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Abstract 
 

Title: Preschool children in the gray zone- A study based on the problems and possibilities six 

preschool teachers experience in their work with children in the gray zone 

 

Studiens syfte är att ge en inblick i vilka erfarenheter och upplevelser personalen på två 

förskolor i södra Sverige har av arbetet med gråzonsbarn samt hur de anpassar 

verksamheterna till dessa barn. Frågeställningarna som besvaras i studien är: Vilka 

erfarenheter av problem och möjligheter ger personalen uttryck för kring arbetet med 

gråzonsbarn? Vilka erfarenheter av specialpedagogiskt stöd kring arbetet med gråzonsbarn 

ger personalen uttryck för? Genom en kvalitativ studie blev samtliga frågor besvarade. 

Insamlingen av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer med sex yrkesverksam 

personal inom förskolans verksamhet.  

 

I resultatet framgick det att samtliga respondenter upplever flera olika problem i arbetet med 

gråzonsbarnen, i flera fall uttrycktes samma sorts problematik. De problem som det främst 

talades om var: bristen på tid och personal, svårigheterna med att se ”de tysta barnen”, 

problematiken med att få föräldrarna till att medverka i att samarbeta med specialpedagog och 

brist på kunskap kring de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Flera av 

respondenterna uttryckte även svårigheterna med att avgöra när ett barn är i behov av särskilt 

stöd, som i vissa fall kan innebära särskilda insatser, och när det kan röra sig om en 

mognadsfråga. Specialpedagogens roll i arbetet med gråzonsbarnen och vilka erfarenheter 

respondenterna har av specialpedagogiskt stöd framgår även i studiens resultatavsnitt. 

 

Nyckelord 
 

Förskola, gråzonsbarn, specialpedagogik, specialpedagog, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning samt barn i behov av stöd. 
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1  Inledning 
 

Studien har sin grund i att jag under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder och när 

jag varit ute och arbetat stött på barn som visat tecken på en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Utöver att studera barnet eller barnen i fråga har även barngruppens 

konstellation samt personalens förhållningssätt och hur de hanterar olika vardagssituationer 

varit av intresse. En särskild situation vill jag ta med i detta avsnitt som en introduktion till 

detta arbete.  

 

Vid ett tillfälle stötte jag på ett barn som tydligt visade koncentrationssvårigheter. Dagligen 

hörde jag personalen utropa hens namn för att få kontakt. Särskilt svårt kunde det vara att få 

hen att hjälpa till med påklädning när vi skulle ut på gården. Personalen på avdelningen kunde 

sitta i ögonnivå med barnet och utropa hens namn utan resultat. Blicken och tankarna verkade 

varje gång vara någon annanstans. Jag upptäckte vid en samling att detta barn med fullt fokus 

deltog vid sångerna vi sjöng med livliga gester. Hen sken upp och verkade uppskatta 

sångstunderna vi hade. Jag försökte mig därför på att testa ett nytt sätt att samarbeta med hen 

vid påklädningen; jag började sjunga en visa som jag visste hen kunde. Våra blickar möttes 

och barnet började sjunga med. Mellan verserna flikade jag in med en instruktion som ”nu tar 

vi på byxorna” och utan problem hjälpte hen till med att få på sig byxorna. Jag provade att gå 

tillväga på detta sätt fler gånger och resultatet blev det samma. Jag insåg då hur den barnsyn 

vi har påverkar vårt handlingssätt och att det är lätt att bli ”blind” när vardagsituationer som 

dessa utförs på rutin. En annan insikt jag fick är hur stor makt vi har i våra händer att förenkla 

barns vistelse på förskolan, i många fall med små och enkla medel.  

 

En problematik jag har upplevt i förskolan är att vissa barn hamnar i kläm för att de inte har 

någon uttalad diagnos. Personalen har ofta förklarat för mig att det beror på barnets 

utveckling; att de kommer ikapp så småningom. De barn som befinner sig i gråzonen, alltså 

de barn som inte har någon uttalad diagnos men ändå väcker oro och funderingar hos vuxna 

runt omkring dem, kan därmed bli utan den hjälp och det stöd de behöver för att kunna 

utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar. Studien riktar därför in sig på just dessa 

gråzonsbarn och hur yrkesverksam personal inom förskolan kan urskilja vilka de är för att 

kunna stötta dem.  

 

Palla (2011) menar att ett behov finns av ytterligare forskning inom specialpedagogik i 

förskolan utifrån andra perspektiv. Det finns inte i dagens nuläge tillräckligt med forskning 

kring arbetet med gråzonsbarn i förskolan, vilka de är och hur deras individuella behov på 

bästa sätt kan tillgodoses. Denna studie riktar sig därför främst till yrkesverksamma inom 

förskolans verksamhet, alltså förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och förskolechefer. 

Studien är även relevant för föräldrar och de som är under utbildning för att arbeta inom 

verksamheten. 

 

1.1. Begreppsdefinition  

 
Gråzonsbarn: Syftar på de barn som visar drag som hör till olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, så som koncentrationssvårigheter, överaktivitet, sociala begränsningar 

samt tystlåtenhet (Bergqvist, 2003). Dessa barn kan därför väcka oro och funderingar hos 

personalen. 
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt ges en kort historisk tillbakablick om specialpedagogikens framväxt samt om 

hur synen på barn i behov av stöd ändrats. Syftet med denna tillbakablick är att belysa hur 

synen på barns utveckling som förväntas av personal som arbetar inom förskolans 

verksamhet utvecklats. Specialpedagogikens framväxt är relevant för studien då syftet med 

studien är att få en inblick i vilka problem och möjligheter yrkesverksam personal inom 

förskolan upplever i arbetet med gråzonsbarn samt vilka erfarenheter i specialpedagogiskt 

stöd för gråzonsbarn de har. 

 

 

Förskolepionjärerna och tillika systrarna Ellen och Maria Moberg som var betydelsefulla för 

utvecklingen av förskolan i Sverige under början av 1900-talet hade som ambition att 

synliggöra barnet som en egen individ. En bättre barndom menades skapa ett bättre liv 

(Broman, 2010). Detta synsätt har vi även idag vilket vi tydligt kan se i läroplanen för 

förskolan, som är ett av våra viktigaste styrdokument. 

 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära[…] Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom 

lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska 

delta i samhällslivet[…] Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

 

(Skolverket, 2016 sid. 4, 5) 

 

Idén om ”en skola för alla” slog först igenom under 1960-talet och fick sitt uttryck i den nya 

grundskolan. Grundskolan gav nu eleverna, oavsett deras sociala bakgrund, möjligheter till 

vidareutbildning genom att erbjuda dem olika kurser och linjer de kunde läsa under sista 

grundskoleåret. Denna utveckling medförde att varje klass rymde en bredare variation av 

elever med olika förutsättningar än tidigare. Specialpedagogiken kom därmed att bli ett viktigt 

inslag i undervisningen (Asp- Onsjö, 2012). 

 

I slutet av 1960-talet genomfördes Barnstugeutredningen och publicerades 1972. Det var i 

denna utredning begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” började användas (Lutz, 2006). 

Antalet elever som var i behov av stödundervisning ökade och vid slutet av 1970-talet 

beräknades att mer än 30 procent av alla elever i Sverige fick någon form av 

specialundervisning. Behovet av att differentiera undervisningen blev allt större när nu skolan 

var till för alla. Undervisningen blev därmed individualiserad. Denna uppdelning stred mot de 

grundläggande principerna om en sammanhållen skola. Att skapa en skola för alla, oavsett 

bakgrund och behov, visade sig vara komplicerat (Asp- Onsjö, 2012). 

 

I Barnstugeutredningen lades stor vikt vid en helhetssyn på barns utveckling. Tanken var att 

grunden för den pedagogiska verksamheten ska vara befäst i en kombination av olika 

utvecklingsspykologiska teorikonstruktioner. Vidare betonades vikten av kontinuerliga 

barnobservationer, när det kommer till att följa barns utveckling, som en vägledning till vilka 

stödåtgärder som kan behövas göras (Lutz, 2006). 

 

På senare år talas det mycket om vilken inverkan en tidig upptäckt av behov av stöd kan ha 

för barns fortsatta lärande. Tanken är att en tidig upptäckt ska förebygga de problem barn som 
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möjligtvis kan vara i behov av särskilt stöd kan få senare under skolåren. Ett bra stöd tidigt är 

därmed av stor vikt och specialpedagoger är en viktig del i detta (Taggert, 2010).   

3 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att studera och analysera vilka erfarenheter personalen på två 

förskolor har av arbetet med gråzonsbarn samt hur de försöker anpassa verksamheten till 

dessa barn.   

 

3.1. Frågeställningar 
 

- Vilka erfarenheter av problem och möjligheter ger personalen uttryck för kring arbetet 

med gråzonsbarn?  

- Vilka erfarenheter av specialpedagogiskt stöd kring arbetet med gråzonsbarn ger 

personalen uttryck för? 

4 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redogörs den forskning som är relevant för studien då den beskriver vad som 

menas med specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd samt gråzonsbarn. Här redogörs 

även för vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom det ofta är drag från 

dessa diagnoser barn som befinner sig i gråzonen kan uppvisa så som 

koncentrationssvårigheter, tystlåtenhet, problem med motorik etc.   

 

4.1. Gråzonsbarn 

Bergqvist (2003) förklarar i sin studie vilka barn som hamnar i gråzonen. Dessa 

”gråzonsbarn” menar forskaren kan ha koncentrationssvårigheter, vara livliga eller tystlåtna 

samt ha sociala begränsningar i förskolan. Vidare menar Bergqvist att barnet eller barnen inte 

kan klara av vissa moment i vardagliga situationer i förskolan som sina jämnåriga kamrater 

gör. Personalen inom förskolan kan därför ställas inför ett dilemma om huruvida de ska stödja 

och hjälpa dessa barn. Björck-Åkesson (2008) menar att det finns en skillnad mellan ett barn 

som har en utredd funktionsnedsättning, ofta utifrån en diagnos, och gråzonsbarnen. Även 

dessa gråzonsbarn behöver stöd i förskolan, menar författaren.  

 

Sandberg och Norling (2009) framhåller däremot att det inte är självklart vilka barn som 

menas ligga i gråzonen. Det beror på vilken syn vuxna inom förskolans verksamhet har på de 

svårigheter dessa barn kan ha. Björck- Åkesson (2008) skriver att personalen kan känna 

osäkerhet kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd och gråzonsbarn. Särskild kunskap 

behövs för att kunna bemöta de behov dessa barn har. Barn som befinner sig i gråzonen kan i 

många fall ses som stökiga och personalen kan därmed ha svårt att bemöta och anpassa 

verksamheten till dessa barn (Vernersson, 2007). 

 

4.2.  Barn i behov av särskilt stöd 

Brodin och Lidstrand (2010) menar att ett perspektivskifte skedde när uttrycket ändrades från 

”barn med särskilda behov” till ”barn i behov av särskilt stöd”. Hirschfeld och Jonsson (2013) 

framhåller att inställningen till barns behov av stöd därmed ändrades vid detta 
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perspektivskifte från att tänka att barns svårigheter beror på egenskaper hos barn, till att 

istället mena att dessa svårigheter kan vara uttryck för förhållandet till omgivningen. Behovet 

av stöd kan därför vara övergående. Brodin och Lindstrand (2010) belyser att ett barn med 

funktionshinder har samma grundläggande behov som andra barn, men kan behöva särskilt 

stöd under olika perioder eller inför särskilda moment. Författarna anser även att ett barns 

eventuella svårigheter kan minska eller försvinna helt om det får rätt stöd och hjälp. För att 

kunna bedöma vilka barn som är i behov av särskilt stöd behövs kunskap om barns normala 

utveckling samt beteenden i olika stadier av sin utveckling. Det krävs även kunskap om 

avvikelser i barns beteende och utveckling (Asp-Onsjö, 2008). 

 

Mohss (2013) visar i sin studie att specialpedagogerna och personalen på den förskola studien 

gjorts utgår från ett problem barnet ställs inför istället för en diagnos. Diagnoser bör därmed 

inte vara ett krav för att stöd och hjälp ska ges i förskolan. ”En skola för alla” är ett begrepp 

som innebär att all personal ska utgå från varje barns enskilda förutsättning och behov, menar 

Persson (2013), och verksamheten ska anpassas därefter. Även Philips (2012) belyser att det 

är av stor vikt att personalen i förskolan uppmärksammar barns olikheter och bemöter dem 

efter dessa. 

 

4.3.  Specialpedagogik 

Vad är specialpedagogik och hur skiljer den sig från pedagogiken? Björck-Åkesson (2008) 

framhåller att specialpedagogikens uppgift är att komplettera den allmänna pedagogiken, den 

generella som rör alla barn. Vidare menar Björck-Åkesson att generella insatser inte alltid 

räcker till, utan särskilda åtgärder och en särskild kompetens kan vara det som behövs i vissa 

fall.  

 

Fram till början av 2000-talet var specialpedagogisk forskning inriktad på förskolan inte 

vanligt förekommande. Under de senare åren har dock en ökning skett, menar Lutz (2009). 

Den forskning som gjorts inom förskolans områden har främst varit riktad mot 

funktionsnedsättningar och inkludering (Bladini 2004). Detta anser Palla (2011) visar att ett 

behov finns av ytterligare forskning inom specialpedagogik i förskolan utifrån andra 

perspektiv. Vidare menar Palla att det finns kunskap om förhållningssätt till barns olikheter, 

men att fortsatt forskning om hur personal i förskolan formulerar sig när de hanterar barn vars 

beteende oroar dem behövs. 

 

Pallas (2011) studie visar även att personalen som deltog strävade efter att få kunskap om 

barnet de kände oro över och dess beteende. De ville förstå vad som är annorlunda. 

Specialpedagogens roll var att med handledning ge pedagogerna stöd och kunskap för att 

skapa förändring. Bladini (2004) utvecklade genom sin studie två olika sätt att tala om 

förändring. Det första sättet innebar att specialpedagogen riktade samtalet mot att vidga 

personalens perspektiv. Det andra sättet innebar att specialpedagogen riktade samtalet mot att 

ge direkta och indirekta råd. von Ahlefeld Nisser (2009) betonar i sin avhandling vikten av att 

specialpedagoger synliggör sin kunskap för personalen i förskolan. Vidare menar forskaren att 

specialpedagogens yrkesroll är att identifiera och hjälpa personalen att hantera barns 

svårigheter utifrån olika perspektiv.  
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4.4. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

I detta avsnitt följer en kort beskrivning av vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

då gråzonsbarn i många fall kan visa drag av någon eller några av dessa, så som 

koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter, samspelsvårigheter etcetera. De 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna innebär att individen kan ha inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter, skriv- och lässvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Inom 

detta område är de vanligaste diagnoserna ADHD, autism och Aspergers syndrom 

(Jacobsson & Nilsson, 2011). Kunskap om dessa funktionsnedsättningar är relevanta då det 

kan hjälpa personalen i förskolans verksamhet att rätt avgöra om särskilt stöd behövs samt 

hur verksamheten bäst kan anpassas efter barngruppens olikheter. 

 

Westman Andersson (2013) påvisar i sin avhandling att det är möjligt att identifiera 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar när barn går i förskolan, i många fall redan när 

barnet är runt två år gammal. Kutscher (2010) framhäver vilken roll personalen i förskolan har 

i att identifiera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn redan i förskolan. 

Författaren menar att barn utreds först när någon i deras närhet upptäckt att barnet är 

begränsat på något sätt. Det kanske är oklart vilket sorts problem det kan röra sig om, men det 

är de som ofta är nära barnet som först konstaterar att ett problem existerar. De som befinner 

sig i barns närhet är först och främst barnets föräldrar men även personalen i förskolan och 

skolan. Personalen i förskolan är därför värdefull i att identifiera ett barns svårigheter, menar 

Kutscher (2010). 

 

Utöver ADHD kommer de två vanligast förekommande diagnoserna inom autismspektrumet 

att behandlas i denna studie. Dessa är autism och Aspergers syndrom. 

4.4.1. ADHD  

Eriksson och Beckman (2007) beskriver denna funktionsnedsättning som att den ofta har med 

koncentrationsförmågan att göra. Vidare förklarar författarna att barn med ADHD ofta kan 

vara hyperaktiva och impulsiva. Dessa barn kan därför lätt bli rastlösa och ha svårt att sitta 

still. Eriksson och Beckman (2007)  påvisar även att barn med ADHD har en benägenhet att 

vända på dygnet då de har svårt att sova och har svårigheter att leka gemensamt med andra 

barn då deras uthållighet är kort. Dessa barn kan även hastigt svänga i humöret och en 

frustration kan lätt leda till utbrott. 

 

4.4.2. Autism 

Autism ansågs förr vara en barnpsykos eller en allvarlig psykisk sjukdom. Idag ses inte autism 

som en sjukdom utan snarare en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Symptom vid autism 

är störningar i språk, kommunikation, samspel och fantasiförmåga. Autistiska barn kan även 

visa bristande intresse för sin omgivning, ha svårigheter med att tolka icke-verbala budskap 

och symboler samt ha en försenad språkutveckling. Barnet har i många fall inte talet 

överhuvudtaget (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Kutscher (2010) förklarar att det inom autismspektrumet finns diagnoser med genomgripande 

störningar i utvecklingen. Några av dessa diagnoser är: 

 

 Autistiskt syndrom: kraftigt påverkat verbalt och icke-verbalt språk- brukar kallas 

autism 

 Aspergers syndrom: lindrigare icke-verbala språkproblem 
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 Retts syndrom: ovanlig neurodegenerativ störning hos flickor 

 Desintegrativ störning hos barn: en ovanlig störning som tydligt måste skiljas från ett 

neurodegenerativt tillstånd 

 Genomgripande störning i utvecklingen: en diagnos som används för barn i 

autismspektrumet som inte helt passar in i någon av de övriga kategorierna 

 

4.4.3. Aspergers syndrom 

Kutscher (2010) menar att Aspergers syndrom ibland beskrivs som en mild variant av autism, 

eller högfunktionerande autism. En stor skillnad mellan Aspergers syndrom och autism kan 

vara att barnet ofta är normalbegåvat, i vissa fall välbegåvat och har ett talat språk. Vidare 

förklarar Kutscher att individer med Aspergers syndrom med andra ord är autister med god 

talförmåga, dock omfattas de av andra kommunikationssvårigheter. Hwang och Nilsson 

(2011) beskriver olika symptom vid Aspergers syndrom, bland annat: 

 

 Sociala svårigheter 

 Stereotypa handlingar 

 Kommunikationssvårigheter- barnet kan ha svårt att tolka innebörden av ord och 

uttryck i samtal.  

Författarna förklarar även att barnet kan ha ett överdrivet noggrant språkbruk, det vill säga att 

barnet ofta tar det som sägs bokstavligt. Till exempel frågan ”Kan du hämta skohornet” 

uppfattar barnet bokstavligt och svarar ”ja” utan att hämta skohornet. Frågan handlar om 

förmåga och inte en begäran för barnet. Svårigheter med motorik och bristande empatisk 

förmåga är andra symtom som är typiska för Aspergers syndrom (Hwang & Nilsson, 2011). 

5 Teoretisk ansats 
 

I detta avsnitt presenteras utvecklingspsykologin med fokus på Piagets kognitivistiska 

utvecklingsteori och Vygotskijs socialkonstruktivistiska utvecklingsteori. Dessa teorier är 

relevanta för studien då synen på barns utveckling påverkar hur personal inom förskolans 

verksamhet arbetar för att stödja de barn som har svårigheter (Sandberg & Norling, 2009). I 

arbetet med att tolka och analysera respondenternas intervjusvar kommer jag att använda 

mig av samtliga teorier för att förstå hur de arbetar för att stödja gråzonsbarn i förskolan. 

 

5.1.  Utvecklingspsykologi 

von Tetzchner (2011) förklarar att utvecklingspsykologin handlar om hur barn förändras 

socialt, mentalt och beteendemässigt. Vidare menar författaren att hur barn skapar relationer 

till människor i sin omgivning, hur förmågan att lösa intellektuella problem förändras över tid 

och vad som gör att barn utvecklar olika färdigheter är frågor teoretiker inom 

utvecklingspsykologin vill besvara. Vilka förhållanden som medverkar till att barn blir unika 

individer med olika egenskaper, talanger och färdigheter är även av intresse inom denna 

psykologi. Utvecklingspsykologin menar att både de biologiska och miljömässiga 

förhållandena har betydelse i barns utveckling (von Tetzchner, 2011).  
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5.1.1. Kognitivism 

von Tetzchner (2011) belyser att Piaget med sin teori menar att tre saker styr barns 

utveckling; mognad, övning och socialt arv. Mognad har stor betydelse i den tidiga 

utvecklingen inom denna teori, menar von Tetzchner. Säljö (2012) framhåller att 

konstruktivism, som Piaget stod för, innebär att det är den enskilda individen som skapar eller 

konstruerar sin verklighetsbild utifrån sina egna erfarenheter. Vidare menar författaren att 

Piaget, genom sina studier, fann att barns utveckling av tänkande sker i olika stadier. 

Stadierna är åldersrelaterade och kan ses som en trappa där de senare stadierna bygger på de 

föregående (Säljö, 2012).   

 

De stadier som Piaget (2013) beskriver att barn går igenom uppträder hos de flesta barn och i 

samma ordning. Åldern barnen har när de befinner sig i respektive stadie kan variera. Detta 

beror på barnets neurologiska mognad, dess intelligens, tidigare erfarenheter och den 

kulturella miljön, menar författaren. Av dessa fyra huvudstadier är det de två första stadier, 

vilka sträcker sig från födseln till dess att barnet är sju år, som är av relevans för studien, då 

studien inriktar sig på gråzonsbarnen i förskolan. 

 

Det sensomotoriska stadiet- det nyfödda barnet och spädbarnet 

När barnet befinner sig i detta stadie menar Piaget (2013) att barnet utvecklar sina motoriska 

färdigheter. Till en början utvecklar barnet sina reflexer, så som sug- och gripreflexen, till att 

bli en färdighet, som att suga på tummen eller gripa tag i en leksak. Barnet lär sig därmed att 

koordinera sina fysiska rörelser genom att konstruera scheman. Detta gör barnet genom att 

öva, bearbeta, utforska och på olika sätt påverka sin omgivning. Under den senare delen av 

detta stadie, då barnet är cirka 18 månader gammalt, börjar det göra perceptuella och 

intellektuella upptäckter om sin omvärld. Denna period i barnets liv är avgörande för hela den 

följande psykiska utvecklingen (Piaget, 2013). 

 

Det föroperationella stadiet- småbarnsåldern från två till sju år 

När barnet börjar utveckla sin språkförståelse sker en förändring av beteendet, såväl 

emotionellt som intellektuellt (Piaget, 2013). De operationer och begrepp barnet byggt upp 

under sina första levnadsår sätts nu i relation till varandra och bildar ett nätverk, en kognitiv 

struktur. Barnet kan fortfarande inte sätta begrepp på abstrakta förhållanden utan behöver ha 

den fysiska verkligheten framför sig (Phillips & F. Soltis, 2010). 

 

Säljö (2012) framhåller att en grundtanke Piaget hade i sin teori är att undervisning måste 

anpassas till det stadie barnet befinner sig på. Vidare lyfter författaren att Piaget därmed 

skapade en mognadsteori om synen på barns utveckling. Om barnet befinner sig i första 

trappsteget utvecklingsmässigt är det oförmöget att ta till sig kunskaper som befinner sig i 

nästa trappstegs utveckling (Piaget, 2013). Utveckling kommer före lärande, vilket innebär att 

barnets tänkande måste befinna sig på rätt stadie för att kunna lära eller ta till sig kunskap 

(Gallagher & Reid, 2002).  

 

Säljö (2012) belyser att Piaget såg barn som logiska varelser som kan tänka avancerade tankar 

utifrån andra utgångspunkter än vuxna. Piaget ansåg även att barn behöver utvecklas i sin 

egen takt. Om barnet inte kan ta till sig en kunskap är barnet inte moget för det. Vidare 

framhäver författaren att en kritik som ställs inför detta tankesätt är att om ett barn inte förstår 

eller kan ta till sig en viss kunskap, oberoende ålder, är vuxna maktlösa och måste därmed 

vänta in barnet. En konsekvens av detta perspektiv är att det är barnets förmågor som styr om 

undervisningen når fram eller inte. De motgångar som barnet eventuellt stöter på har inte 

vuxna något ansvar över (Säljö, 2012). 
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5.1.2. Socialkonstruktivistisk utvecklingsteori 

Liksom kognitivismen är denna teori även konstruktivistisk och lägger huvudvikten vid 

utvecklingens kognitiva aspekter. Till skillnad från Piagets teori menar den 

socialkonstruktivistiska utvecklingsteorin att barn inte är ensamma aktörer i 

konstruktionsprocessen, utan de utvecklas genom samverkan med andra människor (von 

Tetzchner, 2011).  

Phillips och F. Soltis (2010) menar att Vygotskij intresserade sig för barns inlärningspotential 

och de kan prestera under en vuxens eller ett annat barns vägledning. Området mellan det som 

ett barn behärskar själv och det som behärskas med andras hjälp valde Vygotskij (1978) att 

kalla ”den proximala utvecklingszonen”. Phillips och F. Soltis (2010) belyser att denna aspekt 

i Vygotskijs teori kan vara användbar för lärare. Författarna förklarar vidare att lärare i sin 

undervisning bör undvika att tycka att barn fastnat i ett visst intellektuellt tillstånd och därmed 

inte kan fortsätta utvecklas. Istället menar Hwang och Nilsson (2011) att den vuxne ska utgå 

från vad barn redan kan och formulera lagom stora krav för att resultatet inte ska upplevas 

som ett misslyckande. 

Eftersom att den proximala utvecklingszonen ser olika ut beroende på barnets mentala 

utveckling behöver undervisningen individanpassas (Vygotskij, 1978). Säljö (2012) belyser 

att det inom det pedagogiska arbetet finns ett begrepp, scaffolding, som innebär att den 

kunnige stöttar barnet som är på väg att utveckla en förståelse eller färdighet. Vidare menar 

författaren att barnet inledningsvis kan vara i behov av mycket stöd, men efter hand kan 

stödet avta för att till slut upphöra helt då barnet behärskar färdigheten i fråga. 

Utvecklingszonen förutsätter därför att den kunnige individanpassar undervisningen till 

barnens nivå och att hjälpen som ges är sådan som barnen kan ha nytta av (von Tetzchner, 

2011). 

5.1.3. Sammanfattning 

Den problematik som presenteras i studiens inledning visar att personalen inom förskolan ofta 

menar att ett barns svårigheter beror på barnets utveckling och att barnet behöver mer tid. 

Jean Piagets utvecklingsteori och beskrivning av mognad är därför relevant för analysen av 

studiens resultat. I studiens bakgrund framkom det att tidiga insatser kan gynna barn i deras 

utveckling och att specialpedagoger är en viktig del i detta arbete (Taggert, 2010). Vygotskijs 

teori om att barn utvecklas i samspel och med stöttning av andra är därför relevant för 

analysen av studiens resultat. Studiens syfte är att studera vilka erfarenheter personalen på två 

förskolor har av arbetet med gråzonsbarn samt hur de försöker anpassa verksamheten till 

dessa. För att besvara detta syfte formulerades två frågeställningar; Vilka erfarenheter av 

problem och möjligheter ger personalen uttryck för kring arbetet med gråzonsbarn? Vilka 

erfarenheter av specialpedagogiskt stöd kring arbetet med gråzonsbarn ger personalen uttryck 

för? Jag kommer att använda mig av samtliga teorier för att tolka och analysera 

respondenternas intervjusvar och på så vis besvara studiens frågeställningar. 

6 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras metodval för insamling av data och det urval som gjorts av 

respondenter. Även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka skyddar de 

intervjuade, studiens validitet samt hur insamlad data bearbetats för att möjliggöra analys av 

resultat ingår under denna rubrik. 
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6.1. Kvalitativa intervjuer 

Vid en kvalitativ och semistrukturerad intervju styr inte intervjuaren samtalet, däremot bör 

fokus på vad samtalet ska handla vara bestämt innan intervjuerna inleds. Ledande frågor bör 

därmed undvikas. Det går inte att förutsäga respondentens svar och intervjuaren bör därför 

varken vara objektiv eller subjektiv. Det är respondentens uppfattningar och erfarenheter som 

är av intresse för studien, och detta synliggörs genom öppna frågor och följdfrågor som följer 

respondentens utsaga (Kihlström, 2007). 

 

Enskilda intervjuer gör det möjligt för intervjuaren att lokalisera speciella tankar och svar till 

en viss respondent. En annan fördel är att intervjun är lättare att kontrollera eftersom att det 

bara är en persons svar intervjuaren behöver sätta sig in i och utforska i taget. En tredje fördel 

är att transkriberingsarbetet blir lättare att utföra när det enbart är en deltagares svar som ska 

kännas igen och transkriberas. Fördelar med intervju som metod är att utrustningen som 

behövs för att genomföra intervjuerna är enkel då en ljudinspelare räcker. En annan fördel är 

att intervjuer kan producera djupgående och detaljerad data som möjliggör att frågor och 

ämnen kan följas upp under en längre period. Nackdelar med denna form av metod är att det 

kan vara tidskrävande att transkribera och att ljudinspelaren kan vara hämmande. En annan 

nackdel är att intervjun och analysen som sedan görs baseras enbart på respondentens svar 

och inte på individens handlingar. Uttryck och handling stämmer inte alltid överens och det 

kan påverka validiteten i data (Denscombe, 2009). 

 

Som en inledning till intervjuerna fick varje respondent själv beskriva och förklara genom 

exempel vad som kännetecknar ett gråzonsbarn. Samtliga intervjuer inleddes sedan med den 

första frågan från intervjuguiden (se bilaga 2). Därefter, utifrån de svar respondenterna gav, 

ställdes följdfrågor vid tillfälle och även de frågor som ingick i intervjuguiden. 

Respondenternas svar styrde därmed intervjuns gång. Intervjuguiden var ett stöd i att hålla 

intervjun till studiens ämne. Eftersom respondenternas svar är oförutsägbara (Kihlström, 

2007) fanns inga färdiga följdfrågor inför intervjuerna. Då intervjuerna enbart spelades in med 

hjälp av ljudinspelning var det inte möjligt att få med respondenternas reaktioner till frågorna 

och deras kroppsspråk vid samtalen. Att intervjua en respondent i taget underlättade 

transkriberingsprocessen. 

 

6.2. Urval 

Studiens syfte är att ta reda på om personalens utbildning, erfarenhet samt möjlighet till 

specialpedagogiskt stöd kan påverka arbetet med gråzonsbarnen i förskolan. Därför inkluderar 

studien intervjuer med sex olika personer med varierande förutsättningar. Åldrarna på barnen 

som respondenterna har i sina respektive barngrupper är ett till fem år. Vissa av 

respondenterna har förskollärarutbildning, andra är utbildade barnskötare. Några av dem har 

arbetat i många år inom förskoleverksamheten och andra är relativt nyutexaminerade 

förskollärare. Jag har inte utgått från respondenternas ålder, utan enbart erfarenhet och 

utbildning. 

 

 Respondent A- Förskollärare, fem års erfarenhet 

 Respondent B- Barnskötare, 14 års erfarenhet 

 Respondent C- Förskollärare, 36 års erfarenhet 

 Respondent D- Förskollärare, ett och ett halvt års erfarenhet 

 Respondent E- Förskollärare, 44 års erfarenhet (varav 20 år som barnskötare först) 

 Respondent F- Förskollärare, tre års erfarenhet 
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6.3.  Etik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har som uppgift att sätta normer för deltagarna i 

forskningen. Dessa principer har jag förhållit mig till i mina intervjuer och i min analys. Det 

finns fyra skyddskrav för individen att vara medveten om. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007).  

 

6.3.1. Informationskravet 

Denna princip innebär att forskaren ska informera deltagaren eller deltagarna om deras 

uppgift i studien, vilka villkor som gäller samt att deras deltagande är frivillig och de har rätt 

att avbryta sin medverkan närhelst de vill. Syftet med undersökningen och annan viktig 

information som kan ha betydelse för deras vilja att delta ska de få kunskap om (Björkdahl 

Ordell, 2007). I missivbrevet (se bilaga 1) som delades ut till samtliga respondenter började 

jag med att presentera mig själv, studien samt syftet med intervjun. Vidare redogjordes även 

dessa forskningsetiska principer och det förklarades att deras medverkan var frivillig och att 

de kunde välja att avbryta närhelst de ville. 

 

6.3.2. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska ges av den deltagande i varje intervju. Om de 

väljer att avbryta sin medverkan medför detta inte några negativa följder för dem (Björkdahl 

Ordell, 2007). De som medverkade i denna studie har i förhand fått reda på, genom 

missivbrevet, att de har rätt att själva bestämma om de ska delta, hur länge de ska göra det 

samt på vilka villkor de deltar. De fick även information om att ifall de väljer att avbryta sin 

medverkan så medför det inte några negativa konsekvenser för dem.  

 

6.3.3. Konfidentialitetskravet 

Denna princip innebär att deltagarnas anonymitet och personuppgifter ska behandlas på ett 

sådant sätt att det inte kan nå ut till obehöriga. Deltagarna ska inte kunna identifieras i studien 

(Björkdahl Ordell, 2007). Respondenterna har inte fått fiktiva namn, detta för att avidentifiera 

deras kön då denna information inte är väsentlig för studien. Istället benämns respondenterna 

med en bokstav från A till F. En kodlista gjordes med respondenternas namn och tillhörande 

bokstav. Endast jag har haft tillgång till den. Syftet med denna kodlista var att hålla isär de 

olika respondenternas intervjuer och den kommer att elimineras när studien blivit godkänd. 

Hermerén (2011) menar att respondenters kön kan avidentifieras med avsikt att skydda 

deltagarnas identitet i en studie. I de fall respondenterna delgett exempel i sina svar har dessa 

individer som nämnts avidentifierats då förskolans verksamhet står under hög sekretess och 

därmed har tystnadsplikt. 

 

6.3.4. Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att insamlad data från intervjuerna endast får användas till studien och inte 

till andra syften (Björkdahl Ordell, 2007). All insamlad data kommer att raderas efter det att 

studien blivit godkänd. Transkriptionerna har enbart använts i studiens resultat- och analysdel.  

 

6.4.  Tillvägagångssätt 

Inför studien kontaktade jag personal från två olika förskolor jag sedan tidigare är bekant 

med. Detta för att underlätta kontakt med personalen, möjliggöra intervjuer under deras 

arbetstid samt för att få variation i respondenternas utbildning och arbetslivserfarenhet. Jag 
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valde ut sex respondenter till min studie. En intervju ställdes in på grund av sjukdom, men 

kunde snabbt ersättas med en ny respondent. All tillfrågad personal tackade ja till att delta i 

studien. 

 

En intervjuguide utformades (se bilaga 2) med frågor som berörde studiens frågeställningar. 

Intervjuerna skedde under en period på tre veckor. Inför varje intervju hade varje respondent 

fått ett exemplar av det utformade missivbrevet så de var förberedda på vad intervjun skulle 

handla om. Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation på en 

mobiltelefon. Frågorna, eller intervjuguiden, hade jag i skrift framför mig. Jag såg till att sitta 

mitt emot respondenten vid varje intervju, dels för att kunna hålla ögonkontakt och på så sätt 

gynna samtalet, dels för att ljudet skulle vara jämt fördelat så att inspelningen blev så bra som 

möjligt. Vid alla intervjuer ställdes samma basfrågor från intervjuguiden i samma ordning för 

att underlätta analysarbetet. Följdfrågorna blev olika då respondenterna hade olika 

erfarenheter och tankar kring arbetet med gråzonsbarn. Intervjuerna tog olika lång tid att 

genomföra då samtliga respondenterna hade olika mycket tid att lägga på intervjun samt att de 

hade olika mycket att säga om frågorna. Tiden varierade mellan 30 minuter och en timme.  

 

6.5.  Validitet 

För att studien ska vara valid är det av stor vikt att resultatet är trovärdigt, att resultatet går att 

lita på samt att det går att bekräfta och att andra kan komma fram till samma sak. Studien 

behöver därför vara väl genomförd (Allwood & Eriksson, 2010). För att denna studie ska vara 

tillförlitlig och trovärdig har studiens syfte varit i fokus under hela arbetet. Jag har själv 

genomfört samtliga intervjuer samt transkriberat materialet själv, vilket jag anser vara en 

fördel. Dessa intervjuer har spelats in med en inspelningsapplikation i en telefon dels för att 

underlätta transkriberingsarbetet och dels för att resultatet skulle vara så korrekt som möjligt. 

 

Jag valde att intervjua personal som är utbildad, antingen som förskollärare eller barnskötare, 

för att studien skulle vara pålitlig och trovärdig. Vidare har personal med varierande 

arbetslivserfarenhet valts ut för att möjligen kunna uppmärksamma eventuella skillnader i de 

erfarenheter respondenterna har kring gråzonsbarn. Välvalda citat från de transkriberade 

intervjuerna har valts ut för att förstärka resultatet.  

 

6.6. Bearbetning av insamlad data  

När intervjuerna var gjorda påbörjades arbetet med att transkribera alla inspelningar till text. 

Jag försökte få med alla tankar och svar som var relevanta för min studie. Vissa delar av 

svaren exkluderades då respondenterna ibland svävade iväg i tankarna eller upprepade saker 

de redan sagt. Förutom det stämmer transkriberingarna överens med inspelningarna. Samtlig 

intervjuad personal har benämnts med olika bokstäver från A till F för att kunna hålla isär 

vilka de är, hur lång erfarenhet de har av yrket samt vilken utbildning de har. När 

transkriberingarna var färdiga påbörjades arbetet med att noggrant läsa intervjuerna för att 

finna likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Jämförelserna har sedan delats in i 

olika teman i resultatdelen. 
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7 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna som gjorts i avsikt att besvara studiens 

syfte att studera och analysera vilka erfarenheter personalen från två förskolor har kring 

arbetet med gråzonsbarn. Vidare besvaras även studiens frågeställningar som är: 

- Vilka erfarenheter av problem och möjligheter ger personalen uttryck för kring 

arbetet med gråzonsbarn? 

- Vilka erfarenheter av specialpedagogiskt stöd kring arbetet med gråzonsbarn ger 

personalen uttryck för?  

 

De resultat som framkommit av analysen är indelade i tre centrala teman; Problem, 

Verksamheten kring gråzonsbarn och Specialpedagogiskt stöd. Under varje tema följer 

underrubriker som är indelade och sorterade efter vilket tema de kategoriseras in i. Som en 

inledning till Resultatavsnittet presenteras den definition av gråzonsbarn respondenterna 

uttryckt i samtliga intervjuer. 

 

Respondenterna ombads att ge exempel på gråzonsbarn de stött på i sitt arbete som en 

inledande fråga. ”De överaktiva barnen” var ett uttryck samtliga respondenter använde sig av. 

Dessa barn beskrevs som motoriska och aktiva med koncentrationssvårigheter. 

Respondenterna beskrev även ”de tysta barnen” som att de ofta har 

kommunikationssvårigheter och ibland är svåra att få kontakt med. Vidare menade samtliga 

respondenter att de enligt sina erfarenheter upplever ”de tysta barnen” som delvis eller helt 

begränsade i det sociala samspelet med andra barn, i många fall beroende på ofullständigt 

utvecklade språkfärdigheter. Den intervjuade personalen upplever även att dessa tysta barn 

håller sig nära en vuxen så mycket det går och kan dra sig undan om andra barn också vill ha 

de vuxnas tid och uppmärksamhet. Samtliga respondenter uppfattar utifrån sina erfarenheter 

att det i varje barngrupp finns gråzonsbarn. 

 

Respondent E upplever att antalet gråzonsbarn per barngrupp ökat med åren. Respondent B 

lyfte att det kan vara svårt att urskilja när ett barn befinner sig i en gråzon och när det kan 

handla om personlighet eftersom att alla barn är så olika. Vidare menade hen att de 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ligger så nära varandra att de kan vara svårt att 

urskilja vilka drag som hör till vilken funktiosnedsättning, och på så vis försvårar arbetet med 

att urskilja de barn som befinner sig i en gråzon. 

 

7.1.  Problem 

Under detta tema redogörs för olika problem och begränsningar den intervjuade personalen 

ger uttryck för att de upplever i arbetet med gråzonsbarn i förskolan. 

7.1.1. Ingen pedagogisk utbildning 

Sen är jag lite så också att eftersom att jag inte är utbildad så tycker inte jag att det är min 

uppgift att sköta det här. Man påvisar och man påvisar och man pratar om dem och tycker att 

det är jobbigt och då tycker jag att då är det deras steg att kanske ta det vidare […]Det är 

som jag sa innan, att när man själv tycker att här borde vi göra någonting eller vi måste göra 

någonting och sen att det inte händer någonting. Och då kanske det är fel av mig att stå 

tillbaka. Då kanske man ska gå vidare själv men samtidigt, om du förstår mig rätt, jag är 

barnskötare. 

Respondent B 
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Citatet ovan visar att respondenten anser att det inte ligger i hens uppdrag att sköta 

orosanmälan eller kontakt med specialpedagog, då hen inte är utbildad förskollärare. Citatet 

visar även att respondenten upplever en begräsning i sitt arbete då hen inte har en pedagogisk 

utbildning. Denna begränsning kan då bli ett hinder i arbetet med att stötta gråzonsbarnen i 

barngruppen. Av samtliga intervjuer uttryckte endast respondent B att hen upplevt sig vara i 

ett underläge i sitt arbetslag på grund av sin utbildning. 

 

7.1.2. Att se de tysta barnen 

Respondent D menade att det är svårt att se de tysta barnen eftersom att de andra mer 

överaktiva barnen i många fall tar platsen och tiden. Vidare menade hen att det kan vara svårt 

att arbeta med dessa barn då de inte alltid ger personalen en respons. Detta stämmer överens 

med respondent A:s erfarenhet. Även respondent E upplever att det kan vara svårt att se de 

tysta barnen 

 
Sen tror jag att det är så att de aktiva barnen lägger man mer fokus på än de tysta barnen. Det 

är också ett dilemma. 

 

Respondent A 

 

Ja, de andra hörs och syns hela tiden, men de försvinner ju de tysta barnen. De kryper bakom 

och sitter och funderar. Nej, dem ser man inte så. De får kanske inte lika mycket som de 

överaktiva barnen, om man inte är uppmärksam själv. Sen hinner man kanske inte med 

heller, för de där överaktiva de tar ju jättemycket plats och tid. Och då känner man att de 

andra får ju inte det som man skulle vilja egentligen. 

 

Respondent E 

 

Citaten visar att flera av respondenterna upplever att det är problematiskt att se de tysta 

barnen. Detta för att de överaktiva barnen syns och hörs mer än de tysta barnen. De tysta 

barnen hämnar därmed i skymundan och deras möjligheter till att få tid och stöd är mindre än 

de överaktiva barnen. 

 

7.1.3. Barn som inte tar plats 

Näravarande pedagog är viktigt i alla avseenden känner jag. Det är a och o. Man får inte 

heller glömma de som är självgående i detta heller för det är viktigt att man är där med. 

 

Respondent C 

 

Vi pratar ju jättemycket om i arbetslaget här att det är ju en del barn som tar mer plats än 

andra barn. Och de barn som tar… ett gråzonsbarn där för mig kan vara det barnet som tar 

mycket plats, sen de barnen som kanske inte tar så mycket plats som man ser liksom att, att 

där får man pusha lite mer, men då är det de barnen i mitten. Där blir det för oss att det kan 

vara svårt att se alla barn, de barnen försvinner, de barnen som inte behöver någon speciell 

stöttning, de barn som bara flyter med under dagarna. Vad händer med de barnen då? 

 

Respondent F 
 

Både respondent C och respondent F pratade om de barn som hamnar i kläm, alltså de barn 

som inte befinner sig i någon gråzon och som klarar sig utan särskilt stöd. De menar att det 

kan vara svårt att uppmärksamma dem och ge dem den tid de behöver och har rätt till. 
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Respondent C betonade därför vikten av att vara en ”närvarande pedagog”, att vara 

uppmärksam på sin barngrupp och se varje individ. 

 

7.1.4. Stora barngrupper 

Samtlig intervjuad personal anser att det idag är för stora barngrupper inom förskolans 

verksamhet. Detta menar de är ett problem i arbetet med att se varje individ och att kunna 

anpassa verksamheten till varje barns behov. Vidare menade respondenterna att dessa stora 

barngrupper påverkar den tid personalen har i barngruppen och kan ofta leda till stress och en 

känsla av otillräcklighet. Nedanstående citat är ett exempel på den upplevda problematik 

respondenterna gav uttryck för kring stora barngrupper. 

 
[…]det bästa för dem är när man delar ner det och man försöker hitta något som fångar det 

barnet så man kan sätta sig en stund varje dag med bara det barnet. Det är det optimala men 

tyvärr så har man inte så mycket tid och tillräckligt med personal. Det låter ju bra att vi är så 

mycket personal och så mycket timmar men det rimmar inte med verkligheten. Och det 

påverkar möjligheten att anpassa verksamheten efter barnen. 

 

 Respondent B 

 

Citatet visar att respondenten önskar att mer tid fanns till att sitta ner enskilt med de barn som 

hen upplever som gråzonsbarn i sin barngrupp. Respondenten menar även att möjligheten att 

anpassa verksamheten efter barnen är begränsad på grund av att de inte är tillräckligt med 

personal i förhållande till barngruppens storlek. 

 

7.1.5. Föräldrars medverkan 

Jag vet inte för jag känner att de blundar på något vis för det av någon anledning. Och man 

försöker hela tiden vid samtal och så här att propagera för att vi vill göra det bästa för barnet, 

det är inte att man vill sätta någon stämpel på dem. Man får hela tiden trycka på det. 

 

Respondent C 

 

Citatet ovan visar att respondenten upplever föräldrarnas medverkan i att tillkalla 

specialpedagog som ett problem då inte alla föräldrar vill ”se” de begränsningar deras barn 

möjligtvis har. Utan föräldrarnas godkännande är det inte möjligt för personal och 

förskolechef att tillkalla specialpedagogen för ett barns räkning. I flera av intervjuerna 

framgick det att respondenterna upplever detta som ett dilemma då avsikten med att få 

specialpedagogiskt stöd enbart är med barns bästa i tankarna. De vill kunna ge barn det stöd, 

den tid och den hjälp det kan vara i behov av. De flesta av respondenterna poängterade dock 

att de flertalet gånger även upplevt att föräldrar ”varit med på tåget” i att tillkalla 

specialpedagogen för deras barns skull. 

 

7.1.6. Förskolan och förskoleklass- olika verksamheter 

Gör man sig uppmärksam på vissa saker redan när barnen är tre, fyra, fem, sex år och ger 

dem rätt redskap så ser man att det ger ringar på vattnet ju äldre de blir. Jag vet inte alls vilka 

möjligheter de har till specialpedagog i skolan. Vi släpper ju barn när de börjar förskoleklass 

och då vet man inte vad som händer sen. 

 

Respondent A 
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Citatet visar att respondenten menar att tidig upptäckt och tidiga insatser i förskolan kan 

hjälpa gråzonsbarn i sin utveckling. Respondenten uttryckte även oro kring att släppa dessa 

barn vidare till förskoleklass då personalen på förskolan inte får någon information om hur det 

går för barnen. Samtliga respondenter uttryckte en oro inför vad som händer med de barn de 

släpper iväg till förskoleklassen, särskilt de som personalen anser befinna sig i en gråzon. De 

menar att förskolan och förskoleklassen är två helt skilda verksamheter med begränsningar för 

personalen i förskoleklassen att se varje individ då personaltätheten är lägre där. Vidare 

menade en respondent på att om specialpedagog varit inkopplad på ett visst barn under dennes 

tid på förskolan medverkar specialpedagogen vid överinskolningssamtalet, dock har 

respondenten inte varit med om att specialpedagog för förskoleklassens verksamhet deltagit 

vid dessa möten.  

 

Eftersom att förskolan och förskoleklassen tillhör olika verksamheter kan information om 

barnen inte överföras hur som helst, särskilt inte då förskolans verksamhet lyder under 

starkare sekretess, menade en respondent på. Detta upplevs också som ett dilemma dels då 

personalen inte kan förmedla alla detaljer kring begränsningar barnet stött på under sin tid i 

förkolan, men även på det sätt att personalen inte får reda på hur det går för barnet i 

skolverksamheten.  

 

7.2. Verksamheten kring gråzonsbarn 

Under detta tema framgår olika sätt den intervjuade personalen anpassar verksamheten på 

till gråzonsbarn samt olika verktyg de upplever underlättar detta arbete. 

7.2.1. Att anpassa verksamheten till gråzonsbarn 

 
Vi tycker det är väldigt viktigt att inte tvinga på grejer på barnen, utan känner de att de inte 

vill göra en grej så ska de inte behöva göra det, eller så kanske vi hittar något annat sätt att 

göra det på. 

 

Respondent F 

 

Sen ser man ju att det är bra att jobba i smågrupper, och det försöker vi göra rätt ofta. Vissa 

veckor går det bättre och då funkar det jättebra. För då blir de barn som kanske kan ta för sig 

lite mer, som vill höras och synas, det blir lättare att backa dem på något sätt. Plus att de barn 

som då inte hörs och syns så mycket få tillfälle att höras och synas, för ofta fixar de det 

bättre i en liten grupp. 

 

Respondent A 

 

Respondent F beskriver i citatet ovan hur de på hens avdelning anpassar verksamheten till 

gråzonsbarn. Hen menar att de inte tvingar barnen till att vara med på olika aktiviteter om de 

inte vill. Det andra citatet är exempel på ytterligare ett sätt respondenterna menar att de 

anpassar deras verksamhet på. All intervjuad personal berättade att de delar in barngruppen i 

mindre grupper så ofta de kan för att det ska bli lugnare för både barnen och personalen. En 

annan fördel respondenterna uttryckte med detta arbetssätt är att möjligheten att kunna se 

varje individ och dennes behov ökar när en pedagog får sitta med ett mindre antal barn vid 

olika aktiviteter. Ett annat sätt flertalet av de intervjuade menade att de anpassar 

verksamheten på är att de vid av- och påklädningssituationerna ser till att enbart några barn i 

taget går ut i tamburen för att situationen ska bli så lugn som möjligt för alla.  
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7.2.2. Verktyg 

Respondenterna gav exempel på verktyg som de på sina avdelningar använt sig av för att 

anpassa eller förenkla verksamheten för gråzonsbarn och barn med diagnoser, men även i 

vissa fall för hela barngruppens skull. En avdelning använder sig mycket av scheman för olika 

aktiviteter som påklädning, toalettbesök eller när de ska ut på gården. Flera av de intervjuade 

berättade att de använder sig av dagscheman där barnen kan se vilka av dem som är där, 

vilken personal, vad som ska hända under dagen och i vissa fall när varje barn ska gå hem. 

Flertalet av respondenterna upplever att dessa scheman inger trygghet hos barnen då de 

uppmärksammat att barnen ofta tittar på dem och samtalar med varandra om dem.  

 

Vissa av respondenterna berättade att de använder sig av aktivitetskort, som i vissa fall 

specialpedagogen utformat till avdelningen, för att visa barnet eller barnen vad som ska göras 

och i vilken ordning. En annan respondent beskrev vikten av att ha kunskap om dessa 

funktionsnedsättningar för att urskilja vilket slags stöd barnen kan vara i behov av. 

 
Att man får stöd från specialpedagogen, så som vi har nu då. Att man får lite feedback på hur 

man ska jobba... 

 

Respondent B 

 

Vi har ju använt oss lite av en sån här timstock, till exempel på lugna stunden […]så att de 

ser tydligt att så här länge sitter vi och nu är tiden slut så nu kan vi byta, så att det ska bli 

lugn och ro. Det är också ett verktyg, att hålla rutinerna och verkligen vara konsekvent. För 

det märker man direkt, det går inte att släppa på vissa. 

 

Respondent D 

 

Citaten ovan är ytterligare exempel på verktyg respondenterna anser vara viktiga i arbetet med 

att anpassa verksamheten till gråzonsbarn. Respondent B uttryckte att specialpedagogen är en 

värdefull tillgång som kan ge stöd och råd när personalen behöver det. Respondent D 

betonade vikten av att vara konsekvent för gråzonsbarnens skull. Att hålla rutinerna kan ge 

barnen en känsla av trygghet, precis som aktivitetskorten eller aktivitetsscheman som andra 

respondenter talar om.  

 

7.3.  Specialpedagogiskt stöd 

Under detta tema redogörs för de erfarenheter den intervjuade personalen ger uttryck för att 

ha av specialpedagogiskt stöd i arbetet med gråzonsbarn. 

7.3.1. Behov av mer tid eller insatser 

Respondent B förklarade att om det rör sig om en mognadsfråga för ett barn så kanske barnet i 

fråga är ”långt framme i en hel del annat och kanske står tillbaka i en eller två saker bara”. 

Med gråzonsbarn kan det istället vara tvärtom, menar respondenten, att barnet enbart har 

utvecklat en eller två färdigheter, betraktat utifrån den förväntade åldersutvecklingen, och 

istället ligger efter i utvecklingen av fler färdigheter än när det rör sig om mognad. 

Respondent D förklarade i sin intervju att hen uppfattar att de först kanske utgår från att det 

kan handla om en mognadsfråga när ett barn visar avvikelser i sitt beteende och i sin 

utveckling, och därför väntar ut det lite eller ger barnet mer tid. När det sedan blir tydligt att 

det inte hjälpt är det nödvändigt att vara professionell i sin yrkesroll och skaffa hjälp av en 

specialpedagog.  
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Usch, det är nog mer än känsla. För det är inte lätt att veta att den är lite sen bara i 

mognaden, eller att det är något som inte stämmer. Det är inget att ta på, utan det är nog bara 

en känsla man får, att det där kommer nog men det där är någonting som behöver lite extra 

stöd. 

 

Respondent E  
 

I detta citat förklarar respondenten att hen upplever att det är en känsla som avgör huruvida 

personalen går tillväga när de upptäckt ett barn som väcker oro. Flera av pedagogerna 

uttryckte att de tycker det kan vara svårt att urskilja om ett barn behöver mer tid att få 

utvecklas när det väcker oro och funderingar hos personalen eller om barnet är i behov av 

särskilt stöd.  

 
Det är så svårt, för man kan inte heller alltid tänka att allt är onormalt. För då kanske vi alla 

är onormala. Det kan vara skilsmässa eller att någon nära går bort. Det kan vara andra 

trauman ett barn upplever så att de så klart behöver extra stöd i förskolan, för det är deras 

trygga punkt […] sen tänker jag att vi ska möta varje individ där den är, så det kvittar om 

den har en diagnos eller om det är ett gråzonsbarn eller om det är ett normalt barn […] Stöd 

ska de få oavsett på den nivå de är. Man jobbar efter deras förutsättningar 

 
Respondent C 

 

Citatet ovan visar att ett barns behov av stöd i förskolan kan bero på mer än diagnoser eller 

avvikelser i utvecklingen. En gråzon kan bero på yttre omständigheter och miljö vilket 

innebär att det kan röra sig om en begränsad period ett barn är i behov av stöd. Respondenten 

gav i citatet exempel på trauman eller omständigheter som kan påverka barn till att hamna i en 

gråzon. Vidare förklarade respondenten att personalen i förskolan behöver möta varje barn på 

individnivå efter de förutsättningar de har, då förskolan kan vara den plats som utgör deras 

trygga punkt. 

 

7.3.2. Samarbete med föräldrar 

Pedagogerna förklarade att samarbete med föräldrarna är ett krav för att insatser med hjälp av 

specialpedagog ska kunna genomföras. Om specialpedagogen ska observera hela barngruppen 

behövs inga medgivanden då det inte gäller observation av ett enskilt barn. När det rör sig om 

ett enskilt barn som ska observeras måste föräldrarna godkänna detta, förklarade samtliga 

pedagoger. Om föräldrarna nekar och menar på att det inte finns något behov har personalen 

och chefen ingen rätt att tillkalla specialpedagogen för det barnets räkning och inga särskilda 

insatser vidtas. Generella insatser, som de som presenterades under temat ”Verksamheten 

kring gråzonsbarn”, är inga som kräver föräldrars godkännande, dock menar samtliga 

pedagoger att det är till fördel för barnet att föräldrarna är med på det stöd som utformas i 

förskolan. 

 
Vi ser ju främst att man pratar med föräldrarna, att ha en bra kontakt med dem från början. 

Och oftast märker man det på dem, vilka föräldrar som är med på det och inte med på det. 

Och det är väl klart att, det kanske inte är jätteroligt att få höra att man känner att man är 

orolig över deras barn, givetvis. Men ofta så tar föräldrarna det väldigt bra och vi har ett 

starkt samarbete mellan hemmet och här. 

 

Respondent F 
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Respondenten förklarar vikten av att ha en god kommunikation med barnens föräldrar. Vidare 

ger respondenten uttryck för att många gånger upplevt att föräldrar tar samtal om oro kring 

deras barn bra, trots att det kanske är besvärligt för dem att höra. 

 

7.3.3. Tillgänglighet 

De flesta respondenterna uttryckte att de är nöjda med den hjälp de får av specialpedagogen 

idag. Flera av dem förklarade att det för ett par år sedan inte fanns så många specialpedagoger 

att tillgå i kommunen och det upplevdes som ett problem. Idag finns en specialpedagog per 

distrikt i kommunen berättade samtliga respondenter. De ansvarar för några förskolor var 

istället för hela kommunens förskolor, till skillnad från när det förr var brist på 

specialpedagoger. De flesta upplever därför att tillgängligheten idag är god och ser därför inga 

problem eller begräsningar i att få tag på specialpedagog vid behov.  

 
Alltså ibland så kan ju vi ringa in specialpedagogen, att hen bara ska observera gruppen. Det 

behöver inte vara något speciellt barn hen ska titta på. […] Ibland kan man bara ringa och 

bolla med hen, bara bolla vissa idéer och bara ha lite tips […]Det har varit väldigt ont om 

specialpedagoger så de har haft nästan hela kommunen. Men jag ska inte säga något annat 

om hen, för har vi ringt hen, då har hen ringt tillbaka. Har vi mejlat hen så har hen mejlat 

tillbaka. Hen har varit super. 

 

Respondent F 

 

Respondenten beskrev vilken tillgång hen upplevt att specialpedagogen är i att ge personalen 

stöd och råd. Hen förklarade även att tillgängligheten och kommunikationen med 

specialpedagogen har varit god då de kunnat ringa och mejla när de behövt det och därefter 

snabbt fått svar. 

8 Analys 
 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat i förhållande till studiens teoretiska ramverk. De 

begrepp som hör till teorierna kommer att användas i syfte att tolka det som framkommit i 

resultatet. 

 

Säljö (2012) förklarar att en grundtanke i Piagets utvecklingsteori är att undervisning måste 

anpassas till det stadie barnet befinner sig på (Säljö, 2012). Den intervjuade personalen 

beskrev olika sätt de anpassar sin verksamhet på för att stötta de barn som befinner sig i en 

gråzon. Dessa generella insatsers inverkan på barnen upplever samtliga respondenter är 

trygghetsingivande. De aktivitetsscheman eller aktivitetskort som några av respondenterna 

beskrev i intervjuerna hjälper barnen att få en inblick i vad som ska hända under dagen och i 

vilken ordning saker ska göras, som påklädningen vid utgång. Respondenterna upplever att 

barnen blir trygga av dessa verktyg.  

 

Piaget (2013) menar att om barn befinner sig i ett stadie är de oförmögna att ta till sig 

kunskaper och färdigheter som hör till nästa stadie. Säljö (2012) belyser att Piaget, utifrån 

denna mognadsteori, ansåg att barn behöver utvecklas i sin egen takt. I resultatet framkom det 

att respondenterna upplever att det kan vara svårt att avgöra när ett barn behöver mer tid till 

att utvecklas eller stöd och hjälp i form av insatser, i vissa fall utformade av en 

specialpedagog. von Tetzchner (2011) framhåller att Vygotskijs utvecklingsteori utgår från att 

barn utvecklas i samverkan med andra människor. För att nå sin proximala utvecklingszon 
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(Vygotskij, 1978) är barnet i behov av stöttning från någon som erhåller den kunskap eller 

färdighet barnet är i stånd att erövra. Phillips och F. Soltis (2010) belyser att denna aspekt i 

Vygotskijs teori innebär för pedagoger att de bör undvika att tycka att barn fastnat i ett visst 

intellektuellt tillstånd och därmed inte kan fortsätta utvecklas. Eftersom att den proximala 

utvecklingszonen ser olika ut beroende på barnets mentala utveckling (Vygotskij, 1978) 

behöver undervisningen individanpassas. Respondenterna i studien gav uttryck för att det kan 

vara problematiskt att individanpassa undervisningen och verksamheten då tid inte finns. 

Barngruppernas storlek begränsar dem i att kunna ge de barn som befinner sig i en gråzon den 

tid de behöver. Detta menar respondenterna medför konsekvenser för de tysta barnen, 

eftersom att de inte tar för sig lika lätt som de överaktiva barnen. Två av de intervjuade 

uttryckte att de även upplever att de är begränsade i att kunna ge ”barnen som hamnar i 

kläm”, alltså de barn som varken har en diagnos eller verkar befinna sig i en gråzon, den tid 

och den uppmärksamhet de har rätt till. Vidare framkom det i studien att respondenterna 

upplever att det specialpedagogiska stödet de kan få underlättar arbetet med att anpassa 

verksamheten, då specialpedagogen ger råd om hur de ska gå tillväga samt verktyg i form av 

till exempel aktivitetskort. 

 

I resultatet framkom det även att specialpedagogen kan tillkallas utan föräldrarnas 

medgivande för att observera hela barngruppen och arbetslaget. Respondenterna gav uttryck 

för att denna möjlighet inger trygghet för dem då de kan få ”feedback” kring hur de arbetar 

samt tips på förändringar i deras arbetsätt. Vidare talade respondenterna om verktyg och 

anpassningar de har erfarenhet av som inte kräver så mycket arbete att utföra. Enligt deras 

upplevelser kan dessa medel göra stor skillnad för hela barngruppen, men framför allt för de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Säljö (2012) förklarar att det inom utvecklingspsykologin 

finns ett pedagogiskt uttryck, scaffolding, för det stöd en vuxen kan ge barn som är på väg att 

utveckla en förståelse eller färdighet. Detta stöd, belyser författaren, kan avta och till slut helt 

upphöra när barnet behärskar färdigheten i fråga. En av respondenterna förklarade i sin 

intervju att ett barn kan befinna sig i en gråzon tillfälligt eller långvarigt. Att barn befinner sig 

i en gråzon, menar respondent C, kan bero på yttre omständigheter och miljö, så som 

skilsmässa eller dödsfall. Det stöd barnet är i behov av då behöver individanpassas oavsett 

vilka omständigheter barnet befinner sig i. Både Piaget (2013) och Vygotskij (1978) talar om 

vikten av att individanpassa undervisningen då barn utvecklas i olika takt. 

9 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och den valda metod som står till grund för 

datainsamlingen. Vidare diskuteras fortsatt forskning kring de problem samt möjligheter 

respondenterna upplever i arbetet med gråzonsbarn. 

 
9.1. Resultatdiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar blev besvarade i den empiri som samlats in genom de 

genomförda intervjuerna. Vilka problem den intervjuade personalen upplever och uppfattar i 

sitt arbete med gråzonsbarn och vilka möjligheter till specialpedagogiskt stöd de har framgick 

i samtliga intervjuer. I resultatet framkom fler problemområden än förväntat. 

Respondenternas gemensamma åsikt om att det är problematiskt att se ”de tysta barnen” för 

att ”de överaktiva barnen” kräver så mycket tid och uppmärksamhet var jag inte beredd på. 

Ytterligare ett problemområde som framkom i intervjuerna var ”barnen som inte tar plats”, 

alltså de barn som inte befinner sig i någon slags gråzon, att de på något sätt hamnar i kläm. 
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Dessa barn riskerar, liksom gråzonsbarnen, att glömmas bort i den stressiga vardagen som 

personalen upplever. Björck-Åkesson (2008) förklarar att pedagoger kan känna osäkerhet 

kring arbetet med gråzonsbarn, vilket studiens resultat visar.  

 

Resultatet i studien visar även att den intervjuade personalen upplever flera problem i arbetet 

med att anpassa verksamheten till gråzonsbarn. Respondenterna gav uttryck för att de 

upplever stress då barngruppernas storlek är stor i förhållande till antalet personal per 

avdelning. Möjligheten att kunna ge gråzonsbarn den tid de behöver är begränsad på grund av 

denna tids- och personalbrist. Asp-Onsjö (2008) förklarar att kunskap om barns utveckling 

och beteenden i olika stadier behövs för att kunna bedöma vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd. Flera av respondenterna menar sig ha sådan kunskap samtidigt som de ger 

uttryck för en upplevd problematik kring att identifiera barn som befinner sig i en gråzon och 

barn som behöver mer tid till att mogna. Detta påvisar att det finns kunskapsluckor hos 

respondenterna i hur barn utvecklas samt vilka avvikelser i barns beteenden som kan härledas 

till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.  

 

Samtliga respondenter har stött på barn som väckt oro och funderingar hos dem, ofta på grund 

av de uppvisat drag som hör till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Dessa drag, 

förklarar Bergqvist (2003) kan vara koncentrationssvårigheter, överaktivitet samt tystlåtenhet. 

Samtliga begrepp använde sig respondenterna av när de beskrev gråzonsbarnen. Respondent 

A förklarade i sin intervju att om barns svårigheter upptäcks när de går i förskolan och de 

därefter får det stöd de behöver, kan detta vara en hjälp i deras fortsatta utveckling. 

Respondenterna delade med sig av sina erfarenheter kring att anpassa verksamheten till barn i 

behov av stöd. Kutscher (2010) framhåller att personalen har en viktig roll i att tidigt signalera 

problematik barn kan möta i förskolans värld. Författaren menar att det är först när någon i 

barnets närhet signalerar sitt bekymmer som en eventuell utredning kan göras. Av samtliga 

respondenter var det endast en som hade erfarenheter av att barn fått en utredd diagnos i 

förskoleåldern. 

 

I samtliga intervjuer framkom det att respondenterna upplever sig vara nöjda över tillgången 

av specialpedagoger i deras kommun. Respondenterna gav även uttryck för att vara nöjda 

över det specialpedagogiska stödet de har möjlighet till att få. De största problem 

pedagogerna menade sig uppleva i sitt arbete var, som tidigare nämnt, brist på tid och 

personal samt möjligheten att se ”de tysta barnen”. Det var intressant att få en inblick i hur 

pedagogerna arbetar med att anpassa verksamheten kring gråzonsbarn och vilka verktyg de 

använder sig av för att stötta dem. Vissa av dessa verktyg har jag själv fått erfara och använda 

mig av under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder, men många var tidigare okända 

för mig. Att få intervjua en pedagog som arbetar på en resursavdelning, alltså en avdelning 

som har särskilda platser för barn som är i behov av särskilt stöd, var väldigt givande. 

Pedagogen hade många verktyg hen kunde ge exempel på och visa mig under intervjun.  

 

Respondenternas olika utbildningsbakgrund och olika arbetslivserfarenheter medförde en del 

skillnader i hur de uttryckte sig kring gråzonsbarn. De respondenter som utbildat sig för mer 

än 14 år sedan beskrev gråzonsbarn som ”gapiga”, svåra att få kontakt med eller att de inte 

”ger någon respons”. De hade även svårare att beskriva vilka gråzonsbarnen är. En respondent 

berättade att de barn som var avvikande i sin utveckling förr ansågs vara ”störiga”. Denna 

barnsyn, menar Vernersson (2007) kan medföra att pedagoger har svårt att bemöta och 

anpassa verksamheten till gråzonsbarn. De som inte arbetat inom förskolans verksamhet lika 

länge använde sig istället av uttryck som ”begränsade i sin koncentrationsförmåga och i det 

sociala samspelet”, att barnen kan ha ”språksvårigheter” och vara ”motoriska”. Samtliga 
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uttryck känner jag igen från min egen utbildning samt från läroplanen. En slutsats som kan 

dras av detta är att den pedagogiska utbildningen förskollärare har ligger till grund för de 

formuleringar och begrepp respondenterna som nyligen utbildat sig gav uttryck för i 

intervjuerna. Den reviderade läroplanen för förskolan är också en viktig del i dagens barnsyn 

då den påvisar vikten av att anpassa verksamheten till varje barn samt betonar uppdraget att 

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov (Skolverket, 2016).  

 

Respondenterna hade svårt att besvara frågan angående hur de går tillväga för att avgöra 

orsaken i ett barns avvikelser i sitt beteende och/eller utveckling. De förklarade att det är 

problematiskt att avgöra om avvikelsen beror på en mognadsfråga, alltså att barnet är i behov 

av mer tid, eller om orsaken är att ett barn befinner sig i en gråzon och därmed är i behov av 

särskilt stöd i form av insatser och anpassningar i verksamheten. Flera uttryckte att de går på 

känsla och den erfarenhet de har. Några av respondenterna förklarade att de alltid först utgår 

från att det handlar om mognad och därför ”väntar ut” barnet och ibland hellre ”friar än 

fäller”. Detta visar att respondenterna i vissa fall drar sig från att samtala med föräldrarna om 

upplevd oro kring deras barn. Resultatet av detta blir då att de barn som ”frias” blir utan den 

stöttning de kanske är i behov av. Kutscher (2010) framhåller att det är av stor vikt att 

signalera i tid när pedagoger upptäcker eller misstänker att ett barn har någon form av 

begränsning eller upplever någon form av problematik i förskolan. Detta för att en eventuell 

utredning ska kunna göras i tid och särskilda insatser ska ges barnet. En slutsats som kan dras 

är därför att barn som blir utan stöd och insatser i förskolan kan drabbas av vidare 

problematik i sin fortsatta skolgång. Kutscher (2010) lyfter att en tidig upptäckt kan leda till 

en tidig utredning och det kan i sin tur förenkla barnets skolgång. 

 
9.2. Metoddiskussion 

Eftersom studien har genomförts på två förskolor, har en inblick getts i hur det specifikt kan 

se ut och upplevas på dessa förskolor. Studiens resultat ger därför inte en generell bild över 

alla förskoleverksamheter. Hade studien istället utförts via enkäter hade resultatet troligtvis 

sett annorlunda ut och möjligen redovisat ett bredare resultat. Nackdelen med denna form är 

att studien kan bli alltför stor för att bearbetas under dessa tio veckor vi haft till vårt 

förfogande.  

 

Att intervjua en pedagog i taget underlättade transkriberingsprocessen och förenklade 

kodningen av vilken intervju som hörde till respektive respondent. Eftersom att intervjuerna 

enbart spelades in med hjälp av ljudinspelning och inte videoinspelning var det inte möjligt att 

få med respondenternas reaktioner till frågorna och deras kroppsspråk vid samtalen. Analysen 

baserades därför enbart på pedagogernas svar och inte deras handlingar. Denscombe (2009) 

menar att uttryck och handling inte alltid stämmer överens och detta kan därmed påverkat 

studiens validitet. 

 

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer var svårare än förväntat. Att ha följdfrågor 

redo beroende på de svar som gavs under intervjuerna var inte lätt och det krävde absolut 

koncentration vid varje intervju för att inte missa något svar som kunde vidareutvecklas, för 

att i sin tur gynna studien. Intervjuer av specialpedagoger hade kunnat bredda studiens resultat 

då en inblick i deras upplevelser och erfarenheter kring gråzonsbarnen i förskolan hade varit 

möjlig. Observationer hade därför varit lämpliga att göra för att studien skulle få ett större 

djup, särskilt kring de situationer då barngrupper får besök av specialpedagogen. En större 

förståelse kring hur personalen anpassar verksamheten i verkligheten hade då varit möjlig. 
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Även gruppintervjuer hade kunnat bredda studiens resultat då respondenterna hade haft 

möjlighet att hjälpas åt i att svara på samtliga frågor. Risken med denna datainsamlingsmetod 

hade dock varit att de färgat varandras svar och att vissa av respondenterna inte hade haft så 

mycket att säga, kanske beroende på utbildning och arbetslivserfarenhet, men även på grund 

av bekvämligheten kring att tala i grupp. Möjligheten att kunna boka en intervjutid som 

fungerade för samtliga respondenter hade varit begränsad då alla intervjuer skedde på 

arbetstid och ibland med personal från samma avdelning. Personalen hade då behövt boka in 

en vikare som kunde täcka upp den tid de skulle delta i intervjun.  

 

9.3. Vidare forskning 

I samtliga intervjuer framkom det att specialpedagogens stöd inte är svårt att få. En relevant 

fråga är därför: Varför drar personal inom förskolans verksamhet sig för att söka 

specialpedagogiskt stöd? En tanke är att det skulle kunna bero på oron att uppröra föräldrar i 

”onödan”, kanske på grund av att föräldrarna inte har en tydlig förståelse för vad 

specialpedagogen är till för och vilken roll hen har i förskolans verksamhet. Vidare skulle en 

del kunna handla om dagens mångkulturella förskola som ibland kan försvåra 

kommunikationen mellan pedagog och förälder. I samtliga intervjuer uttrycktes det en 

upplevd problematik kring samarbetet med föräldrar när det gäller specialpedagogiskt stöd för 

gråzonsbarnen i förskolan. Framtida forskning inom detta område kan göras för att bidra med 

kunskap kring hur föräldrar upplever specialpedagogiskt stöd i förskolan samt deras 

medvetenhet om denna resurs och hur den kan stödja barn, föräldrar och personal inom 

verksamheten. Dessa resultat skulle kunna vara av relevans och intresse för yrkesverksam 

förskolepersonal och specialpedagoger då den skulle påvisa om vidare information kring 

specialpedagogens roll behöver ges i samband med introduktionen i förskolan.  

 

En annan problematik som blivit synlig i studiens resultat är hur få förskolebarn som faktiskt 

får en utredning, trots det att samtliga pedagoger menat på att de flertal gånger, oberoende 

arbetslivserfarenhet, stött på barn som väckt oro och funderingar. Endast en pedagog 

berättade i sin intervju att hen varit med om att två barn blivit utredda efter att 

specialpedagogen tillkallats och därefter fått en diagnos. I båda dessa fall en diagnos som hör 

till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Vidare forskning kan göras inom detta 

område, varför barn sällan får en utredning i förskoleåldern. Det skulle kunna bero på att, som 

en pedagog sa, det är svårt att utreda så små barn om de inte har ett fullt utvecklat språk. 

Forskning kring vilka erfarenheter specialpedagoger har i arbetet med gråzonsbarn är även 

relevant i förhållande till studiens resultat då studien endast ger en inblick i vilka erfarenheter 

de intervjuade förskollärarna och barnskötarna har av gråzonsbarn i förskolan.  

 

9.4. Pedagogiska implikationer 

Studiens resultat kan vara av relevans för yrkesverksam personal inom förskolans verksamhet, 

så som förskollärare, barnskötare, vikarier, förskolechefer och specialpedagoger. Detta 

eftersom att studien visar vilka problem förskollärare och barnskötare upplever i arbetet med 

gråzonsbarn. Problematiken kring att urskilja vilka gråzonsbarn är visar på kunskapsluckor 

inom detta område. Även studenter som utbildar sig till förskollärare skulle med fördel ha 

nytta av att ta del av denna studie då de inom sin pedagogiska utbildning även får ta del av en 

kurs i specialpedagogik. De hade då fått möjlighet att fördjupa sig i ämnet under vägledning 

av universitetslärare. 
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Resultatet i studien visar även på olika sätt verksamheten kan anpassas på för att stödja 

gråzonsbarn samt verktyg som kan vara till nytta i detta arbete. Detta kan i sin tur vara 

givande för yrkesverksam personal i förskolan samt för individer som är under utbildning till 

att bli förskollärare eller specialpedagoger då de får förslag på prövade sätt att arbeta på med 

gråzonsbarn. Denna studie hade även kunnat ge kommuner en större insikt i hur det ser ut i 

dagens förskola med allt för stora barngrupper i förhållande till antalet personal per avdelning 

och vilken stress personalen upplever. Genom studiens resultat skulle förskolechefer kunna 

urskilja att vidare information kring specialpedagogiskt stöd kan vara till nytta för föräldrar, 

då det framgår i studien att samarbete med dem upplevs som svårt bland personalen i 

förskolan när det gäller samtal om oro kring deras barn.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Beatriz Sanssi och jag går min sista termin på förskollärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet. Jag skriver just nu mitt examensarbete och gör en studie som undersöker 

vilka erfarenheter pedagoger har kring att arbeta med barn som kan väcka funderingar hos 

personalen. Dessa barn kan i vissa fall kallas ”de tysta barnen” eller ”de överaktiva barnen” 

och kan uppvisa drag som hör till olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan att ha 

en uttalad diagnos. Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring ämnet men har även 

som avsikt att ta del av verksamma pedagogers erfarenheter genom intervjuer. Dina 

erfarenheter och kunskaper är av stor vikt för mitt arbete och din medverkan är därför 

värdefull.  

 

Intervjun kommer att vara mellan 45-60 minuter. Jag hoppas att du har möjlighet att delta och 

att ett givande samtal kan uppstå. Vid intervjun tar jag hänsyn till de forskningsetiska 

principerna vilka innebär att du deltar frivilligt och har möjlighet att avbryta din medverkan 

när och om du vill utan att det medför några negativa konsekvenser för dig. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter om dig kommer att helt 

utelämnas från studien. Resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål och 

kommer att publiceras i universitetets digitala vetenskapliga arkiv DiVA.  

 

Jag ser fram emot vårt möte! 

 

Kontaktuppgifter 

 

E-mail: bea.sanssi@gmail.com  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
1. Vilka erfarenheter har du av barn som befinner sig i en gråzon, det vill säga de barn 

som i vissa fall kallas ”de tysta barnen” eller ”de överaktiva barnen” och kan uppvisa 

drag som hör till olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan att ha en uttalad 

diagnos? 

 

2. Har du stött på något gråzonsbarn i ditt arbete? Kan du ge exempel? 

 

3. Hur går du till väga när du uppmärksammat att ett barn befinner sig i en gråzon?  

 

4. På vilket sätt anpassar ni er verksamhet till de barn som befinner sig i en gråzon i er 

barngrupp? 

 

5. Vilka verktyg anser du är viktiga att ha i arbetet med gråzonsbarn? 

 

6. Vilka problem har du stött på i ditt arbete med gråzonsbarn? Ge gärna exempel. 

 

7. Hur urskiljer du vilka barn som behöver mer tid till att utvecklas och de barn som 

befinner sig i en gråzon? I vilka fall uppfattar du att det kan handla om en 

mognadsfråga när ett barn väcker funderingar hos dig och dina kollegor? När kan det 

röra sig om att ett barn som väcker funderingar befinner sig i en gråzon? Ge gärna 

exempel. 

 

8. Vilka erfarenheter har du av specialpedagogiskt stöd för gråzonsbarn? 

- Hur tillgängligt känner du att stöd från specialpedagog är för gråzonsbarn? 

 

9. Hur går du till väga för att avgöra om specialpedagog behövs eller inte för ett 

gråzonsbarns räkning?  

 

10. Om du föreställer dig ett drömscenario, hur skulle du vilja att arbetet med gråzonsbarn 

såg ut i er verksamhet?  

- Vilka eventuella hinder kan vara orsak till att det inte ser ut så?



  
 

 
 

 

 


