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Abstrakt 

Till förskolan kommer allt flera barn med olika livsöden och bakgrunder i bagaget. Flera av 

dessa är barn som oroar förskollärarna och är mer eller mindre i behov av särskilt stöd. 

Betydelsen och innebörden av barn i behov av särskilt stöd är väldigt varierande. Syftet med 

studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring behovet av diagnoser 

av förskolebarn som oroar och utmanar. Genom intervjuer med ett flertal förskollärare har 

vi närmat oss vårt syfte med studien. Förståelse för barn som oroar har ökat genom 

respondenternas svar, tankar och funderingar. Vår studie vill bidra till en ökad kunskap för 

alla pedagoger i förskolan. För att ytterligare öka och stärka kunskapen har en 

litteraturanalys genomförts. 

 

Studiens resultat visar att respondenterna arbetar medvetet med de grupper som är oavsett 

om det finns barn med diagnos eller inte. De anser att varje barn i förskolan är unikt och ska 

ses som en del av gruppen. En enighet finns hos respondenterna att ett barn som ofta oroar 

kan behöva diagnostiseras för att få de ekonomiska förutsättningarna för extra resurser. 

Förskollärarna upplever att de saknar rätt kompetens för att fullt ut kunna stödja och 

utveckla barn som oroar, däremot uttrycks att det de beskriver som ett gemensamt 

förhållningssätt är av stor betydelse för ett fungerande samarbete kring barnen. Studien visar 

även att barn i dag har längre vistelsetid på förskolan än tidigare och att barngrupperna ökat 

över tid. De utökade antalet barn i barngrupperna påverkar barnen negativt och andelen barn 

som oroar ökar därmed. Förskollärarna uttalar en vision om mindre barngrupper samt mer 

fortbildning till förskollärarna. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning/bakgrund    

Under flera års erfarenhet av arbete i förskolan har vi mött barn som oroar och som utmanar 

personalen på olika sätt. Beteendet hos barnen har väckt nyfikenhet och funderingar om hur 

verksamheten ser ut och hur man där arbetar med barn som oroar. Det är inte ovanligt att 

personalen själva ställt ”diagnos” på barnen med hjälp av sin tidigare erfarenhet. 

Förskollärarna tror sig arbeta på ett utvecklande sätt för dessa barn. Det fungerar till en viss 

gräns sedan blir situationen ofta ohållbar och förskollärarna söker vidare hjälp. Ofta 

kontaktas då förskolechefen i första stadiet och därefter tas kontakt med specialpedagoger 

och andra med rätt spetskompetens. Det har funnits en diskussion om att barn måste få en 

diagnos för att få rätt hjälp på förskolan och kanske även medicin för att fungera riktigt bra. 

I Läroplanen för förskolan står det tydligt att ”de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

stöd, ska få detta utformat efter sina egna behov” (Utbildningsdepartementet rev 2010:5). I 

förskolan ska förskollärare möta barnen som individer och på den nivå de befinner sig med 

eller utan diagnos men klarar vi det? Enligt erfarenhet upplever vi att förskollärare tycker att 

det kan vara svårt att möta barn som oroar, dels utan rätt kunskap om vad som hjälper barnet 

och dels att få tiden att räcka till för barn som oroar samt att kunna utveckla resterande barn 

i gruppen. I dag har barn ofta lång vistelsetid på förskolan och barngrupperna är relativt 

stora. Anne Lillvist (Lärarnas nyheter)
1
 som forskar om små barns behov av särskilt stöd 

uttrycker att diagnoser är viktigt men oavsett det, behöver barn som oroar särskilt stöd. 

Även Gunnar Åsén (Lärarnas nyheter)
1
 menar att det är svårt att få extra resurser utan 

utredning, han säger: 

 

Våra undersökningar visar att det är mycket svårt att få extra resurser utan utredning eller 

diagnos och att barn med diffusa svårigheter riskerar att hamna i kläm.  

 

Diagnos har då varit en väg för att få en resursperson i gruppen och även tips och råd från 

professionella i sammanhanget. Ofta är detta en lösning för den enskilda förskolan, barnet 

och gruppen men problem kan då uppstå om föräldrarna säger nej till diagnostisering. 

Vernerson (2002) menar att man ska se barn i svårigheter i en viss situation, inte barn med 

svårigheter i en viss situation eftersom miljön påverkar hur barn blir i olika situationer. En 

tanke som väcks är: finns det en baksida med diagnostisering? Är sådan bara av godo? Hur 

kan förskolan möta barn i behov av stöd och finns alternativa lösningar? Det är vår 

förhoppning att en studie av förskollärares resonemang om behovet av diagnoser av 

förskolebarn som oroar och utmanar ska kunna bidra med kunskap om diagnosers 

användning, men också kunskap om hur de som arbetar i förskolans verksamhet kan möta 

barnen och erbjuda en miljö som gynnar alla.  

  

                                                
1
 http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2010/10/05/sarskilt-stod-pa-tveksam-grund 
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1.1 Syfte  
Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring behovet av diagnoser 

av förskolebarn som oroar och utmanar och hur de menar att verksamheten ska möta sådana 

barn. 

 
Våra frågeställningar blir därför: 
 

● Vilken betydelse har diagnoser för arbetet med barnen i förskolan?  

● Vad behövs för att utforma/anpassa verksamheten? 

 
Studiens empiri insamlades genom gruppintervjuer med förskollärare på olika förskolor. 
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2 Tidigare forskning  
 

Här nedan görs en sammanfattning av fyra avhandlingar  

 

Kristian Lutz licentiatavhandling (2006) Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet 

hade avsikten att synliggöra och även problematisera barns utveckling i förskoleåldern och 

hur barn med särskilda behov diagnostiserats. En viktig del i avhandlingen är att visa på 

olika instansers rätt att tolka vad som är normalt eller avvikande i ett barns beteende. 
  
Lutz är utbildad förskollärare och intresset för frågan väcktes under hans verksamma år i 

förskolan. Under sitt arbete som förskollärare mötte han barn som personalen kände oro för 

och han reagerade på att bedömningen av barnet utgick ifrån personalens egna 

referensramar. Han lämnade sedan förskolan men intresset fanns kvar för barnen som 

”oroar”. 

 
I barnstugeutredningen från 1972 används begreppet ”barn med särskilda behov”. 

Begreppets betydelse innebär att barnet kan ha svårigheter socialt, språkligt, fysiskt, 

psykiskt men vissa barn har även andra svårigheter. 

 
 ”Särskilt behov” är ett begrepp för att förstå när den normala utvecklingen ändrar riktning 

och blir en avvikelse från den normala. Alla barn har rätt att få stöd och stimulans i 

förskolan skriver Lutz, när barnet och behovet blir avvikande används begrepp som ”särskilt 

stöd”.  

 
Lutz diskussion innebär att om extra resurs kräver en utredning av expertis, så är hans 

förslag att den görs av barnhabiliteringen (2006 s 139). Rektorerna beskriver i empirin barn 

med utvecklingstörning, utvecklingsförsening samt barn i autismspektrat. Den förstnämnda 

och den sista gruppen har lätt att få diagnostisering medan de utvecklingsförsenade barnen 

upplevdes falla mellan stolarna. Lutz drar en slutsats och menar att under de senaste åren 

har ekonomisk nedskärning samt decentralisering från den offentliga sektorn skett vilket 

bidrar till en större vilja att skilja ut de barn som oroar från gruppen och på så vis få mer 

resurser.  

 
  
Ann-Marie Markströms avhandling (2005) Förskolan som normaliseringspraktik hade 

avsikten att undersöka förskolans värld för barnen. Ett av syftet med studien var att se hur 

pedagogerna försöker ge barn en ”normal” barndom. 
  
På 1970 talet började diskussion och även debatten om vid vilken ålder det var lämpligt att 

lämna sina barn på olika ”barnpassnings-institutioner”, valen var daghem eller dagmamma. 

I dag går de flesta barn i förskolan och den har en egen läroplan sedan 1998. Markström 

menar att sedan läroplanen kom finns en tanke om att förskolan är första delen av ett 

sammanhängande skolsystem. Förskolan är dock frivillig till skillnad från grundskolan där 

det är skolplikt från 7 års ålder. I dag räknas förskolan som en mycket viktig del av barnets 

livslånga lärande. Eftersom barns vardagsliv ändrats drastiskt sedan 70-talet menar 

Markström att det nu är intressant med en kartläggning av förskolan. Uppfostran och 

socialisation av barn har blivit ett “offentligt problem”, vad och vilket uppdrag förskolan 

ska ha för barnet har under årens lopp förändrats. Hon menar att: 
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Syftet med förskolan har under lång tid formulerats som ett sätt att erbjuda barn goda och 

jämlika uppväxtvillkor samtidig som föräldrar ska kunna förena förvärvsarbete och studier 

med föräldraskap (Markström 2005 s 6). 
  

I sammanhanget nämns ofta begreppet ”edu-care”, tanken är att kombinera både omsorg och 

pedagogik för barnen. 
 

Markströms (2005) syfte med studien är att förstå hur barn och förskollärare påverkar 

förskoleverksamheten, hur dagen är upplagd men även hur miljön runt barnen är utformad. 

Analysen beskriver hur enskilda barn har svårt och nästintill omöjligt att bestämma över sin 

egen dag. Det är beroende på förskolan, personalen och andra barns rutiner. I intervjuer med 

vårdnadshavare framför de att svenska barn i dag bör gå i förskola för att passa in i det 

moderna samhället, och att förskolan ses om ett bra komplement till barnens hem. 

Markström menar att förskolan ska vara en tillgång för varje vårdnadshavare men även en 

resurs för arbetsmarknaden och vårt samhälle. Samtliga aktörer påverkar hur verksamheten 

utformas genom att följa uppsatta regler men även påverkas verksamheten av de som inte 

följer reglerna, hon skriver: 
 

To sum up, this study show that pre-school is made by the actors in social practices. The 

institution is constructed in time and space, by following or breaking articulated and 

immanent rules and routines, and by interaction, meaning, and ideas. In these processes 

parents and children are, besides the professionals, active parts of the pedagogical practices. 

To follow but also to resist social order in pre-school, are important aspects of pedagogical 

practices within the institutions. Markström (2005:219) 
 
 

Linda Pallas avhandling Med blicken på barnet (2011) handlar om den vardag som många 

barn har idag, nämligen i förskoleverksamhet. I förskolan står barnet i centrum på gott och 

ont. När man står i centrum blir det naturligt att man har blicken riktad mot sig. Barnen 

möter i förskolan en verksamhet som har krav, förväntningar och förhoppningar (s11) på 

dem. Personalen i förskolan riktar fokus på vad barnen kan, vad de gör och hur de är. 

Bakgrunden till avhandlingen var att Palla ville se hur man bemöter olikheter i förskolan.  

Hon hade en önskan om att få reda på hur personalen går till väga för att det ska vara en 

förskola för alla barn trots de olikheter som finns (a.a.). 
  
Palla menar att man kan se på barn på olika sätt och hon beskriver tre av dem. Det första är 

det väldokumenterade barnet och genom att observera, dokumentera och fylla i blanketter 

beskrivs barnets svårigheter och det som skrivs ned kommer att bli till en sanning om 

barnet. Man visar på det man ser hos barnet bland annat gällande beteenden, utveckling och 

lärande. Materialet används för att jämföra barnet mot normen. Barnet blir beskrivet och 

bedömt som individ. Pallas studie visar att det sättet är vanligt förekommande även om 

några i hennes empiri visar motvilja mot jämförelserna. De känner att det leder till att alla 

ska vara lika. 
  
Hennes andra sätt är att finna strategier för att hjälpa barnet att inte utmärka sig genom att 

till exempel behöva extra hjälp. Det blir en individuell lösning och man försöker att anpassa 

situationen och verksamheten efter barnet och inte tvärtom. Barnet kan då känna att det inte 

är så avvikande och i och med det ökar barnets välbefinnande. De vuxna styr men inte så 

synligt och genom det blir barnets beteende inte så utmärkande och leder till att barnet kan 

fungera bättre i gruppen (a.a.). 
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Det tredje sättet som Palla beskriver är när man använder ”styrande tekniker och strategier” 

för att styra och ge kontroll. Då menar hon inte bara att de vuxna ska styra genom rutiner, 

miljö och material, utan också att barnet lär sig att styra sig själv. Genom att de vuxna 

resonerar och talar med barnet vill man försöka göra barnet ansvarig för sina handlingar. På 

det sättet menar Palla att barnen kommer till insikt. Palla har genom sin undersökning 

förstått att man i verksamheten använder sig av seriesamtal eller sociala berättelser som 

metod och genom dem vill man lära barnet att kontrollera sig själv. 
  
Palla har i sin avhandling sett att det i förskolan skapas utrymme för olikheter så länge de 

inte är för stora. Hennes önskan är att förskoleverksamheten skulle utgå från varje barns 

unika sätt att vara och att det är okej att vara unik. Det skulle göra det möjligt för att 

olikheter skulle få ta större plats i förskolan (Palla 2011).  
 

Lutz försöker i sin doktorsavhandling Kategoriseringar av barn i förskoleåldern (2009) få 

en ökad förståelse för ämnet med kategorisering av barn. Han har använt sig av bland annat 

fallstudier som gav honom en möjlighet att få information från insidan av verksamheten. 

Syftet var att visa hur man kategoriserar barn som är i behov av särskilt stöd. Fokus har han 

lagt på hur barnen beskrivs och hur de kategoriseras i olika sammanhang. Han vill även visa 

nya perspektiv på avvikelser hos barn i förskoleåldern. Enligt Lutz finns det forskare som 

diskuterar var gränsen mellan normal och avvikande går, en svår definition. Lutz menar att 

det normala borde definieras utifrån miljön som personen möter.  Har man ett miljörelaterat 

perspektiv ställs svårigheterna i relation till omgivningen och dess krav. 
  
Lutz menar att när man sätter in barn i fack, som man gör när man kategoriserar så 

synliggörs enskilda barn. Det är ofta grunden för att över huvud taget få ökade resurser. 

Visar man istället på att det är gruppen som har problem blir det oftast inga ökade resurser. 

Barnen förminskas genom detta och blir till ekonomiska objekt då man räknar resurstimmar. 

Han menar vidare att diagnoser kan underlätta för föräldrar då det ger en ökad förståelse av 

deras barns beteende, men också att det oftast blir lättare att få hjälp om man ser ur ett 

kompensatoriskt perspektiv då man vill hjälpa barnet mot normalitet. 
  
Lutz funderar också över vems problem som synliggörs i och med en kategorisering av det 

enskilda barnet. Han menar att han kan se att det är det enskilda barnet som görs till ett 

problem. Flera av dem som Lutz talade med menade att kvalitén i förskoleverksamheten är 

viktig när man funderar på antalet barn som är eller kommer vara i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna som han pratat med sätter väldigt ofta barnet i relation till miljön. Trots det ska 

de när de söker stöd och resurser bland annat använda sig av blanketter som handlar om det 

specifika barnets problem. I de fall utredningen går vidare kan det vara så att barnet senare 

bedöms av någon ”expert” som inte känner barnet. Lutz är förskollärare och har egna 

erfarenheter av problemen. Han tycker sig ha sett att individuella lösningar för barn kan vara 

till nytta även för övriga barn i gruppen. Då menar han framför allt lösningar och 

anpassningar av miljön som bidrar till en inkluderande pedagogik. Vilket enligt Lutz leder 

till en minskning av kategoriseringar av barn. Han anser att det går att anpassa/ forma 

miljön efter den barngrupp som man har. Då använder man sig av en inkluderande 

pedagogik och problemet flyttas från barnet till verksamheten. Lutz vill med sin studie visa 

utvecklingsbedömning ur nya perspektiv. Han vill också att de som arbetar i förskolan ska 

vara de som gör bedömningen av vad som är normalt eller avvikande i förskolemiljön (Lutz 

2009). 
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2.1 Diagnos på gott eller ont 
 

Här nedan görs en orientering kring hur diagnoser och kartläggning används i förskolans 

verksamhet samt betydelsen av förskolans miljö och förskollärares förhållningssätt. 

Avslutningsvis görs en kort beskrivning av förändringar i förskolans barngrupper. 

 

Vid arbete på förskolan ses ofta barn som oroar som ett återkommande problem. Sandberg 

(2009) menar att det finns behov av att göra en pedagogisk kartläggning i många fall. I 

kartläggingen tittas på barnets olika egenskaper, miljö samt på samspelet i 

barngruppen.  Kartläggningar görs för att undersöka de svårigheter barnet egentligen har 

men även för att synliggöra miljöns fördelar och nackdelar för det enskilda barnet (Sandberg 

2009). Sandberg menar att barn utvecklas och en förändring sker över tid, därför behöver 

kartläggningen göras kontinuerligt för att se barnets individuella utveckling samt göra en 

bedömning om behovet av stöd kvarstår. Vid kartläggning och diagnostisering läggs fokus 

på det enskilda barnet. Sandberg (2009) beskriver en förändring i samhället under 2000-talet 

vilken innebär att det är verksamheten i förskolan och det pedagogiska arbetet som ska 

utvärderas och inte barnet. Hon lägger stor vikt vid miljön och menar att den kan orsaka 

vissa problem för en del barn och skriver att vid kartläggning måste man se samspelet 

mellan de två viktiga aktörerna förskolebarn och miljö (a.a.).  

 

 

Efter att en kartläggning är gjord görs ofta ett åtgärdsprogram. Enligt Måhlberg och 

Sjöblom (2010) har ordet åtgärdsprogram en negativ klang då det beskriver något som ska 

åtgärdas och tillrättaläggas. De förespråkar ett positivare tankesätt då de hellre vill fokusera 

på barnets förmågor. Åtgärdsprogram är ofta grunden till diagnostisering. Då en diagnos är 

fastställd används den ofta som en genväg för bedömning av barnets behov av resurser 

(Sandberg 2009). Sandberg menar att även om diagnosen öppnar dörrar till mer stöd så 

räcker det inte alltid. Hon säger: “Även om diagnos blir en inträdesbiljett garanterar den 

långt i från att barnet får ett fullgott skydd”. Läggs problemet enbart på barnet som det kan 

bli vid en diagnos kan lätt andra faktorer som samspel med barn och vuxna samt miljö falla i 

glömska. Måhlberg och Sjöblom (2010) menar att här har förskollärare ett stort ansvar att 

framhäva att barnet trots diagnos är friskt och att lägga vikt på det som tidigare fungerat bra 

är något som inte får glömmas. Måhlberg och Sjöblom (2010) vill se tidsbegränsade 

diagnoser där diagnosen efter en tid omprövas för att se det aktuella behovet och visa på 

eventuella förändringar. 

 

I några fall kan barnet själv uppleva sig som “sjuk”, eller använda diagnosen som anledning 

eller ursäkt till olika beteenden. Måhlberg och Sjöblom (2010) menar då att diagnosen blir 

hämmande och försämrar de sociala villkoren. Dock känner ofta familjen att diagnosen varit 

en hjälp. Beteenden hos barnet som oroat föräldrarna får en förklaring, då föräldrarnas oro 

minskas om att deras barnuppfostran varit bristfällig (Måhlberg & Sjöblom 2010).  

 

 

Miljöns betydelse 
Miljön är så mycket mer än de rum vi vistas i. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

skriver att det är utvecklande för människan med samspel och delaktighet med andra 

människor i en givande pedagogisk miljö. De menar att en pedagogisk miljö i förskolan 

visar hur förskollärarna iordningställt olika rum och hur de fördelat materialet. I detta 

sammanhang utvecklas och synliggörs sedan barnen, dock kan rummen även ge barnen 
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vissa begränsningar. Eftersom de olika rummen ger barnen olika signaler som kan vara mer 

eller mindre tydliga visar de hur barnen förstår den pedagogiska tanken med rummet. 

Barnens behov och intressen bör styra utformningen av den pedagogiska miljön för att vara 

utvecklande (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). 

 

Andra faktorer som påverkar miljön är personaltäthet samt barngruppens storlek. 

Socialstyrelsen skrev redan 1993 i en rapport att med färre personal och större barngrupper 

blir fler barn i behov av särskilt stöd. Forster (2014) har i dag 2014 sett att det som 

socialstyrelsen skrev om på -90 talet blivit sanning då flera barn idag är i behov av särskilt 

stöd. Han menar för att hjälpa barnen i behov av särskilt stöd är den största insatsen man 

kan göra att införa mindre barngrupper vilket kan vara till hjälp för samtliga barn. Att 

istället utöka personalen har inte alls samma effekt menar Forster (Hedström 2014). 

Sandberg (2009) är av samma uppfattning.  

 

Gemensamt förhållningssätt kan man ha det? 
Människor har ett personligt förhållningssätt beroende på vilka livserfarenheter de har och i 

vilka sammanhang som de befinner sig. Måhlberg och Sjöblom (2010) säger att moral och 

etiska värderingar samt den egna erfarenheten av olika möten man utsatts för under livet 

påverkar det egna förhållningssättet. Det är föränderligt genom yttre påverkan därför går det 

att i en grupp bli eniga om ett gemensamt förhållningssätt (Måhlberg & Sjöblom 2010).  

 

Hedström (2014) skriver att en viktig tanke för förskolläraren är att vända på sin bild av 

barn som oroar och därigenom kunna öka förståelsen för barnet. För att kunna få ett bra 

samarbete med barnet och minska risken för negativa mönster måste förskolläraren ändra på 

sitt eget förhållningsätt gentemot barnet. Det finns enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) olika förhållningssätt som kommer till uttryck i förskolorna. 

Diskussionen kan handla om vem som ska förändras, barnen eller verksamheten. Ett sätt är 

när man sätter barnet i fokus och tycker sig se utifrån barnets bästa och man tror sig veta 

vad barnet är intresserad av. Förskolläraren planerar och tillrättalägger för att ge barnet det 

som den vuxna tror är det bästa (a.a.). I detta sätt att handla är det barnet som ska passas in i 

systemet och på den vuxnes förhållningssätt läggs ingen vikt. Ett annat förhållningssätt är 

när den vuxne har ett uppenbart intresse för barnet eget perspektiv. Den pedagogiska miljön 

utvecklas och ändras för att stämma överens med de barn man har i gruppen (a.a.). 

Kontentan av dessa förhållningssätt blir en tro på ”det kompetenta barnet” till skillnad från 

tron på ”det oförmögna barnet som behöver utformas och kontrolleras” (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003).  

 

I förskolan finns barn som oroar som inte har diagnos. Hedström (2014) menar att ofta 

söks orsaken till barnets beteende i andra miljöer än förskolan. Ofta kan ett oroligt hem ses 

som orsak och förskolan ser inte någon egen skuld i barnets oro. Det som erbjuds från 

förskolan kan barnet uppleva för avancerat eller inte tillräckligt tilltalande. Förskolan borde 

bli bättre på att se sina egna fel och brister (Hedström 2014).  

 

 

Förändringar i förskolans barngrupper 
Enligt Markström (2007) har antalet barn i förskolan ökat rejält. Hon jämför åren 1999 då 

26 % av barnen till arbetslösa samt föräldralediga fanns i förskoleverksamhet och år 2002 

hade den siffran ökat till 47 %.   
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Antalet barn har ökat i grupperna vilket kan leda till att förskollärarna får göra ständiga 

överväganden om vems intressen som ska komma först, gruppens eller det individuella 

barnets (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Då är det viktigt att verksamheten är väl 

planerad och tydlig så att alla aktörer vet vad som förväntas av dem (Aspeflo 2014).  

 

För att kunna möta alla barn med olika behov behöver förskollärarna uppdatera sin egen 

kompetens kontinuerligt. Sandberg och Norling (2009) skriver att kompetensutveckling men 

även handledning av förskollärarna upplevs vara bristfällig och då speciellt för och om barn 

i behov av särskilt stöd. Författarna menar att tid för att reflektera och planera är ofta knapp 

och förskollärarna upplever att de även har svårt att hinna med att dokumentera alla barn. 

Det upplevs även att förskollärarna saknar gemensamma termer för att berätta och skriva 

ned vilka metoder de arbetar efter med barn i behov av särskilt stöd och därmed blir 

kunskapen “tyst” (Sandberg & Norling 2009).  

 

Sandberg och Norling (2009) anser att kompetensutveckling är värdefull ur flera synvinklar. 

Även om de saknas en del forskning är det viktigt att förskollärarna får ta del av den 

forskning som faktiskt finns för att kunna utveckla sitt eget förhållningssätt. Med 

kunskapsutveckling hos förskollärarna menar Sandberg och Norling (2009) att chansen ökar 

för att varje barn kan få det stöd de behöver. Genom att personalen fått ökad kunskap 

upptäcks barn som oroar tidigare och då menar Hoffman (2014) att ju tidigare stödet sätt in 

till barnet desto mindre resurser behöver man sätta in senare.  
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3 Teorianknytning  

Studiens teorianknytning utgår från tre perspektiv: det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. 
 

3.1 Kompensatoriskt perspektiv 

 

I det kompensatoriska perspektivet lägger man problemet hos den enskilda individen där 

brister ska rättas till för att efterlikna en rådande norm (Asp Onsjö 2010; Lutz 2009, Palla 

2011). Genom att kategorisera och sätta in barn i olika fack söks förklaringar till olika 

problem (Asp Onsjö 2010). 
 

Detta perspektiv innebär insatser för barnen för att kompensera deras bristande förmågor. I 

skolan görs insatser för barnen i form av specialundervisning för att kompensera deras 

bristande förmåga, ofta genom att ta barnet från gruppen. Motivet är att ge barnet mer stöd 

men också för att ge de andra barnen bättre förutsättningar när de då är på samma nivå (Asp 

Onsjö 2010). 
 

Ett kännetecken för det kompensatoriska perspektivet är att bara rikta sig mot barnet i behov 

av stöd menar Asp Onsjö (2010) och Palla (2010). Palla skriver “barnet står i fokus för 

diagnos”. Man ser inte till miljö och lägger inte någon vikt vid samspel med andra. Det blir 

barnet som ska anpassa sig till miljön och inte tvärtom. Enligt Asp Onsjö var det 

kompensatoriska perspektivet det vanligaste fram till 1970-talet. De olika perspektiven finns 

fortfarande kvar vid sidan av varandra. 
 

3.2 Kritiskt perspektiv 

 

Det kritiska perspektivet kännetecknas av att ingen ska stå utanför, det anses vara en motsats 

till det kompensatoriska perspektivet som varit det som varit mest framträdande tidigare 

(Asp Onsjö 2012). I det kritiska perspektivet läggs fokus på förskolan och miljön (Palla 

2011). Palla menar att olikheter hos barn är något som ska ses som en tillgång och att det 

utmanar och utvecklar förskolans pedagogiska arbetssätt.  
  
Under perioden 1960-1970 -talet började en diskussion som kom att innebära en 

samhällsförändring ”en allmän radikalisering”. Viktiga frågor i denna debatt var 

likabehandling och demokrati. Diskussionen kom att påverka skolan och i synnerhet 

specialundervisningen. Tidigare hade insatser gjorts för barn i behov av stöd, ofta i form av 

specialklasser. Skolan fick nu kritik mot denna form av åtgärd inte som gynnar eleverna 

utan i huvudsak är av ekonomiska skäl. Det har visat sig att barn från bättre sociala 

levnadsförhållanden klarar i större utsträckning sin skolgång mycket bra, medan barn med 

sämre levnadsförhållanden har sämre resultat. Det talas då om ”pedagogikens dubbla 

funktion: att ge elever stöd men också att särskilja dem” Asp-Onsjö (2012 s 332). Motivet 

till att placera barn med behov av särskilt stöd ansågs vara ”att skolan hade för avsikt att bli 

av med de barn som inte passade in” (a.a. s 332). Forskning av empiriskt slag har visat att 

specialundervisningen inte ger barn det stöd de behöver. Barnen lyckades inte alls bra i sin 

utbildning trots undervisning i specialklass. Denna form av undervisning kostade mycket 

pengar, pengar som togs från den vanliga undervisningen vilket har bidrog till kritik. Att 
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inte specialundervisningen var likvärdig stred även mot samhällets tankar om en skola för 

alla. Det kan ha inneburit att skolan själv bidrog till att göra klyftan större mellan barn med 

olika sociala förhållanden. I den nya läroplanen Lgr 80 lades stor vikt vid den pedagogiska 

miljön. Avgörande för barnets möjligheter att lyckas ansågs ligga på den sociala 

omgivningen. ”En av skolans viktigaste uppgifter blev nu att förebygga eller motverka att 

elever fick svårigheter” (2012 s 333). 
  
Barn med avvikande beteenden har testats med intelligenstest vilket fått skarp kritik. Det 

kan lägga skulden för ett misslyckande hos barnet medan skolan går fri och inte behöver 

förändras alls. En idé som väcks på 80-talet var att barnen ska vara i klassrummet på lika 

villkor oavsett bakgrund och/eller svårighet. Tanken om inkludering var nu född, en 

inkluderad skolmiljö ska ge alla barn möjlighet att känna tillhörighet och få utvecklas från 

sina egna förutsättningar. 
  
Att i betraktarens ögon vara sedd som normal är grundläggande i ett kritiskt perspektiv och 

ska ses som en förutsättning för att samhället ska se barnet med rätt ögon. ”I en inkluderad 

skola skulle det finnas plats för alla elever, och utgångspunkten skulle vara att alla skulle ses 

som normala” (2012 s 334). Ur samma tanke om inkludering har även barn med fysiska 

handikapp diskuterats. ”Ingen är handikappad i sig själv utan handikappet uppstår snarast i 

mötet med omgivningen” (2012 s 334).   
 

3.3 Dilemmaperspektivet  
 

I dilemmaperspektivet är det verksamheten som synliggörs. I en verksamhet finns det olika 

typer av krav och behov som inte alltid går att få en slutlig lösning på. Dilemmaperspektivet 

går sällan eller aldrig att lösa så att alla inblandade blir tillfredställda, problemet ska dock 

göras så bra som möjligt (Asp Onsjö 2007). Hon citerar Nilholm: 
 

Ett fundamentalt dilemma i ett modernt utbildningssystem är t ex att man å ena sidan ska ge 

alla elever liknande erfarenheter och kunskaper, medan man å andra sidan ska anpassa sig 

till vars och ens individuella förutsättningar (Nilholm, 2007 s 23).  
 

Asp-Onsjö pekar även på att olika intressen kan komma i kollision på grund av olika 

grupperingar. I skolmiljön ses detta ofta då skolan är obligatorisk och har som sin uppgift att 

hantera olika intressen. Hjörne och Säljö (2008 s 18) uttrycker “alla elever kan inte få 

tillgång till vilken utbildning de vill, och alla kan inte få obegränsat med hjälp, om de har 

svårt att klara kraven”. Asp-Onsjö menar att det är ett dilemma när man ger stöd åt vissa 

elever och då måste det sättas i relation till vad som kan ges till de övriga eleverna. Inte 

sällan händer det att specialundervisningen är så dyr att den “normala” undervisningen blir 

undermålig. De menar att om den normala undervisningen blir undermålig genererar det att 

fler elever behöver specialundervisning. Dilemmaperspektivet handlar om att göra 

avvägningar och hitta en balans som är gynnsamt för alla barn.  
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4 Metod  

  

Det som är avgörande för vårt val av metod är syftet att få reda på hur förskollärare tänker 

och resonerar och då använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Därefter ingår att tolka och 

förstå deras tankar och erfarenheter (Patel & Davidsson 2011).  

Insamling av data för denna studie består av intervjuer som är av typen kvalitativ 

semistrukturerad intervju. Det innebär att samma frågor ställs till alla respondenter (se 

bilaga 1). Frågorna som ställs är öppna och samma fråga kan innebära olika svar från de 

olika respondenterna. Genom att använda sig av öppna frågor ger man respondenten 

möjlighet att svara utifrån sin egen tolkning. Ofta används svaret för att formulera en 

följdfråga. Detta sätt att göra intervjuer innebär att respondenterna tolkar frågan utifrån den 

erfarenhet de själva har. Denna metods syfte var att ta del av respondenternas erfarenhet, 

och öka vår egen förståelse kring det ämne intervjun handlar om. Tillsammans med 

handledare har lämpliga frågor utarbetats och omarbetats ett flertal gånger för att få så bra 

frågebatteri som möjligt och för att få svar på de frågor undersökningen syftar till. 

 

Hade vi däremot velat veta hur ofta något händer eller hur vanligt något är hade vi gjort en 

kvantitativ studie istället (Trost 2010). Vi ville i vår studie gå på djupet för att om möjligt få 

en större kunskap och förståelse för människors tankar. En stor fördel med att göra 

intervjuer är att man kan ställa följdfrågor som kan hjälpa till att utveckla svaren (Patel & 

Davidsson 2011). Vi valde att göra en gruppintervju för att respondenterna skulle känna sig 

säkrare och kunna luta sig mot någon av de andra respondenternas svar och därigenom 

kunna få ord och stöd att utveckla sin egen tanke. Intervjuresultatet ska ge ny kunskap och 

viktig information om förskollärarnas synsätt på barn som oroar och utmanar. Genom 

tolkning och analys ökas vår kunskap så att vi kan delge andra resultatet av vår studie och 

möjliggöra kompetensutveckling. 

 

4.1 Urval 
 

Eftersom vårt syfte var att ta del av just förskollärares synpunkter och praktiska utformning 

av verksamheten valde vi att enbart intervjua förskollärare i vårt arbete. 
 

Vi kontaktade en slumpvist utvald förskolechef. Hon valde sedan ut två förskolor samt 

förskollärare inom sitt område. Förskollärarna är från en annan ort än den vi själva arbetar 

på. Eftersom vi bor relativt nära varandra valde vi utifrån det en ort som låg tillräckligt nära 

så att vi båda två kunde vara med på alla intervjuer eftersom vi tror att det är en fördel vid 

tolkning och analys.  
 

Intervjuerna gjorde vi i en mellanstor kommun i Mellansverige, förskollärarna arbetade på 

två förskolor i centralorten. Förskollärarna som vi intervjuade har olika lång erfarenhet av 

arbete i förskola och med vårt problemområde.  

 

I vår studie har både förskolor och respondenter fingerade namn. Vi har namngivit alla 

respondenter i förskola Traditionell med namn som börjar på T och på samma sätt har vi 

gjort med förskola Reggio där respondenterna fått namn som börjar på R.    
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Förskola Traditionell  

Är en kommunal förskola som ligger i en mindre stad i anslutning till en skola. På förskolan 

finns det fem avdelningar. Två avdelningar med ett - tvååringar, två med fyra – femåringar 

och en femårs avdelning. På förskolan går det mellan 90-100 barn och det arbetar ca 15 

pedagoger där. 
 

Titti har jobbat som förskollärare i två år. Hon känner starkt för barn som kommer till 

Sverige och inte kan språket. Hon anser att deras behov också är speciella. 
 

Tova har jobbat som förskollärare sen 2005 med både små och stora barn. Hon har 

erfarenhet av ett barn med en sjukdomsbild som hon menar kan likställas vid en diagnos. 
 

Tanja har jobbat 25 år i förskola men knappt ett halvår som förskollärare. Hon har tidigare 

jobbat med barn med diagnosen Downs syndrom. 
 

Förskola Reggio 

En Reggio Emiliaförskola som ligger i ett ytterområde i en mindre stad. 
 

Där finns fem hemvister med följande åldersindelning: 1-2 år, 3-4 år och 5 år Under hösten 

finns 95 barn i förskolan och under våren ca 100 barn. På förskolan finns ca 14 

heltidsanställda: en ansvarig utepedagog av befintlig personal, samt en ateljerista och 

pedagogista är anställd på några timmar i veckan. Förskolan har även en anställd kock som 

lagar maten och tar hand om i princip allt i samband med måltider.  
 

Ronja har varit utbildad förskollärare sedan 91. Hon har arbetat på ett flertal platser i 

Sverige och i olika typer av förskolor. Hon stimuleras av barn med speciella rättigheter som 

hon uttrycker det. Hon är fullt utbildad inom Reggio Emilia.  
 

Ragnhild har varit utbildad sedan 2003 och har sedan dess arbetat. Har erfarenhet av eget 

barn med diagnos. Har något steg kvar i sin Reggio Emilia utbildning. 
 

Rut har varit utbildad sedan 1977 och har även hon arbetat på olika förskolor och även 14 år 

i förskoleklass men bara kommunala. Även hon har gått samtliga steg i Reggio Emilia. Hon 

har erfarenhet med eget barn med diagnos.  
 

4.2 Genomförande 

 

Efter att gemensamt valt förskoleområde kontaktades förskolechefen via telefon, som i sin 

tur valde ut respondenter. Två förskolor valdes ut och tre respondenter på varje förskola 

skulle intervjuas. Ett mail skickades sedan till förskolechefen om lämplig dag och 

tillsammans med respondenterna gjorde de upp en tid som passade alla. Ett missivbrev (se 

bilaga två) skickades till förskolechefen som delgavs respondenterna. Informationen bestod 

bland annat av rätten för respondenten att avbryta intervjun samt att den samma skulle 

hållas konfidentiell, även studiens syfte och frågeställning framgick av brevet.  

Före intervjuerna bestämdes att vi skulle ställa frågorna, notera händelser och intryck från 

respondenterna och sedan passivt invänta svar. Vi delade upp vår intervju genom att en av 

oss ställde frågorna, lyssnade, gav tid samt ställde eventuella följdfrågor. Tanken var att 
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med denna metod få så lika frågeställningar och följdfrågor som möjligt. Den andra 

intervjuaren stod för anteckningarna även dessa fördes på liknande sätt för att kunna tillföra 

intervjuerna mera tyngd vid transkriberingen. Intervjuerna är även inspelade för att kunna 

analysera och lyssna om igen, samt få ut mesta möjliga kunskap och tankar från 

intervjuerna.  

Före intervjuerna startade informerades respondenterna om att intervjuerna skulle spelas in 

samt att de hade rätt att avbryta när helst de ville. Eftersom det var en gruppintervju 

informerade vi om att de skulle svara en och en på de olika frågorna. På den andra förskolan 

valde vi även där att intervjua i grupp för att få samma struktur på frågeställning och svar.  

Sammanlagt har sex personer deltagit i studien. Intervjuerna tog i mellan 25-45 minuter. 

Samtliga intervjuade var förskollärare.  

Transkriberingen utfördes med ljudupptagningen i headset. Delar spelades upp och skrevs 

ned ordagrant och vi noterade vem som sagt vad, valde även att sätta klockslag för att med 

lätthet hitta tillbaka till rätt ställe. Vissa gånger fick samtalet spelas upp ett antal gånger för 

att med större säkerhet höra och skriva rätt. En styrka var att även kunna ta del av 

anteckningarna som hela tiden användes som stöd.  

 
 

4.3 Bearbetning 

 

Efter intervjuerna bearbetade vi resultatet omgående. Vi valde att dela upp intervjuerna 

mellan oss eftersom vi båda deltog vid båda tillfällena. Vid transkriberingen har vi lyssnat 

på ljudfilerna upprepade gånger och även läst våra noteringar från intervjuerna och använt 

dem som stöd vid transkriberingen Vi skrev ner allt respondenterna sagt ordagrant och 

delgav sedan varandra materialet för reflektion av dokumenten. 

 

Inför att vi skrivit resultat samt analys har vi noga läst igenom transkriberingen och 

utarbetat rubriker, som har betydelse för vår studie, vilka vi fann i den transkriberade texten. 

Utifrån det sammanställde vi dem för att söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Rubrikerna blev Diagnoser fördelar/nackdelar och Verksamheten med följande 

underrubriker: Barngruppen, Förhållningssätt, Miljö, Erfarenhet och kompetens samt 

Förskolan som möter alla barns behov. Vi använde oss av färgkodning, en färg per rubrik, 

för att på ett smidigare sätt kunna hitta det vi sökte i det digra dokumentet. Under arbetets 

gång har vi träffat, ringt och samtalat med varandra om vad vi sett i texterna och hur vår 

analys utvecklats. Allt för att det ska bli så korrekt uppfattat som möjligt.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

Inför intervjuerna tog vi del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Principerna handlar om att skydda de människor som ställer upp i vår studie och i det här 

fallet blir intervjuade. 
 

Individskyddskravet är det grundläggande kravet och det är uppdelat i följande fyra 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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På följande vis har vi gjort för att följa kraven. Vi har informerat de intervjuade om syftet 

med vår undersökning genom att skicka ut ett missivbrev några dagar innan intervjuerna. 

Innan intervjuerna sa vi att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande eller välja att inte svara på en fråga. Samtidigt bad vi om deras medgivande 

att få använda deras svar i vår uppsats och informerade också om att den även kommer att 

publiceras. Vare sig förskolor eller förskollärares identitet ska i arbetet gå att identifiera 

eftersom vi använder oss av fingerade namn på dem alla. Under intervjuerna spelade vi in 

allt som sades och detta material kommer att raderas när arbetet är godkänt. 

 

4.5 Trovärdighet   
 

Förskolorna samt förskollärarna där empirin samlades in blev slumpmässigt valda båda två 

och det skulle visa sig att ingen av dessa förskolor hade några barn med diagnoser.  I den 

här studien hade det inte så stor betydelse eftersom det var förskollärarnas erfarenheter vi 

ville veta mer om. Innan vi gjorde intervjuerna så informerade vi respondenterna om vilket 

ämne vi ville veta mer om deras åsikter och erfarenheter. Vi gick inte närmare in på 

frågorna eftersom vi ville att de skulle vara så opåverkade som möjligt och inte kunna 

förbereda sig att svara på ett sådant sätt som de trodde att vi ville höra. 

 

Vi anser att det är trovärdighet i vår studie eftersom vi spelade in intervjuerna samt förde 

minnesanteckningar som noggrant skrevs ned. Patel och Davidsson (2003) menar att för att 

trovärdigheten ska bli god krävs det att intervjuarna är tränade. Vi är inte tränade men 

istället valde vi att vara tillsammans på samtliga intervjuer för att förstärka trovärdigheten. 

Detta gjorde vi även för att intervjuerna skulle gå till på samma sätt på båda ställena och vi 

valde att ha samma intervjuare och samma observatör för att få ett likvärdigt resultat. Vi 

transkriberade sedan ordagrant från inspelningen med stöd av minnesanteckningarna. Under 

arbetet med transkriberingen kontaktade vi varandra om det uppstod problem. 

 

Trovärdigheten i studien ökas också av att vi vid ett flertal tillfällen träffats och arbetat 

tillsammans då vi reflekterat, diskuterat och analyserat materialet. Samarbetet har fungerat 

på ett tillfredsställande sätt. 
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5 Resultat  
 

I detta kapitel kommer resultatet från studien redovisas under följande rubriker: Diagnosens 

för- och nackdelar samt Verksamheten. 
 

5.1 Diagnosens för- och nackdelar 
 

Förskollärarna på båda förskolorna är överens om att de alltid utgår från de barn som finns i 

barngruppen, de resurser och de förutsättningar man har i arbetslaget. De menar att detta är 

ett sätt att tänka och göra som går igen på alla avdelningar och inte bara där det finns barn 

med särskilda behov. Titti förklarar att man anpassar sig efter de barn som finns i 

barngruppen ”eftersom barn är olika och lär på olika sätt” och Rut tar upp vikten av att 

kunna möta varje barn, hon säger: ”man får faktiskt ha beredskap att möta barnen som de är 

och inte som de borde vara, det är det ju ingen som är”. 
  
Förskollärarna menar att det kan finnas fördelar med att ett barn i behov av särskilt stöd har 

en diagnos eftersom det då är lättare att ansöka om och få extra resurser till förskolan. 

Förskola traditionell har erfarenhet av ett barn med en sjukdomsbild som de likställer med 

en diagnos. I det fallet fick de mycket stöd. Tova tar upp diagnosens betydelse för att få stöd 

hon säger ”med en diagnos är det lättare att få hjälp än när man går och misstänker det är 

svårare”. De märker alla av en åtstramning av tjänster som tidigare funnits att tillgå som till 

exempel talpedagog och logoped. Rut menar att dessa personer som de tidigare kunnat bolla 

frågor med inte längre finns tillgängliga eftersom tjänsterna är indragna. 
  
Förskollärarna på Förskola traditionell anser att det kan finnas nackdelar med en diagnos för 

det enskilda barnet, de menar att barnet kan få en stämpel på sig. Tova fortsätter att förklara, 

ur kompisars synvinkel kan det vara jobbigt ifall inte barnet får förståelse för sitt beteende. 

Samtliga förskollärare på Förskola Reggio är överens om att de inte ser några nackdelar 

med en diagnos för barnet själv, de upplever att andra föräldrar kan ha åsikter om att vissa 

barn ges ”fördelar”. De nämner en önskan om att ibland kunna ha lite färre barn i grupperna 

för att vissa barn skulle må bättre av det. Rut önskar en större förståelse för när det görs 

avdelningar med färre barn eftersom det görs för barnens bästa, hon säger ”de jag skulle 

önska är att vi kunde utveckla och bli bättre på och även att vara mer avdramatiserade mer, 

hur barngruppen ser ut, vi skulle kunna ha en hemvist med färre barn utan att det är något 

konstigt”. 
   

5.2  Verksamheten 
 

 Här visas resultatet som berör: Barngruppen, Förhållningssätt, Miljö samt Erfarenhet 

och kompetens. 
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5.2.1 Barngruppen 

 

Respondenterna på båda förskolorna beskriver att de en gång per år har barngenomgång 

tillsammans med sin förskolechef. En kartläggning av samtliga barn görs och även 

åtgärdsprogram skrivs för de barn där det behövs. I kartläggningen tittar man på allt runt 

barnet som till exempel miljön och förhållningssättet berättar Tanja. När kartläggningen 

görs på barn som oroar finns ingen kunskap om “problemets storlek” det kan komma att 

ändras under tid. Hon säger “att när man skriver den så kanske man inte riktigt vet var man 

landar utan det beror ju lite på vägen”. Respondenterna är noga med att lyssna av 

föräldrarna, “de flesta föräldrar oavsett bakgrund och utbildning ofta har en känsla om något 

är fel på deras barn” säger Rut. Tidigare har man gjort kartläggning av samtliga barn vilket 

var väldigt tidskrävande och nu görs kartläggning enbart på de barn som oroar. 

Förskollärarna uppmanas av sin förskolechef att göra kartläggningar oftare då det är 

grunden till extra resurser i förskolan. Tanja menar att “om vi inte söker resurser till 

förskolan så blir det inga extra pengar”. Dock leder inte alltid kartläggningen till extra 

pengar och det gäller att synliggöra och använda sig av resultatet. Rut menar att “när ett 

åtgärdsprogram är gjort måste det nyttjas och utvärderas för att se utvecklingen hos barnet”. 

Hon menar även att i vissa fall kan den gamla observationsmodellen fungera ypperligt.  
 

Förskollärarna på Förskola traditionell menar att svaret på en väl fungerande verksamhet i 

förskolan ligger hos dem själva i deras planering och arbetsätt. Tanja menar att man även 

måste hitta “goda modeller” att jobba efter. Titti nämner att “man måste planera dagen så att 

det ska gå bra för barnet också”. 
 

Vid behov av någon form av extra stöd eller egen tid för ett speciellt barn är det brukliga att 

först diskutera i personalgruppen, vad som kan göras och hur det ska göras. Därefter 

kontaktas förskolechefen och de har tillgång till ett barnhälsoteam med läkare, 

specialpedagog och barnpsykolog berättar Ronja. Samtliga respondenter menar att man 

arbetar med den grupp man har och med de förutsättningar som finns. Barn som oroar deltar 

oftast i gruppen, när tillfälle ges kan barnet få enskild tid med en förskollärare.   Ragnhild 

säger ”att vi jobbar med dem i gruppen, inte något utmärkande, kan givetvis arbeta med dem 

en och en för att få just den kontakten som de kanske behöver en mot en i bland”. 
 

5.2.2 Förhållningssätt 

 

Förskollärarnas förhållningssätt har stor betydelse tycker samtliga respondenter. 

Förhållningssättet är viktigt för att hitta olika lösningar för olika barn. Tanja säger “att det 

ligger mycket på oss att hitta goda vägar och lösningar”. Tova framhåller vikten av att de 

som arbetar tillsammans har ett så lika förhållningssätt som möjligt eftersom ”det inte går 

att du gör så och jag gör så, utan att man tänker lika för barnets skull”. Förskollärarna på 

Förskola Reggio berättar ett de utgår från Reggio Emilia-pedagogik och där grunden ligger i 

diskussion bland pedagogerna berättar Ronja. Förskollärarna är eniga om att man måste 

kunna sitt uppdrag, vilket är läroplanen säger Rut. Förskollärarna på Förskola Reggio 

upplever att deras förhållningssätt är lika, då de har en gemensam värdegrund eftersom de 

arbetar med Reggio Emilia-pedagogik. Ronja menar även att “det är en styrka att jobba i en 

Reggio Emilia-förskola. Där har man en miljö hur du och jag möter barnet, de finns redan 

där”. Även Ragnhild håller med ”vi har samma värdegrund, vi strävar mot den”. 
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Tanja ser efter sina 25 år i förskolan en förändring av förskollärarnas förhållningssätt. Hon 

menar att man i allmänhet ändrat perspektiv och anser att barnen påverkas av 

förhållningssätt och den miljö de befinner sig i. Hon säger: ”i dag är det inga svåra barn 

eller barn med bekymmer utan det ligger på oss. Det är våra förhållningsätt och även miljön 

för de blir som de blir i olika miljöer”.  
 

5.2.3 Miljö 

 

Förskollärarna på Förskola traditionell tar upp barngruppernas storlek och personaltäthet 

som en miljöfråga av betydelse för hur väl det kommer att fungera för barnen på förskolan. 

De anser att personaltätheten och barngruppens storlek fungerar så bra på de yngre 

avdelningarna att man där kan ha en fungerande verksamhet. Däremot ser Tova problem på 

hennes avdelning som är en mellanavdelning. Där har de vid vissa tider på året fler små barn 

än som var meningen, utan att för den skull få ökade personalresurser. Hon säger ”vi har 

väldigt många små så där kan jag tycka att procenten (bemanningen) är lite, för idag var 

man själv mellan halv åtta och åtta med arton barn”. Även Förskola Reggio har vissa 

problem, de menar att det är sällan personalen är fulltalig, ofta får de hjälpa till på någon 

hemvist där någon saknas.  Ronja säger att “vi ska egentligen vara 400 % och det är vi 

aldrig, i dag var vi 200 % och då var någon borta och du fick äta med oss och sedan gå över 

för att någon var sjuk”. Arbetsgången för Förskola Reggio är att de ska vara flexibla och 

byta hemvist efter en tid, de upplever att det är en fördel för man fastnar inte i sin yrkesroll. 

De kan även se en liten nackdel och det är att man aldrig få ”se sin skörd av arbetet”.  
 

På båda förskolorna har man försökt att ha åldersintegrerade avdelningar men Tanja menar 

att det varit svårt att få det att fungera i praktiken. En orsak till att det inte blir som man 

tänkt, är bland annat köer till förskolan som inte är påverkbara. Förskollärarna menar att de 

hela tiden behöver göra förändringar av förskolans miljö så att den passar alla barns behov 

men det är svårt menar Titti. 
 

En annan sak som påverkar förskolans miljö är barnens vistelsetid. Tova ser skillnad från -

05 då hon blev klar förskollärare mot idag då barnens vistelsetid på förskolan har utökats. 

Hon säger att ”det inte är ovanligt att barnen är här mellan halv sju och halv fem varje dag”. 

Tanja håller med och säger att hon inte tror att grupperna blivit större men att det istället är 

att barnen har utökad vistelsetid. En annan tanke som Rut har är hon inte tror att grupperna 

blivit större än när hon började arbeta, men upplever att samhällsklimatet hårdnat för 

människor som kan uppfattas vara olika, hon säger: ”förr kunde man vara lite annorlunda”. 

De försöker ändå att se till varje barn och finna lösningar. Flera gånger har barn fått flytta 

upp till en äldre avdelning på grund av att barnet inte kunde låta de yngre barnen vara ifred 

då det inte gavs tillräckligt med utmaningar. Titti har ett exempel med ett barn som hon 

säger ”han behövde utmaningar, han hade tröttnat på att vara med de små barnen och han 

var på dem hela tiden. Det gick jättebra med de stora barnen sedan”. 
 

På Förskola Reggio med Reggio Emilia pedagogik säger Ronja att hon är nöjd med 

förskolans fysiska miljö, hon gillar deras gemensamma ”torg” även om hon inser att alla 

barn inte alltid klarar av att vara där tillsammans med en stor barngrupp. Hon menar att 

vissa barn kan behöva färre val och vara i en grupp på exempelvis fem barn. Rut tycker att 

deras zoner “rum i rummen” är inbjudande. Även om de kan se att vissa barn har svårt att se 

de olika zonerna och inbjuds att hela tiden söka sig vidare till nästa zon. Ragnhild menar att 

om detta blir ett problem kan man be om hjälp att få gå undan med detta barn eller hjälpa 
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barnet in i leken för att kunna stanna kvar i sin valda zon, vilket Ronja håller med om att det 

fungerar bra eftersom hela förskolan är ett arbetslag. Rut önskar även att man kan kunde 

göra mer zoner utomhus med exempelvis häckar som gränser.  
  

5.2.4 Erfarenhet och kompetens 

 

Förskollärarna har olika lång och varierande erfarenhet. De är alla överens om att de har en 

god grundkompetens ifrån sina förskollärarutbildningar. Förskollärarna på Förskola 

traditionell menar ändå att all kompetens och erfarenhet inte alltid går att använda beroende 

på vilka förutsättningar som finns för det. Titti säger "det går inte att använda allt, man 

behöver ha resurser, man behöver ha förutsättningar”. Det som påverkar om man fullt ut kan 

använda sin kompetens menar hon är barngruppens storlek och personaltäthet. De tycker att 

det är bra att kontinuerligt få kompetensutveckling som Tanja säger ”det går inte att kunna 

alla områden, så man får ta det lite när det kommer. Tova menar att kompetensutveckling 

ger ökade kunskaper och säger också att ”det är lite upp till mig att anmäla mig också, och 

inte bara säga jag har inte fått utan då får man leta på och vara lite aktiv”. De vill uppdatera 

sin kunskap och följa med i den forskning som kommer för att söka efter ”teorierna bakom 

görandet” som Rut uttrycker det. Förskollärarna på Förskola traditionell menar att de 

egentligen inte har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnos förutom med det barnet 

som hade en sjukdomsdiagnos. Men visst har de haft barn med behov av särskilt stöd där det 

funnits misstankar om en framtida diagnos säger Tova.  Titti menar att ”det är viktigt att 

tänka på vilka möjligheter och vilka förutsättningar vi har så vi kan hjälpa barnen”. 
  

5.2.5 Förskolan som möter alla barns behov 

 

Förskollärarna på Förskola traditionell är alla överens om att de vill ha mindre barngrupper 

och mer personal på sin förskola för att som Titti uttrycker det bättre kunna använda den 

kompetens som de har. De vill kunna se till varje barn och individuellt anpassa miljön. Tova 

menar också att det är viktigt att pedagogerna har lika förhållningssätt för barnets skull. 

Tanja vill ha ytterligare barngenomgångar både vår och höst för att som hon säger ”se att 

det är de här barnen vi har”. Titti vill inte ha för stora åldersspann i grupperna för att lättare 

kunna anpassa miljön så att den passar den grupp man har. De vill få extra resurser då det 

behövs och det är en förutsättning för att ibland ha möjlighet att få en stund själv med något 

barn som oroar, och det är något som Tova saknar. Hon säger ”för att kunna gå undan, om 

man ska göra som specialpedagogen vill, till exempel tjugo minuter varje dag med det här 

barnet” då behövs det extra resurser ”men när skulle man ha den tiden” avslutar hon. 

Förskollärarna på Förskola Reggio anser däremot att deras arbetsplats i dag är i stort sett 

som de önskar. Det de saknar är precis som Förskola Traditionell att få resurser den dagen 

man behöver det, inte att behöva vänta och kämpa och då tänker de på barnets 

självförtroende och att inte barnet ska tappa tron på sig själv. De önskar en mer strukturerad 

gård, med flera aktivitetszoner.   
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6  Analys  
Här nedan analyseras resultatet med hjälp av tidigare forskning och stärks ytterligare av 

teorianknytningen. 

6.1 Diagnosen och resurser  

 

Respondenterna på de båda förskolorna är överens om att en diagnos inte är viktig när de 

tänker på hur de själva arbetar. De menar att eftersom alla “barn är olika och lär på olika 

sätt” så utgår de alltid ifrån den grupp, de resurser och de förutsättningar som de har i 

arbetslaget. Palla (2011) menar att det finns strategier för att hjälpa barnet att inte utmärka 

sig. Det blir en individuell lösning och man försöker att anpassa verksamheten efter barnet 

och inte tvärtom. De ser utifrån det kritiska perspektivet då de förebygger att barnen ska 

hamna i svårigheter (Asp Onsjö 2012). Palla (2011) skriver också att hon sett att man på 

förskolorna försöker skapa ett utrymme för varje barns behov om de inte är för avvikande, 

eftersom alla barn är olika och ska ges samma utrymme i gruppen. Rut menar att man måste 

”möta barnen som de är och inte som de borde vara”. Hedström (2014) vill påtala att ofta 

söker man orsak till barnets beteende i andra miljöer och inte i förskolan. Han menar att 

förskolan borde bli bättre på att se sina egna fel och brister. 
  

De fördelar som respondenterna ser med att ett barn har en diagnos är helt och hållet kopplat 

till resursfrågan. Förskollärarna har märkt en åtstramning av tjänster där de tidigare på ett 

enkelt sätt kunnat söka hjälp och få svar på frågor utan att dra igång en ”diagnostisering”. 

Lutz (2006) skriver att det skett en ekonomisk nedskärning men även att decentraliseringen 

bidragit till att man vill skilja ut barnen och på så sätt få mer resurser till verksamheten. Lutz 

(2009) menar att när barn skiljs ut på det sättet görs de till problemet, men att göra så är ofta 

grunden till att få ökade resurser. När man gör barnet till problemet ser man ur det 

kompensatoriska perspektivet eftersom man lägger problemet hos det enskilda barnet och 

vill ha resurser för att åtgärda dem och man lägger inte ansvar hos miljön eller samspelet 

med andra människor (Asp Onsjö 2012). Det är också när barnet blir problemet som 

respondenterna på förskola 2 ser en nackdel med en diagnos. Det som de har 

uppmärksammat är att det finns föräldrar som har åsikter om varför dessa barn får fördelar 

gentemot de andra barnen. 
  

6.2 Mötet med barnen i förskolemiljön 

6.2.1 Barnen i gruppen  

 

Samtliga förskollärare på de undersökta förskolorna är överens om att arbetet utgår från de 

barn förskolan har. Det görs en barnöversikt och ett konstaterande av vilka barn de olika 

hemvisterna har och hur miljön ska anpassas efter barngruppen. Barn som oroar kartläggs 

och det görs även en del åtgärdsprogram. Sandberg (2009) menar att behovet ofta finns att 

göra en pedagogisk kartläggning på förskolorna. Hon skriver vidare att en kartläggning tittar 

på barnets olika egenskaper men också på miljön och på samspelet med andra barn. En 

kartläggning görs för att ta fram både starka och svaga sidor hos barnet och barnets 

omgivning menar Sandberg (2009). Palla (2011) skriver om det väldokumenterade barnet 

och hon menar att när kartläggningen görs om barnet och det sedan skrivs ned 

åtgärdsprogram är barnet bedömt som individ. I ett åtgärdsprogam är syftet att “rätta” till 
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brister hos barnet för att bli “normal” vilket kännetecknas av det kompensatoriska 

perspektivet där man bara ser till symptomen och inte ser orsaken till problemet. Lutz 

(2009) har tyckt sig se att individuella lösningar för barn, även kan vara till stor nytta för 

övriga barn i gruppen. Lösningarna han syftar på är anpassning av miljö och som ofta ger en 

mer inkluderande pedagogik och problemet flyttas från barnet till verksamheten. Asp-Onsjö 

(2012) skriver att det kritiska perspektivets sätt att resonera stödjer Lutz tankar och hon 

anser att om barnet skulle lyckas eller misslyckas låg på den sociala omgivningen. 

Pedagogernas uppgift är att förebygga och motverka att barnen fick svårigheter. Asp-Onsjö 

(2012) nämner även den inkluderande miljön där alla barn ska ges möjlighet att känna 

tillhörighet och utvecklas från sina egna förutsättningar. Lutz (2009) menar att i hans 

undersökning visar det sig att de pedagoger han fört diskussionen med, ofta sätter barnets 

problem i relation till miljön på förskolan. Sandberg (2009) påvisar att förskolans miljö kan 

orsaka problem för vissa barn. När sedan personalen söker hjälp i form av resurs av olika 

slag, ska blanketter likt åtgärdsprogram användas som utgår från barnets specifika problem 

och med i diskussionen om barnet finns inte alls den ofta avgörande miljön, vilket Lutz 

(2009) ofta sett i sitt eget arbete som förskollärare.  

 

En diagnos har ofta en negativ klang för många, vilket även våra respondenter menade att 

de upplevt. De berättade att främst ”kompisar” till det diagnostiserade barnet kan ha svårt att 

acceptera beteendet. Även barnet själv kan uppleva att det får en stämpel på sig. Ett 

diagnostiserat barn kan utnyttja sin diagnos på ett negativt sätt. Måhlberg och Sjöblom 

(2010) talar om att barnet blir hämmat av sin diagnos och att den kan försämra barnets 

sociala villkor. Måhlberg och Sjöblom (2010) vill påpeka att förskollärarna har ett stort 

ansvar att trots diagnos arbeta med det som tidigare fungerat bra för barnet. Diagnosen kan 

öppna dörren till mer stöd för barn som oroar men Sandberg (2009) vill mena att barnet 

långt ifrån får ett tillräckligt stöd enbart med en diagnos. 
 

6.2.2 Barnsyn 

 

Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att ett gemensamt förhållningssätt är av stor 

betydelse för barn som oroar och utmanar eftersom varje barn är unikt och ska ses utifrån 

sin egen person. Måhlberg och Sjöblom (2010) menar att människor sällan har ett 

gemensamt förhållningssätt men att det är föränderligt och går att påverka. Förskollärarna 

diskuterar och enas på så sätt om en gemensam barnsyn. 

 

 Pallas (2011) synsätt om att hitta strategier innebär att förskollärarna ska stötta barnet så att 

det inte utmärker sig i gruppen och då känner det sig inte så avvikande och fungerar bättre. 

Empirin visar att förskollärarna arbetar med att hitta bra lösningar för alla barn. I 

dilemmaperspektivet är det verksamheten som synliggörs och man försöker göra 

avvägningar som är bra för alla barn. Man kan se att när miljön och verksamheten utformas 

för ett visst barn händer det att andra barn inte får det stöd de behöver på grund av 

resursbrist. Pallas (2011) önskan är att förskolans verksamhet ska utgå ifrån att varje barn är 

unikt och att det är en rättighet varje barn har att få vara just unik. Arbetas det på detta sätt 

skulle varje olikhet få plats i förskolan (Palla 2011). Lutz (2009) menar även han att 

forskare diskuterar var gränsen går mellan normal och avvikande, och att det är en mycket 

svår definition.  
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6.2.3 Förskolans miljö  

 

Asp Onsjö (2012) skriver att det kompensatoriska perspektivet utgår från att barnet ska 

anpassas till miljön medan respondenterna på förskolorna uppger att man tänker på den 

grupp man har och utgår i från den. Norling (2009) kan se att stödet som barn i behov att 

särskilt stöd får är olika på olika förskolor. Samtlig personal uppger att de ofta, i bland 

under en längre tid har för lite personal i barngrupperna. De är trots bristande personal noga 

med att se varje barn och att inget barn ska stå utanför gruppen vilket det kritiska 

perspektivet kännetecknas av.  
 

Förskollärarna försöker arbeta åldersintegrerat med sina grupper för att de lägger stor vikt 

på en utvecklande miljö. Det händer uppger Tanja att uppflyttning av barn till en äldre 

grupp sker då barnet upplevs sakna utmaningar i gruppen, vilket visat sig vara lyckat för alla 

barn i berörda grupper. Handlingen styrks av det kritiska perspektivet som la en stor vikt vid 

den pedagogiska miljön och den sociala omgivningen. Förskolan har en viktig uppgift i att 

förebygga och motverka att barnen hamnar i svårigheter (Asp Onsjö 2012). Genom att 

barngrupperna har ökat i storlek får förskollärarna ständigt fundera över vems intresse som 

ska komma först individens eller gruppens (Johansson & Pramling Samuelsson 2010). 
 

Förskollärarna på Reggio Emilia-förskolan upplever att de är nöjda med uppbyggnaden av 

olika zoner inne som ute, dock menar Ronja att vissa barn kan behöva färre zonval för att 

lyckas, vilket i det kritiska perspektivet innebär att finna en lösning som är bra för alla barn.  

Palla (2011) skriver om ett synsätt där styrning ska ge kontroll och förskollärarna styr 

barnen med hjälp av miljö, rutiner och material. En viktig del av synsättet är att lära barnet 

att styra sig själv. 
 

Rut upplever inte att grupperna ändrats i storlek under tid, men att samhällsklimatet hårdnat, 

“förr kunde man vara lite annorlunda säger hon”. Vilket det kritiska perspektivet menar att 

vara normal var viktigt för att samhället skulle se barnet med rättvisa ögon. “i en inkluderad 

skola skulle det finnas plats för alla elever, och utgångspunkten skulle vara att alla skulle ses 

som normala” (Asp Onsjö 2012:334). 
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6.2.4 Använda sin erfarenhet och utveckla sin kompetens 

 

Respondenterna anser att de har en god kompetens men önskar ändå mer utbildning för att 

få nya tankar och utvecklas. Respondenterna är eniga med Norling om att förskollärarna 

skulle behöva mer kompetensutveckling. De menar att även tid för att reflektera och 

dokumentera ofta är väldigt knapp i förskolan (Norling 2009). Hoffman (2014) skriver att 

om personalen har rätt kunskapsutveckling upptäcks ofta barn som oroar i ett tidigt skede 

vilket innebär ett tidigt stöd till barnet som ofta i sin tur leder till att barnet behöver mindre 

resurser i framtiden. Markström (2005) beskriver förskolan som en del av skolsystemet även 

om det är en frivillig verksamhet. Hon menar att tanken med förskolan är att det ska finnas 

en kombination av omsorg och pedagogik för barnen och därför behövs det en ökad 

kompetens. Förskollärarna anser att även om de har kompetens så är inte alltid 

förutsättningarna sådana att de har möjlighet att använda sig av det som de kan fullt ut. Det 

som påverkar detta mest är barngruppens storlek och personaltäthet. Lutz (2006) menar att 

det skett en ekonomisk nedskärning under senare år men även att decentraliseringen 

påverkat resurserna. 

 

De av respondenterna som arbetat länge i förskolan ser att fokus förskjutits från förr då man 

såg problemet hos barnet, och ur det kompensatoriska perspektivet där man försökte 

åtgärda symtomen för att göra barnen så lika normen som möjligt. Idag försöker man istället 

att se barnets förmågor. Detta kan kopplas till det kritiska perspektivet där ingen ska stå 

utanför och där man ska få utvecklas från sina egna förutsättningar. Men även 

dilemmaperspektivet där man försöker hitta vägar som är bra för alla barn. Palla (2011) 

menar att man sett att man försöker göra individuella lösningar där man anpassar situationen 

och verksamheten efter barnet och inte tvärtom. Då blir barnets beteende inte så utmärkande 

och det leder till att barnet kan fungera bättre i gruppen.  

   

6.3 Möjlighet att möta varje barn  

 

Respondenterna på Förskola traditionell ville ha en förskola med mindre barngrupper och 

liten åldersskillnad på barnen i grupperna samt mer personal. Sandberg (2009) skriver om 

att Socialstyrelsen redan 1993 kunde se att i större barngrupper och med färre personal blir 

fler barn i behov av särskilt stöd vilket Forster (2014)menar har blivit verklighet idag. 

Forster (2014) och även Sandberg (2009) menar att den största hjälpen man kan ge dessa 

barn är att införa mindre barngrupper, att bara öka personalantalet har inte samma effekt 

anser de. Enligt Markström (2005) är förskolan en viktig del av barnets liv och det livslånga 

lärandet som där ska grundas. Ges förskolan tillräckligt med resurser så har de tid att se till 

varje barn och individuellt anpassa miljön och använda sin fulla kompetens. Båda 

förskolorna önskar att få resurser omgående för att barnet inte ska tappa tron på sig själva. 

Lutz (2009) beskriver ett tillvägagångssätt för att få extra resurser då man kategoriserar barn 

och kanske till och med diagnostiserar dem. Ett tillvägagångssätt som tar tid i anspråk, en 

tid som förskollärarna anser att de inte har eftersom väntetiden kan vara förödande för det 

enskilda barnet Respondenterna från Förskola Reggio säger att de i stort sett är nöjda med 

hur både miljön och arbetssätt är utformade på sin förskola och vill ha den som den är. Det 

som de skulle vilja utveckla och få förståelse för är att kunna ha avdelningar med olika antal 

barn beroende på om det finns barn i gruppen som behöver ingå i mindre grupper. 
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7 Diskussion  
  

Kapitlet inleds med en resultatdiskussion för att diskutera och dra slutsatser utifrån studiens 

syfte och avslutas med en metoddiskussion samt våra förslag på fortsatt forskning inom 

aktuellt område. 
  

7.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring behovet av diagnoser 

av förskolebarn som oroar och utmanar och hur de menar att verksamheten ska möta sådana 

barn. 
 

Resultatet visar att barnets diagnos oftast inte har någon praktisk betydelse. På förskolorna 

görs en översikt över barngruppen och barn som oroar lyfts fram och i vissa fall skrivs det 

även åtgärdsprogram. Syftet med det är att ”rätta” till brister hos barnet för att barnet ska bli 

”normalt”. Genom att förskollärarna skriver om barnet kan negativa identiteter skapas 

eftersom de har åsikter om vad som anses normalt eller avvikande. 

 

När man gör en så kallad kartläggning läggs också problemet på barnet vilket kännetecknas 

av det kompensatoriska perspektivet som kan innebära att förskollärarna snarare beskriver 

symtomen än orsaken till problemet. Vi har upplevt att kartläggning är ett bra redskap. 

Miljöer som man tidigare inte tänkt på kan genom kartläggning bli uppenbara och kan leda 

till en omändring för att ta bort oroande störningsmoment vilket Sandberg (2009) även 

håller med om. Fördelen med en diagnos är att de ekonomiska förutsättningarna kan öka. 

Det är lättare att få ekonomiska resurser till stöd för ett barn med konstaterad diagnos vilket 

annars är svårt, näst intill omöjligt. Sandberg (2009) menar då att en diagnos ofta är rätt väg 

men vill även påpeka att det inte alltid ger ett tillräckligt stöd. En nackdel med diagnos är att 

barnet kan få en stämpel på sig. När problemet läggs på det enskilda barnet och 

förskollärare söker resurser för att åtgärda problemen (kompensatoriska perspektivet) lägger 

man inte längre något ansvar på miljö eller samspelet med andra människor. Lutz (2006) 

menar att på grund av decentralisering och ekonomisk nedskärning märks en ökad 

diagnostisering av barnen för att få ökade ekonomiska resurser. 
 

Förskollärarna har stort ansvar att skapa en miljö i verksamheten som passar alla barn. Vi 

har i vår studie sett att de försöker anpassa verksamheten efter barnen och inte tvärtom och 

det är helt i linje med vad Sandberg (2009) tar upp bland annat med hänvisning till 

Utbildningsdepartementet. Det är förskolan och dess verksamhet som ska utvärderas och vi 

tror att utvärdering leder till att man ser möjligheter i verksamheten istället för att anpassa 

barn. Förskollärarna anser att de har en överblick på gruppen med hjälp av 

barngenomgången och försöker att forma miljö och verksamhet så att alla barn trots 

olikheter har en plats i gruppen. Det kan tolkas utifrån ett kritiskt perspektiv där 

förskollärarna sätter barnets problem i relation till miljön. Studien visar att förskolorna med 

fördel diskuterar den aktuella barngruppen och vilka barn som finns. Deras ambition är att 

barn som oroar lyfts fram och stärks eftersom de vill att varje barn ska utvecklas efter sina 

förutsättningar. Förskollärarna gör ett professionellt arbete och grunden finns då 

i förskollärarnas gemensamma värdegrund och lika människosyn. I vår studie har vi sett att 

förskollärarna anser att det är viktigt att ha ett lika förhållningssätt på sin förskola. Måhlberg 



28 
 

och Sjöblom (2010) anser att varje människa har ett eget förhållningssätt men att man i ett 

arbetslag kan diskutera sig fram till ett gemensamt sådant. Förskollärarna uttalar att de ser 

gruppen som en mängd olika individer och att variationer och olikheter är något värdefullt. 

En slutsats vi dragit är att det ligger stort värde i att både enskilt och i arbetslaget reflektera 

över sin egen människosyn för att ge alla barn lika förutsättningar. Båda förskolorna säger 

att man arbetar utifrån den grupp man har. De uppger att de trots fåtalig personal är 

medvetna om varje barn och att inget barn ska stå utanför gruppen. Vi har läst att eftersom 

barngrupperna ökat i storlek blir förskollärarnas dilemma att väga det enskilda barnet emot 

barngruppens intresse och behov (Johansson & Pramling: Samuelsson 2010). Vi har förstått 

att samtliga respondenter är överens om att barngrupperna är för stora och önskar både mer 

personal men även mindre barngrupper. Det Forster (2014) och även Sandberg (2009) 

menar att den största hjälpen för barn som oroar är att minska antalet barn i gruppen.  

 

Förskollärarna berättar att de i vissa fall flyttar upp barn mellan de åldersindelade grupperna 

för att barnet ska få större utmaningar det kopplar vi till det kritiska perspektivet. Fungerar 

det verkligen i praktiken eller blir det som det kompensatoriska perspektivet står för, att 

barnet ska anpassas till den miljö som råder? Vi har också läst att i det kritiska perspektivet 

ligger det på den sociala omgivningen om barnet lyckas eller misslyckas. Hedström (2014) 

säger att man ofta söker orsak till barns oroande beteende i andra miljöer än förskolans. I 

vår studie kan vi däremot se att de faktiskt försöker förändra miljön på förskolan, samtidigt 

som de faktiskt flyttar på barn som oroar till andra barngrupper. Förskollärarnas viktiga 

uppgift är då att förebygga och motverka att barnen får svårigheter anser vi. 

 

Studien visar dock på att det blir resursbrist i barngrupperna när man försöker hjälpa 

varandra i arbetslagen då personal saknas. En tanke som väcks är om den pedagogiska 

verksamheten då kan hålla en professionell nivå för alla barn. Förskollärarna försöker vid 

olika tillfällen utmana de barn som oroar genom egen aktivitet med personalen. För att inte 

urskilja det barnet från gruppen får ett flertal andra barn också delta i aktiviteten. Personalen 

i den övriga gruppen blir då färre och de kan påverka gruppen negativt då gruppen blir 

begränsad i sina möjliga aktiviteter. Dilemmaperspektivet vill mena att om miljön och 

verksamheten formas för enskilda barn kan andra barn hindras att få stöd och hjälp för att 

resurserna inte är tillräckliga.  Förskollärarna förmedlar en känsla av att de har stor öppenhet 

för att hjälpa varandra i de olika arbetslagen. I resultatet ser vi att det behövs resurser, 

erfarenhet och gemensam människosyn för att utforma verksamheten professionellt. En 

faktor som studien visar är att förskollärarna upplever brist när det gäller faktiskt kunskap 

om barn som oroar. Vi har läst att om personalen får rätt fortbildning som vidareutvecklar 

deras kompetens upptäcks oftast barn som oroar i ett tidigt skede, vilket visar sig vara en 

samhällsekonomisk vinst (Hoffman 2014). De upplever även att den erfarenhet och kunskap 

de har, inte alltid kan användas på grund av resursbrist. Vår fundering blir då, vad händer 

med övriga barn när bristen på personal är vardag? Hinner/orkar förskollärarna bedriva 

pedagogisk verksamhet i den utsträckning som är tänkt med brist på resurser? I vår studie 

har vi sett att förskolorna anpassar sin verksamhet efter de barn de har. Vår fundering blir då 

om barn som oroar inte synliggörs ökas då risken för ytterligare ekonomiska nedskärningar 

inom förskolan. Vilket på sikt kan bli till nackdel för verksamhet, barn och personal.  

 

En av våra förskolor arbetar med Reggio Emilia-pedagogik. En fundering som väckts är om 

den är en bra verksamhet/miljö för barn som oroar. Vi har i studien sett att barn som oroar 

ofta upplevs ha svårt att stanna och leka i zonerna som finns på förskolan. Barnet vill gärna 

forcera till nästa zon för att utforska den i stället. Förskollärarna uppger att i bland behöver 
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dessa barn hjälp att stanna upp och leka och även få färre zonval. Vi frågar oss då om det 

finns tillräckligt med resurser för övriga barn då resursbristen ofta är stor. 
 

Resonemanget som vi genomgående ser är att förskollärarna försöker hjälpa barn som oroar 

i gruppen med en väl anpassad miljö och verksamhet. Inte sällan är resursbrist ett problem, 

för att få resurser krävs ofta en diagnos. Kontentan av vår studie är att en diagnos oftast har 

en ekonomisk betydelse för förskolan som då lättare kan ge stöd åt barnet. Däremot har inte 

diagnosen lika stor betydelse för barnet som oroar eftersom förskollärarna alltid arbetar 

utifrån de barn de har. Resultatet innebär att barngruppens storlek och förskollärarnas antal 

och kompetens måste anpassas efter varandra för att de medvetet ska kunna arbeta med alla 

barn som finns i gruppen. Men det finns inget i studiens resultat som visar om den 

personalresurs som erhålls genom att ett barn får en diagnos, verkligen har den erfarenhet 

och kompetens som förskollärarna efterfrågar. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Det problemområde som väljs för en studie, är troligen ett ämne som man själv är engagerad 

i. En möjlighet är att man som intervjuare färgas av sitt eget tyckande. Vi var medvetna om 

att detta problem kunde uppstå och tänkte därför på att förhålla oss neutrala och lyssna in 

vad de intervjuade ville förmedla. Följdfrågorna som ställdes utgick ifrån svaren som gavs. 

Intervjuer har en styrka som inte enkäter har, möjligheten att man kan ställa följdfrågor som 

gör att man kommer djupare in i ämnet. Trost (2010) menar att det efteråt kan vara svårt att 

veta vem som sagt vad i en gruppintervju. Detta problem löste vi genom att vi var två 

personer, en som intervjuade och en som antecknade.  

 

Pedagogerna som valdes ut var okända för oss och vi hade ingen förkunskap om personerna 

vi intervjuade. Valet var medvetet då vi inte ville ha kunskap kring ledning, arbetsätt, barn 

eller olika relationer i arbetslaget. Genom att vi valde gruppintervju som metod gav det oss 

möjligheten att lyssna på flera förskollärare på två olika förskolor. Deras tankar blev tydliga 

och ett extra stöd åt att deras tankar var gemensamma var deras samstämmande nickningar 

eller olika former av bekräftelse och inlägg som utvidgade samtalet. Även om fokus låg på 

våra frågor gavs respondenterna möjlighet att fördjupa tankar och resonemang kring 

uppdraget i förskolan. Trost (2010) menar att ett problem med gruppintervjuer är om inte 

alla personer kommer till tals och då inte heller kommer till sin rätt. Vi intervjuade bara tre 

personer åt gången och såg till att alla fick möjlighet att svara på alla frågor. Ett problem 

man kan tänka sig är att de intervjuade lätt skulle komma att samlas kring ett svar och inte 

få fram deras olika åsikter. De personer som i litteraturen förespråkar gruppintervjuer menar 

att personerna som deltar kommer vidare i sina tankar och får genom att de är fler, nya 

uppslag som kan ge större insikter (Trost 2010). Under intervjutillfället fördjupades 

förskollärarnas tankar enskilt men även gemensamt och de kom fram till nya slutsatser 

genom att lyssna och reflektera på varandras åsikter.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

En intressant fördjupad studie hade varit att intervjua manliga förskollärare och se deras 

åsikt om barn som oroar på förskolan. Är deras sätt att tänka liknande som för de kvinnliga 

förskollärarna?  
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Ett annat förslag till fortsatt forskning är att studera olika pedagogiker. Skiljer sig deras sätt 

åt att se på barn som oroar och i så fall hur och hur arbetar de med barnen? Våra 

respondenter på förskola Reggio tyckte själva att deras pedagogik (Reggio Emilia) var 

flexibel och utvecklande för barn som oroar. Vi är mer tveksamma till denna pedagogik då 

grupperna är stora och valen många. Miljön och strukturen kan upplevas som otydlig och är 

då inte till något stöd för dessa barn.   

Ett sista förslag är att göra en etnografisk studie genom att själv delta i en barngrupp en 

längre tid och uppleva och dra slutsatser om hur barn som oroar utmanas och utvecklas.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare och vad har du för erfarenhet? 
 

2. Vilken betydelse tycker du att diagnoser kan ha för arbetet med barnen i 

förskolan, fördelar respektive nackdelar? 
 

3. Kan du ge exempel på barn du mött och hur ni arbetade med dem? 
 

4. Hur skulle ni vilja att förskolan var utformad? 
 

5. Vilken kompetens har du haft användning av och vilken kompetens 

tycker du att du saknat? 
 

6. Med din erfarenhet hur skulle du önska att förskolan var utformad för att 

möta allas behov? (t.ex. personalgrupp, barngrupp, miljö) 
 

7. Med din erfarenhet vad har du för önskemål om till exempel extra stöd, 

kompetensutveckling m.m.? 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev 
 

 

Hej! 
 

Vi är två tjejer som skriver vårt examensarbete vid Linneuniversitetet i Växjö. Syftet 
med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring 
förskolebarn med/och diagnoser. 
 

Våra frågeställningar blir därför: 
·        Vilken betydelse har diagnoser för arbetet med barnen i förskolan? 

·        Vad behövs för att utforma/anpassa verksamheten? 
 

För att få reda på detta har vi tänkt intervjua sex stycken förskollärare. 
Det material vi samlar in under intervjun skall endast användas i forskningssyfte för 
vår uppsats. Ditt deltagande i studien är frivilligt, och du kan när du vill avbryta 
intervjun. Finns det frågor som du inte vill svara på är det helt okej att säga nej. 
Vid presentation av studien kommer dina svar vara avidentifierade och kan inte på 
något sätt kopplas ihop med dig personligen. Intervjun kommer att spelas in i 
kvalitetssäkrande syfte. 
Du får gärna ta del av vår undersökning när vi nått resultat. 
 

Studien handleds av Gunilla Sunesson om ni har några frågor eller funderingar kan 
ni kontakta henne på mail:  
 

Hjärtligt tack för din medverkan 
 

Med vänlig hälsning 
 

Mona Plånborg Grenholm och Eva Loneberg 
 
 


