats av intervjuaren, 

vilka besvaras i ordningsföljd. Denna intervjuform valdes utifrån tanken att informanterna 

skulle kunna utveckla sina svar trots att färdiga frågor användes. Under intervjuerna 

antecknade vi skriftligt samt använde ljudinspelningar. Detta gav oss möjlighet att detaljerat 

gå igenom intervjuerna efteråt för att upptäcka detaljer och mönster i informanternas svar. 

Intervjuerna genomfördes individuellt med enskilda pedagoger. Detta för att pedagogers 

tankar och upplevelser kan variera inom arbetslaget. 

 

Inför intervjuerna skrev vi ut intervjufrågorna (Bilaga 2) för att kunna förbereda oss men 

också för att kunna ta dessa med oss. Vi bestämde att en av oss skulle genomföra intervjun, 

medan den andre antecknade. Detta för att underlätta intervjuprocessen. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) beskriver att det är en fördel om intervjun genomförs av två personer, 

eftersom en kan anteckna, medan den andre ställer frågor. Vid varje intervjutillfälle turades vi 

om att hålla i intervjun samt anteckna. Detta för att båda skulle vara lika delaktiga i 

datainsamlingsprocessen. Ljudinspelningarna gjordes med en mobiltelefon, vilket godkänts i 

förväg av informanterna via informationsbrevet (Bilaga 1). Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) poängterar att intervjuaren måste ha tillåtelse från informanterna för att spela in 

samtalet innan intervjun börjar. Under intervjun ställdes intervjufrågorna (Bilaga 2) i 

ordningsföljd, men vissa följdfrågor kunde ställas utifrån informanternas svar.     

3.4 Bearbetning, tolkning och analys  
Samtliga intervjuer har noggrant transkriberats i nära anslutning till att intervjuerna 

genomförts. Den som antecknade under intervjutillfället ansvarade för att transkribera 

anteckningarna innan bearbetningen påbörjades. Ljudinspelningarna har också transkriberats 
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samt bearbetats och analyserats av oss båda. Detta blev ett komplement till anteckningarna 

och bidrog till att fylla i eventuella luckor i materialet (Bjørndal, 2005). För att underlätta 

transkriberingen samt bearbetningen har vi valt att ge arbetslagen bokstäverna A och B. 

Specialpedagogen samt förskollärarna på resursavdelningen har vi valt att kalla arbetslag A. I 

resultatet kommer specialpedagogen därmed kallas specialpedagog i arbetslag A. 

Förskollärarna på den andra förskolan har vi valt att kalla arbetslag B. Slutligen har vi valt att 

kalla specialpedagogen som har hela kommunen som sitt arbetsområde för specialpedagog C. 

Analysarbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet, där det sociala samspelet samt 

grundläggande begrepp varit vägledande. Vi använde våra forskningsfrågor som 

utgångspunkt för att skapa rubriker och sorterade samt sammanfattade sedan intervjufrågorna 

under varje rubrik. Därefter analyserade vi informanternas svar och försökte urskilja våra 

forskningsfrågor samt kopplingar till det sociokulturella perspektivet. Datamaterialet innehöll 

både material som var relevant för vår studie men också sådant som inte var lika relevant. 

Detta valde vi att utelämna under analysprocessen. Under analysen framträdde studiens 

resultat och vi kunde konstatera att vårt syfte och våra forskningsfrågor hade besvarats.  

3.5 Forskningsetiska principer  
För att kunna utveckla och fördjupa förståelsen och kunskapen hos både individen och 

samhället måste det finnas forskning, påpekar Vetenskapsrådet (2002). Det är betydelsefullt 

att forskningen bedrivs på ett korrekt sätt och därför finns forskningsetiska principer, 

poängterar Löfdahl (2014). Dessa ska den ansvariga forskaren alltid överväga innan den 

vetenskapliga undersökningen påbörjas, fortsätter författaren. Principerna är riktlinjer som ska 

fungera som en vägledning om vilket ansvar forskaren har (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns 

fyra allmänna huvudkrav som alltid skall övervägas, vilka Löfdahl (2014) samt 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver såhär. Informationskravet som fastställer att forskaren ska 

informera alla deltagare om vilket syfte och innehåll den aktuella forskningen har samt 

eventuella risker som kan uppstå. Samtyckeskravet som innebär att deltagaren har 

bestämmanderätt över sitt deltagande samt överblick om vem som har tillgång till materialet 

från exempelvis intervjuer. Konfidentialitetskravet som försäkrar att informationen om 

deltagaren såsom personuppgifter förvaras säkert och otillgängligt för oberörda. 

Nyttjandekravet är det sista huvudkravet och fastställer att alla insamlade uppgifter om 

deltagarna såsom personuppgifter samt uttalanden inte sprids eller används utanför den 

aktuella forskningen. Allt material som samlats in under studien har hanteras med 

noggrannhet samt medvetenhet utifrån de forskningsetiska principerna. Vi tog hänsyn till 

dessa och såg det som otroligt betydelsefullt att alla principerna följdes under hela studien.  

3.6 Reliabilitet och validitet  
Både Ahrne och Svensson (2015) samt Roos (2014) beskriver att reliabilitet innebär 

trovärdighet i en studie. Det betyder att forskaren genomfört datainsamlingen på ett noggrant 

sätt samt att datainsamlingen är av den omfattningen att forskaren kan dra relevanta slutsatser 

(Roos, 2014). Validitet innebär istället giltighet och meningsfullhet, menar Roos (2014). 

Detta innebär att forskaren verkligen undersöker det som forskaren avser att undersöka, 

förklarar författaren. Målet ska vara att besvara studiens syfte (ibid.). Eftersom vår studie 

innefattar en mindre mängd informanter är vi medvetna om att resultatet inte kan 

generaliseras i någon större utsträckning. Däremot gav informanterna liknande svar på 

samtliga intervjufrågor, vilket kan tolkas som god reliabilitet. Vi anser även att studien har 

god validitet då vi kunde besvara studiens syfte och forskningsfrågor med hjälp av 

informanternas svar.  
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4 Resultat 
Vi presenterar resultatet med rubriker utifrån intervjufrågorna. En del av intervjufrågorna har 

vi sammanfört under samma rubrik då dessa är snarlika och går in i varandra.  

4.1 Barns socio-emotionella utveckling  

4.1.1 Betydelsen av socio-emotionell utveckling i förskolan  

Samtliga informanter anser att den socio-emotionella utvecklingen är otroligt betydelsefull att 

främja inom förskolan. Detta för att barn ska kunna samspela med andra samt uttrycka sina 

tankar och göra sig förstådda. Samtliga förskollärare nämner kommunikationen som grunden 

då denna kan skapa svårigheter i samspelet med andra barn. ”Fungerar inte kommunikationen 

uppkommer frustration och ilska samt missförstånd som kan resultera i konflikter då 

knytnävarna kommer fram”, säger en av dem. Specialpedagog C beskriver även vikten av att 

kunna tolka och läsa av andra människors kroppsspråk och mimik. Detta är en viktig del i 

kommunikationen som också måste uppmärksammas och utvecklas i förskolan. 

Specialpedagog C lyfter också betydelsen av att mentalisera, vilket innebär en förmåga att 

förstå andras tankar och perspektiv. Detta kan inte barnen från början, utan lär sig i samspel 

med omgivningen. Flera förskollärare belyser också att utveckling och lärande sker genom 

leken och därmed är förmågan att förstå turtagning samt kunna kompromissa grundläggande. 

När barn kan ingå i leken och vara en del av gemenskapen bidrar detta till deras 

självförtroende och självkänsla, menar de. En förskollärare i arbetslag A uttrycker det såhär: 

”Inget barn ska gå i förskolan och känna sig missförstådd eller misslyckad. Det handlar 

mycket om att stärka individen och få den att tro på sig själv”.  

 

Samtliga informanter betonar även vikten av respekt för varandra i barngruppen. De hänvisar 

till hur en bra kompis ska vara, vilket exempelvis innebär att lyssna och hjälpa varandra. En 

förskollärare i arbetslag B belyser att alla sidor av ett barns socio-emotionella utveckling är 

lika viktiga. Därmed går det inte att välja bort sidor i den socio-emotionella utvecklingen, 

utan förskolan måste arbeta med alla sidor lika mycket.   

4.1.2 Specialpedagogernas och förskollärarnas syn på socio-emotionella svårigheter  

Samtliga informanter beskriver barn i socio-emotionella svårigheter som antingen 

utåtagerande eller tillbakadragna. De betonar att svårigheterna är individuella och därmed 

måste varje enskilt barns behov och förutsättningar tillgodoses. Samtliga förskollärare berättar 

också att barnen har svårigheter i samspel och kommunikation med andra barn. Det kan 

exempelvis vara att förstå och tolka andra barns leksignaler samt uttrycka sina egna känslor, 

men också förstå andras känslor. Samtliga informanter förklarar även att barn i socio-

emotionella svårigheter agerar impulsstyrt. De går ofta på första stimuli och har svårt att 

koncentrera sig i både den fria leken och i planerade aktiviteter och samlingar. I leken kan 

barnen även ha svårigheter att kompromissa, vilket innebär att de inte kan se eller tolka andra 

barns perspektiv. Specialpedagog C berättar att barn i socio-emotionella svårigheter ofta har 

svårt att hantera känslor och motgångar. Det är även vanligt att barnet övertolkar situationer 

som sker runt omkring i samspelet med andra barn. Små händelser som andra vanligtvis inte 

uppmärksammar kan barnet i svårigheter uppleva som katastrof. Barn i socio-emotionella 

svårigheter som är tillbakadragna upplevs av samtliga informanter som tysta samt att de ofta 

leker för sig själv. Barnen tar inte heller någon plats i barngruppen, menar specialpedagog C.   

 

Flera av förskollärarna nämner att utåtagerande svårigheter oftast blir tydligare och 

uppmärksammas direkt av omgivningen. De betonar dock att samtliga barn i socio-

emotionella svårigheter behöver lika mycket stöd, oavsett om dessa är utåtagerande eller 

tillbakadragna.  
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4.1.3 Skillnader mellan förr och idag i arbetet med barn i socio-emotionella svårigheter  

Samtliga informanter framför att den största skillnaden mellan förr och idag om hur de arbetar 

med barn i socio-emotionella svårigheter är att det finns en större medvetenhet idag. Båda 

förskollärarna i arbetslag B anser att förändringen kom med förskolans läroplan. Innan 

läroplanen var det barnets brister som var centrala, medan det idag är barnets förmågor och 

kompetenser, menar de. Likaså uppger samtliga informanter att det idag är verksamheten som 

ska anpassas efter barnen och inte tvärtom. Svårigheterna är inte heller kopplade till det 

enskilda barnet, utan det finns en bakomliggande orsak till ett barns beteende, vilket måste 

synliggöras, betonar de.  

4.3 Strategier för att möta och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter 

4.3.1 Olika strategier  

Samtliga informanter lyfter betydelsen av att ligga steget före och försöka förutspå vad som 

kan hända i olika situationer. Därigenom kan de underlätta och förebygga att något barn 

hamnar i negativa situationer såsom konflikter eller missförstånd. En strategi som samtliga 

informanter lyfter är att dela in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter och samlingar. 

Arbetslag A förklarar att mindre barngrupper medför mindre ljudintryck och synintryck, 

vilket ger barn i socio-emotionella svårigheter möjlighet att behålla koncentrationen och 

uppmärksamheten. En annan fördel som samtliga informanter nämner är att barn som är 

tillbakadragna får möjlighet att tänka, formulera och uttrycka sina tankar, vilket annars kan 

vara svårt i en större barngrupp. Inför varje aktivitet och samling försöker informanterna 

noggrant tänka igenom vilka barn som hamnar i samma grupp, eftersom de menar att barnen 

kan trigga varandra.  

 

En annan strategi som samtliga informanter uppfattar som gynnsamt för barn i socio-

emotionella svårigheter är att skapa en tydlig struktur på dagen. Specialpedagog C menar att 

dagen på förskolan ska vara ”fyrkantig”, vilket betyder att barnen ska veta vad som kommer 

att hända. Speciellt barn i socio-emotionella svårigheter mår bra av att veta exakt vad som 

kommer att hända samt vad som förväntas av dem, menar flera av informanterna. Genom att 

noga förbereda barnen inför olika situationer och ha återkommande rutiner för dagen kan 

barnen lägga energi och fokusera på annat, tillägger specialpedagog C. Båda arbetslagen 

beskriver att de använder schematavlor med bilder för att skapa denna struktur. Schematavlan 

visar genom bilder vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen på förskolan. En 

förskollärare i arbetslag B förklarar att barn i socio-emotionella svårigheter kan behöva 

individuella bildscheman. Dessa är noggrant utformade för det individuella barnet och kan 

skapa en trygghet hos barnet. Samtliga informanter belyser också vikten av att utmana i 

lagom takt. Barn i socio-emotionella svårigheter behöver utmaningar som är anpassade efter 

deras behov och förutsättningar för att utveckling av deras sociala och emotionella kompetens 

ska ske. Det får inte vara för höga krav eller för många förändringar på en och samma gång, 

eftersom detta kan medföra svårigheter för barnet, menar de.  

 

En annan strategi som samtliga informanter nämner är reflekterande samtal tillsammans med 

barnen. Specialpedagogen i arbetslag A berättar att om ett barn i socio-emotionella 

svårigheter hamnar i konflikter kan det ibland vara bra att avvakta till ett senare tillfälle för att 

samtala med barnet om konflikten. Därigenom har barnet hunnit lugna sig och är mottaglig 

för att samtala. Syftet med detta är att barnet inte ska tappa ansiktet inför resten av 

barngruppen. Arbetslag B förklarar att de försöker att samtala med barnen i direkt anslutning 

till konflikterna. Syftet är att alla barn som varit inblandade i konflikten ska resonera, 

reflektera och kommunicera kring deras känslor och upplevelser. De menar att barn i socio-

emotionella svårigheter behöver uppleva känslan som sin egen för att den ska bli konkret. 
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Genom detta arbetssätt menar arbetslag B att barn i socio-emotionella svårigheter får lära sig 

att samspela och kommunicera samt ta andras perspektiv. Samtliga informanter berättar att 

det är betydelsefullt att barn i socio-emotionella svårigheter blir medvetna om andras 

perspektiv. Detta kan göras genom att få barnet att reflektera över hur andra reagerar och 

använda barnet själv som utgångspunkt: ”Hur skulle du känna?” ”Ser du att hen blir ledsen?” 

samt ”Hur tror du att hen känner?”.   

 

Ytterligare en strategi som samtliga informanter berättar om är att gå in och vara ett stöd för 

barn i socio-emotionella svårigheter. I lek med andra barn kan barn i socio-emotionella 

svårigheter tappa tråden om vad leken handlar om. Här menar samtliga informanter att det är 

viktigt att gå in och stötta barnet. Arbetslag A förklarar att stödet kan innebära att synliggöra 

vad som händer i den pågående leken genom att antingen göra en kort sammanfattning eller 

ge korta instruktioner om dess innehåll. Det kan även vara att hjälpa barnet hitta en roll i 

leken eller förebygga att leken förstörs. Om exempelvis några barn leker i ett rum varav ett 

barn har socio-emotionella svårigheter väljer båda arbetslagen att ”stänga rummet” för att 

barnet inte ska tappa koncentrationen samt den pågående leken. ”Det räcker att dörren öppnas 

för att leken ska förstöras och att barnet ska tappa tråden”, säger specialpedagogen i arbetslag 

A.   

 

Arbetslag B förklarar att barn i socio-emotionella svårigheter ibland kan behöva stöd och 

hjälp att uttrycka sig i olika situationer såsom i leken. Det kan ske genom att någon av 

förskollärarna är nära och förstärker deras röster, berättar en av dem. En av förskollärarna 

säger såhär: ”Det handlar om att pusha men samtidigt finnas där bredvid”. Tanken är att ge 

barnet verktyg att samspela och kommunicera samt utveckla tillit och förtroende till sin egen 

förmåga. Arbetslag A berättar att de brukar dramatisera olika sagor för att underlätta för barn i 

socio-emotionella svårigheter. Barnet får därigenom lära sig innehållet i sagan och kan delta i 

leken tillsammans med de andra barnen, eftersom de vet hur leken går till samt vad som 

förväntas av dem. Barn i socio-emotionella svårigheter kan också behöva extra stöd vid olika 

övergångar mellan aktiviteter under dagen, vilket också kräver närvaro från vuxna, menar 

samtliga informanter.  

 

Samtliga informanter betonar att det är grundläggande att ge barn i socio-emotionella 

svårigheter verktyg för att kunna känna igen samt möta sina egna svårigheter. Specialpedagog 

C berättar att de använder sig av sociala berättelser. Det kan vara en seriestripp som är 

relaterat till det enskilda barnet. Denna seriestripp ger korta instruktioner om hur barnet kan 

hantera sina känslor på ett alternativt sätt när de uppkommer. Det kan exempelvis vara att 

sätta sig bakom soffan och räkna till 100. Specialpedagog C förklarar att seriestrippen är 

populär då barnen upplever att den handlar om dem själva. En annan form av social berättelse 

som specialpedagog C nämner är seriesamtal, vilket är relaterat till flera barn. Dessa 

seriesamtal tar upp exempelvis incidenter som skett för att barnet ska få återuppleva 

händelsen igen. Barnet kan därigenom få en annan förståelse för det som hände samt hur 

barnet hade kunnat agera annorlunda. Sociala berättelser är väldigt gynnsamma då det 

fungerar som en självhjälp, belyser specialpedagog C.  

 

Båda arbetslagen samt specialpedagog C framför mönstermeningar och nyckelfrågor som en 

framgångsrik strategi vid socio-emotionella svårigheter. Mönstermeningar innebär att barnet 

får korta meningar som är användbara i samspel med andra, förklarar specialpedagog C. 

Dessa lär sig barnet utantill och kan exempelvis vara ”Vad leker ni för någonting?”. En 

förskollärare i arbetslag B förklarar att nyckelfrågor är frågor som sätter igång och utvecklar 

barnets tankar. Dessa ska bidra till att barnet ska kunna samspela och kommunicera med 
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andra utan en vuxens närvaro och kan exempelvis vara ”Hur skulle det kännas för dig?” samt 

”Har du frågat din kompis?”, förklarar förskolläraren i arbetslag B. Genom att använda dessa 

strategier menar arbetslagen samt specialpedagog C att barn i socio-emotionella svårigheter 

får ett stöd och verktyg, vilket kan användas i samspelet med andra.  

 

Förskollärarna i arbetslag B betonar betydelsen av att använda barnets egen drivkraft. Genom 

att uppmärksamma det positiva som barnet säger och gör kommer detta att fortsätta, eftersom 

barn vill uppleva känslan av att lyckas samt vara en tillgång i barngruppen, menar de. Likaså 

anser övriga informanter att positiv förstärkning bidrar till att bryta negativa beteenden. För 

att bryta ett negativt beteende väljer flera informanter att nonchalera detta och istället lyfta det 

positiva beteendet. Däremot tillägger arbetslag A att det inte går att ta bort ett beteende utan 

att ersätta detta med någonting annat. De arbetar med att ersätta negativa beteenden såsom att 

slå ett annat barn med ett positivt beteende, vilket kan vara att prata med varandra.    

4.3.2 Främja barns socio-emotionella utveckling  

Båda arbetslagen lyfter betydelsen av att kontinuerligt reflektera och resonera inom 

arbetslaget. Deras arbetssätt är att kritiskt granska den egna verksamheten in i minsta detalj 

för att upptäcka vad de kan förbättra och hitta alternativa lösningar. Därigenom kan de 

kartlägga vilka situationer som skapar svårigheter för barnet i socio-emotionella svårigheter. 

Det kan exempelvis vara att kartlägga situationer såsom samlingen eller påklädningen och 

främja genom att dela in barnen i mindre grupper. En förskollärare i arbetslag B berättar 

också att de hela tiden prövar olika arbetssätt och byter ut det som inte fungerar. Den andra 

förskolläraren i arbetslag B säger: ”Det gäller att hitta rätt strategi för det enskilda barnet”.  

 

Grunden för att kunna främja barns socio-emotionella utveckling är att arbetslaget har 

kunskap, betonar samtliga informanter. De belyser också betydelsen av att vara 

sammanflätade och inarbetade inom arbetslaget. Det ska vara en stabilitet och arbetslaget ska 

vara överens om vilka strategier de använder innan de genomförs i barngruppen, förklarar 

specialpedagog C. En förskollärare i arbetslag A betonar vikten av att vara öppen för andras 

idéer samt att alla i arbetslaget ger varandras idéer en chans, även om åsikterna kan gå isär. 

Detta bidrar till att skapa en bra miljö som främjar barns socio-emotionella utveckling, menar 

förskolläraren.  

 

Ytterligare en viktig del i att främja barns socio-emotionella utveckling är att som vuxen vara 

en bra förebild och vägleda barnen, menar samtliga informanter. Specialpedagog C påpekar 

att: ”Ett barn gör som vi gör och inte som vi säger”. En annan förskollärare i arbetslag B 

framför att det är deras bemötande som avgör hur barnen är mot varandra. Genom att möta 

alla barn med hänsyn och respekt samt visa intresse för dem, ökar möjligheten att barnen gör 

likadant mot sina kompisar.  

 

Specialpedagogen i arbetslag A beskriver att de använder kontaktböcker i arbetet med barn 

som har kommunikationssvårigheter. Därigenom får de information om vad barnet har varit 

med om och kan då ställa följdfrågor för att främja kommunikationen. Loggboken nämner en 

förskollärare från arbetslag B som ett sätt att främja barns socio-emotionella utveckling. I 

loggboken kan förskollärarna skriva olika incidenter som inträffat under dagen för att 

uppdatera sina kollegor. Detta bidrar till deras förmåga att veta hur de ska bemöta och agera i 

uppkomna situationer samt efter incidenter.         

 

Ett främjande arbetssätt som specialpedagog C berättar om är att vuxna påminner barn i 

socio-emotionella svårigheter om vad som hände förra gången vid en incident. Detta för att 

hjälpa barnet att tänka efter och reflektera innan det hinner hända igen. Är barnet exempelvis 
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utåtagerande och impulsivt kan det hända incidenter väldigt snabbt och barnet hinner inte 

tänka efter innan någonting händer, menar specialpedagog C. Specialpedagogen i arbetslag A 

beskriver samma sak och berättar att ett barn uttryckte det såhär: ”Jo det är som att det blir 

fluff i huvudet och då kan jag inte tänka”. Det är därför viktigt att återkoppla till barnet samt 

belysa och påminna om vad som hände och hur de kan agera annorlunda. Flera förskollärare 

samt specialpedagog C förklarar att det gäller att vända den negativa trenden och göra barnet 

till en positiv tillgång i barngruppen. Specialpedagog C uttrycker att barnet annars riskerar att 

straffa ut sig själv i barngruppen och säger att: ”Då är det kört. Då har man ingen att leka samt 

träna att socialisera sig med”. Samtliga förskollärare nämner att även tillbakadragna barn 

behöver uppmuntran och påminnelse om att uttrycka sina tankar och känslor. Detta för att 

förskollärarna ska kunna ge den hjälp och det stöd som barnet behöver.  

 

Arbetslag B beskriver att de främst väljer att använda konstruktionsmaterial då detta främjar 

samspel och kommunikation mellan barnen. De menar att färdiga material såsom pussel är en 

individuell aktivitet, vilket är motsatsen till konstruktionsmaterial. Där skapas mångfald, 

hjälpsamhet, samspel, delaktighet och kommunikation mellan barnen, vilket främjar deras 

socio-emotionella utveckling.  Arbetslag B berättar att de oftast använder hela barngruppen 

som stöd i arbetet med att främja den socio-emotionella utvecklingen. De ser barngruppen 

som en tillgång med oändliga idéer, förslag och lösningar. När barnen kommer med frågor 

hänvisar förskollärarna i arbetslag B till de andra barnen i barngruppen. Detta för att öka 

kommunikationen och samspelet mellan barnen.  

 

Samtliga informanter belyser vikten av att ge barnen verktyg för att de ska kunna hantera sin 

egen situation. Flera förskollärare nämner att det är de vuxna som måste ge barnen strategier 

och verktyg som de sedan kan praktisera. Ett exempel som ges är att en snickare behöver sin 

såg för att kunna såga av en bräda. Specialpedagog C menar att verktygen måste anpassas 

efter varje enskilt barn då dessa ska fungera som en självhjälp. Ett exempel på verktyg som 

specialpedagog C ger är seriestrippen som kan läsas för barnet någon gång ibland.  

4.3.3 Arbeta utifrån det enskilda barnet eller hela barngruppen 

På frågan om de väljer att arbeta med det enskilda barnet eller hela barngruppen, säger 

samtliga informanter att det sker på båda sätten. Målet är att integrera alla barn i arbetet 

utifrån sina förutsättningar men däremot kan det ibland behövas punktinsatser för att det 

enskilda barnet ska få det särskilda stödet som de behöver. Det kan också vara för att barnet 

inte ska känna sig utpekat och behöva kämpa med sina svårigheter inför de andra barnen, 

menar specialpedagogen i arbetslag A. Punktinsatserna kan exempelvis beröra logoped eller 

talpedagog. Men även vid dessa tillfällen kan några barn från den övriga barngruppen följa 

med och delta, berättar en förskollärare i arbetslag B. Utgångspunkten ska alltid vara barnets 

bästa, betonar samtliga informanter. Valet att använda hela barngruppen utgår från tanken att 

barn lär i samspel med varandra, berättar de.   

4.3.4 Förutsättningar i verksamheten för att främja barns socio-emotionella utveckling 

Arbetslag A anser att de har goda förutsättningar samt kunskap för att främja den socio-

emotionella utvecklingen. Arbetslaget har arbetat tillsammans en längre tid och genom 

specialpedagogen finns specialkompetenserna tillgängliga i arbetslaget, vilket de upplever 

som en fördel. Det är även en fördel att de är fler vuxna samt en mindre barngrupp, vilket 

ökar deras förutsättningar för att stödja varje enskilt barn. De menar att det skulle behöva vara 

likadana förutsättningar inom varje förskoleverksamhet, eftersom detta gynnar alla barns 

utveckling och lärande. Arbetslag B betonar betydelsen av struktur och organisation. De 

menar att verksamheten måste granskas in i minsta detalj samt att det gäller att skapa 

främjande arbete och inte enbart vara steget efter och släcka elden.  
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Samtliga informanter nämner miljöns utformning med lokaler och material som betydande 

förutsättningar. Arbetslag B berättar att det måste finnas material som uppmuntrar, stimulerar 

och bjuder in barnen till samspel och kommunikation. De menar även att både miljön och 

materialet måste vara levande och kunna förändras samt förflyttas utifrån barngruppens 

behov. En förskollärare i arbetslag A förklarar att det kan finnas faktorer i miljön som kan 

vara störande för vissa barn. Det gäller då att förändra denna samt ta bort vissa saker såsom 

dokumentation eller likande som alltid hängt på väggarna. Specialpedagog C menar att 

lokalernas utformning har stor betydelse för samspel och kommunikation.  En miljö som är 

stor och öppen bjuder in barnen till att springa och busa. Det blir mycket synintryck och 

ljudintryck, vilken kan vara en stressfaktor för barn i socio-emotionella svårigheter. 

Specialpedagog C menar att barn ofta vill gruppera sig och leka i mindre rum eller hörn och 

därmed skulle det vara optimalt med ett stort centralt rum samt mindre rum som utgår från det 

centrala rummet. Därigenom skulle förskollärarna enligt specialpedagog C få en överblick 

över barnen, utan att störa dem i deras lekar. Detta eftersom barns lekar är väldigt sköra 

speciellt för barn i socio-emotionella svårigheter. Specialpedagog C belyser också betydelsen 

av mycket personal i förskolan som är närvarande och vägleder barnen i deras socio-

emotionella utveckling. Ytterligare något som betonas av samtliga informanter är betydelsen 

av kompetens och kompetensutveckling. Ibland kan det behövas stöd och vägledning utifrån i 

form av habiliteringen, talpedagog, logoped eller specialpedagog. En förskollärare i arbetslag 

A nämner att: ”Man ska inte vara rädd för att be om hjälp, utan se till vad som är bäst för 

barnen”.  

 

Slutligen betonar specialpedagog C att ett barns beteende talar till oss. Det finns alltid en 

förklaring och orsak till ett barns beteende och det gäller att som vuxen vara en detektiv och 

försöka finna den bakomliggande orsaken. Det är viktigt att ha i bakhuvudet i mötet med barn 

i socio-emotionella svårigheter.  
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5 Diskussion  
I följande del presenterar vi metoddiskussion samt resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

kommer vi att diskutera och argumentera för vår valda metod. Därefter i resultatdiskussionen 

kommer vi att diskutera resultatet samt jämföra med den tidigare forskningen som 

presenterats i bakgrunden.     

5.1 Metoddiskussion  
Vi valde att använda en kvalitativ metod och anser att denna metod gav oss bästa möjliga 

förutsättningar för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Detta då den kvalitativa 

metoden bidrar till verbala beskrivningar, vilket Ahrne och Svensson (2015) samt Backman 

(2008) påpekar och vi efterfrågade informanternas beskrivningar. Likaså anser vi att 

intervjuer som datainsamlingsmetod var mest relevant för att inhämta information. Om vi 

hade använt oss av enkäter eller observation, hade vi inte haft möjlighet att ställa och anpassa 

följdfrågorna till varje informant. Vi hade inte heller fått den personliga kontakten samt 

informanternas djupa och personliga beskrivningar och svar.  Denna fördel framkommer även 

genom Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som beskriver att intervjun som 

datainsamlingsmetod ger möjligheter för klargörande av informantens svar på olika frågor.   

 

Genom att informanterna i förväg kunde ta del av informationsbrevet samt intervjufrågorna 

(Bilaga 1 och 2) kunde de förbereda sig och därigenom komma med utvecklade svar, vilket 

var en fördel för både oss och dem. En nackdel som uppkom var att svaren ibland kunde vara 

utanför studiens syfte och därmed inte av relevans. Denna information har vi inte analyserat i 

denna studie men däremot var all information intressant och givande inför vår framtida 

yrkesroll. Ytterligare en nackdel som vi var medvetna om, var att informanterna eventuellt 

kunde tillrättalägga sina svar. Däremot överväger tryggheten som skapas hos informanterna 

denna nackdel. Vi valde att formulera nio intervjufrågor och hade öppet för eventuella 

följdfrågor. Antalet intervjufrågor var inte förutbestämt, utan vi utgick från syftet samt 

forskningsfrågorna och försökte fånga huvuddragen i dessa. Vi formulerade inga följdfrågor 

inför intervjuerna, utan ville istället att dessa skulle uppkomma naturligt under varje intervju. 

Intervjufrågorna har gjort det möjligt att besvara syfte och forskningsfrågor och därmed anser 

vi att antalet frågor passade vår studie.  

 

Vi valde även att använda ljudinspelning vid intervjuerna, vilket vi hade informanternas 

samtycke till. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att mobiltelefonen kan vara 

tillräcklig vid ljudinspelningar vid intervjuer. En stor fördel med att spela in intervjuerna med 

mobiltelefonen var dels att vi båda fick tillgång till det inspelade materialet samt att det 

underlättade transkriberingen. Vi insåg att enbart anteckningar skulle medföra att en stor 

mängd information skulle gå förlorad då vi inte skulle hinna anteckna allt som informanterna 

berättade. Denna fördel framkommer också genom Bjørndal (2005) som påpekar att 

ljudinspelningar bidrar till att hela intervjun kan transkriberas till text. Genom att lyssna och 

analysera det inspelade materialet kunde vi urskilja mönster samt detaljer som vi under 

intervjutillfället inte hade lagt märke till. Däremot var det väldigt tidskrävande att transkribeta 

intervjuerna från tal till skrift, vilket är en nackdel med intervju och ljudinspelningar som 

datainsamlingsmetod.   

 

I vår studie ingår sex informanter, vilket enligt vår uppfattning var tillräckligt för studiens 

omfattning. Vid transkriberingen samt analysen av samtliga intervjuer kunde vi urskilja ett 

mönster i informanternas svar. Det var också god kvalité samt utförliga beskrivningar och 

kopplingar till vårt syfte samt forskningsfrågor och därmed beslutade vi att inte genomföra 

fler intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner att en kvalitativ metod har den 
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fördelen att mängden informanter inte behöver fastställas från början. Om det finns ett 

återkommande svarsmönster i flera intervjuer inom samma yrkeskategori kan forskaren dra 

slutsatser om att ytterligare intervjuer inte kan ge information som ännu inte framkommit 

(ibid.). Även Kvale och Brinkmann (2009) skriver att antalet informanter utgår ifrån vad 

forskaren vill veta och antalet kan därmed inte vara densamma för alla studier. Vi kunde 

ganska snabbt se mönster i informanternas svar samt dra slutsatsen att våra forskningsfrågor 

besvarats och därmed var vårt syfte uppfyllt. Även om det har varit en tidskrävande process 

att transkribera och bearbeta informationen från informanterna har det ändå gått att 

överblicka. Utifrån detta anser vi att antalet informanter var tillräckligt för vår studie.  

 

Intervjuerna skedde på respektive förskola. Tanken med detta var att intervjuerna skulle 

kunna genomföras under informanternas arbetstid. De skulle inte behöva lämna 

verksamheten, eftersom det plötsligt kan behövas hjälp i barngruppen. Informanterna fick 

även välja vilket rum som passade bäst för intervjun. Däremot ville både vi och informanterna 

använda ett enskilt rum med tanke på störningsmoment som kunde påverka intervjun, något 

som också Bjørndal (2005) förespråkar.  

 

Under hela arbetet har vi haft de forskningsetiska principerna som stöd och vägledning. Vi 

tog del av samtliga riktlinjer som Löfdahl (2014) samt Vetenskapsrådet (2002) belyser som 

betydelsefulla under en forskningsprocess. Riktlinjerna som vi har förhållit oss till är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). 

Inför intervjuerna skickade vi ett informationsbrev (Bilaga 1) där informanterna kunde ta del 

av dessa riktlinjer däribland deras rättigheter såsom deras anonymitet samt deras rätt att 

avbryta sin medverkan om detta önskades (Löfdahl, 2014). Innan intervjuerna påbörjades 

påminde vi dem återigen om deras rättigheter. Vi informerade dem även om våra skyldigheter 

såsom tystnadsplikten samt att all insamlad data såsom anteckningar och ljudinspelningar 

enbart skulle bearbetas av oss samt förvaras säkert och otillgängligt för oberörda både under 

och efter avslutad studie.  

5.2 Resultatdiskussion  
Barns socio-emotionella utveckling är betydelsefull att främja och stödja i förskolan då många 

barn tillbringar en stor del av sin tid där. Detta framkommer både från litteraturen samt från 

samtliga informanters beskrivningar.   

5.2.1 Specialpedagogernas och förskollärarnas syn på socio-emotionella svårigheter  

Samtliga informanter framhäver att socio-emotionella svårigheter är individuella och att 

barnens beteende kan variera beroende på den aktuella situationen. De tillägger också att 

deras förhållningssätt har en enorm betydelse för hur barnen uppfattar sig själva samt 

uppfattas av den övriga barngruppen. Detta kan kopplas till det Johannessen (1997) och Kinge 

(2000) skriver att det inte går att förlita sig på olika kännetecken då barn kan uppvisa dessa, 

utan att för den delen befinna sig i socio-emotionella svårigheter. Johannessen (1997) visar 

även att det är omgivningen som skapar och bevarar problem genom sitt förhållningssätt. En 

risk som Nilholm (2012) framför är att barn i svårigheter kan kategoriseras och bli utpekade 

från barngruppen, även om detta inte är meningen. Utifrån vårt resultat framkommer att 

samtliga informanter beskriver att de gör sitt yttersta för att stärka varje enskilt barns 

självförtroende och självkänsla samt lyfta deras starka och positiva sidor. Deras 

förhållningssätt utgår från att se varje enskilt barns behov och förutsättningar samt göra alla 

barn delaktiga i gemenskapen. Därigenom kan vi urskilja att samtliga informanter arbetar för 

att inget barn ska kategoriseras eller utpekas från den övriga barngruppen.  
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Det framkommer genom både litteratur såsom Ahlberg (2007), Rosenqvist (2007), Nilholm 

(2012), och Persson (2013) samt genom samtliga informanter att förhållningsättet gentemot 

barn i svårigheter har förändrats från ett kategoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv. 

Fokus idag är barnets förmågor och kompetenser istället för barnets brister, vilket var väldigt 

vanligt förr. Förr skulle även barnen anpassa sig efter verksamheten eftersom de var bärare av 

sina svårigheter, vilket bland annat Nilholm (2012) skriver om. Idag framkommer en helt 

annan syn där verksamheten ska anpassas efter varje enskilt barns behov och förutsättningar, 

vilket tydligt betonas av Skolverket (2016) men också synliggörs genom samtliga 

informanters beskrivningar. En skillnad vi ser är att svårigheterna inte förläggs hos det 

enskilda barnet, utan det är omgivningen som skapar svårigheter för barnet. Det är som 

Rosenqvist (2007) belyser att definitionen barn med svårigheter har förändrats till 

definitionen barn i svårigheter, vilket är en övergång från det kategoriska perspektivet till det 

relationella perspektivet. Denna övergång kan också relateras till det sociokulturella 

perspektivet, vilket enligt Hundeide (2006) tar hänsyn till alla omgivande faktorer som kan 

påverka ett barns utveckling och lärande däribland miljön.  

 

En likhet som vi uppmärksammar mellan informanterna och Johannessen (1997) samt Kinge 

(2000)  är att samtliga barn i socio-emotionella svårigheter behöver lika stort stöd, oavsett 

deras svårigheter och hur dessa framträder. Vi anser att inget barn ska behöva känna sig 

annorlunda eller utpekad utifrån sina svårigheter. Barn ska inte heller behöva känna sig som 

Persson (2013) skriver stökigt, vilket han menar lätt uppkommer i sammanhang där barn har 

hög aktivitetsnivå. En förskollärare i arbetslag A belyser också detta genom förklaringen att 

inget barn ska behöva känna sig missförstådd eller misslyckad i förskolan. På samma sätt ska 

inte barn som är tillbakadragna utpekas eller kategoriseras utifrån sina svårigheter. Förskolan 

är till för alla barn och förskollärarens förhållningssätt måste anpassas därefter.  

 

Specialpedagog C betonar att ett barns beteende talar till oss och därmed måste vuxna försöka 

finna den bakomliggande orsaken till barnets beteende, vilket också Sandberg (2014) 

uttrycker. Skolverket (2013) poängterar också att det ingår i förskollärarens uppdrag att förstå 

och synliggöra vad som orsakar svårigheter för barnet i behov av särskilt stöd. Vi anser att 

detta är oerhört viktigt att veta inför vår framtida yrkesroll samt att inte glömma det Kinge 

(2000) nämner att vi måste fortsätta att vara lugna och förstående även om barnets beteende 

kan vara utmanande och krävande. I förskolan har vi en betydelsefull roll som förebilder och 

vägledare för alla barn, vilket också Pape (2001) påpekar. I likhet med samtliga informanter 

belyser också hon att det bemötande och förhållningssätt som vuxna har mot varandra blir en 

modell som barnen sedan tar efter. Detta framförs även inom det sociokulturella perspektivet 

som menar att barnen appropierar eller tillägnar sig kulturella redskap och förhållningssätt i 

samspel med oss vuxna (Säljö, 2015; Smidt, 2010). Därefter medierar eller använder barnen 

dessa i sitt samspel med andra barn (ibid.). Specialpedagog C beskriver att barn gör som vi 

gör och inte som vi säger. Det som framkommer i texten ovanför men också genom studiens 

resultat bekräftar hur betydelsefull förskollärarens förhållningssätt är samt kommer att 

påverka hur barnen är mot varandra.  

5.2.2 Barns socio-emotionella utveckling  

Samtliga informanter nämner samspel och kommunikation som grunden för att barnen ska 

utveckla sina sociala och emotionella kompetenser. Detta kan vi koppla till det sociokulturella 

perspektivet som enligt Säljö (2000) anser att utveckling och lärande sker genom samspel och 

kommunikativa processer. Även om Sommer (2005) använder begreppet samvarokompetens, 

medan Pape (2001) använder begreppet socialkompetens är innebörden densamma. Barn 

behöver utveckla sin förmåga att möta och tolka den sociala situationen samt uttrycka sina 

egna tankar och känslor, vilket även framkommer från samtliga informanters svar. Kimber 
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(2009) framför betydelsen av den emotionella kompetensen, vilket hon förklarar som 

förmågan att uttrycka sina egna känslor samt tolka och förstå andras känslor. Även om ingen 

av informanterna specifikt använder begreppen social kompetens eller emotionell kompetens 

framkommer ändå vikten av att barnen kan samspela med andra samt uttrycka sina känslor. 

Detta för att förskollärarna ska kunna ge den hjälp och stöd som det enskilda barnet behöver 

men också för att samtliga barn ska utveckla sin förmåga att samspela, kommunicera och 

uttrycka sig. Inom det sociokulturella perspektivet är språket den mest betydelsefulla 

artefakten (Säljö, 2000; Säljö, 2015; Smidt, 2010), vilket vi också kan urskilja från samtliga 

informanters svar.  

 

I studien framkommer också vikten av att barnen utvecklar respekt och hänsyn till varandra. 

Detta kan relateras till Pape (2001) som belyser att social kompetens innefattar bemötande 

och förhållningssätt gentemot andra. Hon anser i likhet med samtliga informanter att hänsyn, 

respekt och empati är centrala delar i den sociala och emotionella kompetensen. En av 

förskollärarna i arbetslag B belyser att alla sidor av barns socio-emotionella utveckling är lika 

betydelsefulla och därmed kan ingen sida framföras som extra viktig. Skolverket (2016) 

framför att förskolläraren ansvarar för att stödja och stimulera varje enskilt barns sociala och 

emotionella utveckling. Detta kan kopplas till det förskolläraren i arbetslag B uttrycker.  

 

Genom samtliga informanters beskrivningar om betydelsefulla sidor av socio-emotionell 

utveckling kan vi urskilja att de anser denna som betydelsefull för alla barn. Inte bara för att 

barnen ska kunna samspela och kommunicera med varandra, utan också för deras framtida 

utveckling och lärande. Om den socio-emotionella utvecklingen inte påbörjas och främjas 

redan i tidig ålder kan det medföra att fler barn hamnar i socio-emotionella svårigheter, vilket 

kommer att påverka dem. Sommer (2005) betonar att utvecklingen av sociala och emotionella 

kompetenser är en succesiv och kontinuerlig lärprocess. Detta framkommer också genom det 

sociokulturella perspektivet som menar att människan befinner sig i ständig utveckling och 

lärande (Säljö, 2015). Vi tänker därmed att den socio-emotionella utvecklingen måste främjas 

under barnens hela vistelse inom förskolans verksamhet, eftersom vi då har möjlighet att 

stödja dem i denna utveckling.  

5.2.3 Strategier för att möta och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter  

Samtliga informanter beskriver flera olika strategier för att möta och underlätta för barn i 

socio-emotionella svårigheter. Socio-emotionella svårigheter kan vara väldigt framträdande 

men även förbli icke märkbara. Sandberg (2014) nämner att barn i socio-emotionella 

svårigheter kan hamna i gråzonen. Kinge (2000) tillägger att detta kan medföra att barnen 

hamnar i skymundan och därmed inte får det stöd som de verkligen behöver. Detta motsäger 

däremot studiens resultat där samtliga informanter beskriver att de arbetar aktivt för att 

förebygga och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter. Johannessen (1997) belyser 

att det kan vara svårt att upptäcka socio-emotionella problem men att det är betydelsefullt att 

vara vaksam och tidigt upptäcka dessa för att förskolläraren ska kunna ge barnet lämpligt 

stöd. Likt samtliga informanter anser vi att speciellt barn i socio-emotionella svårigheter som 

är tillbakadragna är svårare att upptäcka. Förskolläraren måste vara närvarande och likt en 

detektiv söka efter ledtrådar i barnens beteende, vilket också specialpedagog C uttryckte.  

 

Kinge (2000) poängterar att då barns svårigheter är individuella och därmed varierar kan det 

vara svårt att utarbeta strategier som fungerar för alla. Genom resultatet framgår att samtliga 

informanter beskriver att de utgår från det enskilda barnet och prövar olika strategier för att 

finna det som är mest lämpligt för barnet. De framför också betydelsen av att ge barnen 

lämpliga utmaningar då detta stimulerar deras utveckling, vilket också nämns inom det 

sociokulturella perspektivet genom begreppet den proximala utvecklingszonen. 
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Informanternas arbetssätt kan även kopplas till det Kinge (2000) nämner att förskolläraren 

måste vara kreativ och tänka annorlunda i mötet med varje barn.  Vi tänker därmed att 

förskollärare ständigt måste berika och utveckla sina egna kompetenser. Därigenom ökar 

deras möjlighet att ge barnet ett stöd som är utformad efter dennes behov.  

 

Skollagen (SFS 2011:189) fastställer att alla barn som behöver stöd i sin utveckling har rätt 

att få detta, oavsett skäl. Skolverket (2005) framför också att det särskilda stödet ska ges inom 

den ordinarie verksamheten och inte i form av särlösningar. Ett liknande tankesätt kan 

urskiljas inom det specialpedagogiska perspektivet som betonar att verksamheten ska vara 

utformad efter varje enskilt barns behov och förutsättningar (Persson, 2013). Samtliga 

informanter belyser att alla barn ska kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar 

samt känna tillhörighet i barngruppen. De menar att barngruppen består av olika idéer och 

lösningar, vilket kan stimulera till samspel och kommunikation mellan barnen. Liknande 

resonemang framkommer genom det sociokulturella perspektivet som menar att inte enbart 

vuxna kan bidra till ett barns utveckling, utan också jämnåriga kamrater (Säljö, 2000). En 

strategi som används av båda arbetslagen är att dela in barnen i mindre grupper, eftersom 

detta skapar möjligheter att uppmärksamma och möta samtliga barn. Vi tolkar detta som att 

arbetslagen vill lyfta varje enskilt barns tankar och kompetenser samt göra alla barn till en 

tillgång i barngruppen. För barn i socio-emotionella svårigheter är mindre grupper en fördel 

då det blir mindre synintryck och ljudintryck, menar samtliga informanter. Detta gynnar både 

barn som är utåtagerande samt tillbakadragna då förskolläraren kan ge dessa barn den 

uppmärksamhet samt stöd som de behöver under den pågående samlingen eller aktiviteten. En 

förskollärare i arbetslag B betonar att vuxna måste pusha men samtidigt finnas bredvid barnet, 

vilket återigen är en koppling till den proximala utvecklingszonen som finns inom det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter beskriver att de försöker ligga steget före och 

förutspå samt kartlägga vilka situationer som kan skapa svårigheter för barnet i socio-

emotionella svårigheter. Genom denna strategi kan de vara nära och ge barnet extra stöd vid 

dessa situationer. Nilholm (2012) framför att en kartläggning av vad som orsaker svårigheter 

för barnet bidrar till verksamhetens förmåga att införa stödinsatser samt åtgärder som är 

utformade utifrån det enskilda barnet. Hyter (2003) visade genom sin studie att så kallad 

skuggning är en gynnsam strategi för att stödja och hjälpa barn i socio-emotionella svårigheter 

i olika samspelssituationer. Även om informanterna inte använder begreppet skuggning kan vi 

se en koppling mellan informanternas kartläggning och den skuggning som Hyter (2003) 

nämner. Dessa strategier uppfattar vi som gynnsamma då en förskollärare därigenom alltid 

kan finns vid barnets sida och stödja om detta behövs. Något som informanterna inte nämnde 

men som Ahn (2005) beskriver som strategier är användningen av rollspel, dockteater samt 

barnböcker som relaterar till olika känslor. Detta anser vi kan vara ett starkt komplement till 

informanternas strategier. Däremot något som både informanterna samt Ahn (2005) nämner är 

vikten av att uppmuntra barnen att uttrycka sina känslor i ord istället för att använda handling. 

Här använder samtliga informanter mönstermeningar, nyckelfrågor samt sociala berättelser 

för att främja kommunikationen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan dessa strategier 

kopplas till appropriering och mediering där barnen tillägnar sig samt lär sig använda olika 

strategier för att tolka, förstå och samspela med sin omgivning (Säljö, 2015). Dessa strategier 

fungerar också främjande, vilket även Ahn (2005) visar genom sin studie. 

 

Samtliga strategier som framkommit under studien är sådana som vi inte kommit i kontakt 

med tidigare, varken under den verksamhetsförlagda utbildningen eller via litteraturen. Vi kan 

förstå hur dessa strategier kan gynna alla barn i förskolan inte enbart barn i socio-emotionella 
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svårigheter såvida de anpassas efter varje enskilt barn. Genom studien har det framkommit en 

stor mängd strategier som kan användas för att möta och underlätta för barn i socio-

emotionella svårigheter. Dessa anser vi kommer vara användbara inför vårt framtida yrke som 

förskollärare. Eftersom denna studie enbart fokuserade på fyra förskollärare samt två 

specialpedagoger antar vi att det kan finnas ytterligare strategier som vi fortfarande inte tagit 

del av.  

5.2.4 Främja barns socio-emotionella utveckling  

Resultatet visar att samtliga informanter beskriver att de arbetar aktivt för att främja barns 

socio-emotionella utveckling. Zinsser et al. (2014) framför att vuxna antingen främjar eller 

hämmar barns socio-emotionella utveckling genom sitt förhållningssätt gentemot barnen. 

Pape (2001) tillägger att utvecklingen av barns sociala och emotionella kompetens förutsätter 

att vuxna är närvarande och deltar i det ömsesidiga samspelet med barnen, vilket 

överensstämmer med tankarna inom det sociokulturella perspektivet. Genom studien 

framkommer betydelsen av ett sammanflätat och tryggt arbetslag. Samtliga informanter 

beskriver att de använder kontinuerligt reflektion för att upptäcka om arbetet främjar eller 

eventuellt hämmar barns socio-emotionella utveckling. Studien som Bygdeson-Larsson 

(2005) genomförde visar hur kritisk reflektion i arbetslaget kan bidra till att förändra 

nuvarande arbetssätt, strategier och förhållningssätt. Den kontinuerliga reflektionen är en 

nödvändighet för att kunna förändra och förbättra verksamheten samt finna arbetssätt som 

främjar barns socio-emotionella utveckling (ibid.).    

 

Pape (2001) poängterar i likhet med det sociokulturella perspektivet vikten av att barn redan 

vid tidig ålder får uppleva rika och positiva samspelssituationer. Detta kan nämligen påverka 

deras framtida socio-emotionella utveckling, menar hon. Vi tolkar samspelssituationer som att 

detta sker både mellan vuxna och barn samt barnen emellan. Ett sätt att främja barns socio-

emotionella utveckling som genomsyrar både litteraturen samt svaren från samtliga 

informanter är leken. Skolverket (2016) betonar lekens betydelse för utveckling och lärande 

då leken sker i samspel med andra, vilket även är centralt inom det sociokulturella 

perspektivet (Smidt, 2010). Kinge (2000) menar att barn i socio-emotionella svårigheter 

riskerar att uteslutas från leken då de kan ha svårt med samspel och kommunikation. 

Specialpedagog C i vår studie framför också att barn i socio-emotionella svårigheter riskerar 

att straffa ut sig själva, vilket leder till att barnen inte får någon att träna eller socialisera sig 

med. Samtliga informanter hade väldigt genomtänkta strategier för att främja leken. Däribland 

genom att vara närvarande i den pågående leken för att ge korta instruktioner eller 

sammanfatta lekens innehåll. Detta kan tolkas som både ett främjande arbete samt som en 

strategi då barnen får verktyg för att hantera sin egen situation. Mycket av det som 

framkommer i studien som främjande arbete kan även kopplas till strategier då dessa är delar 

av varandra.  

 

Samtliga informanter beskriver att de ofta använder barngruppen för att främja den socio-

emotionella utvecklingen. Både Sommer (2005) och Kinge (2000) betonar betydelsen av 

barngruppen då den skapar goda samvarosituationer. Vi kan se hur barngruppen kan bidra till 

att främja den socio-emotionella utvecklingen då barn lär av samt med varandra. Precis som 

Skolverket (2016) framhäver måste förskolläraren skapa goda möjligheter för samspel och 

lek. Det ingår i förskollärarens uppdrag att granska vilka samspelssituationer som miljön och 

materialet skapar. Samtliga informanter beskriver att de förändrar samt anpassar både miljö 

och material för att främja barns socio-emotionella utveckling, vilket vi tolkar som ett tecken 

på det relationella perspektivet där verksamheten ska anpassas till barnen (Persson, 2013). Ett 

främjande arbetssätt som samtliga informanter beskriver är att tillsammans med barnen 

reflektera och resonera kring olika incidenter som skett. Detta för att barnen ska få bearbeta 
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det som skett samt finna alternativa sätt att uttrycka sig. Specialpedagog C nämner att vuxna 

kan påminna barn i socio-emotionella svårigheter om vad som hänt vid en tidigare incident. 

Barnen kan därigenom utveckla egna verktyg för att förebygga att det händer igen. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det vi vuxna som måste ge barnen möjlighet att appropiera alltså 

tillägna sig olika artefakter i form av mönstermeningar och stödja barnen i medieringen alltså 

användningen av dessa (Säljö, 2015; Smidt, 2010). Successivt kan stödet av den vuxne 

minskas, eftersom medieringen alltså användningen av mönstermeningen medför att barnen 

kan använda dessa självständigt, vilket är målet med arbetet (Hundeide, 2006). Samtliga 

informanter menar att det är grundläggande att ge barnen verktyg för att känna igen samt 

möta sina egna svårigheter, vilket kan ske genom sociala berättelser. Vi uppfattar detta 

främjande arbetssätt som gynnsamt då barn i socio-emotionella svårigheter får reflektera samt 

vara delaktig i utvecklingen av strategierna.  

 

Studien visar att korta instruktioner kan bidra till att barnet i socio-emotionella svårigheter 

succesivt utvecklar en förståelse för sin egen svårighet samt finner en strategi för att möta 

denna. Barnet blir självständigt och behöver inte alltid hjälp och stöd från oss vuxna, vilket 

också framkommer från samtliga informanter. Det fungerar som en självhjälp för barnet 

precis som specialpedagog C uttryckte det. Förskolläraren ger barnen artefakter och strategier 

som de sedan kan använda i samspelet med sin omgivning.  

 

Kompetensutveckling kan bidra till verksamhetens förutsättningar att möta samt underlätta för 

barn i socio-emotionella svårigheter. Ahlberg (2007) anser att varje förskollärare ska ha 

grundläggande specialpedagogiska kunskaper för att därigenom kunna vara förskollärare till 

varje enskilt barn. Samtliga informanter har kompetensutveckling inom det socio-emotionella 

området och anser att de har goda erfarenheter då det finns barn i socio-emotionella 

svårigheter i varje barngrupp, varje år. De nämner också att habiliteringen, specialpedagog, 

logoped samt talpedagog finns att tillgå när deras kunskaper inte räcker till. Kinge (2000) 

poängterar att barn i sociala och emotionella svårigheter behöver särskilt stöd från 

professionella och kompetenta vuxna. Likaså framhåller Skolverket (2005) betydelsen av 

kontinuerlig kompetensutveckling då förskolans pedagoger ska vara professionella och 

välutbildade. I likhet med Kinge (2000) och Skolverket (2005) beskriver samtliga informanter 

att kompetensutveckling bidrar både till att höja förskolans kvalité samt till deras förmåga att 

möta, stödja och främja för varje enskilt barn. Genom studien framkommer därmed 

betydelsen av att förskolläraren ständigt söker och uppdaterar sin nuvarande kunskap samt 

förhåller sig till den aktuella forskningen. Däremot är det lika betydelsefullt att vara kritisk 

och noga överväga samt problematisera vilka strategier som används, eftersom dessa måste 

överensstämma med läroplanen (Skolverket, 2016).  

 

Resultatet i studien visar på betydelsen av att vara uppmärksam om när vår kunskap inte är 

tillräcklig för att stödja barnen. Enligt Persson (2013) har specialpedagogen en betydande roll 

som samarbetspartner samt rådgivare för förskollärare. Specialpedagogiken bidrar också till 

förskolans förmåga att möta varje enskilt barns behov och förutsättningar, tillägger Sandberg 

(2014). Förskolläraren måste söka samarbete med andra instanser såsom specialpedagogen, 

talpedagogen, habiliteringen samt logopeden då barnens bästa ska vara utgångspunkten i 

arbetet.     
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5.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Det vi har lärt oss inför vårt framtida yrke är att främjande arbete är nödvändigt för att finna 

strategier för att möta och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter. Vi måste 

ständigt söka och vidareutveckla vår kunskap, eftersom vi möter nya barn med olika behov 

och förutsättningar.  Likaså får vi inte fastna i olika strategier och anta att dessa fungerar för 

alla barn, utan istället söka nya strategier och pröva oss fram. Ett sammanflätat arbetslag som 

strävar åt samma håll samt arbetar utifrån samma strategier är också betydande för att barn i 

socio-emotionella svårigheter ska få det särskilda stöd de behöver. Slutligen är vårt 

förhållningssätt otroligt betydelsefullt, eftersom vi är förebilder för barnen och kommer att 

påverka deras socio-emotionella utveckling.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning  
Denna studie har enbart innefattat intervjuer som datainsamlingsmetod. Då studien 

genomförts under en begränsad tid fanns inte utrymme för att komplettera intervjuerna med 

observationer. Ett förslag till fortsatt forskning är att använda både intervjuer samt 

observationer som datainsamlingsmetod för att synliggöra hur pedagoger främjar samt 

använder olika strategier för att möta och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter.  
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insamlat material kommer endast användas i studien samt förvaras säkert och otillgängligt för 

obehöriga. Ert deltagande är även frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan om detta 

önskas.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar Anna Andersson och Jeanna Berggren.  

 

Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss antingen via telefon eller mail.  

 

Anna Andersson      

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

Tel: xxx: xxx xx xx     

 

Jeanna Berggren  

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tel: xxx: xx xx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor:  
 

Allmänna frågor:  

Hur länge har du arbetet inom yrket?   

Vilken utbildning har du?  

Har du någon kompetensutveckling om barn i socio-emotionella svårigheter? 

 

Frågor kring barns socio-emotionella utveckling:  

1. Vilken erfarenhet har du av socio-emotionella svårigheter?  

 

2. Hur skulle du beskriva barn i socio-emotionella svårigheter?  

 

3. Hur kan du som pedagog göra för att underlätta för barn i socio-emotionella 

svårigheter?  

 

4. Hur arbetar du och dina kollegor för att främja barns socio-emotionella utveckling?  

 

5. Väljer du och dina kollegor att arbeta med det enskilda barnet eller med hela 

barngruppen när det gäller socio-emotionell utveckling? Hur anpassar du och dina 

kollegor arbetet utifrån olika barn?   

 

6. Vilka sidor av social och emotionell utveckling anser du är betydelsefull att arbeta 

kring hos barn i förskolan och varför?  

 

7. Vilka förutsättningar anser du behövs för att ni ska kunna främja enskilda barn och 

barngruppens socio-emotionella utveckling på bästa sätt? Faktorer i miljön såsom 

lokaler, utrustning mm. Faktorer i verksamheten såsom organisation, struktur, 

innehåll, genomförande.  

 

8. Upplever du någon skillnad gällande förr och idag kring hur ni arbetar kring barn i 

socio-emotionella svårigheter i förskolan?  

 

9. Är det något du vill tillägga? Aspekter som vi inte pratat om?  

 

 

 


