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ABSTRAKT
Alla barn ska integreras i förskolan, oavsett deras utvecklingsnivå och förutsättningar. 
Arbetslaget  på  förskolan  ska  uppmärksamma och  hjälpa  de  barn  som av  olika  skäl 
behöver stöd i sin utveckling. Syftet med studien är att ta reda på hur sex förskollärare 
på två förskolor förhåller sig och anpassar verksamheten till att detta ska bli verklighet. 
Rapporten  har  hämtat  sin  teoretiska  ansats  i  det  sociokulturella  och  relationella 
perspektivet.  Metoden  har  utgått  från  kvalitativa  lärarintervjuer,  och  skett  med  en 
förskollärare  i  taget.  Intervjuerna har  spelats  in,  för att  sedan transkriberas.  Studiens 
resultat visade på att förskollärarna anser att alla barn är önskvärda, och om blir det 
något  problem  i  barngruppen  läggs  inte  problemet  hos  barnet,  utan  på  miljön. 
Förskollärarna är villiga att ändra på sin verksamhet, och anpassar den så gott det går 
efter varje barns behov. Många gånger upplever de dock att det kan vara svårt på grund 
av  för  stora  barngrupper  och  för  lite  personal.  Studiens  resultat  visar  vidare  att 
egenskaper som lyhördhet och flexibilitet är viktiga hos förskollärarna. Observation och 
reflektion är viktigt i förskolan, för att skapa en verksamhet som ser och kan möta alla 
barn. Det skrivs om fördelar och nackdelar med att alla barn möts i förskolan. Studiens 
resultat visar att arbetslaget och experthjälp är viktigt för att skapa en förskola som ser 
alla barn, och verkar efter varje barns behov och förutsättningar.

Nyckelord:  Intersubjektivitet,  barns  perspektiv/barnperspektiv,  samspel,  utagerande 
barn, scripts, kontrakt.



INNEHÅLL

BILAGA



1 INTRODUKTION
Till förskolan kommer alla barn oavsett behov och förutsättningar. Här ska alla barn 
mötas och ges möjlighet till utveckling. Denna uppsats handlar om hur förskollärare 
förhåller sig och planerar sin verksamhet utifrån detta. Som förskollärare måste man 
vara beredd på att möta och ta emot alla barn. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ska 
förskollärare ansvara för att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande 
och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (a.a.). Just detta, att barnet ska 
använda hela sin förmåga, betyder att som förskollärare måste man hela tiden lägga 
fokus  på  att  alla  barn  är  olika  och  därför  har  olika  förmågor,  och  anpassar 
verksamheten efter detta. 

 I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) skrivs även att 
arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 
och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 
utveckling (a.a.). I och med att alla barn möts i förskolan, är det viktigt att alla barn 
blir sedda efter den de är. Detta är en viktig start, som formar de, och lägger grunden 
till hur det kommer att bli längre fram i livet. 

Enligt  Lpfö 98 (Skolverket,  2010)  är  barn det  viktigaste  i  förskolan.  Hur ska en 
förskollärare förhålla sig och anpassa verksamheten för att kunna se och möta alla 
barn, samtidigt som de andra kraven ska levas upp till? Dessa ovan ställda frågor är 
bara några av frågorna som jag vill finna svar på i denna uppsats.

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) skriver att förskollärare ska ansvara för att barnen ställs 
inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter 
och kunskaper (a.a.). Det handlar här om att veta om vilken nivå barnet befinner sig 
på, så att det ställs inför lagom stora utmaningar. Blir utmaningarna för stora kan det 
lätt  bli  så  att  intresset  tappas  och  motivationen  dalar.  Det  krävs  att  man  som 
förskollärare är väl medveten om detta och ständigt får redskap att använda sig av. 
Det  måste  finnas  hjälp  utifrån,  men  även  att  man  som  arbetslag  står  eniga 
tillsammans och att man kan prata med varandra om det uppstår problem.

Jag vill finna svar på hur förskollärare förhåller sig och sin verksamhet till att möta 
alla barn i förskolan. Vilka redskap använder de för att detta ska bli en verklighet? I 
och med att detta är ett mål i läroplanen måste förskolorna arbeta efter detta. 

2 BAKGRUND

Teoretisk ram

Det relationella perspektivet
Von Wright (2001) skriver om att i det relationella perspektivet utgår människan från 
att fenomen är minst tvåsidiga. Då man vill förstå en annan människa går det inte att 
behandla  den  som en  isolerad  sluten  varelse,  utan  att  förstå  hennes  handlingar  i 
relation till det aktuella sammanhanget. Relationella fenomen är inte styrda av tiden 
och de består minst av två olika beskrivningar, där den ena sidan förstås genom att 
beskriva  den  andra.  Frågor  och  problem hanteras  som fenomen  snarare  än  som 
enskilda  händelser,  beteenden  eller  egenskaper  som har  att  göra  med  individen. 



Relationellt  går  det  att  förstå  människors  svårigheter  och  problem  som 
mellanmänskliga fenomen genom att betrakta oss och andra. Det handlar om vem 
personen är som vi möter, inte vad den är. Det unika finns inte i en annan utan det 
framträder i mötet mellan människor, det förstås i situationen. Behoven är inte något 
som barnet bär med sig från en situation till  en annan, utan de är knutna till  ett 
sammanhang. Behovet av att bli sedd kan som relationellt fenomen förstås som en 
önskan  om  delaktighet,  och  genom  att  inbjuda  till  delaktighet  blir  behovet 
omförhandlat  i  den  sociala  situationen.  I  ett  relationellt  perspektiv  visar  sig  den 
enskilda  elevens  individuella  egenskaper  eller  förmågor  i  det  konkreta 
mellanmänskliga mötet. Det handlar om att inta barnets perspektiv. Man växlar som 
förskollärare mellan att ibland ana sig barnets perspektiv, och ibland anta sitt egna 
barnperspektiv (a.a.).

Det sociokulturella perspektivet
Bygdeson – Larsson (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet som innebär 
att  individen  föds  in  i  en  social  värld.  Inom  detta  perspektiv  är  människan 
meningssökande och tolkande.  För att  förstå barns eller  förskollärares handlingar, 
utgår man från deras egen definition av situationen. Det är ett inifrånperspektiv med 
en  ambition  att  förstå  aktörens  egen  upplevelse  av  sin  situation  och  sina 
handlingsalternativ. Både barnet och den vuxne är medskapare av den dialog som 
utvecklas  mellan  dem.  Vygotskijs  proximala  utvecklingszon  blir  här  ett  viktigt 
begrepp. Som förskollärare kan man här fokusera på att leta efter zoner av möjlig 
utveckling i omsorgspersonernas uppfattning om barnet. Det handlar om att förbättra 
samspelet  i  förskolan.  Lärares  definition  av  barnet  blir  till  slut  ett  kontrakt  med 
barnet om vem han eller hon är. Vi förändras beroende på vilken situation vi befinner 
oss i. Det är viktigt att se en situation som barnet befinner sig i, utifrån hur barnet 
tolkar det. Hur vi väljer att tolka situationen påverkar hur vi väljer att förhålla oss till 
barnen. Har vi en tolkande ansats är vi beredda att undersöka och förstå situationen 
ur barnets perspektiv (a.a.).

 

Begreppsdefinitioner

Intersubjektivitet
Intersubjektivitet  kommer  att  vara  ett  viktigt  begrepp  i  denna  uppsats.  Emilson 
(2008) tolkar detta begrepp som ett ömsesidigt perspektivtagande som skapar något 
mellan  individer.  Det  är  av  symmetrisk  karaktär,  vilket  innebär  att  det  råder  ett 
jämlikhetsförhållande i mötet och dialogen. Det ska förstås som en kommunikativ 
process  av  meningsskapande  istället  för  ett  tillstånd  i  enighet.  Inom  det 
intersubjektiva perspektivet handlar det inte bara om hur barn fostras, utan även till 
vad barn fostras (a.a.).

Barns perspektiv /  Barnperspektiv
Enligt Johansson (2011) handlar barnperspektivet om att förstå och beskriva världen 
från de yngsta barnens utgångspunkt (a.a.). Emilson (2008) väljer att beskriva och 
förklara detta på ett djupare sätt. Barnperspektivet beskrivs här i termer om att man 



försöker att arbeta efter barnets bästa, detta kräver nödvändigtvis inte information 
från barnen själva. Barns perspektiv handlar däremot om att fånga en kultur som är 
barnens egna.  Närma sig barns perspektiv  handlar  enligt  Emilson om att  försöka 
tolka och förstå det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och 
uttryck för mening. I detta fall måste barnet bidra med information. Barn i förskolan 
ska  kunna  förmedla  upplevelser,  erfarenheter,  tankar  och  känslor  genom  många 
uttrycksformer  tillsammans  med  närvarande  vuxna  som  ser  barnet  och  försöker 
lyssna och tolka vad barnet vill förmedla (a.a.).

Samspel
 Enligt Bygdeson – Larsson (2010) är samspelet mellan vuxna och barn det mest 
avgörande  för  verksamhetens  kvalitet,  detta  smittar  sedan  av  sig  på  barn-barn 
samspelet.  Ett  samvarokompetent samspel handlar om förskollärares tillgänglighet 
och engagemang i barnen. Bekräftelse blir här viktigt, som vuxen värdesätter man 
barnet genom att lita på barnets inre visdom, och barnets närvaro ses som berikande. 
Samspelsdimensionen,  det  vill  säga  samspelet  mellan  barn  och  vuxna  och  dess 
inverkan på barn-barn samspelet, är viktig för att barnen ska ingå i en koncentrerad 
lek och utveckla samvarokompetenta mönster (a.a.). Enligt Jonsdottir (2007) handlar 
samspel på förskolan om att  vuxna och barn tillsammans skapar attityder,  regler, 
normer, förväntningar och krav (a.a.).

Utagerande barn
 Enligt Lutz (2006) handlar bilden av utagerande barn om barn som visar mycket 
aggressivitet, upplevs vara svårstyrda, livliga och impulsiva. De beskrivs ofta som 
ombytliga och med snabba humörsvängningar. Det kan ofta grunda sig i en svårighet 
att anpassa sig till den miljö barnet möter (a.a.).

Scripts
Enligt Hundeide (2006) handlar scripts om hur vi bör förhålla oss till olika personer, 
både de som står oss nära, och den som vi inte har någon djupare kontakt med. Det 
fungerar  som  ett  slags  manus  till  hur  vi  ska  uppföra  oss  i  både  formella  och 
informella situationer, och till personer med olika status (a.a.).

Kontrakt
Enligt  Hundeide  (2006)  handlar  kontrakt  om  en  uppsättning  ömsesidiga 
förväntningar och ömsesidiga förpliktelser. Detta tar vi på oss utan att tänka på det så 
fort vi påbörjar ett samspel. Det blir en slags förhandling, en process där det handlar 
om att både ge och ta, och som leder till ett kontrakt eller en relation (a.a.).

Tidigare forskning

Intersubjektiva och asymmetriska relationer
Emilson (2008) skriver att viktiga termer för pedagoger är ett närmande av barnets 
perspektiv,  emotionell  närvaro  och  lekfullhet.  Det  är  när  demokratiska  värden 
kommuniceras, men även omsorgsetiska, som dessa aspekter blir synliga. I samtliga 



av Emilsons studier har lärares intresse för att närma sig barnets perspektiv varit en 
central aspekt i små barns fostran, om den ska ha en intersubjektiv karaktär.  När 
lärare  närmar  sig  barnets  perspektiv  öppnar  det  upp  för  barnets  delaktighet  och 
inflytande. När kommunikationshandlingarna beskrivs i termer av barns perspektiv 
betonas vissa kvaliteter i lärarnas förhållningssätt. Förutom emotionell närvaro och 
lekfullhet  är  det  även  viktigt  med kvaliteter  som respekt  för,  nyfikenhet  på,  och 
barnets  eget  sätt  att  förstå  världen.  När förskollärarna eftersträvar  delaktighet  för 
barnen  är  det  viktigt  att  det  finns  något  både  för  barnen  och  de  vuxna  att  vara 
delaktiga i. De vuxna måste skapa en egen kultur åt barnen och ett eget sätt att förstå 
och vara i världen, barnen måste känna att deras intressen, intentioner och sätt att 
förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt. Som pedagog är det viktigt att 
förstå barnets avsikter och hur dessa uttrycks och vilka erfarenheter som de har inom 
området.

När emotionell närvaro uppstår mellan lärare och barn, ökar chanserna till att det ska 
bli  en  intersubjektivitet.  Emotionell  närvaro  står  för  det  goda  bemötandet  som 
innebär  någon  form  av  positiv  bekräftelse  och  respons  på  barns 
kommunikationshandlingar. Beröm kan användas för att förstärka ett visst beteende. 
En  annan  aspekt  som  Emilson  har  funnit  är  betydelsen  av  lekfullhet.  En 
intersubjektiv  karaktär  uppstår  när  lärare  och  barn  har  roligt  tillsammans  och 
utmärkande är att det är mycket skratt och skoj. När barnen ska fostras i demokrati, 
är det viktigt att det råder ett samförstånd mellan ömsesidighet och turtagning, vilket 
betraktas  som grundläggande demokratiska  kvaliteter.  Lekdimensionen kan rubba 
maktstrukturer och bidra till möjligheter att dela en verklighet med vuxna, som vilar 
på allas lika värde och möjligheter till att göra val och ta initiativ.

Emilson har funnit  i  sina analyser att  den asymmetriska relationen präglas av en 
känslomässig  distans  och  en  stark  lärarkontroll.  Hon  menar  att  i  asymmetriska 
relationer leder det inte till en kommunikation av demokratiska värden, då relationen 
vilar på hierarkiska strukturer i fråga om makt. Kommunikativa och demokratiska 
värden  som  delaktighet,  inflytande  och  förhandling  ryms  inom det  symmetriska 
mönstret, där både symmetri och demokrati handlar om att fördela makt. Det handlar 
om allas  lika  värde.  Lika  möjligheter  att  tala  och  delta  för  samtliga  involverade 
parter. Asymmetri och symmetri handlar om balansen i relationen mellan läraren och 
barnet. Det handlar som lärare om att träda fram som självklar och nödvändig, men 
även att vara en demokratisk och jämlik dialogpartner. Det är även ett dilemma för 
barnet som har kravet på sig att vara lydigt, men även framstå som kompetent.(a.a.).

Barn med utagerande beteende
Lutz  (2006)  skriver  om att  utagerande  barn  handlar  om barn  som visar  mycket 
aggressivitet och upplevs svårtstyrda, livliga och impulsiva. Dessa barn ses många 
gånger som ett problem. Lutz skriver vidare att samspelsaspekten ska vara en central 
del  i  skapandet  av  det  normala  förskolebarnet.  Barnen  är  med  och  utformar  det 
”normala” förskolebarnet. Enligt Lutz finns det i allt högre utsträckning en tendens 
till  att placera problemet hos barnet. Pedagogerna i denna undersökning var dock 
medvetna  om  de  kontextuella  faktorernas  betydelse  för  barnets  utveckling.  De 
kontextuella faktorernas betydelse innebär att barn inte är och har egenskaper och 
beteenden  i  förskolan,  utan  de  blir  och  får  dessa  attribut  i  mötet  med  den 
pedagogiska miljön. Pedagogerna efterfrågar i första hand större utrymme att själv 



skapa pedagogiska miljöer som kan fånga upp barn som avviker från normen, inte 
extern kompetens i form av nya arbetssätt. Lutz skriver om ett framtidsscenario där 
inga barn ska få extra resurser, utan istället ska resurserna användas till att förbättra 
de allmänna förutsättningarna för förskoleverksamheten (a.a.).

Holst (2008) har i sin studie visat på att de intervjuade förskollärarna inte hade så 
mycket kunskaper om DAMP/ADHD. En del kände till de mest vanliga symtomen 
och hur man undervisar och hanterar dessa barn. Kunskapen hade de bland annat fått 
genom diskussioner med kolleger. Det var någon som hade fått träna på exempel, 
och  en  hade  kunskap  från  verklig  träning.  Studierna  visar  på  att  det  kan  finnas 
misstankar om ADHD/DAMP i förskolan, som sedan kan bli diagnostiserade i första 
eller andra klass (a.a.).

Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) är det viktigaste att skapa en tillitsfull relation 
med barnet. Detta görs genom att lyssna på och leka med barnet, som förskollärare 
uppmärksammar man barnet och uppmuntrar det att prata. Detta är inte alltid det 
lättaste, eftersom att man som vuxen kan reagera med blandade känslor. Det krävs ett 
arbetslag som kan samarbeta, för även om det bör vara en person som särskilt ägnar 
sig åt barnet kommer den att behöva hjälp och stöd av de andra. Kontaktpersonen 
kan annars lätt hamna i konflikt med andra i arbetslaget. Det är viktigt att ge mycket 
beröm och även att ge det för till synes små framsteg, så att man uppmärksammar 
barnets försök att förändra sitt beteende (a.a.). 

Enligt  Brodin  och  Lindstrand  (2010)  vore  det  bättre  om det  betraktades  som en 
självklar rättighet för alla barn, med eller utan diagnos, att tillgodogöra sig det som 
sker  i  verksamheten.  Ett  första  steg  mot  en  skola  för  alla  är  att  sluta  tala  om 
normalitet och avvikelser, och istället lyfta fram variation och olikheter som något 
positivt, som något värdefullt. Det handlar om att skapa en flexibel skola där alla kan 
mötas, men för detta krävs stora utmaningar av etablerade synsätt.  För att alla ska få 
full  delaktighet krävs det tillgänglighet och ett  bemötande som strävar efter  detta 
(a.a.).

Det önskvärda barnet
Emilson (2008)  nämner  även andra  viktiga  begrepp i  sin  avhandling,  och  det  är 
kontroll  och  frihet.  Det  framkom  att  kontrollen  upprätthölls  genom  att  läraren 
närmade  sig  barnets  perspektiv,  var  emotionellt  närvarande,  bekräftade  och  gav 
barnet  respons  och  kanske  framför  allt  använde  ett  lekfullt  förhållningssätt.  När 
lärare interagerar med barnen med målet att få ett erkännande krävs det speciella 
samspelskvaliteter,  som  består  av  att  lärare  riktar  hela  sin  uppmärksamhet  mot 
barnet, att de lyssnar, visar tolerans och tolkar barnet välvilligt. Studierna har även 
visat att om går det fel i interaktionen, är det lärare som tar ansvar och ger barnet en 
ny chans att uttrycka sig. Emilson har funnit i sina studier att det önskvärda barnet i 
förskolan sägs vara ett omvårdande, demokratiskt och disciplinerat  barn. Hon har 
även  funnit  att  det  som är  lydnadskulturen  handlar  om att  barn  bör  anpassa  sig 
genom lydnad och självständighet, medan förhandlingskulturen handlar om att barn 
bör komma överens med andra, vara delaktiga, utöva inflytande samt förhandla. I 
lydnadskulturen  råder  det  en  stark  lärarkontroll  som karaktäriseras  av  att  lärare 
kommunicerar till  barnen utifrån sitt  vuxna perspektiv på vad ett barn är och bör 
vara.  Förhandlingskulturen  handlar  om  en  svagare  lärarkontroll,  och  ett 



kommunikativt handlande. De vuxna måste visa ett äkta intresse för barnets tankar, 
upplevelser, avsikter och hur de uttrycker sig (a.a.).

Vad kan då hända med de barnen som inte kan komma överens med andra och vara 
delaktiga?

Jonsdottir  (2007)  har  i  sina  studier  funnit  avdelningar  som  kännetecknas  av 
kamratskap i form av tillhörighet och samhörighet och andra som kännetecknas av 
utanförskap och ensamhet. På de avdelningar som kännetecknas av samhörighet och 
tillhörighet uppfattar personalen barnen som vetgirigare, gladare, med bättre sociala 
och  kommunikativa  färdigheter  och  barnen  uppfattas  också  kunna  leka  bättre 
tillsammans  än  barnen  på  de  avdelningar  som kännetecknas  av  utanförskap  och 
ensamhet. Vänner på förskolan uppfattas av pedagogerna som mer sociala, de har 
lättare  att  hävda  sin  röst  och  vänta  på  sin  tur.  De  bråkar  och  retas  i  mindre 
utsträckning med sina kamrater, och har lättare att ta motstånd på ett positivt sätt. Ju 
mer socialt kompetent personalen anser att ett barn är, desto större möjligheter tros 
barnet ha att utveckla kamrat- och vänskapsrelationer. Jonsdottir menar att en viktig 
slutsats blir att den dominerande förskolediskursen om det kompetenta barnet inte 
gäller alla barn. Förskollärare har ett stort ansvar för att alla barn ska få en aktiv del i 
gemenskapen i  enlighet  med förskolans  uppdrag.  En risk med att  de kompetenta 
barnen ses som förebilder är att de mindre kompetenta barnen jämförs öppet eller 
dolt med de duktiga barnen som kan leda till en ännu större skillnad dem emellan. 
Här gäller det att pedagogisk och yrkeskunnig personal ser till det enskilda barnets 
kompetens som unik och som en resurs för hela gruppen utan att det enskilda barnet 
behöver konkurrera med andra barn. Personalens uppfattningar antas säga något om 
vilka förväntningar de har på barnen och att barnen i stor utsträckning lever upp till 
dessa förväntningar. Barnens handlingar och agerande i sociala situationer påverkar 
personalens  uppfattningar  om barnens  egenskaper  och  färdigheter,  samtidigt  som 
personalens uppfattningar påverkar barnens sociala relationer. En viktig pedagogisk 
fråga borde  vara att  samtala  med barnen om deras  uppfattningar  om tillåtna  och 
förbjudna sociala regler och hur barnen ser sin egen roll i dessa. Förskollärare måste 
tydliggöra vilka värderingar som ska gälla i den dagliga verksamheten, och ska ha ett 
lyssnande förhållningssätt(a.a.). 

Bygdeson-Larson  (2010)  har  i  sina  studier  funnit  att  det  ställs  samtidiga, 
oförutsägbara och många olika slags krav på lärarna. En studie visar på att barnen i 
grupperna  befann  sig  till  exempel  i  olika  delar  av  förskolans  lokaler  och  var 
samtidigt med i en mängd olika aktiviteter. Det fanns många behov som behövde 
komma  fram  samtidigt.  Förskollärarna  ställdes  inför  många  dilemman  och  krav 
samtidigt. Alla behov var inte möjliga att möta. Det fanns tidpunkter där trycket på 
förskolläraren blev för stort  i  förhållande till  förskollärarens förmåga att  klara av 
situationen. Det fanns uppgifter som förskollärarna glömt att fullfölja i det snabba 
händelseförloppet. En förskollärare kunde till exempel påbörja ett samspel med en 
grupp i en del av lokalen, bara för att en liten stund senare bli avbruten av ett annat 
barn,  som  var  i  behov  av  mer  hjälp.  Ofta  fick  förskollärarna  lämna  en 
samspelssituation utan att vara färdig, för att rikta sin uppmärksamhet på andra delar 
i barngruppen. Förskollärarna i denna studie cirkulerade ofta mellan flera grupper 
samtidigt. Förskolearbetet karakteriserades av oförutsägbarhet och ställde stora krav 
på lärarnas flexibilitet. Det var ett dilemma för de om de skulle stanna kvar i gruppen 
eller gå vidare till nästa. Om de lämnade en grupp för snabbt, så bröt en konflikt ut 
eller en lekgrupp splittrades. Samtidigt visste förskollärarna att andra barn behövde 
deras närvaro. I situationer med hög stress fokuserar förskollärarna bara på en eller 



två av de mest framträdande sakerna i situationen. Här kan det gås miste om andra 
alternativa möjligheter som hade kunnat vara bättre att välja (a.a.).

Reflekterande samtal
Jonsdottir (2007) skriver att som förskollärare ska man samtala med barnen kring 
deras avsikter,  känslor och behov av kamrater och andra.  Det är  i  känsloladdade 
situationer  som  barn  blir  medvetna  om  sina  känslor  och  att  få  möjlighet  att  i 
reflekterande  samtal  dela  erfarenheter  och  upplevelser  mellan  sina  lärare  och  de 
andra barnen när känslostormarna har lagt sig, är en av förutsättningarna för barnen 
att  utveckla  social  och  emotionell  förståelse  i  meningsfulla  sammanhang.  Dessa 
samtal kan bidra till  ökade insikter hos personalen om barnens komplicerade och 
varierande tankar, behov och längtan, men också till barns ökade förståelse av sig 
själva och av sina kamrater. Mångfalden i barns tankar kring sociala relationer skulle 
också  kunna  leda  till  nya  metoder  att  möta  barns  olika  behov  och  intresse  för 
relationer och samvaro (a.a.).

Enligt Kinge (2008) ska ett barnsamtal baseras på en värdegrund av bejakande och 
empati.  Det ska användas som metod i  första  hand för barn som har större eller 
mindre problem med sin samvaro med andra människor. Dessa samtal ska leda till en 
ökad självinsikt och leda till ett språk där barnet kan uttrycka sina reaktioner, känslor 
och behov (a.a.).

Pedagogisk atmosfär
Johansson (2011) menar att det är viktigt att bygga vidare på en pedagogisk atmosfär 
som  är  grundad  i  personalens  förhållningssätt  och  deras  relation  till  barnsyn, 
kunskapssyn  och  lärande.  Lärarledda  aktiviteter  är  av  vikt,  här  ges  nämligen  en 
möjlighet att lära sig mycket mer än det läroplansinnehåll som avsetts. Här lär man 
sig om normer, rättigheter och rollförväntningar. Lärarens pedagogiska avsikter står 
bland annat i en ojämn kamp mot de ramar och förutsättningar som finns. I vissa 
studier i denna avhandling råder det nästan inget barnperspektiv alls,  medan det i 
andra studier syns bli en strävan efter att låta detta bli en utgångspunkt när arbetet 
ska beskrivas. Lärare anser att det viktigaste för de yngsta att lära sig i förskolan är 
personlighetsutveckling och sociala förmågor. Denna avhandling vill visa på tilltron 
till varje barns förmåga och sätter detta främst, där individens eget ansvar är viktigt. 
När  läraren  arbetar  efter  ett  individperspektiv  lyssnar  läraren  in  och  anpassar 
innehållet efter det enskilda barnet. Här är det inte viktigt att barnen ska lära sig 
samma sak.  Här  ses barnet  som en viktig  aktör  och ett  utforskande lärande sker 
överallt,  här betonas barnens rätt  att  ta  plats  med sin vilja och förmåga.  När det 
handlar om en pedagogisk kvalitet så utgörs basen av lärarens grad av medvetenhet 
och förmåga och att utgå från barns erfarenheter och nyfikenhet, kombinerat med 
miljö,  material  och  sin  egen  kunskap.  Johansson  skriver  vidare  om  en 
läroplansmodell  för de yngsta  i  förskolan där  innehållsfrågor  är  knutna till  barns 
personlighetsutveckling och sociala förmågor. Lek beskrivs även här som en viktig 
arbetsform. Flexibilitet ska ingå i de omsorgsfullt hanterade lärandesituationerna och 
miljöerna,  förskollärare  ska  planera  utifrån  individens  intressen.  Lärarens  egna 
kunskaper är avgörande för att i stunden hitta relevanta arbetsformer som stödjer ett 
specifikt innehåll. Resultatet i Johanssons studier visar att läraruppdraget är unikt på 
det sättet att arbetet med barns lärande och utveckling sker här och nu, och mindre i 



planerad  verksamhet.  Detta  har  resulterat  i  begreppet  nuets  didaktik.  Begreppet 
grundar sig i lärares beskrivningar av innehåll och arbetsformer i vilka gemensamma 
drag  är  tidsaspekten  samt  ett  tydligt  barnperspektiv  kopplat  till  didaktikens 
utgångspunkter  vad,  hur,  varför,  vem,  var  och  när.  För  dessa  är 
personlighetsutveckling och social anpassning det absolut viktigaste syftet med de 
yngsta barnens lärande (a.a.)

Bygdeson  –  Larson  (2010)  belyser  även  den  pedagogiska  kvaliteten  och 
medvetenheten som Johansson gör. Här spelar även synen på barnen en viktig roll. 
De ska ses som medmänniskor och betraktas som aktiva i sitt lärande. Detta tycks 
vara det som skiljer mellan verksamheter med god respektive låg kvalitet. I förskolor 
med  låg  kvalitet  beskrivs  lärandemiljön  vara  antingen  för  strukturerad  eller 
ostrukturerad. Förhållningssättet är antingen dominant, det vill säga auktoritärt och 
kontrollerande  och  ger  barnen  små  möjligheter  till  delaktighet  eller  så  har 
förskollärare avsagt sig rollen som ledare och låter initiativen komma från barnen 
och håller sig själv mest i bakgrunden. För att klara av att vara en arena för att främja 
barn psykosociala hälsa behöver alla förskolor ha en hög kvalitet (a.a.).

Balldin och Tallberg Broman (2010) skriver att förskolans kvalitet i termer av dess 
möjlighet att ge varje barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande 
ska  utvecklas  och  uppnås  bland  annat  genom  förskollärares  kontinuerliga 
dokumentation, uppföljning och analys. Professionella omsorgsgivare kan vara bra 
samspelspartners och anknytningspersoner för barn. Framgång i det pedagogiska och 
sociala  arbetet  har  att  göra  med  engagemang  och  en  förmåga  att  ta  in,  vara 
närvarande och kunna möta den andre. De skriver vidare om att det finns ett antal 
faktorer som kan vara betydelsefulla och som kan användas för att värdera kvaliteten 
i den pedagogiska verksamheten. Den kommunikativa ordningen är viktig, det vill 
säga hierarkier och hur personal samarbetar och kommunicerar med varandra, barn 
och  andra  professionella.  Andra  faktorer  som är  betydelsefulla  är  processer  som 
bidrar till att barn hamnar utanför, barns egen aktivitet, föreställningar om förskolan 
som en icke formell, familjär institution (a.a.).

Olika samspelsformer
 Balldin och Tallberg Broman (2010) skriver vidare om vilka olika samspel som bäst 
kan  skapa  mening  för  barnen.  I  explorativa  samspel  skapar  förskollärare 
sammanhang och miljöer som öppnar upp för barns kreativitet och fantasi samt ger 
barnen  kontroll  och  möjlighet  att  överskrida  uppgiften  eller  sammanhanget.  I 
berättande  samspel  försöker  förskollärare  skapa  sammanhang  som  ger  stöd  till 
utveckling  av  berättelser.  I  leken  kan  barnen  ha  behov  av  förskollärarens 
strukturerande och fostrande stöd. Det uppstår situationer när barnen inte kan klara 
sig själva. Detta handlar främst om barn som har svårt att uttrycka sig och ingå i den 
ömsesidiga  leken.  Dessa  barn  kräver  den  största  uppmärksamheten  från 
förskollärarna. I arbetsmiljön måste förskollärarna bekräfta barnet och värdesätta den 
genom att lita på barnets inre visdom och se barnets närvaro som berikande. Det 
krävs  därför  en  stor  professionsutveckling  i  förskolan,  när  det  handlar  om 
omsorgsdelen  av  arbetet,  den  delen  som  handlar  om  samspel  och  mänskliga 
relationer.  Det  är  av  stor  vikt  att  förskolorna  stärker  klimatet  för  att  främja 
samvarokompetens  och  samspelsmönster.  När  det  gäller  dialogen  mellan 
förskollärare och barn handlar det inte om att lära ut metoder, utan att reflektera och 



observera olika samspelsepisoder.  Barn med beteendeproblem är beroende av hur 
förskolemiljön fungerar.  Den kan både förebygga och framkalla problemet. Barns 
beteenden påverkas  av stressnivån  hos  personalen.  Ju mer  press  och stress  desto 
svårare  att  göra  kloka  snabba  tolkningar.  Det  som blev  resultatet  i  Balldin  och 
Tallberg Bromans studie blev att personalen utvecklade sin professionalitet genom 
att förändra fokus för sin uppmärksamhet från yttre beteenden mot barnets tankar, 
känslor och intentioner. Personalen hittade också olika sätt att nå fram till barnen på 
ett mer inlevelsefullt och intersubjektivt sätt. Detta ledde till att personalen blev mer 
känslomässigt närvarande, började följa upp barnens samspel i leken för att kunna se 
hur och om en grupp barn lyckas bygga upp och bevara en gemensam lekillusion 
(a.a.).

Lutz (2006) skriver om att de utagerande barnen många gånger skapar problem i 
verksamheten.  Dessa  barn  beskrivs  ofta  som ett  hinder  för  att  genomföra  olika 
moment på förskolan. Ett aggressivt beteende kan ofta grunda sig i en svårighet att 
anpassa sig till den miljö som barnet möter. Genom att skapa speciallösningar kring 
det  enskilda  barnet  minskar  trycket  på  att  förändra  de  ramfaktorer  som  omger 
verksamheten,  men  också  innehållet  i  verksamheten.  Pedagogerna  i  Lutz 
undersökning  var  medvetna  om  de  kontextuella  faktorernas  betydelse  för  barns 
utveckling  och  det  relationella  perspektivet  framträder.  Däremot  skapas,  via 
organiseringen och den administrativa  praktiken  rörande barn  i  behov av särskilt 
stöd,  bilden  av  barnet  som  problembärare  och  en  fokusering  på  individens 
tillkortakommanden. De kontextuella faktorernas betydelse är att barn inte är och har 
egenskaper  och  beteenden  i  förskolan,  utan  blir  och  får  dessa  i  mötet  med  den 
pedagogiska miljön (a.a.).

Arbetslagets betydelse
 Bygdeson – Larson (2010) skriver om att viktiga aspekter i organisation och bland 
arbetslaget  är  att  arbetslaget  kommunicerar  om olika  tänkbara  tolkningar.  Det  är 
viktigt  att  det  skapas  utrymme  för  reflektion  som  kan  möjliggöra  förändring  i 
förskollärarnas  omsorgsmönster  eller  förhållningssätt  och  därmed  i  barns 
samvaromönster. Det är viktigt att det skapas förutsättningar för en koncentrerad lek, 
där det går att följa samspelsprocesser mellan barn. Här handlar förskollärare många 
gånger  utifrån  en  tyst  kunskap.  Denna  kunskap  behöver  öppnas  upp  så  att 
förskolläraren kan reflektera och tillsammans med arbetslaget kommunicera om den 
(a.a.).

Balldin och Tallberg Broman (2010) visar på att det kan uppstå positiva resultat i 
förskolan  om  det  sker  en  kollektiv  planering  och  kontinuerliga  diskussioner  i 
arbetslaget  i  kombination  med  stöd  från  ledning  och  handledning  utifrån.  Detta 
underlättar och förbättrar arbetet och har positiva effekter på barnens utveckling och 
hälsa.  Det  är  viktigt  att  förstå  och  framför  allt  inte  försöka  förenkla  genom att 
kategorisera. Faktorer som utbildning, erfarenheter och personliga uppfattningar har 
en större betydelse än resurser och personaltäthet vad det gäller för de professionella 
att förstå och hantera barn i förskolan. Synen på barn och utveckling är kopplat till 
bilden av förskolans uppdrag. Kompensatoriska strategier bygger på termer på brist 
och  tillkortakommanden,  brister  som förskolan  kan  uppväga.  Det  kan  finnas  en 
motsättning  när  det  handlar  om  förskolans  uppdrag.  Arbetar  man  på  ett 
kompenserande  sätt  kan  det  finnas  en  risk  att  man  inte  ser  barnets  förmågor. 



Förskolan måste utveckla sin kompetens i att förstå familjers villkor, barns uppväxt 
och  barndom  i  ett  socialt  segregerat  samhälle.  För  det  enskilda  barnets 
välbefinnande,  utveckling  och  lärande  är  det  viktigt  att  personal  och  föräldrar 
samarbetar. Här kan man som förskollärare erbjuda föräldrarna att kontinuerligt delta 
i  förskolans  verksamhet.  I  intervjuerna  som denna  artikel  härleder  ifrån  har  det 
upprepats vikten av att ständigt ha tid. Tid med det enskilda barnet, som behöver den 
vuxnes hela uppmärksamhet (a.a.).

Enligt  Hargreaves  (1998)  kan  lärarna  genom sitt  samarbete  komma  längre  i  sitt 
arbete än till personliga, individuella reflektioner och slippa beroendet av experter 
utifrån, för att istället lära av varandra, dela med sig av sina kunskaper och utvecklas 
tillsammans. Den säkerhet som följer av gemenskapen och stödet från kollegorna gör 
att man blir mer villig att experimentera, att man vågar mer. De flesta lärarna kan 
bara samarbeta effektivt om de delar samma pedagogiska grundsyn. Om det inte är 
på det viset, så kommer en påtvingad kollegialitet i form av bestämd lagundervisning 
eller handledning uppifrån inte att ge några resultat (a.a.).

Sammanfattning
Både i det relationella och sociokulturella perspektivet skapas och formas människan 
i mötet tillsammans med andra. Det handlar mycket om situationen här och n

Intersubjektivitet handlar om ett jämlikhetsförhållande i mötet och dialogen. Barns 
perspektiv  handlar  om  att  fånga  en  kultur  som  är  barnets  egna  med  hjälp  av 
information av barnen. Barnperspektivet betyder att man handlar efter vad man tror 
är det bästa för barnet, utan att barnen behöver komma till tals. Samspel handlar ofta 
om att som förskollärare att vara tillgänglig och engagerad i barnen. Utagerande barn 
står ofta för barn som är svårstyrda, livliga och impulsiva. Scripts är ett slags manus 
till hur vi ska förhålla oss. Kontrakt handlar om en process där det handlar om att 
både ge och ta.

För att det ska uppstå en intersubjektiv relation mellan förskollärare och barn är det 
viktigt att den vuxne närmar sig barnets perspektiv. Vid en emotionell närvaro mellan 
lärare och barn, ökar chanserna till att det ska bli en intersubjektivitet. Det är även 
viktigt  att  ha  roligt  tillsammans.  Vid  en  asymmetrisk  relation  präglas  det  av  en 
känslomässig distans och en stark lärarkontroll.

Barn med utagerande barn handlar om aggressiva, livliga, impulsiva och svårstyrda 
barn. De kontextuella faktorerna skapar många gånger förutsättningarna för barnet. 
Diagnoser ställs oftast inte i förskolan, utan kommer längre upp i skolan. 

Det  önskvärda  barnet  i  förskolan  sägs  vara  ett  omvårdande,  demokratiskt  och 
disciplinerat barn. Det enskilda barnets kompetens ska ses som unik och en resurs för 
hela barngruppen. Ofta ska förskollärarna vara på flera platser samtidigt, och därför 
blir det svårt att alltid se till barnets bästa.

För  att  barnen ska utveckla  en  social  och  emotionell  förståelse  är  det  viktigt  att 
barnen får prata om sina upplevelser och känslor. 

Det är viktigt att skapa en pedagogisk atmosfär som innehåller mycket lärarledda 
aktiviteter.  Det  är  vid  dessa  tillfällen  barnen  lär  sig  om normer,  rättigheter  och 
rollförväntningar. Vid pedagogisk kvalitet har läraren en medvetenhet och kan utgå 
från barns erfarenheter och nyfikenhet kombinerat med miljö, material och sin egen 
kunskap.  Det  är  viktigt  med ett  flexibelt  arbetssätt.  Nuets  didaktik  utgår  från ett 



lärande här och nu. För att  det  ska uppstå en god, pedagogisk verksamhet är det 
viktigt att personalen kan samarbeta, och att förskolan fungerar på ett familjärt sätt.

Exploativa  samspel  handlar  om samspel  som är  öppna  för  barns  kreativitet  och 
fantasi.  I berättande samspel skapar förskollärarna sammanhang som kan utveckla 
olika  berättelser.  Det  gäller  som  förskollärare  att  reflektera  och  observera  olika 
samspelsepisoder. De kontextuella faktorerna är avgörande för hur samspelet skapas.

Arbetslaget  måste  kommunicera  om  olika  tolkningar.  Det  är  därför  viktigt  med 
reflektion som kan hjälpa till i förskollärarnas omsorgsmönster eller förhållningssätt. 
Det kan uppstå positiva resultat om det sker en kollektiv planering och diskussion, 
där arbetslaget får handledning utifrån.

3 Syfte
Alla  barn  ska  integreras  i  förskolan,  oavsett  deras  utvecklingsnivå  och 
förutsättningar. Arbetslaget på förskolan ska uppmärksamma och hjälpa de barn som 
av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Syftet med studien är att ta reda på hur 
sex förskollärare  på två förskolor  förhåller  sig och anpassar verksamheten till  att 
detta ska bli verklighet.

Frågeställningar:

Hur tänker och agerar förskollärare för att kunna möta alla barn i förskolan?

Hur gör förskollärarna för att skapa en pedagogisk miljö som tar tillvara på alla barns 
behov och förutsättningar?

Vad anser förskollärarna att arbetslaget har för betydelse inom denna problematik?

4 Metod

Undersökningsmetod
Metoden utgick från syftet med denna uppsats om hur förskollärare förhåller sig och 
anpassar verksamheten för att kunna se och möta alla barn i förskolan oavsett behov 
och förutsättningar. Metoden blev att göra olika intervjuer.

Fokus har varit en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ. Enligt Løkken 
och Søbstad (1995) handlar kvantitativa undersökningar om sådana undersökningar 
som man kan sätta siffror på. Kvalitativa undersökningar handlar däremot om att dra 
slutsatser från det enskilda och specifika till det allmänna. Det insamlade materialet 
styr i stor utsträckning slutsatserna och teoribildningen. De erfarenheter man vinner 
blir viktiga, inte de förhandsuppfattningar man utgått från (a.a.). Det är på detta sätt 
metoden har byggts upp.

Undersökningsgrupp
Enligt Patel och Davidson (2003) avgör problemformuleringen vilka individer som 
ska medverka i undersökningen. Handlar problemet om en specifik grupp är det de 
som ska ingå i undersökningen (a.a.). I denna uppsats är fokus på förskollärare, och 
därför  har  dessa  valts  ut  till  intervjuer.  För  att  få  en  bredd  på  svaren  har  olika 
förskolor valts ut, för att se om detta kan påverka resultatet.



Urval
Två förskolor har valts ut till  att  vara med i studien.  På båda förskolorna har tre 
intervjuer  skett.  Fem av  dessa  intervjupersoner  var  förskollärare,  medans  en  var 
tidigarelärare. Anledningen till att det blev en tidigarelärare med i studien beror på att 
denna person nu hade en tjänst som förskollärare. Vid en förskola var jag inte känd 
sedan tidigare,  utan denna förskola  valdes  ut  på grund av att  det  var nära ur  ett 
geografiskt perspektiv. Den andra förskolan har jag gjort min VFU på, och här var 
två av intervjupersonerna mina handledare. Den tredje intervjupersonen arbetade på 
en annan avdelning, med lite äldre barn. Båda förskolorna ligger i samma kommun. 

Genomförande
Litteraturen som jag har använt mig av har dels varit läromedel som har förekommit i 
tidigare kurser. Artiklarna och avhandlingarna som jag har använt har jag hittat på 
databaserna  SwePub  och  OneSearch.  Båda  databaserna  är  tillgängliga  via 
Linnéuniversitetets bibliotek. Det var både svenska och internationella publicerade 
artiklar och avhandlingar som söktes efter. De sökord som användes var: avvikande 
barn  i  förskolan,  DAMP in  preeschool,  det  önskvärda  barnet,  intersubjektivitet, 
barnperspektiv i förskolan och samspel i förskolan.

Jag har ringt runt till olika förskolor och presenterat vem jag är, vad jag skrev om, 
syftet  med  min  C-uppsats,  och  om det  fanns  möjlighet  att  komma  ut  till  deras 
förskola och göra intervjuer. De fick själva bestämma vilken dag och tid som jag 
skulle komma, och jag berättade hur lång tid intervjuerna beräknades att ta.

Intervjuerna skedde sedan med en förskollärare i taget, och innan intervjun började 
delades följebrevet ut och här fanns möjlighet att ställa frågor. Jag gick även igenom 
syftet en gång till. I följebrevet fanns en kort information om mig själv, och syftet 
med min studie. Det stod även om de forskningsetiska principerna (se bilaga 1).

Enligt Patel och Davidson (2003) handlar kvalitativa intervjuer om att frågorna som 
intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord (a.a.). 
På detta sätt har intervjufrågorna varit uppbyggda. Frågorna var väldigt öppna, just 
för att intervjupersonens egna tankar och funderingar skulle komma fram (se bilaga 
2).

Patel och Davidson (2003) skriver vidare om att i en kvalitativ intervju är intervjuare 
och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. För att lyckas med den kvalitativa 
intervjun  bör  intervjuaren  hjälpa  intervjupersonen  att  i  samtalet  bygga  upp  ett 
meningsfullt  och  sammanhängande  resonemang  (a.a.).  Det  är  på  detta  sätt 
intervjuerna har fungerat. Istället för att enbart vara en intervju var det även ett slags 
samtal.

Samtalet gav en möjlighet till en dialog. Tedgård (2010) skriver att dialog betyder att 
vi tänker tillsammans och skapar mening och gemensam förståelse. Båda parterna får 
möjlighet att reflektera, på så sätt kan det bli en större förståelse (a.a.).

Analys och bearbetning av material
Intervjuerna som skedde av intervjupersonerna på förskolorna spelades in med hjälp 
av en Mp3-spelare. Dessa inspelningar transkriberades sedan för att analyseras. När 
jag  skulle  analysera  materialet  letade  jag  efter  likheter  och  skillnader  i 
intervjupersonernas svar, om det var något svar som tenderade att förekomma många 



gånger.  När  sedan  analysen  skulle  skrivas  valde  jag  att  döpa  de  olika 
intervjupersonerna  till  olika  namn:  Respondent  Anna,  respondent  Birgitta, 
respondent Cecilia, respondent Denise, respondent Elvira och respondent Fredrika, 
detta för att förtydliga vem som sagt vad. Enligt Patel och Davidson (2003)  är det en 
poäng att koppla enskilda citat till intervjuperson för att göra det trovärdigt att det 
inte bara är en person som har sagt allting (a.a.). Intervjupersonerna hade arbetat allt 
mellan två år  till  trettiotre år inom förskolan.  Utbildningen de hade var allt  ifrån 
tvåårig förskollärarutbildning, tidigarelärare, och en förskollärarutbildning på två och 
halvt år. I resultatet har jag valt att förstärka en del av intervjupersonernas svar med 
citat, för att åskådliggöra vad de sade under intervjun.

Etiska principer
De forskningsetiska principerna har använts under hela forskningens gång. Enligt 
Vetenskapsrådet  (121121)   handlar  informationskravet  om  att  forskaren  skall 
informera  de  av  forskningen  berörda  om  det  aktuella  syftet  med  forskningen. 
Samtyckeskravet  som innebär  att  deltagare  i  en  undersökning  har  rätt  att  själva 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna inte 
kommer att kunna nå några obehöriga. Nyttjandekravet innebär att insamlande om 
enskilda personer får endast användas i forskningsändamål (a.a.). Informationskravet 
har uppfyllts genom att de berörda har fått reda på det aktuella syftet i samband med 
kontakten med förskolorna,  men även i  följebrevet. Innan intervjuerna påbörjades 
redovisades  syftet  åter  igen.  Samtyckeskravet  har  uppnåtts  på  sådant  sätt  att 
intervjupersonerna  har  blivit  tillfrågade  om  de  ville  vara  med,  och  samtidigt 
betonades det då att det var helt frivilligt. Det stod även i följebrevet att de när som 
helst  kunde  hoppa  av  undersökningen.  Konfidentialitetskravet  som  innebär  att 
uppgifterna  inte  kommer  att  nå  några  obehöriga,  informerades  om i  följebrevet. 
Nyttjandekravet,  att  uppgifterna  enbart  skulle  användas  i  forskningsändamål 
informerades  om  i  följebrevet.  Det  gavs  även  information  om  detta  i 
inledningssamtalet  i  samband  med  kontakten  med  förskolorna,  samt  innan 
intervjuerna började.

Metodanalys
Enligt Løkken och Søbstad (1995) är intervju en nödvändig metod om man vill få 
inblick i en annan människas inre verklighet. Det är inte så lätt att observera känslor, 
och det är ännu svårare att fånga tankar och avsikter (a.a.).

Att enskilda intervjuer valdes att göras, berodde på att det var det bästa sättet att få 
reda på hur förskolelärare tänker och känner. Via enkäter hade det inte getts samma 
möjligheter att öppna upp för många olika svarsalternativ. Observationer hade aldrig 
visat hur en förskolelärare tänker och känner innerst inne. Intervjuer passade därför 
allra bäst. Via intervjuerna kom många av förskollärarnas innersta tankar och känslor 
fram. Det hade kunnat vara bra med observationer med, hade på så sätt få se hur 
förskollärare förhåller sig och anpassar verksamheten i verkligheten. Det hade dock 
då  behövts  förkunskaper  om  barnen,  för  att  få  reda  på  deras  behov  och 
förutsättningar.

Enligt Løkken och Søbstad (1995) är fantasi och förmåga till  inlevelse och att se 
saker ur andras perspektiv, samtidigt som man är medveten om sitt eget perspektiv, 
några av de krav som ställs för att man ska kunna göra en bra intervju (a.a.). Just 
detta att  kunna se det ur förskollärarnas perspektiv blev en viktig utgångspunkt i 



intervjuerna.  För  alla  är  det  självklart  att  barn  ska  mötas  efter  de  behov  och 
förutsättningar som de har. Via intervjuerna gick det att förstå hur förskollärare lever 
under en ständig press när de har så många krav runt omkring sig, så att alla gånger 
kan det nog inte vara så lätt att leva upp till detta mål.

Metoden  har  utgått  från  en  vetenskaplig  attityd.  Det  som  har  kommit  fram  i 
intervjusvaren har granskats kritiskt.  Det som intervjupersonerna har sagt kan det 
verkligen leda fram till  att  barnen blir  sedda för den de är,  och får möjlighet att 
utvecklas efter sina behov och förutsättningar. Finns det i verkligheten en möjlighet 
att leva upp till detta, i och med förskollärares alla krav och ökade arbetsuppgifter. 
Det har varit intressant med intervjuer, i och med att det blev ett personligt möte. 
Förskollärarna har öppnat sig, och gett sina egna bilder av hur de möter alla barn i 
förskolan, och deras metoder att skapa en verksamhet som kan möta alla.

5 resultat
Strukturen på detta resultatkapitel utgår från likheter och skillnader i respondenternas 
svar,  citat  och tolkning av vad som har kommit fram. Intervjusvaren kommer att 
presenteras utifrån tre huvudrubriker, med efterföljande underkategorier som tar stöd 
i  teoretiska  begrepp.  Intervjupersonerna  kommer  att  kallas  för  respondent  Anna, 
respondent Birgitta, respondent Cecilia, respondent Denise, respondent Elvira och 
respondent Fredrika.

Förskollärares tankar kring alla barn i förskolan

Barnperspektiv hos förskollärare
Faktorer som kan påverka förskolebarns beteende

När det handlar om vilket perspektiv förskollärarna har på barn framkommer det 
ganska lika svar. Av de sex intervjuade var det fyra stycken som fokuserade på mer 
accepterande beteenden hos barn i termer av att kunna visa hänsyn mot kompisar och 
kunna hjälpa varandra, vara lugna och trygga, glada, pigga, lyckliga och harmoniska. 
Dessa intervjupersoner belyste även att barnet skulle våga ifrågasätta, våga prata och 
vara  nyfiket,  intresserat.  Respondent  Fredrika  fokuserade  däremot  på  att 
verksamheten skulle anpassas till att passa alla barn, men samtidigt skulle det vara 
bättre att de barn som är lite tysta och försiktiga, och behöver ha lite lugn och ro fick 
gå  i  en  mindre  grupp  till  en  början  och  sedan  slussas  in  i  förskolan.  Den  sista 
intervjupersonen valde att fokusera på alla barn är lika önskvärda. Om detta säger 
intervjuperson,

Respondent  Elvira:  För  mig  är  alla  barn  önskvärda,  oavsett  förutsättningar  eller 
behov. Det finns inget mer eller mindre.

När det gällde barnperspektivet på avvikande barn var det fyra stycken av de sex 
intervjuade som valde att belysa ett flertal negativa beteenden. Här kom det fram att 
avvikande barn är barn som är otrygga, men att det är något som ska stödjas. Det är 
barn som har svårt att sitta stilla, hålla fokus på det som man gör, pockar på mycket 
uppmärksamhet från de vuxna och de andra barnen. Det är barn som är tysta, där 
språket är försenat, det kan även vara socialt, att de är utåtagerande eller har någon 
bokstavsdiagnos.

En av intervjupersonerna var först inne på att det handlar om barn som faller utanför 
ramarna. När personen tänkte en stund till blev tankarna på ett djupare plan. Det kom 



då  att  handla  om  gruppdynamiken  i  just  den  gruppen.  Barn  som  faller  utanför 
normen i den ena barngruppen gör det inte i  den andra gruppen, så allt beror på 
sammanhanget. Här kom det även fram att det handlar mycket om hur betraktaren 
väljer att se på det hela. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Elvira: Det beror på sammanhanget, skulle jag vilja säga. Ja, sedan beror 
det mycket på personen som betraktar.

En av intervjupersonerna valde att inte fokusera på det avvikande utan att en del barn 
är tidiga och en del barn är sena. Är det ett barn som inte faller inom ramen för sin 
åldersgrupp gäller det att jobba utifrån det. Det gäller att ta reda på vad det barnet 
behöver  och  vad  det  kan  bero  på,  för  att  detta  barn  också  ska  växa  och  få  en 
möjlighet att utvecklas. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Anna: Det är klart att man med en viss erfarenhet ser barn som inte faller 
inom ramen som man kanske tänker sig inom vissa åldrar till exempel, och då får 
man jobba utifrån det.

En förskollärare valde att ha det barnperspektivet att alla barn är önskvärda. Detta 
visar på att denna förskollärare försöker möta och se barnet efter sina behov och 
förutsättningar. För de andra var positiva egenskaper som att barnet är socialt, tryggt 
och glada viktiga. Emilson (2008) har i sin studie funnit att det önskvärda barnet i 
förskolan sägs vara ett omvårdande, demokratiskt och disciplinerat barn (a.a.). Dessa 
begrepp stämmer inte helt och hållet med begreppen som har funnits i denna studie. 
De går dock in i varandra, ett omvårdande barn kan jämställas med ett socialt barn. 
När det gäller barnperspektivet på de barn som avviker valde fyra av förskollärarna 
att fokusera på att alla barn är olika, och att hjälp och stöd skulle ges utifrån varje 
barn. Ett barn kan falla utanför ramen på en förskola, och inte på en annan. Detta är 
intressant, och vad kan det bero på i så fall.

Önskan  om  ett  förhållningssätt  av  symmetrisk 
karaktär
Pedagog som en samtalspartner

Vid den ena förskolan fokuserade alla på att det var svårt att ha ett förhållningssätt 
där  man  kunde se  och  möta  alla  barnen.  Två  av  intervjupersonerna  sade  att  det 
berodde på att grupperna var för stora, och att de därför inte kunde förhålla sig på det 
viset som de skulle vilja. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Fredrika: Ja, det känner vi lite nu att det är svårt att hinna med alla och 
att vi känner oss lite frustrerade att vi inte, att vi inte når dit vi skulle vilja.”

Denna förskollärare valde att även tillägga att det är viktigt att bemöta barn på olika 
sätt. Som exempel tog denna intervjuperson att om man ska säga till ett barn som är 
väldigt stökigt, så måste man ta i rejält och säga ifrån på riktigt, för att det ska lyssna. 
Ett annat barn hade kanske börjat gråta av ett sådant bemötande. Det var även viktigt 
att barnen fick ge sin version av varför de hade börjat bråka, att förskolläraren då 
fungerar som en samtalspartner i en dialog. Det var viktigt att ha olika sätt till olika 
barn. Respondent Elvira sade att man hela tiden strävar efter att se och möta alla 
barn,  att  man  strävade  efter  ett  förhållningssätt  av  en  symmetrisk  karaktär,  men 
skulle det komma in någon utifrån skulle kanske den personen inte uppleva att så var 
fallet. Om detta säger intervjuperson,



Respondent  Elvira:  Kommer  det  in  någon  utifrån  kanske  att  den  tycker  att  nu 
missade du där, fast man såg den. Fast man strävar alltid efter att man gör det, liksom 
själva grundtanken är att man gör det.

Tre intervjupersoner valde att benämna bekräftelse som ett viktigt förhållningssätt. 
En av intervjupersonerna berättade att på morgonen brukade personen hälsa på alla 
barn,  lägga  handen på  dem.  På det  sättet  talar  man om att  man har  sett  barnet. 
Intervjupersonerna  försökte  verkligen  prata  och  vara  med  alla  barn  samtidigt 
betonade intervjupersonen att alla barn är olika, och att de dras till vissa vuxna mer 
än andra. Det var viktigt för denna intervjuperson att alla barn är nära någon. En 
annan intervjuperson på denna förskola betonade att det är viktigt att det läggs tid på 
reflektion, på detta sätt ökar möjligheterna till att tänka efter på hur det bästa mötet 
med barnen skapas, och vad just det barnet behöver. Intervjupersonen betonade att 
det  inte själv går att  se alla barn, men att  man hjälps åt  tillsammans.  Den tredje 
intervjupersonen på denna förskola pratade om att hela tiden ligga steget före, och 
möta barnen där de är. Om detta säger intervjuperson,

Respondent  Cecilia:  Man ser  till  varje  barn  och om det  är  ett  barn med mycket 
konflikter runt så försöker man förebygga det, och därför gäller det att hitta metoder 
som passar just det barnet.

Enligt  Emilson  (2008)  handlar  asymmetri  och  symmetri  om att  hitta  balansen  i 
relationen mellan läraren och barnet. Det handlar som lärare om att träda fram som 
självklar och nödvändig, men att vara en demokratisk och jämlik dialogpartner (a.a.). 
Detta kom fram i resultatet att förskolläraren var nödvändig för att mötet skulle bli 
till,  det vilade på ”dens axlar”. Vid konflikter visade en förskollärare att den fick 
uppträda som dialogpartner, att det var viktigt att höra båda barnens versioner. Det 
fanns en önskan om ett förhållningssätt  baserat på symmetrisk karaktär,  men ofta 
satte stora barngrupper och tidsbrist stopp för det.

Pedagogisk miljö som verkar för barns behov

Möta barnet i situationen i förskolan
Resurser och målinriktat arbete

På  den  ena  förskolan  var  alla  tre  intervjupersoner  fokuserade  på  observationer, 
reflektion, handledning och miljöns betydelse för att kunna se och möta alla barn i 
förskolan. Observationer använde de många gånger när de kände sig osäkra på ett 
barn, angående vad det kan och har för uppfattningar. På detta sätt blir det lättare att 
tillgodose  barnet  efter  sina  behov och önskningar,  att  man handleder  barnet  in  i 
leken. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Anna: Styra in så att man tillgodoser på något sätt. Antingen i aktiviteter 
eller i  miljön där man plockar fram saker om det visar sig att barnet har väldiga 
intressen för något”.

Två  av  intervjupersonerna  var  väldigt  fokuserade  på  att  det  krävdes  mindre 
barngrupper och större personalgrupper om det någonsin skulle finnas en möjlighet 
att se och möta alla barn i stunden i förskolan. Dessa två intervjupersoner arbetade på 
samma förskola, men i olika arbetslag och på olika avdelningar. Den tredje personen 
som blev intervjuad på den förskola där de upplevde att det var för stora barngrupper 



och  för  lite  personal  valde  att  lägga  fokus  på  att  det  var  viktigt  att  miljön  och 
arbetslaget strävade mot samma mål för att detta skulle bli en verklighet. Det var 
viktigt för denna person att lära känna barnen så att man visste vad de behövde. En 
av dessa intervjupersoner fokuserade på läroplanen, att det som stod där var svårt att 
leva upp till i verkligheten. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Denise: Det skulle då ges, att vi ska göra det här efter läroplanen, så 
skulle också förutsättningarna anpassas efter grupperna då.

Bygdeson – Larsson (2010) skriver om en studie där förskollärarna kände en press av 
att vara på många ställen samtidigt och att det var därför en omöjlighet att se och 
möta alla barn i nuet (a.a.). I undersökningen på de två förskolorna var det en som 
liksom i Bygdeson- Larssons studie upplevde att det var ett svårt krav att leva upp 
till. Det var den förskolan som lade fokus på att det var för stora barngrupper och för 
lite  personal.  Den  förskolan  som dock  förmedlade  att  de  lyckades  var  den  som 
fokuserade på reflektionstid och observationer. Detta visar hur viktigt det är att lägga 
tid på reflektion.

Förskollärarnas  bild  av  samspelet  hos  barn  i 
förskolan
Barn lär av varandra

Samtliga intervjuade var fokuserade på att alla barn kunde lära av varandra, och även 
kopiera varandra när de möts i förskolan. Det fanns en glädje och att det var nyttigt 
att alla barn är olika, och att tidigt upptäcka det. Det föder en förståelse till att alla 
har olika behov. Det leder till en människosyn där alla är lika mycket värda, att man 
duger som den man är. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Fredrika: Jag tycker att barnen får förståelse för att vi är olika, att vi har 
olika behov.

Tre av intervjupersonerna fokuserade på att det kunde bli ett problem för det enskilda 
barnet, det kan vara barn som är i behov av en lugnare grupp, som till exempel har 
sociala problem. De nämnde att det kan finnas olika handikapp som gör att det kan 
vara  jobbigt  att  samspela  och  vara  i  stora,  rörigare  grupper.  En  av  dessa  tre 
intervjupersoner valde att fokusera på de andra barnen, att de kan komma i kläm om 
det  inte  tillsätts  extra  resurser  i  samspelet  med det  avvikande barnet.  Personalen 
behöver vara mer koncentrerad i samspelet med det barnet som behöver extra stöd, 
och det kan göra att de andra barnen kommer i kläm. Två av intervjupersonerna kom 
att tänka på de stökiga barnen. De menade att en nackdel kunde bli att det bråkiga 
barnet, kunde dra med sig de andra barnen som också skulle bli bråkiga då. En av 
intervjupersonerna menade att det inte finns några nackdelar, hon kunde inte se det. 
Om detta säger intervjuperson,

Respondent  Birgitta:  För  jag  tycker  att  samhället  ska  bygga  på  allas  lika  värde. 
Ursprung ska inte ha någon betydelse. Gillar vi varandra är vi kompisar i alla fall.

Balldin och Tallberg Broman (2010) skriver att det är av stor vikt att förskolorna 
stärker klimatet för att främja samvarokompetens. Det handlar om att reflektera och 
observera  olika  samspelsepisoder.  Barns  beteenden  påverkas  av  stressnivån  hos 
personalen (a.a.). Alla intervjupersoner var fokuserade på att det fanns en glädje, att 
man lär  av varandra,  när det  ges möjlighet  till  många olika samspelssituationer i 
förskolan. Det är nyttigt att tidigt få se att alla är olika. Det leder till en människosyn 



som  de  ska  bära  med  sig  hela  livet,  att  alla  är  lika  mycket  värda.  Hälften  av 
förskollärarna  har  reflekterat  samspelsepisoder  där  det  kan  bli  problem för  vissa 
barn, och att de inte får det stöd som de behöver. Tre väljer att se att det kan bli 
negativa  konsekvenser  för  den  övriga  barngruppen  med.  Balldin  och  Tallberg 
Broman (2010) skriver att det är viktigt att stärka klimatet på förskolorna. De flesta 
förskollärarna som har intervjuats anser att det inte är en möjlighet, om det inte sätts 
in mer tid och resurser. De ansåg att de inte på egen hand kan kunde skapa dessa 
förutsättningar.

Eventuella hinder för att skapa en förskola präglad av 
intersubjektivitet
Resurser

Alla sex intervjupersoner var eniga om att de största hindren i förskolan för att skapa 
ett jämlikhetsförhållande i mötet och dialogen med barnen var att det var för stora 
barngrupper, för lite personal och för stressiga situationer.

Respondent Fredrika: Det tror jag är barngruppens storlek, som är det allra största 
och personaltätheten. Personalen får mindre tid att hjälpa till, och kan inte ge varje 
barn lika mycket tid, och då kan barnen få det jobbigare.

Hade det funnits mer personal hade det varit lättare att vara nära de barn som klipper 
till andra barn, då hade det inte behövt hända. En intervjuperson valde att nämna att 
vikarier kunde vara ett problem, att en del barn har svårt att ta emot ny personal. Om 
detta säger intervjuperson,

Respondent  Anna:  Det  kan  vara  när  det  är  stora  barngrupper,  och  stressiga 
situationer. Man är trots allt tjugo barn och tre vuxna och det kan vid vissa tidpunkter 
vara ganska intensivt om man säger.

Enligt Emilson (2008) uppstår chanserna till att det ska bli en intersubjektivitet när 
det uppstår en emotionell närvaro mellan lärare och barn. Emotionell närvaro står för 
det goda bemötandet som innebär någon form av bekräftelse och respons på barns 
kommunikationshandlingar  (a.a.).  Vid  mer  tid  och  större  personalgrupper  ökar 
chanserna enligt intervjupersonerna att vara nära barnen, och skapa en emotionell 
närvaro präglad av intersubjektivitet. Att vara nära barnen får inte bara vara för att 
förhindra det dåliga beteendet, utan måste enligt Emilson präglas av bekräftelse. En 
del barn kan ha svårt att ingå i en emotionell närvaro med personal de inte känner.

Arbetslagets och organisationens betydelse
Utbildning och kompetenser

Önskvärda scripts hos förskollärare
Två av sex förskollärare tyckte att utbildning och erfarenhet var viktigt för att kunna 
bemöta barnen på ett  bra sätt.  En av de förskollärarna som valde att fokusera på 
utbildning gick vidare till att beröra kompetenser som flexibilitet, och att vara öppen 
för att kunna se nya möjligheter. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Denise: Man får inte bara tycka att det är jobbigt och så. Man måste 
försöka hitta vägar, även om det är jobbigt och stretigt, för barnens skull.



Denna intervjuperson ansåg att är man färdigutbildad förskollärare så ska man ha 
denna kompetens.

Fyra av sex förskollärare räknade upp kompetenser som de tyckte var extra viktiga, 
att det handlar om att ha ett gott förhållningssätt. Tre av dem har sagt att det är viktigt 
att vara lyhörd, och se alla. En av dessa intervjupersoner valde att vidareutveckla 
detta till att även handla om att ha en god barnkännedom. En intervjuperson uttryckte 
att det är viktigt att både kunna uttrycka sig gentemot föräldrarna och barnen. Det 
handlar om att kunna säga en sak på rätt sätt. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Birgitta:  Jag brukar  säga att  vi  är  barnombudsmän,  vi  måste  tala  för 
barnen.

Emilson (2008) har i sin avhandling funnit viktiga samspelskvaliteter för lärare när 
de interagerar med barnen är att de riktar hela sin uppmärksamhet mot barnet, att de 
lyssnar, visar tolerans och tolkar barnet välvilligt (a.a.). Bland de intervjupersoner 
som har intervjuats kom lyhördheten och vikten av att se alla fram. Tolerans visade 
den förskolläraren på som sade att det är viktigt att hitta nya vägar, även om det kan 
vara jobbigt. Detta måste göras för barnets skull.

Redskap  för  att  öka  förutsättningarna  för  ett 
mellanmänskligt möte
Diskussioner, reflektioner, planering, metoder

Vid  frågan  om vilka  redskap  som var  viktiga  inom arbetslaget  för  att  skapa  en 
verksamhet som ser och möter alla barn efter sina behov och förutsättningar i det 
dagliga  mötet  på  förskolan  valdes  det  att  fokusera  på  lite  olika  saker.  En  av 
intervjupersonerna valde att lägga fokus på reflektionens och arbetslagets betydelse. 
Reflektionstid och planeringstid blir viktiga. Via diskussioner får alla komma till tals, 
och detta hjälper till att skapa verktyg för att kunna fokusera mot detta mål att ta vara 
på mötet med barnet. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Cecilia: Ett viktigt verktyg är det här med reflektionstiden, att prioritera. 
På våra planeringsmöten på kvällstid kan vi ofta ha ganska högljudda diskussioner, 
och alla kommer till tals. Det tror jag är väldigt viktigt, att man drar mot samma mål.

De andra fem intervjupersonerna lade fokus på olika verktyg att använda sig av i 
barngruppen. En intervjuperson valde att nämna observationer. Via observationer går 
det att få reda på de svårigheter som barnet befinner sig i, och var man måste gå in 
och stötta. Denna intervjuperson nämnde att det är viktigt att lotsa barnet framåt i 
aktiviteterna, leken. Det handlar om att föregå, för att ha en möjlighet att undvika 
konflikter. En intervjuperson valde att berätta om lite olika metoder som de använder 
sig av. Ett barn som hade svårt med språket, använde de tecken till för att skapa ett 
bättre möte. Utåtagerande barn är det väldigt noga med regler, att alla i arbetslaget 
håller  på  de  reglerna.  Två  intervjupersoner  sade  att  det  är  viktigt  att  lära  känna 
barnet, för att veta vad det behöver. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Elvira: Alla barn behöver olika saker och det gäller att lära känna ett 
barn för att se vad det behöver.

Jonsdottir  (2007)  skriver  om  reflekterande  samtal.  Dessa  samtal  kan  hjälpa 
personalen  att  förstå  barnens  komplicerade  tankar,  behov  och  längtan  (a.a.). 
Intervjupersonerna var mest fokuserade på reflektionstid tillsammans som arbetslag. 



Det är dock viktigt att ha reflekterande samtal med barnen för att hitta redskap att 
arbeta med för att skapa en förskola av relationell och sociokulturell karaktär.

Barn  som  inte  lever  upp  till  kontraktet  under 
samlingarna
Föregå, vara nära

Två av intervjupersonerna på en förskola nämnde att det är viktigt att föregå barnet, 
innan det negativa behöver uppstå. Det går även att avleda barnen.  Stökar barnet 
mycket  på  samlingarna,  det  lär  man sig  efter  några  gånger,  gäller  det  att  föregå 
barnet.  Det  gäller  att  skapa  en  modell  som  passar  just  det  barnet,  till  exempel 
punktmarkering. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Birgitta: Vi pratar mycket om att föregå. Man känner barnet, efter fem 
gånger vet man ju. Då brukar man föregå det,  så att det blir så lite negativt som 
möjligt.

Tre intervjupersoner, alla på samma förskola, var inne på en annan metod vid barn 
som bråkar och stökar mycket under samlingarna. Här var svaret att en vuxen skulle 
sitta bredvid, ta barnet i knäet, att det fick göra något annat om det inte klarade av 
samlingarna. Här fokuserades det på kroppskontakt, klappa barnet på ryggen, det har 
en lugnande effekt.

En av intervjupersonerna valde att även fokusera på andra situationer som kan uppstå 
på förskolan. Är det två barn som bråkade mycket gällde det att höra bådas version, 
och försöka få dem att själva komma på en lösning. När det gäller tysta barn skulle 
man enligt intervjupersonen vända sig till dessa barn och fråga vad de ville nu. Det 
var viktigt att försöka få med dem i samtalet, säger de inte något själva, så ska man 
fråga dem om dem kan berätta. Som förskollärare kan man starta en lek med detta 
barn som verkar spännande, så att de andra barnen blir sugna på att vara med. Detta 
leder  till  att  detta  barn  blir  lite  populärare,  och  får  lite  högre  status.  Två  av 
intervjupersonerna fokuserade på mindre grupper. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Cecilia: Ja, och göra mindre grupper. Det blir lättare att hantera.

Lutz  (2006)  skriver  om att  utagerande  barn  många gånger  ses  som ett  problem. 
Författaren menar  vidare att  det  i  allt  högre utsträckning finns en tendens till  att 
placera problemet hos barnet (a.a.). Förskolorna som ingick i studien valde däremot 
att  placera  problemet  på  verksamheten,  och  var  villiga  att  förändra  den  om det 
behövdes. Den ena förskolan valde att föregå, och låta barnet göra något annat så att 
det negativa inte skulle behöva uppstå. Den andra förskolan valde att låta barnet vara 
med, men lugna det genom kroppskontakt. Båda förskolorna var eniga om att mindre 
grupper var det bästa.

Förskollärares hjälp utifrån för att  kunna närma sig 
barnets perspektiv
Fortbildning och experthjälp

Två av intervjupersonerna hade inte gått fortbildning inom området att se och möta 
alla barn i förskolan. Fyra av intervjupersonerna hade gått sådan fortbildning. En av 
dessa intervjupersoner uttryckte det som så att när man går på sådana föreläsningar 



känner man igen det de pratar om långt där inne, så att det är nyttigt att det kommer 
upp till ytan igen. Om detta säger intervjuperson,

Respondent  Anna:  Komma  upp  till  ytan  och  få  igång  det  igen,  den 
tankeverksamheten igen.

En annan av de intervjupersonerna som gått utbildningen kunde ge ett exempel på 
vad det hade gett. Är det någon som har svårt att prata och man ska berätta någonting 
får man som förskollärare hjälpa den personen att berätta och visa saker, att man tar 
in redskap i aktiviteten. Om detta säger intervjuperson,

Respondent  Cecilia:  Det  gäller  att  göra  aktiviteter  där  alla  kan  vara  med.  Se 
möjligheterna, istället för svårigheter.

Båda  förskolorna  berättade  att  det  förutom möjlighet  till  fortbildning  även  fanns 
experthjälp som skulle hjälpa till att kunna närma sig barns perspektiv. Experthjälpen 
fanns att tillgå i form av en resursgrupp. I den gruppen sitter det psykologer, och 
specialpedagoger som kan komma ut och observera och ge tips och råd. De jobbar 
mot arbetslaget och ger råd och tips. Denna förskola betonade att det inte var ofta 
som  de  behövde  använda  sig  av  resursgruppen.  Ofta  funderade  de  inom 
personalgruppen  om de  såg  olika  problem.  De  hade  nytta  av  att  de  var  i  olika 
åldersgrupper, och kunde på så sätt hitta metoder att använda sig av.

På den andra förskolan fanns resursgruppen också som tillgång, men här brukade de i 
första  hand  använda  sig  av  en  specialpedagog  som  fanns  inom  området. 
Specialpedagogen kan komma och sitta med när personalen sitter och pratar. Det blir 
en person att ventilera med, och som kan plocka fram idéer. En intervjuperson vid 
denna förskola betonade att resursgruppen behöver de inte använda sig av ofta, men 
specialpedagogen  är  där  några  gånger  i  månaden.  Oftast  försöker  de  att  lösa 
problemen själva. Om detta säger intervjuperson,

Respondent Denise: Man provar först och man försöker ju hitta olika vägar och sätt, 
och hur kan vi organisera, ska vi göra så.

Enligt Emilson (2008) handlar ett närmande av barns perspektiv om att det öppnar 
upp  för  barnets  delaktighet  och  inflytande.  Det  är  viktigt  att  visa  respekt  för, 
nyfikenhet på, barnets eget sätt att förstå världen (a.a.). Just fortbildningen att se och 
möta alla barn i förskolan hade lagt stor vikt vid att alla barn ska vara delaktiga och 
att det gäller att visa respekt för att alla är olika. Istället för att tvinga alla barn att 
göra samma saker, betonades det att det är viktigt att visa respekt för att alla är olika 
och att aktiviteterna ska anpassas efter detta. Johansson (2011) skriver om att lärarna 
lyssnar in och anpassar innehållet efter det enskilda barnet (a.a.).

6 Diskussion
Diskussionsområden:

1.  Pedagogens  mångsidiga  roll.  Tappas  det  relationella  och  det  sociokulturella 
perspektivet bort på grund av alla krav?



2. Planering (gör vad man tror är det bästa för barnet) kontra reflektion (ser det från 
barnens perspektiv) i skapandet en verksamhet för alla. 

3. Betydelsen av stöd utifrån.

4. Förslag på fortsatt forskning

Pedagogens mångsidiga roll
Von Wright  (2001)  skriver  att  i  det  relationella  perspektivet  gäller  det  att  förstå 
personens handlingar i relation till det aktuella sammanhanget. Det handlar om att se 
vem vi möter i förskolan, och inte vad den är (a.a.).

Det var en förskollärare som uttryckte sig under intervjun att det gäller att ta reda på 
vad barnet behöver och vad dess eventuella problem kan bero på för att detta barn 
ska kunna utvecklas. Andra svar som kom fram under intervjuerna var att alla barn är 
önskvärda,  och  att  hur  ett  barn  är  beror  mycket  på  sammanhanget  som  barnet 
befinner  sig  i.  Utvecklas  inte  barnet  som det  ska  var  det  upp till  personalen  att 
förändra en verksamhet. Allt detta tyder på att förskollärarna hela tiden strävade efter 
att se och möta barnet bakom beteendet.

Bygdeson  –  Larsson  (2010)  skriver  om att  i  det  sociokulturella  perspektivet  så 
förändras vi beroende på vilken situation som vi befinner oss i (a.a.). Detta kom fram 
vid en intervju. Det som faller utanför normen i en situation gör det inte i en annan, 
allt beror på sammanhanget.

Emilson (2008) har skrivit om att det är viktigt att man lyssnar, visar tolerans och 
tolkar barnet välvilligt (a.a.). Detta kunde man utläsa av intervjusvaren att även om 
förskollärarna många gånger tyckte att det var tufft, så kämpade de på för barnens 
skull. Lyhördhet belyste även förskollärarna som en viktig kompetens.

Allt detta visar på ett synsätt präglad av ett relationellt perspektiv. Det som känns 
som en fara och risk är att barngrupperna blir större och större, och personalen får 
mindre tid i barngruppen. Flertalet av de i studien medverkande beskrev att de inte 
längre kunde göra det arbetet som de ville. En del beskrev till och med att det var 
svårt  att  leva  upp till  läroplanen.  Detta  leder  till  att  de  barn  som behöver  extra 
mycket hjälp och stöd inte får det de behöver längre. I det relationella perspektivet är 
mötet viktigt. Är en förskollärare jagad av alla krav, och allt som ska hinnas med – 
kan det inte bli ett så bra möte. Barnet blir inte sett och får den bekräftelse som det 
behöver. Detta kan leda till  att barnets negativa beteende ökar. Detta leder till  att 
gruppens dynamik blir sämre och sämre, det blir som en nedåtgående spiral.

Bygdeson – Larsson (2010) skriver att i det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs 
proximala  utvecklingszon  ett  viktigt  begrepp.  Som  förskollärare  kan  man  här 
fokusera  på  att  leta  efter  zoner  av  möjlig  utveckling  i  omsorgspersonernas 
uppfattning om barnet (a.a.). Det är viktigt att inte bara se barnet som bråkigt eller 
tyst, utan att vara beredd att göra något åt det. Tyngs förskollärarnas dagar av en 
massa pappersarbete, och tiden i barngruppen minskar mer och mer bidrar det till att 
man inte ser barnet bakom beteendet. Det kan leda till att alla barn får göra likadana 
uppgifter, oavsett vilken nivå som de befinner sig på.

Många av intervjupersonerna belyste att det var viktigt att möta barnet där det var, 
och detta visar på det relationella perspektivet. Detta är det viktigaste som personal 
på förskolan, att man finns där som vuxen för barnets skull. Som förskollärare gäller 
det att visa intresse för barnet och vad det vill förmedla, det skapar det bästa mötet. 



Det finns nog dock en risk i framtiden om det inte blir mindre krav på förskollärarna 
att möjligheten att lära känna barnet bakom beteendet kommer att försvinna mer och 
mer. Blir det så kommer det att bidra till en farlig utveckling. Det är i förskolan som 
så många viktiga grundläggande kompetenser hos barnet läggs. Att få ett möte där 
barnen  känner  att  de  blir  sedda,  leder  till  att  de  själva  lär  sig  att  förmedla  det. 
Lyhördhet och bekräftelse av en vuxen, leder till att barnet själva lär sig att utveckla 
dessa kompetenser.

Planering kontra reflektion i skapandet av en förskola 
för alla
De två förskolorna som var med i denna studie gav två helt olika bilder av vad som 
krävdes  för  att  skapa  en  förskola  som  kan  se  alla  barn,  och  skapa  de  bästa 
förutsättningarna för varje individ. En av förskolorna menade att reflektion var en av 
de viktigaste förutsättningarna för att detta ska bli en verklighet.

Bygdeson – Larson (2010) skriver om att det är viktigt att det skapas utrymme för 
reflektion  som kan  möjliggöra  förändring  i  förskollärarnas  omsorgsmönster  eller 
förhållningssätt  och  därmed  i  barns  samvaromönster  (a.a.).  Detta  betonade  flera 
förskollärare på en och samma förskola. De betonade att de hann se alla barn tack 
vare  all  reflektionstid  som de  hade.  Deras  planeringstid  som de  hade,  var  ingen 
planering längre utan utgick ifrån reflektionstid kring barnen. De hade även hjälp av 
en loggbok, som var högt sekretessbelagd, där det skrevs om olika situationer som 
förskollärarna tyckte var lite jobbiga. Denna kunde de sedan använda sig av under 
reflektionstiden, för att få syn på förhållningssätt och samvaromönster som behöver 
ändras.

Detta blev till en ny insikt för mig. Ofta har jag tänkt att är det planeringstid, så är det 
viktigast att planera in allting som ska hända och ske på förskolan. Det kan nog lätt 
bli så att barnet glöms bort i det hela då, utan att det blir en verksamhet fylld av en 
massa måsten och krav.

På den andra förskolan använde de sin planeringstid till just att planera in en massa 
olika  aktiviteter.  Johansson  (2011)  skriver  att  förskollärare  ska  planera  utifrån 
individens  intressen,  och  att  det  är  viktigt  att  det  finns  en  flexibilitet  i  de  olika 
lärandesituationerna och miljö. Resultatet i Johanssons studie visar att läraruppdraget 
är unikt på det sättet att arbetet med barns lärande och utveckling sker här och nu, 
och mindre i planerad verksamhet (a.a.).

En förskollärare vid den förskolan uttryckte sig som så att planeringstiden gick för 
fort. Tiden ska enligt denna intervjuperson räcka till att både prata om hela gruppen, 
gå igenom vad som ska göras. Detta blev till ett stressmoment, och att denna tid inte 
riktigt gav vad denna intervjuperson eftersträvade.

Här  blev  det  till  en  insikt  att  visst  kan  det  vara  bra  med  planering  som  är 
grundläggande, så att det finns något att utgå ifrån. Johansson (2011) skriver att det 
är viktigt att det sker en planering utifrån individens intressen (a.a.). Det handlar då 
om  ett  närmande  av  barns  perspektiv.  Detta  är  nog  viktigt  att  tänka  på,  så  att 
verksamheten inte rullar på i samma hjul hela tiden år efter år. Det gäller att kunna 
lägga ifrån sig sin planering och inte fastna där. Som förskollärare handlar det om att 
kunna läsa av barnets olika signaler, och vara flexibel för att kunna ändra sig i sin 
planering. Lyckas man med det ges möjlighet till att skapa en förskola som kan se 
och möta alla barn efter sina behov och förutsättningar. 



Emilson (2008) har i samtliga sina studier funnit att lärares intresse för att närma sig 
barnets perspektiv varit en viktig del i barns fostran, om den ska ha en intersubjektiv 
karaktär.  När  lärare  närmar  sig  barnets  perspektiv  öppnar  det  upp  för  barnets 
delaktighet och inflytande (a.a.). Detta visar att det är viktigt med en planering, där 
man som förskollärare även tar in barnens tankar och idéer ibland. Barnen måste få 
känna sig delaktiga och att  de kan få vara med och bestämma.  För att  detta  ska 
fungera krävs det en reflektion över vad barnen är intresserade av, och vad det finns 
för  önskningar  och  behov  i  barngruppen.  Det  leder  till  att  man  frångår  samma 
planering  år  efter  år,  och  fokuserar  innehållet  i  verksamheten  efter  barngruppen 
istället.

Resultatet i denna studie har sina brister i och med att det bara är två förskolor med i 
denna  studie.  Det  som blev  intressant  var  dock  att  den  förskolan  som lade  sin 
planeringstid åt reflektion upplevde att de lyckades se och möta alla barn efter sina 
behov  och  förutsättningar.  Den  förskolan  som  använde  den  mesta  av  sin 
planeringstid  till  att  just  planera  det  som  skulle  hända  framöver  på  förskolan, 
upplevde att de inte lyckades leva upp till målet.

Betydelsen av arbetslaget samt av stöd utifrån
Bygdeson–Larsson  (2010)  skriver  om  att  viktiga  aspekter  i  organisation  och  i 
arbetslaget  är  att  arbetslaget  kommunicerar  om  olika  tänkbara  tolkningar. 
Förskollärare handlar många gånger efter en tyst kunskap. Denna kunskap behöver 
öppnas  upp  så  att  förskolläraren  kan  reflektera  och  tillsammans  med  arbetslaget 
kommunicera om den (a.a.).

Intervjupersonerna upplevde en trygghet och styrka i arbetslaget. Detta gjorde att de 
vågade gå in i och tyckte att det var viktigt med diskussioner, och att alla fick komma 
till tals. Detta ledde till att man drog mot samma mål. Förskollärarna delade med sig 
av varandras åsikter, och det ledde till nya infallsvinklar. Det var även viktigt att man 
som förskollärare hade gjort upp och var överens om vilka regler som skulle gälla för 
att verksamheten ska fungera.

Detta visar på att är man flera som arbetar med ett barn, går det att hitta mycket hjälp 
där. Det den ena inte ser någon lösning på, kan den andra ha svaret på. I arbetslaget 
är det dock viktigt att man är lyhörd för sin kollegas förslag och inte kör på i sina 
egna hjulspår, om det inte fungerar. Ett arbetslag måste vara så pass öppet, och kunna 
erkänna att  det  här klarar  vi  inte  av att  lösa själva,  utan att  vi  behöver  ha hjälp 
utifrån. Det är för barnets skull förskollärarna är där, och kunna uppmärksamma och 
hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Balldin och Tallberg Broman (2010) visar på att det kan uppstå positiva resultat i 
förskolan  om  det  sker  en  kollektiv  planering  och  kontinuerliga  diskussioner  i 
arbetslaget  i  kombination  med  stöd  ifrån  ledning  och  handledning  utifrån.  Detta 
underlättar och förbättrar arbetet och har positiva effekter på barnens utveckling och 
hälsa (a.a.).

På båda förskolorna fanns det hjälp att  få utifrån i  form av Resursgrupp som de 
kunde ta kontakt med. Det fanns både psykologer och specialpedagoger som kunde 
komma ut och observera och ge tips och råd. Specialpedagogen kan sitta med som 
stöd  vid  diskussioner  inom  arbetslaget.  Det  blir  som  en  handledning  där 
specialpedagogen kan plocka fram idéer, ventilera, ge exempel på lite olika sätt som 
man kan använda sig av i vissa situationer. Detta har säkert en positiv påverkan. Dels 



ser specialpedagogen det hela ur ett annat perspektiv, i och med att den inte hela 
tiden är på förskolan. Specialpedagogen har även mer tid att gå in i observationer och 
studera ett barn närmare för att få syn på vilka specifika behov detta barn har. 

Enligt  Hargreaves  (1998)  kan  de  flesta  lärarna  bara  samarbeta  om  de  har  en 
gemensam grundsyn. Om detta inte råder,  ger en påtvingad handledning uppifrån 
inga resultat (a.a.). Förskollärarna i denna studie upplevde dock att de många gånger 
kunde lösa problemen själva, utan att blanda in Resursgruppen och specialpedagog. 
Detta  visar  på  en  vilja  i  arbetslaget  att  tillsammans  kan  vi  klara  av  detta. 
Kompetensen  hos  förskollärarna  fanns  där,  för  att  kunna  skapa  en  förskola  av 
pedagogisk kvalitet. Samtidigt gick det att förstå att det var en väldigt stor trygghet 
för dem att det fanns ett Resursteam och specialpedagog att vända sig till om det 
skulle krisa. Det som kan vara en nackdel i denna studie när det gäller detta område 
är att det bara har skett intervjuer på förskolor inom samma kommun. Det hade varit 
intressant att se hur det hade sett ut i andra kommuner.

Lutz (2006) skriver om de kontextuella faktorernas betydelse för barnets utveckling. 
De  kontextuella  faktorernas  betydelse  innebär  att  barn  inte  är  egenskaper  och 
beteenden  i  förskolan,  utan  de  blir  och  får  dessa  attribut  i  mötet  med  den 
pedagogiska miljön (a.a.). Specialpedagogen kan hjälpa till med att se vilka brister 
det kan finnas i samspelet och i miljön i förskolan, så att detta kan ändras och vändas 
till  något  positivt.  Förskollärarna  kan  få  verktyg  att  använda  sig  av.  Som 
förskollärare kan man förblindad av det dagliga arbetet på förskolan, så att man inte 
ser vad man behöver ändra på. En av förskollärarna som hade gått utbildning i att 
möta  och  se  alla  barn  i  förskolan  menade  att  det  var  bra  att  få  igång  den 
tankeverksamheten igen.

Sammanfattningsvis kan man se att arbetslaget och stöd utifrån har stor betydelse för 
att leva upp till målet att kunna se och möta alla barn i förskolan. Här kan bollas 
idéer, öppna upp för nya infallsvinklar, hitta nya metoder och strategier att arbeta 
efter.

Förslag på fortsatt forskning
Balldin och Tallberg (2010) skriver om att för det enskilda barnets välbefinnande, 
utveckling och lärande är det viktigt att personal och föräldrar samarbetar. Här kan 
man  som  förskollärare  erbjuda  föräldrarna  att  kontinuerligt  delta  i  förskolans 
verksamhet (a.a.).

Den fortsatta forskningen i denna studie kunde på ett djupare plan belysa och finna 
svar på vilken roll föräldrarna till barnen på förskolan kan ha för att hjälpa till med 
att skapa en förskola som ser alla barn. I denna studie som nu har gjorts kom inte 
föräldrarollen upp så mycket. Det som nämndes var att det var viktigt att ha ett gott 
bemötande till föräldrarna, och att det inte gick att gå vidare till Resursteamet utan 
att ha föräldrarnas tillåtelse. Det blev inte så mycket fokus på hur föräldrarna kan 
hjälpa till . Detta är något som går att forska vidare på, på vilka olika sätt föräldrar 
och förskollärare kan samarbeta för att målet ska gås att nås. Hitta riktiga exempel i 
verkligheten  där  föräldrar  och  förskollärare  tillsammans  har  kunnat  utveckla 
förskolan till att bättre kunna leva upp till målet att kunna hjälpa och stötta alla barn i 
sin utveckling i förskolan.
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Bilagor
Intervjufrågor

Inledningsfrågor: Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat inom 
förskolan?

1. Kan du beskriva för mig hur de ser på barn i förskolan?

2. Vad tänker du på när jag säger barn med avvikande beteende i förskolan? Vad har 
det för innebörd för dig?

3. I förskolan ska personalen arbeta efter förhållningssättet att möta och se alla barn. 
Hur lyckas ni med det?

4. Verksamheten ska sträva mot samma mål, enligt Läroplanen. Hur skapas en 
verksamhet som fångar upp alla barns behov och förutsättningar? Vad krävs?

5. Kan du beskriva fördelar för mig med att alla barn oavsett förutsättningar går 
tillsammans i den vanliga förskolan?

6. Kan du beskriva eventuella nackdelar för mig med att alla barn oavsett 
förutsättningar går tillsammans i den vanliga förskolan?

7. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, finns det ett mål som säger att 
arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 
och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl är i behov av 
särskilt stöd i sin utveckling. Berätta för mig vilka verktyg ni använder för att leva 
upp till detta mål!

8. Erbjuds det fortbildning inom området att se och möta alla barn i förskolan? 
Berätta vad en sådan har gett i så fall?

9. Vilka kompetenser bör en förskolelärare ha för att kunna se och möta alla barns 
behov?

10. Vilka möjliga hinder kan finnas i vardagen på förskolan som på ett negativt sätt 
kan påverka utveckling och förstärka avvikande beteende hos barn?

11. Berätta hur ni gör för att lösa olika situationer som kan uppstå i samband med ett 
förskolebarns avvikande beteende!

12. Vad finns det för experthjälp som ni kan få då ni inte kan få bukt med en 
återkommande negativ situation i förskolan, så ni kan få redskap att forma 
verksamheten på ett bättre sätt?

13. Jag har inga fler frågor. Har du något att tillägga om det som vi har pratat om?
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Följebrev

Hej!

Mitt namn är Josefin Söderberg, och jag läser sista terminen på Lärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Min inriktning är: Barnet, Språket och Miljön i förskola 
och förskoleklass.

Nu skriver jag min C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att uppmärksamma hur 
förskolelärare förhåller sig och anpassar verksamheten för att kunna möta alla barn 
oavsett deras behov och förutsättningar. I min studie kommer jag att intervjua 
förskolelärare på flera olika förskolor inom en och samma kommun. Intervjuerna 
kommer att pågå i ca 30-45 min. Dessa kommer att spelas in, för att det ska bli 
lättare för mig att sammanställa resultatet. I min studie kommer hänsyn att tas till de 
forskningsetiska kraven och jag kommer bland annat att se till att skydda 
intervjupersonernas identitet. Insamlade uppgifter om enskilda personer kommer 
endast att användas i forskningsändamål. Deltagande är självklart frivilligt, vilket 
innebär att intervjupersonerna har möjlighet att när som helst hoppa av 
undersökningen. När jag är klar med min uppsats, kommer inspelningarna att 
raderas.

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna ta kontakt med mig. Ni når mig på:

Telefon: 070-3418618

Mail: js22up@student.lnu.se

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Söderberg

mailto:js22up@student.lnu.se
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