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ABSTRAKT 
Den här studien handlar om hur man som pedagog bemöter och stöttar barn i 

socioemotionella svårigheter.  Studiens syfte är att undersöka vad tre förskollärare och 

en elevassistent anser om hur man som pedagog bemöter barn i socioemotionella 

svårigheter. Studien är kvalitativ och data har samlats in via intervjuer. Resultatet visar 

att utagerande barn är de som syns om märks mest och har därför en tendens till att få 

lärarens uppmärksamhet mer än de inåtvända barnen. Barn med 

koncentrationssvårigheter behöver en miljö där det inte finns mycket saker runt omkring 

dem som kan distrahera dem. För att de lättare ska kunna hålla fokus på undervisningen 

krävs det att man som lärare har funnit barnets intresse och byggt upp 

undervisningsinnehållet och materialet efter detta intresse.  För att stötta barn som är 

utagerande gäller det att inte försöka lösa konflikter som sker direkt utan låta barnet få 

byta miljö och lugna ner sig först. Barn som är inåtvända är tysta och föredrar att visa 

sina känslor genom kroppsspråket istället, de drar sig gärna undan och man ska som 

lärare visa dem att det är okej att de är som dem är, men man kan vägleda dem till ett 

socialare liv tillsammans med sina kamrater, genom att till exempel fråga de andra 

kompisarna om barnet får vara med dem och leka eftersom barnet oftast inte vågar ställa 

den frågan själv.   

Nyckelord: Beteendeproblem, socioemotionella svårigheter, pedagog, lärare, skola, 

förskola, inåtvända, utagerande. 
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1 INTRODUKTION 
 

Jag är nu inne på mitt sista läsår av lärarutbildningen och det är snart dags att ta med 

sig allt som man har lärt sig under dessa 3,5 åren och genomföra det i praktiken. I 

början av det här året valde jag att läsa en kurs om specialpedagogik. När jag läste 

den här kursen insåg jag hur många barn det finns som är i behov av särskilt stöd och 

som inte får detta stöd i tid eller att pedagogerna inte vet hur de ska gå tillväga. Jag 

ville skriva mitt examensarbete om barn i socioemotionella svårigheter för att få en 

djupare förståelse för hur man som pedagog ska stötta dessa barn på bästa sätt. 

Studien kommer både att bearbeta barn i socioemotionella svårigheter i förskolan 

och i skola.  

 

En annan orsak till att jag vill skriva om barn i socioemotionella svårigheter är att jag 

själv när jag var liten var väldigt blyg och tillbakadragen, och känner att man ibland 

glömdes bort av pedagogerna, att man nästan var osynlig i vissa situationer. Bara för 

att man inte krävde uppmärksamhet på ett verbalt sätt som många andra barn betydde 

det inte att jag inte behövde få någon uppmärksamhet. I och med att jag många 

gånger drog mig undan och valde att leka för mig själv och inte med andra barn tror 

jag att de pedagogerna på min förskola tog för givet att jag ville vara ifred och 

ensam. Genom mina egna erfarenheter och när jag har läst om specialpedagogik har 

jag lärt mig att se saker ur olika perspektiv och inte bara anta att det är på ett visst 

sätt.  

 

Greene (2011) skriver att det fortfarande i alltför många skolor finns en bristande 

förståelse för barn med sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Det 

har visat sig att hälften av alla lärare slutar inom sina fyra första år inom yrket, detta 

beror på att lärarna känner sig stressade och en av orsakerna till stressen är barn med 

beteendeproblem och deras föräldrar. Lärarna känner att de inte får det stöd som de 

behöver för att kunna hjälpa krävande elever. American Psychological Association 

har utfört en studie som har visat att nolltolerans som var menat skulle minska 

beteendeproblemen och våldet i skolan istället har haft en motsatt effekt. Teorin om 

att man ska köra på en hård disciplin stämmer alltså inte enligt den här studien. Att 

fortsätta på samma spår som vi alltid har gjort gör att vi bara förlorar allt fler barn. 

Alla de stökiga och krävande barnen vill kunna hantera de sociala, känslomässiga 

och beteende mässiga kraven som ställs på dem i det verkliga livet och i skolan, men 

de vet inte hur man ska klara av dem. Sorgligt nog är det många barn som länge haft 

dessa problem och som har tappat hoppet om att någon vuxen någonsin kommer att 

kunna förstå dem och hjälpa dem. Den största majoriteten lärare känner väldigt djupt 

för sina elever och vill kunna hjälpa dem och stötta dem på bästa sätt, men inser snart 

att deras utbildning inte räcker till för att kunna förstå och hjälpa sina elever. De 

känner att de skulle behöva omfattande hjälp med en del av deras elever och deras 

föräldrar. Många föräldrar som har barn som är i socioemotionella svårigheter 

eftersträvar ett bra samarbete med skolpersonalen men de vet inte riktigt hur de ska 

agera eller gå tillväga. Vägen till att hjälpa barn med sociala, känslomässiga och 

beteendemässiga problem är inte någon enkel uppgift.   

Svensk skolpolitik har historiskt en uttalad intention att skolan ska rymma alla 

barn oavsett begåvning och social tillhörighet och vara "en skola för alla". (Asp-

Onsjö, 2006) 
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Att sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram variation och 

olikheter som någonting positivt och värdefullt är det första steget mot en skola för 

alla. För att få en skola för alla gäller det först och främst att förändringar av attityder 

sker och att allmänheten måste få mer kunskaper om barn i svårigheter. Skolan står 

inför ofantliga förändringar. De nya avtalen och den nya läroplanen ska ge impulser 

till nya funderingar och arbetssätt inom skolan. Skolan måste anpassas till den nya 

tidsålder som vi lever i. Författarna Brodin och Lindstrand vill att de som jobbar i 

skolvärlden ska tänka efter vad det är som gör att de som pedagoger väljer att fatta 

dem beslut som de gör och varför de förhåller sig till ett visst sätt i olika situationer. 

(Brodin & Lindstrand, 2004) 
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2 BAKGRUND 

2.1 Orsaker till socioemotionella svårigheter 

 

Riskfaktorer är faktorer som talar om risken för att det kan gå illa för ett barn. 

Riskfaktorer finns på individ-, grupp-, skol-, familj- och samhällsenlig nivå. 

(Kimber, 2009) Forskning har visat att de individuella riskfaktorerna för utveckling 

av allvarliga beteendeproblem är: temperamentsegenskaper (här avseende 

spänningssökande, impulsivitet, bristande kontroll samt aggressivitet), hyperaktivitet, 

kognitiva svårigheter och problem med den kognitiva informationsbearbetningen. 

(Ogden, 2003) Några andra exempel på riskfaktorer är: koncentrationssvårigheter, 

misslyckanden i skolan, mobbning, att umgås i asociala kretsar, en familj med 

mycket våld, en familj med psykiskt sjuk förälder, en skola där eleverna känner sig 

otrygga och inte trivs, fattigdom och segregation.  En riskfaktor i sig behöver inte 

nödvändigtvis innebära någon större fara, och det är ingen stor risk för framtida 

psykiska problem, men två riskfaktorer leder till en större riskökning, den ökar till 

och med fyrfaldigt. Det är antalet riskfaktorer snarare än vilka de är som bidrar till att 

öka risken till framtida socioemotionella problem. Det är viktigt att man i skolan när 

man jobbar med det förebyggande arbetet att man ser till att riskfaktorerna minskar 

och att tillgången till skyddsfaktorerna ökar. Några exempel på skyddsfaktorer är: 

förmåga att hantera starka känslor, kunna stå emot grupptryck, social och emotionell 

kompetens, fysisk aktivitet, att ha en strukturerad, organiserad fritidsaktivitet, en 

familj med stark sammanhållning och där man har kul tillsammans, god 

kommunikation i familjen, trivas och lyckas i skolan, gå i en skola där man känner 

sig trygg samt att leva i en välfärdsstat. Lärarna måste se till att skolan fungerar för 

alla barnen. (Kimber, 2009) Studier har visat på att förskolan har haft positiva 

effekter i form av bättre skolpresentationer, social anpassning och en lägre förekomst 

av utagerande beteendeproblem hos barnen. Positiva effekter har även påvisats 

senare i vuxenålder. Det har visat sig att den mest gynnsamma effekten får de barn 

som börjar på förskolan när de är 0-12 månader gamla. (Lager, 2006)    

Forskning har inte kunnat visa på vilket samband som finns mellan aggressivitet och 

tillbakadragenhet i tidig ålder samt senare i vuxenlivet, men vi vet att det finns en rad 

faktorer och omständigheter som kan vara orsaken till att aggressiva handlingar sker. 

(Johannessen, 1997) Det beteendeproblemet som framkommer tidigast är barnets 

svårhanterliga temperament, ett problem som ofta först visar sig när barnet har börjat 

gå är hyperaktiviteten. Vid 2-årsåldern eller senare kan man upptäcka aggressivt 

beteende hos barnet, detta sker i takt med att barnets fysiska styrka ökar. (Ogden, 

2003)  

I den vetenskapliga litteraturen är de biologiska faktorerna till beteendeproblem väl 

dokumenterade. Bland markörerna kan vi finna uppmärksamhetssvårigheter, 

impulsivitet och hyperaktivitet. Hyperaktivitet är en egenskap som till en stor grad är 

ärftlig och hyperaktiva barn löper risk för att utveckla beteendestörningar. Om ett 

barn utvecklar ett socioemotionellt problem eller ej beror på den sociala påverkan. 

Det handlar om vilken miljöpåverkan dessa hyperaktiva barn utsätts för och vilka 

åtgärder som sätts in. Det finns gener hos alla barn som gör de sårbara för att 

utveckla oönskade personlighetsdrag eller svårigheter. De flesta klarar sig dock 

undan pga. att de bara har vissa av dessa gener eller för att de inte har blivit utsatta 
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för de riskrelaterade miljöfaktorerna som krävs för att det genetiska materialet ska 

uttryckas. (Ogden, 2003)  

 

2.2 Svårigheter hos barn med socioemotionella 
problem 

2.2.1 Motorisk oro 
 

Johannessen (1997) skriver om olika kännetecken på socioemotionella problem. Det 

första kännetecknet är motorisk oro och hög aktivitetsnivå. Det vill säga att barnet är 

motoriskt oroligt, detta visas exempelvis genom att de hoppar istället för går, de 

sitter sällan stilla utan springer gärna runt, de känner ett behov av att klättra samt att 

de gärna vippar på stolen. Det finns många orsaker till hyperaktivitet och motorisk 

oro, och dessa orsaker är komplicerade.  De flesta motoriska problemen försvinner 

med åldern. Barn som är motoriskt oroliga kan med eller mot sin vilja lätt stöta till 

andra människor eller föremål utan att förstå konsekvenserna av deras motoriska 

utfall. Detta beteende tolkas ofta av omgivningen som att barnet slår eller förstör 

utan att barnet själv tolkar det på det viset. Detta gör att omgivningen också tolkar 

aggressionen som planerad och svarar då med fysiska och verbala sanktioner, som då 

förstärker barnets tendenser och då sätts även basen för ett mönster. Konsekvensen 

blir att eleven placeras gärna i en kategori, ”är elak och aggressiv”, ”ställer alltid till 

med bråk”, ”är en bråkstakare och kan aldrig sitta stilla” osv. Fysiska angrepp och 

motorisk oro är något som avtar med åldern. I en småbarnsgrupp är det inte ovanligt 

att vissa barn slår andra men i en äldre barngrupp är det vanligare att barnen 

använder sig av det verbala språket när de hamnar i konflikt med varandra. 

2.2.2 Koncentrationssvårigheter 
 

Johannessen (1997) menar att ett annat kännetecken är att barnet har 

koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Barn med 

koncentrationssvårigheter kan sällan koncentrera sig på lugna aktiviteter utan de 

distraheras ständigt av andra saker runt omkring dem, och de kan endast fokusera på 

saker som andra i deras närhet sysselsätter sig med. Det är väldigt sällan att ett barn 

med koncentrationssvårigheter inte klarar av att koncentrera sig på någonting alls. 

Att något inte är tillräckligt intressant eller motiverande är oftast skälet till bristen på 

koncentration. Ett annat skäl kan vara att barnet faktiskt protesterar mot att det är 

läraren som försöker bestämma vad det är som hon/han ska koncentrera sig på. Barn 

som inte kan samla uppmärksamheten kring det som läraren bestämmer, får även 

problem med de flesta situationerna i skolan och det kan leda till att barnen får 

inlärningssvårigheter samt socio-emotionella problem. I många situationer är det 

viktigt att kunna koncentrera sig på flera saker samtidigt, för att kunna koncentrera 

sig måste man kunna rikta sina tankar och känslor till uppgiften, utestänga 

ovidkommande stimuli och ha förmågan att kunna starta, hålla fast vid och avsluta en 

uppgift. Ett exempel där det krävs att barnet ska kunna koncentrera sig på flera saker 

är i leken, om barnet bara kan ge sig in i lekens tema kommer det inte sen kunna 

följa med i den sociala utvecklingen av leken. Om barnet istället går in i de sociala 

relationerna förstår då inte lektemat.  
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Bristande uppmärksamhet är ytterligare ett kännetecken och är kopplat till 

koncentrationssvårigheter, och relateras även till bristande impulskontroll enligt 

diagnosen ADHD. När barnet inte får vägledning av en vuxen har barnet svårt att 

kunna fullfölja en påbörjad uppgift och blir lätt distraherad av annat. De yngre 

barnen har svårt för att fullfölja en lekaktivitet, och barnet byter ofta aktivitet och 

handlar utan att tänka sig för. De har även dåligt tålamod och svårt för att vänta. 

Dessa barn har en förmåga att svara impulsivt på en uppgift utan att tänka efter först, 

likadant när det gäller det sociala har dessa barn en tendens till att ta sociala initiativ 

utan att först ta hänsyn till om det passar in i kontexten eller relationen. Att beblanda 

sig i andras lekar, skrika rakt ut eller slå till någon är ett exempel på detta. Det är 

dock svårt att dra gränsen mellan en sund och en osund impulsivitet. (Johannessen, 

1997)   

2.2.3 Kännetecken hos utagerande och inåtvända barn 
 

Socioemotionella problem visar sig också genom att ett barn kan ha en bristande 

förmåga att sätta sig in i och ta hänsyn till andras perspektiv. En del påstår att barn i 

socioemotionella problem är ”egocentriska” och ”skoningslösa” och att de saknar 

medkänsla för andra människor. Detta beror på att dessa barn inte kan sätta sig in i 

andras känslor och situationer, det vill säga de har svårt för att bedöma andras sociala 

och emotionella tillstånd. De har även svårt för att inte sätta sina egna behov först. 

Detta är något som blir lättare för barnen sen med åldern. (Johannessen, 1997) 

De barn som är utagerande stör oftast ordningen i verksamheten och lämnar ibland 

efter sig gråtande kamrater och frustrerande vuxna. De utagerande barnen skiftar 

många gånger mellan att dra sig ur det sociala samspelet och att ta det i besittning på 

egna villkor. Utåt sett ser dessa barn ut att ha både kraft och livsvilja men under 

denna yta finns besvikelser och ledsamhet. Många av dessa barn har svåra 

familjesituationer och tragiska händelser bakom sig, och de har svårt för att hantera 

sina känslor. Antingen håller de känslorna inom sig som inåtvända barn gör eller 

kastar ut alla känslor på samma gång med allra högsta effekt, utan några mellanlägen 

som exempelvis tjurighet och gnäll. De för en ständig kamp med sin omgivning. 

Barn som är aggressiva och utmanande beter sig ofta som om de vore känslomässigt 

självförsörjande och inte beroende av någon annan. Många av dessa barn känner sig 

inte ett med världen utan de känner att de är i en konflikt med den. Andra människor 

har en tendens till att bli motståndare i utagerande barns ögon. Ett utagerande barn 

behöver egentligen mycket närhet men visar inte alltid detta då barnet är rädd för att 

bli besviken. I ena stunden kan barnet söka mycket kontakt men i andra avvisa den. 

(Folkman, 1998) Aggression är något som mobiliserar kroppen och känslolivet. 

Starka känslor är inte bara drivkraften till våldsamma situationer utan också vid 

glädje, engagemang och kreativitet. Aggressiva handlingar som syftar till att orsaka 

andra människor smärta men misslyckas räknas ändå som aggressiva. Det finns 

dessutom många handlingar som leder till smärta exempelvis kirurgiska ingrepp men 

som ändå är socialt accepterade. Inom den sociala inlärningsprocessen tar man därför 

hänsyn när man definierar begreppet aggressivitet till både det skadliga beteendet 

och hur beteendet bedöms socialt. (Johannessen, 1997) För barn som är utagerande 

och som inte får hjälp finns risken för en asocial utveckling. (Folkman, 1998) 

Barn som är aggressiva märks i barngruppen, och genom aggressiva handlingar mot 

andra ser barnet till att pedagogen lägger märke till en. Det är då lätt att man 

glömmer bort de barnen som inte är utåtagerande utan som istället är det motsatta det 
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vill säga tillbakadragna. Barn som istället drar sig undan riskerar att istället få för lite 

uppmärksamhet, utrymme och glöms nästan bort bland ”bråkstakarna”. Ett tecken på 

sociala och emotionella problem är just tillbakadragenhet som kan förstärkas under 

barndomen och i tonåren och sen bli permanenta drag i vuxen ålder. Passiva och 

tillbakadragna barn beskrivs som initiativlösa, de gråter och är rädda för minsta 

utmaning, de vill inte delta i någonting, de tycker inte om förändringar, de 

dagdrömmer och fantiserar, de är föga självhävdade, de har dålig självbild och 

försvinner i gruppen. Beroende på antalet självhävdande utagerande barn i gruppen 

kan dessa barn vara mindre eller mer tydliga i en barngrupp. Barnet drar sig undan 

därför det har ångest och dålig självkänsla, det är vanligt att man tolkar detta som ett 

emotionellt problem. (Johannessen, 1997) Dessa barn säger aldrig emot eller svarar 

på tilltal, utan de nickar och skakar på huvudet istället. Många gånger har de ingen 

status i barngruppen, och blir endast tillfrågade att vara med i leken om något barn 

skulle vara frånvarande den dagen. En del av de inåtvända barnen värjer sig mot 

närhet och ger uttryck av att de vill vara ifred. Dessa barn stänger in sig själva i en 

egen liten värld, de kan t.ex. sitta och leka med lego ensamma i flera timmar. Andra 

inåtvända barn vågar inte sysselsätta sig med saker eller leka utan de väljer att endast 

fokusera på det som skulle göras. Folkman beskriver en liten kille som hade 

traumatiska erfarenheter från ett krig, hela hans kroppsspråk uttryckte rädsla och 

förtvivlan. Han gick omkring och skakade och var helt stel i kroppen. När man 

stänger in sina känslor kan de sätta kroppsliga spår och ibland kan man se på dessa 

barns kroppsspråk ett uttryck av bristtillstånd. De inåtvända barnen har många 

gånger allvarliga känslomässiga svårigheter och lever i bristfällig social situation. 

Det kan hända att de också har medfödda svårigheter, alla dessa barn är i behov av 

stöd från vuxna. Det handlar om att dessa barn har gett upp sitt behov av kontakt 

eller raderat sin identitet. Några av dessa barn är experter på att dölja sina känslor 

men på andra barn är känslorna och det inre kaoset självlysande. I kontakten med 

andra kan många av de inåtvända barnen inte hävda sig alls och de saknar en 

drivkraft till att ha ett socialt samspel med andra. Om de inåtvända barnen inte får 

hjälp att utveckla en bättre överlevnadsstrategi finns det risk för att de utvecklar: 

skolfobier, depression, anorexi, att de får svårt att sätta gränser för sig själva och 

andra, och får svårigheter i relationer överhuvudtaget. (Folkman, 1998) 

 

 

2.3 Samspel 

För de flesta barn innebär förskolan kamrater och gemenskap men det kan också vara 

en plats för utanförskap och ensamhet. Det kan finnas många skäl till varför barn har 

svårt att leka. Några delar av lekens pussel är: de vuxnas närvaro, barnets 

självuppfattning, känslan för lek, samvaro och kamratskap, lekrum och lekro. Varje 

del är nära sammanlänkad med de andra delarna och samtidigt var för sig viktig när 

det gäller utvecklingen av barnens lek. (Folkman & Svedin, 2003) Barn i 

socioemotionella svårigheter har svårt att läsa av andras sociala och emotionella 

tillstånd. Bristen på den sociala känsligheten kan visa sig i hur barn tar hand om, 

tröstar och hjälper andra, hur mycket de låter andra bestämma och i vilken grad de 

klarar av att kompromissa för att det sociala samspelet ska fungera lite smidigare. 

Barn som inte klarar av detta blir tyvärr inga populära lekkamrater och 

samarbetspartners. (Johannessen, 1997) De barn som tar med sig sina sociala brister 

till skolan blir ofta ett sårbart barn. Därför är det angeläget att redan i förskolan se till 
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att barnen får erfarenheter av lek och vänskap. (Folkman & Svedin, 2003) I en 

relation och ett socialt samspel handlar det om att både kunna ge och ta initiativ. Det 

finns barn som gillar att dominera och bestämma men tycker mindre om att lyssna 

eller gå med på andras förslag, detta leder också till att samspelet med andra 

förskolebarn försvåras. Johannessen påpekar dock att det även finns barn som 

föredrar att andra barn eller vuxna bestämmer åt dem och att dessa barn då gärna 

leker med barn som är dominanta. (Johannessen, 1997) I nästan varje barngrupp 

finns det även barn som står bredvid och inte vågar delta, de väntar istället på att bli 

inbjudna i leken. Detta utanförskap är förödande om inte läraren lyckas hitta ett sätt 

som gör att barnet ser lekens magi och ser vad det innebär med att ha kamrater. 

Andra ord för barnens utanförskap är att de är störiga, inte är delaktiga, har låg status 

osv. Nyfikenhet på andra är en förutsättning för social lek, ibland stöter man på barn 

som inte tycks bry sig om sina jämnåriga. De drar sig undan i ensamlek eller pratar 

rakt ut och väntar sig inget svar. Folkman och Svedin tar upp i sin bok ett exempel 

där en pojke inte visste hur man låtsades utan när han lekte katt var han en katt och 

han visste inte hur man skulle gå tillbaka till sitt vanliga jag igen. Han var i sin egen 

värld och kände inget behov av att leka med andra. De finns också de barn som inte 

kan koppla leken till egna erfarenheter. Exempelvis om barnen väljer att leka sjukhus 

och en ska vara doktor och han kan endast bara hänga stetoskopet runt sin hals men 

kan inte komma på någon historia till leken. Detta gör att de andra barnen till slut 

tröttnar och undviker att leka med det barnet. (Folkman & Svedin, 2003)   

 

 

 

2.4 Metoder och åtgärder för att bemöta barn i 
socioemotionella svårigheter 

2.4.1 Specialpedagogik 
 

Specialpedagogisk kunskap framhålls som viktig i Lärarutbildningskommitténs 

slutbetänkande på grund av att man ska kunna möta alla elever, samt att det är ett 

nödvändigt kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av skolans pedagogiska 

arbete. Varje individ har en rättighet att få utbyte av skolan genom att få delta utifrån 

sina unika erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov. Specialpedagogik 

innebär en speciell pedagogik, men i det inryms inte någon innersta mening med just 

vart det speciella består. Det talas ofta om att det används som en särskild pedagogik, 

en sär-pedagogik för sär-skilda elever i sär-skilda behov. (Assarson, 2007)           

Många forskare är eniga om att det specialpedagogiska fältet är komplext, det beror 

på att fältet hämtar sin insikt från ett flertal olika discipliner såsom psykologi, 

sociologi och medicin. Ett annat skäl är att forskningen i sig speglar en verksamhet 

som är svårdefinierad. När den vanliga verksamheten inte räcker till det är då den 

specialpedagogiska verksamheten behövs. Specialpedagogiska åtgärder ska stödja 

och komplettera den ordinarie verksamheten. (Asp-Onsjö, 2006) Det finns tre olika 

perspektiv inom det specialpedagogiska fältet, det ena är det kompensatoriska 

perspektivet och det andra är det kritiska perspektivet och de tredje är dilemma 

perspektivet. Dessa tre perspektiv ligger i grund för olika pedagogiska strategier. 

(Nilholm, 2007)  
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Det kompensatoriska perspektivet innebär att eleven ska kompenseras för sina 

svårigheter. (Asp-Onsjö, 2006) Man identifierar olika typer av problemgrupper för 

att göra detta, genom att man söker efter grundläggande, främst neurologiska och 

psykologiska, processer som kan bidra till en förståelse av gruppens problem samt 

föreslår metoder och åtgärder för att kompensera de problem som individerna 

uppvisat. Den här forskningen baseras i en medicinsk/psykologisk tradition, där 

diagnostisering blir central pga. att forskningen kräver att man kan arbeta med 

grupper som uppvisar samma problem om generell kunskap ska kunna nås. Det råder 

diskussioner om hur man ska kunna avgränsa grupperna från varandra och om 

orsakerna till gruppernas problem osv. (Nilholm, 2007) 

Det kritiska perspektivet syftar till att många ställer sig kritiska till det 

kompensatoriska perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet menar att 

specialpedagogiken är lösningen genom man identifierar barnets brister och tränar 

barnet till att anpassa sig till omgivningens krav, det kritiska perspektivet menar att 

specialpedagogik i denna tappning är en hög grad av irrationell verksamhet. I det 

kompensatoriska perspektivet anser man att skolmisslyckanden är ett patologiskt 

tillstånd hos barnen, differentialdiagnoser är objektiva och användbara, 

specialpedagogisk verksamhet är ett rationellt system som är till fördel för 

diagnostiserade elever och framsteg inom området är en teknologisk-rationell 

process med ständiga förbättringar i diagnostiseringar och undervisning. Det kritiska 

perspektivet motsäger sig alla dessa fyra antaganden. (Nilholm, 2007) 

Det tredje och sista perspektivet är ett perspektiv som inte är lika väletablerat som de 

två första. Dilemmaperspektivet har vuxit fram genom kritik. Nilholm har valt att 

döpa det till dilemmaperspektivet för att det som är centralt antagande i perspektivet 

är att moderna utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman. Ett av 

dilemman i ett utbildningssystem som nämns är att alla elever i någon utsträckning 

ska ges liknande kunskaper och färdigheter, på samma gång ska utbildningssystemet 

anpassas efter att elever är olika, det vill säga har olika intressen, fallenhet, 

erfarenhet osv. Detta gör att det skapas en slags spänning mellan det gemensamma 

och en anpassning till elevernas olikheter. (Nilholm, 2007)   

David Skidmore är en forskare som har tre synsätt (han benämner det även som 

traditioner) när det gäller specialpedagogikens perspektiv. Dessa tre är: psyko-

medicinskt, sociologiskt och organisatorisk synsätt. Den första traditionen är baserad 

på medicinsk och psykologisk forskning och benämns därför psyko-medicinsk. Detta 

synsätt utvecklades under det tidiga 1900-talet, och denna tradition placerar 

problematiken hos det enskilda barnet. (Asp-Onsjö, 2006)   

Det sociologiska synsättet hade en framväxt på 1980-talet och utformades då det 

fanns en oförmåga att fånga komplexitet hos det psyko-medicinska. Här hämtas 

kunskapsbasen i första hand från sociologin. Problematiken förstås här utifrån 

strukturella grunder, och problematiken ligger inte på den enskilde individen utan 

placeras istället på samhällsnivå. Detta synsätt har lett till att skolans personal blev 

medvetna om de negativa stämplingseffekter som diagnoser i vissa fall orsakade. 

Dessutom insåg man riskerna med att ha ett allmänt och ett speciellt 

utbildningssystem. (Asp-Onsjö, 2006) 

Den tredje traditionen, som är den organisatoriska placerar först och främst 

problematiken i skolan och dess organisation. Precis som i det sociologiska synsättet 

förläggs problematiken utanför individen.  Det organisatoriska traditionen hämtar sin 
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förståelse från en funktionalistisk teoribildning och ser skolor som mer eller mindre 

framgångsrika agenter för socialisering av elever. (Asp-Onsjö, 2006) 

2.4.2 Åtgärdsprogram 
 

Det är ingen enkel uppgift att hjälpa barn med sociala, känslomässiga och 

beteendemässiga svårigheter. Det är ett hårt, stökigt och besvärligt arbete, och det 

krävs laginsatser, tålamod och envishet. (Greene, 2011) I SIA – utredningen om 

skolans inre arbete myntades begreppet åtgärdsprogram för första gången. Syftet 

med begreppet var att en förändring av skolans insatser krävdes för att förbättra 

situationen för de barn som är i behov av särskilt stöd. Det tidigare synsättet var att 

det var barnet som skulle anpassa sig till skolan. Här började man också ifrågasätta 

den specialundervisning som var vanligt förekommande under 1970-talet där 

eleverna fick undervisning i särskilda grupper. (Asp-Onsjö, 2006) När man ska 

utarbeta ett åtgärdsprogram åt ett barn i en förskoleklass handlar det inte om att 

skriva om att barnet inte uppnår kunskapskraven då det inte finns några i 

förskoleklassen. Utan åtgärdsprogrammet ska utarbetas för en elev som är i behov av 

särskilt stöd på grund av andra svårigheter som de har i sin skolsituation. I 

programmet ska det framgå vilka barnets behov är, hur dessa ska tillgodoses samt 

hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. När åtgärdsprogrammet utarbetas ska 

både eleven och elevens vårdnadshavare ha möjlighet att delta. Det finns allmänna 

råd om arbetet med att utforma ett åtgärdsprogram som är utfärdat av Skolverket. 

Tecken på att en elev är i behov av särskilt stöd kan vara att eleven vantrivs i skolan, 

har svårt att fungera i barngruppen, har hög frånvaro, drar sig undan eller har ett 

utagerande beteende. Andra kännetecken på barn som är i behov av särskilt stöd är 

att de har koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter eller psykosociala 

besvär. Det är angeläget att skolan har resurser för att kunna tillgodose elevens 

behov, och att man har positiva förväntningar på eleven och bygger på elevens 

förmågor. (Skolverket, 2011) Aktuell forskning har visat att de flesta elever som är i 

behov av ett åtgärdsprogram också har fått tillgång till ett sådant. (Asp-Onsjö, 2006) 

I förskolan finns det inga bestämmelser om åtgärdsprogram. Rätten till särskilt stöd 

gäller dock också även i förskolan. Den som bär ansvaret för att se till så att barnets 

särskilda behov blir tillgodosedda är förskolechefen. Det finns som sagt inget krav på 

att ett åtgärdsprogram ska utföras men vårdnadshavaren ska ha möjlighet att närvara 

vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Alla barn som är i behov av särskilt 

stöd pga. fysiska, psykiska, eller andra skäl ska ges det stöd som deras speciella 

behov behöver. Vilka stödinsatser som ska sättas in bestäms av förskolechefen, 

personalen och barnets vårdnadshavare. Förskolechefens beslut om stödinsatser går 

inte att överklaga. (Skolverket, 2011) Stödinsatserna ser ofta likadana ut oberoende 

av vilken problematik det handlar om. Stereotypa lösningar är vanligt 

förekommande, till exempel att undervisningen sker i mindre grupper med endast ett 

fåtal elever eller i helklass. Stödjande insatser utvärderas dessutom sällan. (Asp-

Onsjö, 2006)  

2.4.3 Samarbete med vårdnadshavare 
 

Kimber (2009) skriver att det först och främst är föräldrarna som kan och känner sitt 

barn bäst. Samarbetet med föräldrarna är viktigt, men det kan kännas som en känslig 

punkt att samtala med dem om barnets socioemotionella svårigheter. Många gånger 
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vägrar föräldrarna förstå och vill inte se svårigheterna som deras barn har, men det 

handlar även ofta om att de inte går med på personalens beskrivning av deras barn. 

Detta pga. att de känner att personalen inte lyssnar på dem och att de känner sig 

hunsade av skolan. Det känns som att det är givet att man som lärare ska lyssna på 

barnets föräldrar men det har visats i studier att barn och föräldrar har väldigt lite 

inflytande när det gäller åtgärder för elever med skolproblem. Det är alltför vanligt 

att skolor redan innan mötet med föräldrarna har pratat ihop sig och att mötet mest 

går ut på att få med föräldrarna utan att höra vad de har för åsikter och kunskaper 

angående deras barn. Då går skolan miste om värdefull information. Vilken 

samtalsmetodik man än använder sig av måste man först ha anammat dess synsätt 

och de teorier som ligger till grund för metodiken. Innan samtalet med föräldrarna 

måste man som pedagog komma fram till vad det är man vill få ut av samtalet, man 

måste också gjort vad man kunnat för att förstå barnets problematik och vad som 

ligger bakom barnets beteende. Det är angeläget att man tar reda på om 

förklaringarna till beteendet är medicinska eller pedagogiska. Man måste även se till 

att ta reda på vad det är för faktorer som ligger bakom barnets beteende, det kan vara 

att man exempelvis märker att barnet bara beter sig på ett visst sätt vid vissa 

gruppsammansättningar. Om så är fallet är det inte barnets beteende som behöver 

förändras utan man måste ändra om i verksamheten. Att gå igenom problematiken 

först i arbetslaget är ett bra sätt att förebereda samtalet på, att prata om eleven med 

de andra lärarna gör att man får hjälp med att diagnostisera och avgränsa. Kimber 

tipsar om att man kan iscensätta ett rollspel med sina kollegor. Det är ett bra 

hjälpmedel som förberedelse inför ett samtal, på det här sättet blir man som lärare 

beredd på att möta olika sorters föräldrar och här gör det inget om man skulle göra 

bort sig. Att ha samtalet i ett klassrum är en dålig idé då föräldrarna kan känna att det 

känns som att de går i skolan vilket inte är meningen. Det bästa är att sitta på stolar i 

en ring, det får gärna inte vara något bord emellan. Man bör undvika att vara för 

många vid samtalet och om en förälder kommer ensam ska man absolut inte vara mer 

än en från skolan. I och med att mötet sker på skolan är det en plats där läraren 

känner sig trygg men föräldern är på okänd mark, därför ska man göra så att det 

känns så oladdat och lite spänt som möjligt. I samtalet bör dessa punkter finnas med: 

avgränsning av problemet, inledning, fokus, lägga tillbaka ansvaret, lyssna aktivt, 

minikontrakt och uppföljning. När man startar samtalet är de första minuterna 

viktiga, det är då man har chansen att göra så att föräldrarna inte känner sig hotade 

eller att samtalet kommer bli obehagligt. Det är bra att starta med att hälsa de 

välkomna och sen fråga hur de upplever att deras barn har det i skolan. Skulle 

föräldrarna känna att de är där för att lärarna ska kunna skuldbelägga dem är det risk 

för att de intar en försvarsposition, det gör att det kan bli svårt att starta ett samarbete 

med dem. Man bör därför poängtera för föräldrarna att man tycker det är svårt att 

hantera och ta upp svårigheterna, man måste visa att det är jag som lärare som har 

problem och det är jag som måste lösa det, så att man inte lägger över det på 

föräldrarna. För att ta reda på orsaker till ett barns beteende kan man behöva hjälp av 

föräldrarna. Ställer man ja eller nej frågor kan det vara komplicerat att ta reda på 

skälen men väljer man istället att ställa öppna frågor leder det till att föräldrarna får 

tänka till och man tillsammans kan komma fram till faktorer som kan spela in i 

barnets beteende. (Kimber, 2009) Åhs tar upp några olika slags frågetyper som man 

kan ta hjälp av. Öppnande frågor som tidigare har nämnts, tidsfrågor t.ex. ”När?”, 

”Hur länge?” ett beteende har pågått. Man kan även ställa processfrågor, ”Vad?”, 

”Hur?”, ”Var?”. Skillnadsfrågor som fokuserar på skillnaden mellan beteenden vid 

olika tillfällen eller under olika omständigheter. Om-frågor som innebär vad man tror 
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skulle hända om en viss situation uppstod. Framgångsfrågor som syftar på om det 

finns omständigheter som inneburit en framgång eller en positiv förändring av något 

slag. Till sist föreslår han att man kan använda sig av undantagsfrågor som berör 

situationer där undantag från vanliga mönster visat sig till exempel vad gäller 

tendenser till aggressivitet och bråk. Resultatet av samtalet som man gemensamt 

kommer fram till med föräldrarna utmynnar i ett detaljerat minikontrakt som är den 

åtgärdsplan som läraren ska arbeta utifrån tillsammans med föräldrarna. Innan 

samtalet avslutas bestämmer man under hur lång tid uppföljningen ska ske, oftast 

brukar det röra sig om två-tre veckor innan man bokar in ett nytt samtal med 

föräldrarna. (Åhs, 1998) 

 

2.4.4 Övriga metoder och åtgärder 
 

Hög personaltäthet har visat sig reducera utagerade problem och ängslan hos barnen, 

även barngruppens storlek är av betydelse och små barngrupper har en tendens till att 

minska beteendeproblemen. 17,2 var det genomsnittliga antalet barn per barngrupp 

år 2004. I början av 1990-talet fanns det i genomsnitt 14 barn per barngrupp. Det 

sker alltså en ökning av antalet barn i barngrupperna. Att använda sig av en 

barncentrerad pedagogik i förskolan har även visats minska beteendeproblem. 

Barncentrerad pedagogik innebär att man lägger fokus på att inlärningen ska 

anpassas efter barnets mognad och att man som pedagog lämnar ett stort utrymme till 

barnets egna initiativ. (Lager, 2006) 

Aggressionshandlingar är ofta obegripliga och meningslösa, för att kunna förebygga 

och stoppa dem krävs det att stödinsatser sätts in tidigt, gärna redan i förskolan. Om 

man tidigt redan i förskoleåldern förebygger och reparerar problem på det sociala 

och emotionella området kan det leda till att barnet ges möjlighet till att välja 

alternativa vägar. (Johannessen, 1997)  

Det är svårt att säga vad som gör att barn med koncentrationssvårigheter kan 

fokusera på vissa saker men har svårare för att kunna uppmärksamma andra. Hon 

menar att orsakerna kan vara olika från individ till individ. Något barn kan 

exempelvis ha svårt att ta muntliga instruktioner, då får man som pedagog anpassa 

undervisningen efter det och hitta andra sätt att förmedla dem på. (Johannessen, 

1997) Om ett barn har svårt att fokusera och slutföra en aktivitet är det viktigt att 

man är närvarande medan barnet genomför aktiviteten. Innan aktiviteten påbörjas är 

det angeläget att visa barnet att den har en början och ett slut. Det gäller att påminna 

barnet hela tiden om att man först genomför en uppgift och sen startar en annan. 

(Folkman & Svedin, 2003) 

När det handlar om att stötta de barn som är inåtvända gäller det som pedagog att 

jobba med att stärka barnets självbild.  

Ett barn behöver inte hela tiden stå med fötterna stadigt på jorden. Om en liten 

flicka vill flyga säger vi inte bara att ”barn flyger inte”. Istället lyfter vi upp 

henne och bär henne ovanför våra huvuden och sätter henne uppe på ett skåp, så 

att hon känner att hon flugit som en fågel till sitt bo (Folkman & Svedin 2003, 

sid 46) 

Genom att bekräfta barnets kompetens och sätta rimliga krav kan man jobba bort 

barnets dåliga självbild och känslan av att han/hon inte duger. Det är viktigt att man 

talar om för barnen att de kan och berömma dem, gör man det ofta börjar även 
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barnen tro på att de kan klara av saker. Det räcker inte endast med att berömma 

barnen utan man måste även visa att man som vuxen tror på dem. Man kan 

exempelvis be barnen göra små ärenden åt en. Detta visar att man har ett förtroende 

för dem och detta förtroende byggs sedan vidare till tillit och barnet känner att den 

vuxna litar på dem. I boken nämner författarna att ett barn har fått vara fadder åt ett 

annat, att få ett sådant förtroende gör att barnet känner sig behövd och hjälpsam, 

samt får träna på att visa omsorg. Många lärare ställer sig frågan, med vilken rätt vi 

försöker modifiera på barns sätt att vara. Borde vi t.ex. inte respektera de barn som 

vill vara i fred och är tillbakadragna? Är det upp till personalen på förskolan att 

avgöra hur social man bör vara? Det gäller att man inte pressar ett barn för mycket, 

och även visa att det är okej att vara som man är.  (Folkman & Svedin, 2003)  

Vissa tillbakadragna barn visar tydliga signaler till de vuxna att de inte vill att de ska 

komma nära eller att de inte behöver någon, eller att de driver till olika vuxna hela 

tiden utan att fästa sig vid någon vuxen. Detta kan bero på att de inte tror att 

förskolans pedagoger har något att ge eller finns till för dem. För att kunna leka med 

andra barn behöver barnen först känna tillit till en vuxen, att som pedagog säga ”kom 

med så leker vi” räcker inte. De splittrade och oroliga barnen behöver en vuxens 

närvaro, även om det bara gäller att närvara i samma rum utan att säga något. För en 

pedagog kan det kännas som att man inte direkt gör något, men för barnet betyder det 

här massor, att man bara visar att man finns där och lägger märke till barnet. Det har 

länge diskuterats om man som pedagog ska delta i leken, svaret på den frågan är att 

det handlar om vilket som är bäst just i varje enskilt fall. För vissa barn räcker det 

med att pedagogen är närvarande medan andra barn behöver den vuxne som 

vägledare samt förebild. Som pedagog bör man ha i åtanke att tänka på att inte gå 

iväg i onödan, t.ex. att man efter maten inte stressar iväg för att duka av utan att man 

sitter kvar vid bordet tills alla barn har ätit upp. (Folkman & Svedin, 2003)   

Inåtvända barn befinner sig lite i sin egen bubbla. Ibland är det svårt att få gensvar 

och då blir det komplicerat för en vuxen att kunna bygga på ett samspel med barnet. 

För att kunna få bättre kontakt med barnet måste den vuxna ta reda på barnets 

intresse. Folkman och Svedin skriver i sin bok om ett exempel där en pojke är väldigt 

innesluten, läraren har märkt att pojken är väldigt intresserad av fordon. Läraren tar 

fasta på det och tar med pojken för att åka spårvagn. Detta blev sedan något speciellt 

mellan dem, en händelse som de kunde prata tillsammans om. Händelsen gjorde att 

de hade börjat knyta ett band. Läraren säger att bandet förstärktes mer och mer, och 

att barnet började hitta på lekar som han ville att läraren skulle delta i. Den här killen 

behövde att läraren tog vara på de små stunderna och tog sig tid till att lägga all 

fokus på honom och att de kunde hitta på aktiviteter själva. Om man som lärare är 

rädd för att närma sig barnet på fel sätt och att barnet ska ta skada, finns det en risk 

att barnet blir någon att handskas med istället för en person att ha samspel med. Det 

finns de barnen som inte syns eller tar plats. Som lärare är det viktigt att man är 

beslutsam att inte låta dessa barn få ”gömma sig”, utan istället lägga mycket fokus 

och uppmärksamhet på dem, visa att de är betydelsefulla. Målet är att hjälpa dessa 

barn till ett socialt samspel med sina kamrater i barngruppen men man måste börja 

genom att se till att barnen får en tillit till de vuxna först. Det är nämligen i själva 

relationen till de vuxna som den sociala leken växer fram. (Folkman & Svedin, 2003)  

Under hela livet har man som människa ett behov av att bli sedd. Anledningen till att 

barn som är utagerande och titt som tätt bråkar brukar vi ofta säga är att dessa barn 

bara vill bli sedda och få uppmärksamhet. Men även de som känner sig osäkra och 

gömmer sig vill också bli sedda, vilket ibland kan glömmas bort. I ett möte med 
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människor finns ögonkontakten, ser vi en spegelbild av negativa saker i människans 

ögon kan detta fastna om det inte finns fler positiva bilder som tar över. Tar det 

negativa över kan barnet känna att det inte duger, att man inte kan och att man inte är 

någon att räkna med. Som lärare är det viktigt att man jobbar med att få ögonkontakt 

med barnet även om han/hon försöker undvika den, för att genom ögonkontakten kan 

läraren visa att hon/han ser barnet och finns där för honom/henne. Barnet behöver 

också träna på ögonkontakten då den är en viktig del av leken, man missar många 

signaler annars och det finns en risk för att man då inte förstår sig på leken. Barn som 

drar sig undan, håller sig för sig själva och leker ensamma går miste om att upptäcka 

nya saker om sig själva, för det är i samspel med andra människor som bilden av mig 

själv får konturer. Att ett barn inte vågar träda in i leken kan bero på att de känner att 

de inte klarar av eller förstår sig på lekens regler, därför är det bra om personalen 

börjar leka med barnet, lite lättare lekar till en början som barnet känner att det klarar 

av. Så småningom kommer barnet att känna sig tryggare och kommer att våga delta i 

lekar med sina kamrater. En del barn har svårt för att hävda sig, de följer bara efter 

och visar ingen egen vilja, vilket gör att de inte bidrar något till leken. Vi kan tycka 

att det är jobbigt att små barn hela tiden ska hamna i konflikter angående en leksak, 

men att de faktiskt kan uttrycka sig genom att säga ”min” är ett tecken på att barnet 

vågar hävda sig och tala om sina behov. Det handlar om att barn måste få vara 

själviska innan de kan lära sig att kompromissa med sina kamrater. Om man inte 

hjälper barn att lära sig att hävda sig och ta plats finns det risk för att barnet i tonåren 

blir väldigt osäker. (Folkman & Svedin, 2003)  

 

 

2.5 Styrdokument 

 

I Lgr11 står det att skolans syfte är att främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Var och en som jobbar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Skolan ska gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med de svaga och utsatta. Skolans uppdrag är att låta varje enskild elev få 

finna sin unika egenart och därigenom kunna vara delaktig i samhällslivet genom att 

ge sitt bästa i ansvarig frihet. Det som ska prägla verksamheten är omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling. I skolan ska ingen diskrimineras pga. kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper ska undervisningen främja elevers fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Lgr 11, skolverket, 2011) 

I Lpfö 98 (reviderad 2010) står det att förskolans verksamhet ska genomföras så att 

den stimulerar och utmanar barnets utveckling. Miljön ska vara innehållsrik, öppen 

och inbjudande. Verksamheten ska ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 

sig och erövra nya kunskaper samt främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet. 
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Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

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. (Lpfö 98, reviderad 2010, sid 5) 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 

sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet. (Lpfö 98, reviderad 2010, sid 9) 
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger bemöter barn i 

socioemotionella svårigheter i förskolan.   

3.1 Frågeställningar 

 

 Hur arbetar pedagoger med barn som har socioemotionella svårigheter? 

 På vilket sätt anser pedagoger att barns socioemotionella svårigheter påverkar 

samspelet med andra barn? 
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4 METOD 
Metoden som jag har valt att använda mig av i detta examensarbete är att intervjua. 

4.1 Metodval 

Med tanke på mitt syfte med studien var det passande att göra intervjuer. 

Intervjustudien gjordes med tre förskollärare som jobbar på en förskola och en 

elevassistent som jobbar på en grundskola. Bell (2006) skriver att man ska ge 

deltagarna i intervjun tillräckligt med information om vad syftet med forskningen är. 

Man har ansvar för att förklara vad undersökningen handlar om och det är bra att tala 

om varför man har valt att intervjua just dem. Det är viktigt att berätta vilka frågor 

som ska ställas och vad man har planerat att använda svaren till. Detta ska inte bara 

formuleras muntligt utan även ges i förväg skriftligt till deltagarna. Detta gör att 

deltagarna får en chans att fundera över sitt deltagande och även möjligheten att 

kunna tacka nej innan då det kan vara svårt att annars göra det mitt under en 

pågående intervju. Risken finns annars att deltagaren kan säga efter intervjun att de 

inte vill att svaren ska användas. En fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. 

Just för att man som intervjuare kan följa upp idéer, utforska svar samt gå in på 

motiv och känslor som det inte går att göra genom enkätundersökningar. Dessutom 

måste man ta svaren på enkätfrågorna som de är man kan ej ställa följdfrågor som 

man kan under en intervju, genom följdfrågor kan svaren fördjupas och utvecklas. 

Åhs (1998) skriver att meningen med en intervju är att en pratar och en lyssnar. Den 

som talar släpps fram och blir sedd. Det viktigaste är att aldrig avbryta den som 

pratar, och man kan innan man ska ha den ”riktiga” intervjun träna att intervjua 

andra människor för att träna på att behärska sig och inte gå in i samtalet med sina 

egna åsikter och erfarenheter. Att lyssna aktivt under intervjun underlättar att sen 

kunna ställa följdfrågor. Det är bra att använda sig av så kallade processfrågor, dessa 

är ”vad”, ”var”, ”när”, ”hur länge” och ”varför”. ”Varför” bör man dock undvika i 

konfliktsammanhang då den frågan kan upplevas vara hotande, det leder snarare till 

försvarstänkande istället för öppenhet. Jag följde Bells råd och gav intervjudeltagare 

information om vad intervjun skulle handla om i missivbrevet som de mottog. Under 

intervjun var jag en aktiv lyssnare och avbröt aldrig, utan väntade medan de 

besvarade frågan och ställde sen följdfrågor.        

4.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra människor som jobbar med pedagogik inom förskola 

och skolan. Den första deltagaren är 59 år gammal och har jobbat som förskollärare i 

37 år. Den andra deltagaren är 49 år, hon är också utbildad förskollärare och har 

jobbat i förskola i 29 år. Den tredje deltagaren är 59 år, och har jobbat som 

elevassisten i 28 år på en grundskola med barn i 7-12 år. Den fjärde är utbildad som 

förskollärare och är 45 år och har jobbat inom skolan i 15 år. Jag ville intervjua två 

pedagoger i en förskola som jag tidigare har arbetat med då jag har sett att de har en 

stor specialpedagogisk kompetens, och jag lärde mig mycket av dem under den 

perioden som tillbringades i deras verksamhet. Jag ville få ner i skrift de kunskaper 

som jag visste att de hade för att jag trodde att deras många års erfarenhet skulle 

kunna hjälpa och ge råd till nyexaminerade lärare och även lärare som har jobbat 

flera år inom yrket. De andra två deltog i studien för att jag ville få med en 

elevassistents perspektiv, och en förskollärares perspektiv som inte jobbar på samma 

förskola som de andra två.   
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4.3 Genomförande 

Inför intervjuerna kontaktades de eventuella deltagarna via mail, där bifogades ett 

missivbrev. I missivbrevet förklarades syftet med intervjuerna och min studie, att 

deras namn inte skulle användas i studien, förklarade varför jag önskade att just dem 

skulle medverka i min studie och att det var frivilligt att delta. Därefter frågade jag 

om det fanns ett intresse att ställa upp på att bli intervjuad angående att jobba med 

barn i socioemotionella svårigheter. Intervjutillfällena skedde på lärarnas 

arbetsplatser, i ett avskilt och ostört rum, i en lugn miljö som lärarna är vana vid.  

Alla intervjuerna tog nästan 30 min.  

 

4.4 Intervjufrågor 

Det finns några huvudregler när det gäller intervjufrågor: ställ inga ledande frågor, 

inte ha några outtalade förutsättningar, ställ en fråga i taget och inga värderande 

frågor. (Bell, 2006) Jag försökte följa dessa huvudregler, och intervjufrågorna består 

först av några bakgrundsfrågor för att få kännedom om deltagarnas utbildning och 

erfarenheter. Därefter består intervjun av frågor som rör studiens syfte. De 

frågeställningar som använts i föreliggande examensarbete är: 

Bakgrundsfrågor: 

 

Din ålder? 

Kön? 

Antal arbetsår? 

Utbildad som? 

 

Intervjufrågor om barn i socioemotionella svårigheter  

 

1. Vilket anser du vara vanligast förekommande, utagerande eller inåtvända 

barn? 

2. Varför tror du att det är så? 

3. Tycker du att man som personal ska tillåta ett barn få vara blyg och hålla sig 

undan kamratkontakt? 

4. Ett barn med koncentrationssvårigheter, hur fångar man det barnets intresse? 

5. Hur möter man bäst som pedagog ett barn som är utagerande? 

6. Hur möter man bäst barn som är inåtvända? 

7. Hur samtalar man med föräldrarna om barnets socioemotionella svårigheter? 

8. Kan man se några genusskillnader? 

9. Hur stärker man barnets självbild? 

10. Har barngruppens sammansättning/storlek någon betydelse för barn i 

socioemotionella svårigheter? 

11. Tror du att problemet mest beror på faktorer hos barnet själv eller dess 

familj? (arv eller miljö) 

12.  Kommer du på några övriga åtgärder eller metoder som man kan använda sig 

av som pedagog för att stötta barn i socioemotionella svårigheter? 
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4.5   Analys 

När man är klar med intervjun ska man kritiskt granska det resultat som man har fått 

fram. Man bör fråga sig om de svaren man har fått fram varit passande för studiens 

syfte och frågeställningar. (Bell, 2006) Efter genomföringen av intervjuerna gick jag 

igenom mina anteckningar och granskade kritiskt alla intervjuer. Jag ansåg att många 

av intervjusvaren gick att relatera till mina frågeställningar och kunde besvara dem.   
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5 RESULTAT 
Alla fyra lärarna var överens om att de upplevde att det finns fler barn som är 

utagerande än det finns barn som är inåtvända. Orsaken till detta trodde de berodde 

på att det egentligen finns lika många inåtvända barn bara att de inte märks lika 

tydligt. Utagerande barn tar mer plats, syns och hörs mer och får på så sätt 

automatisk mer uppmärksamhet. Det blir lätt att de inåtvända drar sig undan och bara 

”hänger med”.  

Det man ser mest förekommande är utagerande barn. Genom åren som jag har 

jobbat som förskollärare så brukar tyvärr de inåtvända barnen inte våga utmärka 

sig. Det beror oftast på dålig självkänsla där de inte vågar träda fram. Dessa barn 

är rädda för att göra bort sig inför kompisarna t.ex. bli retade och inte få vara 

med leken och vid andra sammanhang.  

5.1 Hur arbetar pedagoger med barn som har 
socioemotionella svårigheter?  

5.1.1 Barn med koncentrationssvårigheter 

För att stötta barn med koncentrationssvårigheter nämnde alla fyra att de tycker det 

är en bra idé att man tar reda på barnets intressen och sen brukar de bygga vidare på 

dessa intressen. Handlar det om äldre barn som går i skolan tipsade de om att de 

exempelvis brukar byta ut skolmaterialet och istället gör mattetal som endast handlar 

om barnets intresse. Att kunna skärma av och ha egna bänkar kan vara av stor 

betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Även att man ser till att det inte är 

mycket saker runt omkring i klassrummet då det kan distrahera och då blir det svårt 

för barnet att kunna fokusera på bara en sak. Elevassistenten sa att ett barn med 

koncentrationssvårigheter måste få slutföra sin påbörjade uppgift, och helst utan 

några avbrott. Även om klockan slår tio och det egentligen är rast är det 

betydelsefullt att man som pedagog sitter kvar med barnet och låter barnet få slutföra 

aktiviteten. Elevassistenten säger att ett barn med koncentrationssvårigheter behöver 

ha allting förberett, och vill veta vad som händer och när, de gillar inte när det händer 

oväntade saker. Därför brukar elevassistenten på deras skola göra ett eget schema på 

vad som sker under skoldagen, handlar det om yngre barn brukar de få ett 

bildschema istället. Att belöna barnet när de har slutfört något är viktigt, då 

förtydligar man barnets framgångar och visar barnet att det faktiskt klarar av saker 

som de själva inte inser. När det gäller i förskolan och yngre barn är det viktigt att 

man väljer rätt placering för barnet i samlingarna säger förskollärarna, en bra idé 

tycker dem är att man sätter barnet bredvid sig. För att fånga barnets fokus brukar de 

hålla ögonkontakt med barnet, lägga handen på barnets axel emellanåt och de 

anpassar samlingen efter barnets behov. Vissa barn klarar inte av att sitta i en ring 

bland många andra barn, då kan barnet istället få sitta lite vid sidan av vid deras 

samlingar. En av förskollärarna poängterar dock att det måste vara självvalt av 

barnet, det är i så fall barnet som går undan och inte förskolläraren som säger åt 

barnet att sitta utanför ringen för det vore att peka ut barnet inför de andra. Ett annat 

sätt att fånga barnens intresse är att låta de vara delaktiga, de låter barnen få vara 

med och bestämma vad de vill göra på exempelvis samlingarna, och ger dem 

valmöjligheter.  
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5.1.2 Utagerande barn 

För att stötta de barn som är utagerande på bästa sätt berättade mina intervjudeltagare 

att om det uppstår mycket konflikter brukar de tänka på att inte tjata på barnet utan 

istället lösa det på ett bra sätt för båda parterna i konflikten. De upplever att det är 

mest effektivt att inte prata med barnet direkt när en konflikt eller ett raseriutbrott 

uppstår utan det är bättre att först få låta barnet gå undan och få byta miljö, och sen 

prata och försöka lista ut orsakerna till beteendet. För att man ska kunna förhindra att 

dessa situationer uppstår gäller det att man ligger steget före, man måste tänka på vad 

det är som kan utlösa ett visst beteende, och försöka undvika att barnet sätts i de 

situationerna som barnet inte klarar av att hantera. En förskollärare nämnde hur 

viktigt det är med samarbetet med föräldrarna. Att de tillsammans brukar jobba ihop 

ett åtgärdsprogram och kommer överens om gemensamma gränssättningar som ska 

gälla både i skolan och i hemmet.  

En förskollärare nämner att det finns många metoder för att stötta barn i 

socioemotionella svårigheter. Art, lip (LösningsInriktadPedagogik), ICDP är bara 

några av de som finns tillgängliga. Hon säger att hon dock upplever att dessa 

metoder ofta är inriktade på de barn som är utagerade. Hon kan inte minnas att hon 

gått på någon kurs som haft lika stor fokus på de inåtvända, de barnen glöms ofta 

bort.  

 

5.1.3 Barn som är inåtvända 

När det gäller de barn som är inåtvända tycker pedagogerna att det är betydelsefullt 

att man visar att man ser dem och pratar med dem. Två pedagoger nämner att en del 

barn som är tillbakadragna pratar inte mycket men det går att läsa av vad barnet 

behöver genom barnets kroppsspråk. Pedagogerna tycker att det är viktigt att tänka 

på att man inte pressar barnet för då kan de andra barnen också börja sätta press. Om 

man ser att ett barn av olika anledningar inte klarar av en aktivitet i verksamheten 

brukar pedagogerna byta aktivitet istället för att tjata på barnet och försöka tvinga 

fram något som barnet inte är bekväm med.  

Alla intervjudeltagarna nämner att genom berömma barnet och ta tillvara på barnets 

positiva egenskaper och uppmärksamma dessa stärker man barnets självbild. Ett barn 

i socioemotionella svårigheter är i behov av positiv feedback. Barn i 

socioemotionella svårigheter har ofta dåligt självförtroende därför tycker 

pedagogerna att man ska fokusera på framstegen och som lärare uppmärksamma 

dessa steg.  

Barn vill alltid göra rätt, men har inte alltid förmågan till det. 

En av förskollärarna tipsade om att man kan ha drama med barnet, genom drama får 

barnet en starkare självkänsla och kan vid senare tillfällen våga träda fram i en 

grupp.   

 

5.1.4 Barngruppens storlek 

Alla var överens om att barngruppens storlek och sammansättning har betydelse för 

barn i socioemotionella svårigheter. De anser att det bästa är att ha så små grupper 

som möjligt.  De har upplevt att vissa barn i socioemotionella svårigheter kan ha 
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svårt för att lära sig namnen på de andra barnen i större grupper och svårt för att 

känna igen dem, de är rädda för att de andra barnen ska märka detta och håna dem. 

Något som pedagogerna även lagt märke till är att många tillbakadragna barn vågar 

inte prata i stora grupper. Det som pedagogerna nämner kan vara positivt med större 

grupper är att det då finns flera förebilder, förebilder är något som de anser är vikigt 

för barnens utveckling.    

Speciellt ha tid för dessa barn och möjlighet att jobba med dom på ett 

ansvarsfyllt sätt. Kunna stärka deras självförtroende tar tid men om viljan finns 

hos oss pedagoger så finns det olika redskap och verktyg att använda sig av. Det 

viktigaste av allt är att få barnen att känna tilltro till dig som person då kan de 

våga ta för sig. 

5.1.5 Samarbete med vårdnadshavare 

 Alla pedagogerna var överens om att för barnets bästa gäller det att vara rak, öppen 

och ärlig mot föräldrarna. Två av förskollärarna förklarade att de brukar att ett samtal 

med föräldrarna några veckor efter inskolningen på förskolan. Man bjuder in 

föräldrarna i samtalet genom att de först beskriva sitt barn via frågor och får berätta 

om hur barnet upplever dess vardag på förskolan. Därefter berättar förskollärarna om 

hur de ser på barnets situation och tar upp vardagliga händelser som exempel. Dessa 

två förskollärare berättar att de sällan har varit med om att föräldrarna och 

pedagogerna har olika bild av barnet. Det underlättar ett framtida samarbete med att 

arbeta fram ett åtgärdsprogram tillsammans. En lärare upplever att många föräldrar 

säger att de inte ser samma beteende hemma som läraren berättar under samtalet att 

de har sett i skolan.  

Man ska vara ärlig och tala om att under tiden barnet har gått hos oss så har vi, 

observerat att barnet har ett avvikande beteende som vi jobbar med. Och hur 

föräldrarna förhåller sig till detta. Sen kan man tillsammans med föräldrarna göra 

upp en handlingsplan som är bäst för just detta barn. Då kan man nå bästa 

resultat för barnets bästa. 

 

5.2 På vilket sätt anser pedagoger att barns 
socioemotionella svårigheter påverkar 
samspelet med andra barn? 

 

Barn som är inåtvända har oftast svårt för sociala relationer nämner alla 

pedagogerna. De anser att de ofta brukar vara för sig själva och att de inte har en 

stark personlighet, det gör då att de inte vågar träda fram och ta för sig som de andra 

barnen gör. De flesta av dessa barn har aldrig fått känna en tillhörighet i en grupp. En 

pedagog säger att det försvårar situationen när dessa barn är rädda att göra fel. Alla 

pedagogerna var överens om att man ska låta ett barn få vara blygt i och med att det 

är en del av barnets personlighet men att man får tillåta det till en viss gräns.  

Ja kan tycka att ett barn har all rätt att vara blyg. Men som pedagog så skulle jag 

inte tillåta och kunna se att barnet hamnar i ett utanför kamratskap, om inte 

barnet själv väljer att gå därifrån av egen vilja. Som pedagog skall man alltid 

finnas där för barnens bästa och inte blunda om ett barn visar ett avvikande 

beteende. Det är en skyldighet och åtagande vi har att följa. 

De ansåg att social kompetens är något som varje barn bör ha i sin ryggsäck när de 

börjar skolan. En förskollärare poängterade att det är förskolan som lägger grunden, 
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därför är det viktigt att hjälpa barnet till att få en social kompetens genom träning 

och på så sätt får de lära sig att umgås med andra. Om man ser att ett barn inte 

utvecklas inom det sociala måste man stötta barnet, men absolut inte pressa. Man 

brukar märka tydligt på barnets kroppsspråk när det blir för mycket och att man som 

pedagog måste backa. Pedagogerna jobbar därför på att finna en bra balans mellan att 

stötta och inte vara för intensiv. Pedagogerna brukar se till att barnet känner sig trygg 

först i en situation innan de går vidare till nästa steg. En del barn vågar inte själva 

fråga om de får var med i en lek. Här brukar pedagogerna kliva in och försöka få 

med barnet i leken genom att fråga de andra barnen om de kan gå och bjuda in barnet 

i leken. En av lärarna tycker att det ändå är viktigt att man respekterar barnets val av 

ensamhet, men att man först då verkligen måste se till att barnet absolut inte far illa 

av ensamheten, och att barnet trivs på förskolan/skolan. Pedagogerna upplever att 

många barn som är tillbakadragna inte klarar av att vara i centrum. De kan tycka att 

det är kul att kolla på charader men inte att vara med. Då brukar pedagogerna se till 

att skapa situationer där barnet inte behöver stå i centrum ensam men att barnet ändå 

blir delaktig. Ingen av intervjudeltagare valde att ta upp hur utagerande barns 

beteende påverkar deras sociala samspel med andra barn utan de la fokus på de 

inåtvända barnen när de besvarade frågan.   
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6 DISKUSSION 

6.1 Hur arbetar pedagoger med barn som har 
socioemotionella svårigheter?  

Alla samtliga lärare är under intervjuerna överens om att de upplever att det finns fler 

barn som är utagerande än det finns barn som är inåtvända. Orsaken till detta är att 

de tror att det egentligen finns lika många inåtvända barn bara att de inte märks lika 

tydligt. Utagerande barn tar mer plats, syns och hörs mer och får på så sätt 

automatisk mer uppmärksamhet. Det blir lätt att de inåtvända drar sig undan och bara 

”hänger med”. Johannessen (1997) skriver att barn som drar sig undan riskerar att få 

för lite uppmärksamhet, utrymme och de glöms nästan bort bland ”bråkstakarna”. 

Passiva och tillbakadragna barn beskrivs som initiativlösa, de gråter och är rädda för 

minsta utmaning, de vill inte delta i någonting, de tycker inte om förändringar, de 

dagdrömmer och fantiserar, de är föga självhävdade, de har dålig självbild och 

försvinner i gruppen. Beroende på antalet självhävdande utagerande barn i gruppen 

kan dessa barn vara mindre eller mer tydliga i en barngrupp.  

För att stötta barn med koncentrationssvårigheter nämner alla fyra pedagoger att man 

ska ta reda på barnets intressen och sen bygga vidare på det. Något som även 

Folkman och Svedin (2003) håller med om. Pedagogerna anser att när man har hittat 

något som barnet brinner för ska man ta tillvara på det och spinna vidare på intresset, 

och anpassa förskolans/skolans vardag efter det intresset, hitta på aktiviteter som är 

relaterade till det. Det gör att det är något som barnet har lättare att fokusera på och 

dessutom är det något som barnet känner sig trygg med. Elevassistenten anser att ett 

barn med koncentrationssvårigheter måste få slutföra sin påbörjade uppgift, och helst 

utan några avbrott. Även om klockan slår tio och det egentligen är rast är det 

betydelsefullt att sitta kvar med barnet och låta barnet få slutföra aktiviteten. Ett barn 

med koncentrationssvårigheter behöver ha allting förberett, och vill veta vad som 

händer och när, de gillar inte när det händer oväntade saker. Folkman och Svedin 

(2003) skriver att det är viktigt att man visar för eleven att uppgiften har en början 

men även ett slut och att uppgiften måste avslutas innan något nytt påbörjas. Det är 

även betydelsefullt att man som lärare hela tiden är närvarande när eleven ska utföra 

uppgiften.  

 

Johannessen (1997) anser att aggressionshandlingar ofta är obegripliga och 

meningslösa, för att kunna förebygga och stoppa dem krävs det att stödinsatser sätts 

in tidigt, gärna redan i förskolan. Om man tidigt redan i förskoleåldern förebygger 

och reparerar problem på det sociala och emotionella området kan det leda till att 

barnet ges möjlighet till att välja alternativa vägar. Intervjudeltagarna menar att det 

är viktigt när en konflikt uppstår att man inte tjatar på barnet som startat konflikten 

utan istället jobbar på att lösa det på ett bra sätt för båda parterna i konflikten. Det är 

mest effektivt att inte prata med barnet direkt när en konflikt eller ett raseriutbrott 

uppstår utan det är bättre att först få låta barnet gå undan och få byta miljö, och sen 

prata och försöka lista ut orsakerna till beteendet. För att man ska kunna förhindra att 

dessa situationer uppstår gäller det att man hela tiden ligger steget före, man måste 

tänka på vad det är som kan utlösa ett visst beteende, och försöka undvika att barnet 

sätts i de situationerna som barnet inte klarar av att hantera. 

När det gäller de barn som är inåtvända är det betydelsefullt att man visar att man ser 

dem och pratar med dem. En del barn som är tillbakadragna pratar inte mycket men 
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det går att läsa av vad barnet behöver genom barnets kroppsspråk. Folkman (1998) 

skriver att när barn stänger in sina känslor kan det sättas kroppsliga spår och ibland 

kan man se på dessa barns kroppsspråk ett uttryck av bristtillstånd. Några av de 

inåtvända barnen är experter på att dölja sina känslor men på andra barn är känslorna 

och det inre kaoset självlysande. Förskollärarna berättar under intervjun att vi inte får 

pressa barnet för då kan de andra barnen också börja sätta press. Ser man att ett barn 

av olika anledningar inte klarar av en aktivitet, byt då aktivitet istället för att tjata på 

barnet och försöka stressa fram något som barnet inte är bekväm med. Folkman och 

Svedin (2003) nämner också att man inte bör pressa dessa barn utan visa att de duger 

som de är. Vidare skriver dem att när det handlar om att stötta de barn som är 

inåtvända gäller det som pedagog att jobba med att stärka barnets självbild. Genom 

att bekräfta barnets kompetens och sätta rimliga krav kan man jobba bort barnets 

dåliga självbild och känslan av att han/hon inte duger. Det är viktigt att man talar om 

för barnen att de kan och berömma dem, gör man det ofta börjar även barnen tro på 

att de kan klara av saker. Det räcker inte endast med att berömma barnen utan man 

måste även visa att man som vuxen tror på dem. Pedagogerna säger att man genom 

att berömma barnet och ta tillvara på barnets positiva egenskaper och 

uppmärksamma dessa stärker man barnets självbild. Ett barn i socioemotionella 

svårigheter är i behov av positiv feedback. Barn i socioemotionella svårigheter har 

ofta dåligt självförtroende därför bör man fokusera på framstegen och som lärare 

uppmärksamma dessa steg.  

Samtliga pedagogerna är överens om att för barnets bästa gäller det att vara rak, 

öppen och ärlig mot vårdnadshavarna. Några av förskollärarna brukar ha ett samtal 

med föräldrarna några veckor efter inskolningen på förskolan. Man bjuder in 

föräldrarna i samtalet genom att de först beskriva sitt barn via frågor och får berätta 

om hur barnet upplever dess vardag på förskolan. Därefter berättar förskollärarna om 

hur de ser på barnets situation och tar upp vardagliga händelser som exempel. 

Kimber (2009) skriver att gå igenom problematiken först i arbetslaget är ett bra sätt 

att förebereda samtalet på, att prata om eleven med de andra lärarna gör att man får 

hjälp med att diagnostisera och avgränsa. Hon anser också att när man startar 

samtalet är de första minuterna viktiga, det är då man har chansen att göra så att 

föräldrarna inte känner sig hotade eller att samtalet kommer bli obehagligt. Det är bra 

att starta med att hälsa de välkomna och sen tycker hon det är en bra idé precis som 

mina intervjudeltagare att fråga hur de upplever att deras barn har det i skolan.  

 

6.2 På vilket sätt anser pedagoger att barns 
socioemotionella svårigheter påverkar 
samspelet med andra barn? 

Johannessen (1997) skriver att barn i socioemotionella svårigheter har ofta svårt att 

läsa av andras sociala och emotionella tillstånd. Folkman och Svedin (2003) nämner 

att det finns de barn som står bredvid och inte vågar delta, de väntar istället på att bli 

inbjudna i leken. Detta utanförskap är förödande om inte läraren lyckas hitta ett sätt 

som gör att barnet ser lekens magi och ser vad det innebär med att ha kamrater. 

Nyfikenhet på andra är en förutsättning för social lek, ibland stöter man på barn som 

inte tycks bry sig om sina jämnåriga. De drar sig undan i ensamlek eller pratar rakt ut 

och väntar sig inget svar. Intervjudeltagarna berättar att barn som är inåtvända har 

oftast svårt för sociala relationer. De säger även att de barnen ofta brukar vara för sig 

själva och att de inte har någon stark personlighet, det gör att de inte vågar träda fram 
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och ta för sig som de andra barnen gör. De flesta av dessa barn har aldrig fått känna 

en tillhörighet i en grupp. Det försvårar den sociala situationen när dessa barn också 

har en rädsla för att göra fel i olika sammanhang. En del barn vågar inte själva fråga 

om de får var med i en lek. Här får man som lärare kliva in och försöka få med 

barnet i leken genom att fråga de andra barnen om de kan gå och bjuda in barnet i 

leken. En av lärarna tycker att det ändå är viktigt att man respekterar barnets val av 

ensamhet, men att man först då verkligen måste se till att barnet absolut inte far illa 

av ensamheten, och att barnet trivs på förskolan/skolan.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Genom mitt metodval anser jag att jag har fått relevanta svar på det som jag ville 

undersöka med studien. Mina forskningsfrågor blev besvarade och till dessa svar har 

jag kopplat och relaterat det till litteraturen. Bland svaren i resultatet kan man se ett 

mönster. Jag tycker intervjuerna har gått över förväntan då jag inte har någon tidigare 

erfarenhet av att genomföra en intervjustudie. Dock krävs det att man genomför en 

intervjustudie många gånger för att den ska kunna utföras på ett professionellt sätt 

tror jag. I efterhand har jag kommit fram till att det hade varit en fördel om man hade 

haft tid och möjlighet att intervjua flera pedagoger just för att samla in ännu mer råd 

om hur man kan bemöta barn i socioemotionella svårigheter.     

6.4 Studiens relevans för min kommande yrkesroll 
som förskollärare 

Genom att arbeta med den här studien har jag fått en fördjupad förståelse för hur man 

stöttar barn i socioemotionella svårigheter, både barn som är utagerande och 

inåtvända. Under mina framtida år som förskollärare kommer jag att ta med mig de 

råd som studien tar upp när det gäller att underlätta dessa barns vardag i förskolan. 

Om ett barn har koncentrationssvårigheter ska jag ha i åtanke att ta reda på barnets 

intresse och bygga min undervisning utifrån det intresset för att fånga barnets fokus. 

Jag har nu med mig grunderna i hur man för ett bra samtal med vårdnadshavare, 

vilket jag anser är viktigt att man har eftersom kontakten med föräldrar är 

betydelsefull då det är de som känner sitt barn bäst. Jag kanske i min yrkesroll 

kommer träffa på barn som är utagerande, som förskollärare vet jag nu att en bra idé 

är att försöka undvika att barnen sätts i de situationer som utlöser t.ex. ett 

raseriutbrott och om barnen ändå hamnar i dessa situationer att man då ska vänta lite 

med att prata ut om det som hände istället för att försöka lösa situationen direkt. I 

min framtida verksamhet kan det finnas barn som är inåtvända, det viktiga är att inte 

pressa dessa barn. Utan man bör visa dem att det är okej att vara den dem är, dock 

ska de inte behöva leva i ensamhet bara för det. Jag kommer ha i åtanke att visa dem 

att jag som förskollärare ser dem och även göra mitt bästa för att dessa barn ska 

känna sig mer trygga och öppna med sina kamrater, både när det gäller exempelvis i 

leken och under samlingar, samt se till att barnen inte drar sig undan för mycket.       
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Bilaga 1  

Missivbrev 

Bakgrund och syfte 
Jag är nu inne på mitt sista läsår av lärarutbildningen och det är snart dags att ta med 

sig allt som man har lärt sig under dessa 3,5 åren och genomföra det i praktiken. I 

början av det här året valde jag att läsa en kurs om specialpedagogik. När jag läste 

den här kursen insåg jag hur många barn det finns som är i behov av särskilt stöd och 

som inte får detta stöd i tid eller att pedagogerna ibland inte vet hur de ska gå 

tillväga. Jag ville skriva mitt examensarbete om barn i socioemotionella svårigheter 

för att få en djupare förståelse för hur man som pedagog ska stötta dessa barn på 

bästa sätt. Barn i socioemotionella svårigheter kan antingen visa detta genom att vara 

inåtvända eller utagerande. Utagerande barn har ofta koncentrationssvårigheter, svårt 

för att sitta stilla, kan vara känslig för förändringar, svårt att komma överens, svår att 

få kontakt med och har svårt att följa gruppen samt anpassa sig. Inåtvända barn är 

ofta passiv i förhållande till andra, går sin egen väg, känslig för förändringar, 

antingen underaktiv eller överaktiv, svår att få kontakt med och har svårt att anpassa 

sig och följa gruppen. Syftet med min studie är att se hur pedagoger bemöter barn i 

socioemotionella svårigheter i förskolan och i skolan.  

 

Förfrågan om deltagande 

Jag skulle gärna vilja intervjua er angående barn i socioemotionella svårigheter då ni 

har många års erfarenhet av att jobba som pedagog. När jag har haft VFU i er 

verksamhet har jag lärt mig massor av er och är övertygad om att ni skulle vara ett 

stort bidrag till min studie.   

 

Hur går studien till 

Jag har valt intervju som metodval till min studie. Det innebär att jag kommer via en 

intervju ställa några frågor till er angående barn i socioemotionella svårigheter, om 

barn som är inåtvända och utagerande.  

 

Hantering av data och sekretess 

Ert namn kommer inte att användas i studien. Det som kommer nämnas är din ålder, 

kön och hur många år du har arbetat som pedagog.  

 

Hur får jag information om studiens resultat 

När examensarbetet är färdigt kommer det gå att läsa examensarbetet och studiens 

resultat på DiVA. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten.  

 

Frivillighet 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
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Att delta i denna studie är helt frivilligt, och du har rätt att när som helt avbryta utan 

att behöva ge någon särskild förklaring.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjufrågor om barn i socioemotionella svårigheter  

 

1. Vilket anser du vara vanligast förekommande, utagerande eller inåtvända 

barn? 

2. Varför tror du att det är så? 

3. Tycker du att man som personal ska tillåta ett barn få vara blyg och hålla sig 

undan kamratkontakt? 

4. Ett barn med koncentrationssvårigheter, hur fångar man det barnets intresse? 

5. Hur möter man bäst som pedagog ett barn som är utagerande? 

6. Hur möter man bäst barn som är inåtvända? 

7. Hur samtalar man med föräldrarna om barnets socioemotionella svårigheter? 

8. Kan man se några genusskillnader? 

9. Hur stärker man barnets självbild? 

10. Har barngruppens sammansättning/storlek någon betydelse för barn i 

socioemotionella svårigheter? 

11. Tror du att problemet mest beror på faktorer hos barnet själv eller dess 

familj? (arv eller miljö) 

12.  Kommer du på några övriga åtgärder eller metoder som man kan använda sig 

av som pedagog för att stötta barn i socioemotionella svårigheter? 

 

 

   

 

 

 


