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Svensk titel: Kan vi få hjälp? En kvalitativ studie om hur förskollärare och 

specialpedagoger arbetar för att uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet 

 

Engelsk titel: Can we get help? A qualitative study of how preschool teachers and 

special education teachers are working to recognize gray zone children in preschool 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att visa hur förskollärare och specialpedagoger arbetar för att 

uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet. De frågeställningar som besvaras 

i studien är: Hur ser förskollärarens och specialpedagogens arbetsätt ut gällande barn i 

gråzonen? Hur samarbetar förskollärare och specialpedagoger i förskolan kring 

gråzonsbarn? Hur påverkar den fysiska samt psykiska pedagogiska miljön i förskolan 

barn i gråzonen? 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där fem verksamma förskollärare och två 

verksamma specialpedagoger från olika förskolor i olika kommuner har deltagit. 

Studien inspireras av en hermeneutisk ansats men för att tolka och analysera den 

insamlade empirin utgår studien från teorier som pragmatism och ett sociokulturellt 

perspektiv. Studiens resultat visar att samtliga förskollärare har eller har haft ett 

samarbete med en specialpedagog och att förskollärare gärna samarbetar med 

specialpedagoger. Studiens resultat visar även att ett fungerande arbetslag är betydande 

för barn i gråzonen. När det gäller barn i behov av särskilt stöd ligger allt ansvar på 

förskollärarna och inte på barnet. Det är förskollärarnas uppgift att få det stöd som de 

behöver av specialpedagogen för att i sitt arbete kunna möta barnets behov. Resultatet 

visar även att båda aktörer, förskollärare och specialpedagoger poängterar vikten av ett 

tidigt inledande samarbete då detta skapar ett förebyggande arbete i frågan om barn i 

gråzonen. 

 

Nyckelord 
 

Arbetssätt, samarbete, gråzonsbarn, specialpedagogik, förskola, tidiga insatser 
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1 Inledning  
 
Förskolan är en plats för alla barn, en plats där barn ska känna trygghet och omsorg. För 

barns trygghet och omsorg behöver förskollärare anpassa verksamheten till alla de barn 

som finns på förskolan. I förskolans reviderade läroplan står det följande: 
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

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

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

som möjligt (Skolverket 2010:5). 

 

Barnen på förskolan är många och barngrupperna blir allt större i förskolan, detta är 

förskollärare idag medvetna om. Även om det är ett ökat samhällsproblem får detta inte 

hindra förskolläraren från att möta barnen där de befinner sig och anpassa verksamheten 

efter barnets behov. En del av barnen på förskolan är i behov av särskilt stöd av olika 

anledningar. Något barn på förskolan kan ha en funktionsnedsättning och är i behov av 

särskilt stöd medan ett annat barn på förskolan har en svårighet utan diagnos. Barnen 

som har en svårighet utan en diagnos väcker inte alltid förskollärarnas uppmärksamhet 

men kan ändå vara i behov av särskilt stöd. Dessa “tysta barn” blir stående utanför och 

saknar rätt till särskilt stöd. Det är dessa barn denna studie syftar till, “gråzonsbarnen”. 

Gråzonsbarnen “trillar mellan stolarna” i frågan om barn i behov av särskilt stöd. Vad är 

det som gör att dessa barn hamnar i “gråzonen”? Hur kan specialpedagogen och 

förskollärarens samarbete och arbetssätt bidra till att barn i gråzonen uppmärksammas? 

 

Barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd har ökat och kommer även i framtiden 

att öka. De barn som är i behov av särskilt stöd är oftast barn som har svårt att 

samarbeta eller kommunicera med de andra barnen på förskolan. Problemen som barnet 

har beror vanligtvis inte på en diagnos utan på en tillfällig svårighet. Förskolan får 

sällan några resurser för att kunna möta barnens behov eftersom de inte har någon 

diagnos (Nöjd & Villanueva Gran, 2010). Gråzonsbarnet har stöd från förskolan genom 

den kunskap som förskollärarna har och detta kräver att förskollärarna får det stöd de 

behöver för att möta barnet i gråzonen (Björck-Åkesson, 2009).  

 

I FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 1989) beskrivs bestämmelser som 

Sverige skrivit under. Detta innebär att Sverige står upp för de mänskliga rättigheter 

som barn har och därmed åtagit sig ett ansvar att se till att barns rättigheter värderas och 

respekteras. I barnkonventionen artikel 23 står det att barn med fysiska eller psykiska 

handikapp ska leva ett anständigt liv under sådana förhållanden så att värdighet 

garanteras, är bra för självförtroendet och att det möjliggör för barnet att delta aktivt i 

samhället. 
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2 Bakgrund   
 

I detta bakgrundskapitel börjar vi att förklara vad ett samarbete innebär för barnet. 

Vidare följer förklaringar för centrala begrepp om vad specialpedagogik är, vad som 

definierar gråzonsbarnet och barn i behov av särskilt stöd.  

 

2.1 Det unika barnet  

 

Utifrån vår tolkning av litteraturen är ett barn inte det andra likt och med det sagt är alla 

barn unika. Alla barn bär med sig sina egna erfarenheter, upplevelser och familjer till 

förskolan varje dag. Detta innebär att förskollärarens arbete är unikt då verksamheten 

ska anpassas för varje enskilt barn som är inskriven på förskolan.  
 
Att tidigt upptäcka svårigheter i förskoleåldern kan få effekt genom att barnets 

möjligheter påverkas positivt för barnets framtid. Har barnet sociala och emotionella 

svårigheter kan barnet tidigt få möjlighet att utveckla ett beteende som hjälper barnet att 

bli förstådd. Att förskolläraren tidigt inleder en relation med barnet kan göra att 

förskolläraren förstår barnet på ett annat sätt för att därefter kunna analysera svårigheten 

som barnet uttrycker. Barns svårigheter bottnar i något annat än barnets personlighet. 

Det är ett samspel som är komplicerat med barnets omvärld och det sammanhang som 

barnet befinner sig i. Barnet är inte aggressivt utan anledning, barnet agerar i den 

kontext som barnet befinner sig i (Johannessen, 1997). I skollagen finns det angivet att 

“barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen, 2010:800). 

 

2.2 Specialpedagogik 

 

Specialpedagogik är en form av undervisning för barn som är i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogiken kan vara åtgärdande eller förebyggande och är en insats som sätts 

in när det bedöms att det finns behov i verksamheten för stöd. De barn som kan vara i 

behov av särskilt stöd är bland annat de barn som har något funktionshinder. Med 

specialpedagogik kan undervisningen och verksamheten komma att förändras för att 

kunna fylla de behov som barnet behöver (Skolverket, 2011). 

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet specialpedagogik på följande sätt: 

 
Specialpedagogisk verksamhet förekommer inom utbildning av barn, 

ungdomar och vuxna, dvs. från förskola till vuxenutbildning. 

Specialpedagogisk verksamhet finns också inom barn-, ungdoms- och 

vuxenhabilitering. Specialpedagogikens målgrupper är elever som anses vara 

i behov av särskilt stöd och elever med funktionsnedsättningar. Andelen 

elever i behov av särskilt stöd är betydligt större än andelen elever med 

funktionshinder. Stödundervisning är den vanligaste formen av särskilt stöd 

och ska erbjudas elever som har svårt att nå målen för verksamheten. Elever 

med funktionsnedsättningar kan gå i vanlig skola eller i särskilda skolformer 

(särskola eller specialskola). I svensk specialpedagogik har betydelsen av 

förebyggande arbete alltmer kommit att lyftas fram, dvs. behovet av en 

utveckling av den vanliga undervisningen så att fler elever når målen och 

därmed inte blir i behov av ett särskilt stöd. Begreppet specialpedagogik och 

liknande begrepp har under senare år kommit att kritiseras, bl.a. eftersom 

dessa begrepp och verksamheter anses bidra till att elevgrupper pekas ut som 

avvikande. I det anglosaxiska området har alltmer det normativa begreppet 



  
 

3 

inclusive education ('inkluderande utbildning') kommit att användas för att 

markera att skolan ska kunna hantera elevers varierande förutsättningar inom 

ramen för den ordinarie verksamheten och att olika former av särlösningar 

som specialskolor och särskilda undervisningsgrupper bör undvikas. Man 

menar att ju bättre pedagogiska verksamheter blir på att möta elevers 

varierande förutsättningar, desto mindre blir behovet av specialpedagogik 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

2.3 Gråzonsbarn 

 

Sandberg och Ottosson (2010) förklarar i sin forskning att det finns barn i förskolan 

som inte är formellt identifierade som barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna på 

förskolorna upptäcker att barnet har någon form av utvecklingsförsening som behöver 

uppmärksammas och där förskollärarna behöver ge barnet särskilt stöd. Det är dessa 

barn som Sandberg och Ottosson beskriver som gråzonsbarn (a.a).  

 

Vår tolkning av begreppet “gråzonsbarn” är att det finns barn i verksamheten som 

dessvärre “trillar mellan stolarna” i frågan om särskilt stöd. Dessa barn kan i 

verksamheten vara barn utan fastställd diagnos men som väcker uppmärksamhet hos 

förskollärarna. Barnen kan förklaras som “tysta barn” eller anses vara stökiga, 

tillbakadragna eller vara barn som har svårt att samarbeta.  

 

2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Begreppet “barn i behov av särskilt stöd” är inte lätt att definiera då benämningen är 

konstruerad utifrån två beroende faktorer. Den ena faktorn är att den delvis är socialt 

konstruerad medan det även handlar om barns egenskaper. Det är förskollärarens 

uppfattning som påverkar om barnet anses vara i behov av särskilt stöd (Sandberg, 

Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson, Granlund, 2010). Vilka barn som ingår i begreppet 

“barn i behov av särskilt stöd” är inget som är självklart eller givet. Det finns ingen 

allmän förklaring till vilka dessa barn är men däremot är det viktigt att förskollärare 

skapar relationer med barnen och hittar lösningar som fungerar både för barn och vuxna 

(Hedström, 2014). 

 

Barn i behov av särskilt stöd ingår i förskolans verksamhet lika mycket som alla andra 

barn då förskolan är till för alla barn. Detta innebär att förskollärare inte kan undsätta 

sig dessa barns villkor och behov utan istället behöver vara medveten om förskolans 

uppdrag och anpassa verksamheten. Behöver förskollärarna sätta in specialpedagoger 

eller andra insatser så finns möjligheten till detta för de barn som är i behov av särskilt 

stöd. Trots att det finns andra instanser som kan hjälpa till så kan förskolan eller 

förskollärarna aldrig lägga över ansvaret att ge de barn som är i behov av särskilt stöd 

till någon annan. Detta innebär att de som arbetar på förskolorna måste ha tillräcklig 

kompetens att kunna möta de barn som är i behov av särskilt stöd med specialpedagogik 

i förskolan (Guvå, 1998). De barn som har diagnostiserad funktionsnedsättning har ett 

direkt stöd från såväl förskola som habiliteringen. Dessa instanser tillsammans med 

barnets familj utformar ett stöd som följs upp genom dokumentation. Saknar 

förskollärarna kunskap finns det möjlighet för dem att få stöd och hjälp (Björck-

Åkesson, 2009).  

 

Utöver de barn som är i behov av särskilt stöd på grund av diagnos eller funktionshinder 

menar vi att en del barn så som gråzonsbarn är i behov av “särskilt stöd”. Detta är ett 
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stöd utöver den pedagogik som vanligtvis används i vardagen på förskolan till barn utan 

diagnoser eller funktionshinder. Att barn i behov av särskilt stöd förklaras som centralt 

begrepp i denna studie ligger till grund i vår tolkning av gråzonsbarnet. Vår uppfattning 

är att även gråzonsbarnet har behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet fastän att 

gråzonsbarn inte har en diagnos eller funktionshinder. Detta betyder att gråzonsbarnet i 

denna studie utifrån vår tolkning ingår i det som beskrivs som barn i behov av särskilt 

stöd. 
 

2.5 Studiens problematik  

 

Anledning till att detta område undersöks är för att problematik inom ämnet har 

uppmärksammats av oss under de verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) vi 

genomfört. Vi har sett att det finns en viss problematik gällande gråzonsbarn. Dessa 

barn behöver uppmärksammas ännu mer i samarbetet mellan förskollärare och 

specialpedagoger än vad som redan görs i förskolorna idag. Uppmärksammas inte 

gråzonsbarnen i förskolans verksamhet kan det leda till att barnen inte får det stöd och 

den hjälp som barnen behöver i tid. Detta kan i sin tur innebära att barnen utvecklar 

ytterligare svårigheter eller andra svårigheter som kan försvåra barnets vardag och 

framtida skoltid. Problematiken för denna studie är därför att synliggöra hur samarbetet 

mellan förskollärare och specialpedagoger fungerar och hur deras arbetssätt ser ut för att 

uppmärksamma barn i gråzonen. Vår uppfattning är att ytterligare forskning om 

förskollärarens och specialpedagogens arbete gällande gråzonsbarn skulle kunna bidra 

till att begreppet gråzonsbarn uppmärksammas ännu mer. I denna studie benämns de 

som arbetar med barn i förskolan som förskollärare eller specialpedagog. 
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3 Syfte  
 

Centralt för syftet är att visa hur förskollärare och specialpedagoger arbetar för att 

uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet. Studien ämnar ge kunskap om 

olika arbetssätt som kan framkomma i samarbetet mellan förskolläraren och 

specialpedagogen och hur detta kan bidra till att barn i gråzonen uppmärksammas. 

Studien ämnar även ge kunskap om hur förskollärarens och specialpedagogens arbete 

med den fysiska och psykiska pedagogiska miljön kan bidra till att gråzonsbarn 

uppmärksammas. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur ser förskollärarens och specialpedagogens arbetsätt ut gällande barn i 

gråzonen?  

 Hur samarbetar förskollärare och specialpedagoger i förskolan kring 

gråzonsbarrn? 

 Hur arbetar förskollärare och specialpedagoger med den fysiska samt psykiska 

pedagogiska miljön i förskolan för att uppmärksamma barn i gråzonen? 
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4 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redogörs den tidigare forskning som gjorts inom det valda området. 

Kapitlet börjar med att lyfta förskollärarens roll i samspel med barnet för att därefter 

lyfta tidigare forskning om miljöns betydelse. Därefter belyses samarbetet mellan 

förskollärare och specialpedagoger men även samarbetet i arbetslaget. Till sist lyfts 

tidigare forskning om hur det ser ut för barn med särskilda behov ur ett internationellt 

perspektiv. 

 

4.1 Förskollärarens roll i samspel med barnet 

 

Förskolan är en stor del av barnens vardag och spelar en betydelsefull roll i deras liv. 

För ett barn med svårigheter kan en fungerande och genomtänkt förskoleverksamhet 

stimulera barnet och ge dem upplevelser och erfarenheter som gör att svårigheterna kan 

övervinnas. Förskollärarnas roll är att lära känna barnet för att kunna utforma 

pedagogiska aktiviteter så att barnet kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Detta för 

att vistelsen på förskolan ska bli fylld av positiva erfarenheter som leder till utveckling 

och lärande. Det är dock inte de planerade aktiviteterna som är avgörande för barnet. 

Det finns många tillfällen under en dag på förskolan som förskollärarna behöver arbeta 

med struktur och rutin för att underlätta för barnet (Kadesjö, 2008).  

 

Det är av betydelse att inleda ett samspel och en relation med barnet tidigt då detta i sin 

tur leder till att barnet ges möjlighet till utveckling. Ur det tidiga samspelet mellan 

barnet och dess föräldrar har barnet möjlighet att kunna starta nya relationer 

tillsammans med andra vuxna och barn. Det är i mötet med vuxna som barnet skapar sig 

förebilder och dessa tar barnen med sig in i de relationer och i de möten som barnet gör. 

Genom att förskolläraren skapar förutsättningar för barn att erövra sin omvärld och 

samtidigt påminner sig om att barnet inte ska ses som ett objekt, betraktas barnet istället 

som ett subjekt. En syn om barnet som subjekt innebär att dem har känslor och tankar 

istället för synen om barnet som objekt där dem ska formas fram till något (Preisler, 

1998). 

 

Relationen mellan barn och förskollärare på förskolan konstrueras i det samspel som 

uppstår mellan barnet och förskolläraren. Ett positivt samspel kan leda och strukturera 

vägen för barn när de utforskar sin omgivning för att erövra ny kunskap. Finns det ett 

positivt samspel vågar barnen ställa frågor till förskolläraren och använda dennes 

kunskap som hjälp vid problemlösning. Barnen kan med ett positivt samspel bli mer 

självständiga och blir därmed inte helt beroende av förskollärarens hjälp. Ett positivt 

samspel mellan förskollärare och barn samt en bra pedagogisk miljö skapar goda 

relationer mellan förskollärare och barn (Howes, Sidle Fuligni, Soliday Hong, Huang, 

Lara-Cinisomo, 2013). 

 

4.2 Miljöns betydelse  

 

Beträffande barn i behov av särskilt stöd är det av betydelse att tänka på att utforma 

stödet efter barnet. Detta innebär att observera vilken personlighet barnet har och vilka 

svårigheter som finns att ge stöd för men även identifiera miljön som barnet befinner sig 

i. Genom att se barnet i sin hela kontext finns möjligheten att se barnet utifrån ett 

helhetsperspektiv. I helhetsperspektivet ingår det att se hur samspelet ser ut då 

samspelet är det tillfälle som ger den information barnet behöver och som i sin tur blir 
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till kunskaper hos barnet men även erfarenheter. Samspelet innebär inte bara mellan 

barn och vuxen utan även mellan den fysiska miljön och den psykiska miljön. Den 

fysiska miljön gäller den miljö som barnet befinner sig i, exempelvis lokalen. Den 

psykiska miljön innefattar de människor som barnet har runt omkring sig och alla dessa 

samspel. Genom att se helheten finns möjligheten att arbeta fram det stöd som barnet 

behöver (Söderman & Nordlund, 2005).  

 

Förskolans lokaler är indelade i olika rum där det placerats material som passar med 

rummets tema. Genom att dela in lokalerna i olika rum blir det svårt för barnen att få en 

överblick och samtidigt blir tillgången till material begränsad. I förskolan finns det en 

tydlig tidsplan, tidsplanen gör att det bestäms när och i vilken utsträckning barnen har 

tillgång till material och de aktiviteter som erbjuds. Förskollärarna i verksamheten styrs 

av den planering de själva gjort upp och det gör att de inte lika tydligt ser de barn som 

inte tycker att aktiviteten har någon mening. Förskollärarna utövar en indirekt styrning 

via planeringen. Kontakten mellan förskollärare och barn består av vänlighet även om 

det finns krav på att barnen ska anpassa sig efter planeringen (Nordin-Hultman 2011).  

 

Ett barn kan uppfattas som besvärligt och stökigt, till och med svårhanterligt när barnet 

är på förskolan. Detta behöver inte ha en specifik förklaring utan det kan ligga till grund 

för flera orsaker. Det kan vara miljön som påverkar barnet eller barnets 

levnadsförhållanden så väl som anknytning eller svårigheter i utvecklingen. Barn 

behöver inte en diagnos för att förskolläraren ska ge barnet det särskilda stöd som 

behövs. Det som däremot är av betydelse är att förskollärarna är medvetna om att 

uppmärksamma barnets svårigheter i tid och inte blunda för detta då det kan leda till att 

möjligheten till eventuell utredning försenas (Gerland, 2009). Istället för att 

diagnostisera barnet ligger förskollärarnas intresse i att se svårigheterna. Med hjälp av 

att fokusera på och se svårigheterna som barnet har ökar chanserna för att barnet får den 

hjälp som behövs. På så sätt kan ett förebyggande arbete påbörjas som kan hjälpa barnet 

att inte utveckla fler svårigheter i det som barnet redan har svårt för (Sohlman, 2000). 

 

4.3 Samarbete mellan parterna 

 

Tran Nguyen har uppmärksammat att ett samarbete mellan speciallärare och ordinarie 

lärare är av betydelse för att kunna erbjuda de barn som har svårigheter bästa möjliga 

hjälp och möta barnens behov. Samarbetet mellan speciallärare och ordinarie lärare är 

inte det enda samarbetet som är betydelsefullt för barnet. Även samarbetet mellan 

lärarna och föräldrarna är betydande för att barnet ska kunna erbjudas en god framtid 

(Tran Nguyen, 2012). 

 
För att kunna hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd kan det ibland behövas ett 

samarbete med andra instanser. Det är inte alltid lätt att få ett fungerande samarbete och 

detta kan bero på flera faktorer. Förskollärarna i förskolan kan känna att svårigheterna 

som finns är för stora och svårhanterliga och därför vill slippa att ta ansvar. Därför låter 

de hellre någon annan ta över ansvaret för barnet även om det handlar om en svårighet 

de själva borde ta ansvar för. I andra fall kan det vara tvärtom. Förskollärarna vill inte 

låta utomstående bli engagerade och hjälpa till utan väljer att lita på sin egen kompetens 

och ser inte var gränsen för den egna förmågan går (Kadesjö 2008). Kristian Lutz har 

blivit intervjuad av Hedström och menar att ett fungerade samarbete i arbetslagen på 

förskolan är av avgörande karaktär för barnen i förskolan. Ett arbetslag som samarbetar 

trivs tillsammans och reflekterar kring sin egen verksamhet. Genom ett gott samarbete i 
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arbetslaget ökar möjligheten till att färre barn stämplas som barn i behov av särskilt stöd 

(Hedström, 2014). 

 
Förskollärarnas behov av stöd från specialpedagoger behöver inte bara handla om att få 

hjälp med hur de ska arbeta. Det är betydelsefullt för förskollärarna att ha någon att 

ventilera med och kunna uttrycka sina känslor utan att någon dömer deras arbete i 

förskolan. Förskollärarna kan behöva specialpedagoger runt omkring sig som kan ge 

barnet den tid de behöver men även för förskollärarna att få bekräftelse på att arbetet 

som görs är bra (Folkman, 1998). Samtidigt som specialpedagoger kan ses som en 

resurs för förskollärarna kan de uppfattas som ett hinder i verksamheten. Detta kan bero 

på att specialpedagogerna som tas in ofta är utbildade inom skolan och enligt 

förskollärarna inte förstår förskolans kultur (Norling, 2006).  
 

4.4 Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

 

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd har förskollärare rankat vad som är viktigast 

för dem i sitt arbete med dessa barn. Förskollärarnas kompetens är högst rankat medan 

tillgången till specialpedagogisk kompetens är rankat som näst viktigast för 

förskollärarna i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd. Därefter följer vikten av 

att hitta arbetsmetoder och arbetsprocesser för barnet men även vikten av att det finns 

ett team runt barnet som ger barnet det stöd som det behöver. Sist av de viktigaste 

faktorerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är barnets egen motivation. För 

förskollärarna är inte en diagnos det viktigaste för att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd (Lindqvist & Nilholm 2013).  

 

Ett sätt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd är genom tecken och teckenspråk. 

Många gånger kan barnet känna sig för upprörd för att kunna verbalt förklara eller 

berätta något. Då kan teckenspråk hjälpa barnet framåt med det som barnet vill säga. 

Barnen får hjälp att uttrycka sina behov och känna sig uppskattade med hjälp av 

teckenspråk (Brereton 2008). 

 

4.5 Barn i behov av stöd ur ett internationellt perspektiv  

 

Förskollärare i Storbritannien är osäkra till inkludering av barn med särskilda behov i 

förskolan. Några förskollärare är för inkludering men säger samtidigt att det är barnets 

behov och lärarens möjlighet att hjälpa som avgör. Andra förskollärare menar att det är 

bra att inkludera barn med särskilda behov men att det inte ska påverka de andra barnen 

i verksamheten negativt. I England anses det vara viktigt för barn med särskilda behov 

att redan vid tre års ålder ha planerade lärandemål och att en bedömning görs allt 

eftersom. I Wales däremot ska formell inlärning för barn med särskilda behov inte ske 

förrän de är 7 år. Detta för att minska risken för att barn tidigt ska misslyckas (Clough 

& Nutbrown, 2004). 

 

I USA placeras förskolebarn på olika förskolor beroende på om de är i behov av särskilt 

stöd eller inte. Det gör att barnen med särskilda behov blir en del av en förskola som 

arbetar segregerat. För att arbetet ska bli mer integrerat och familjerna ska ha fler 

förskolor att välja mellan finns ett inclusion team. Deras uppgift är att engagera fler i 

arbetet i den inkluderande pedagogiken. De som arbetar i ett inclusion team är 

kommunledare, andra förskollärare men även föräldrar. Med hjälp av detta kan fler barn 
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i USA med särskilda behov gå tillsammans med barn utan särskilda behov i förskolan 

(DeVore & Russel, 2007). 

 

Lärare i USA som arbetar med barn tvekar på om de vill koppla in speciallärare. Detta 

beror att de är osäkra på om barnets svårigheter ligger i inlärningssvårigheter eller om 

svårigheterna framkommer på grund av att barnet har svårigheter med engelska som 

andra språk. Lärare behöver hela tiden uppdateras och uppmuntras till att gå på 

seminarier, läsa facklitteratur eller på annat sätt höja sina teoretiska så väl som 

pedagogiska kunskaper för att möta de barn som behöver stöd. Förutom detta måste 

lärarna ha en god relation med barnets föräldrar då denna relation har en stor betydelse 

för barnets framtid och barnets framgångar (Tran Nguyen, 2012).  
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5 Teorianknytning 

 

I detta kapitel redogörs det för de teorier som studien knyter an till i förhållande till 

studiens forskningsfrågor. Dessa teorier är pragmatismen och det sociokulturella 

perspektivet 

 

5.1 Pragmatismen - en teori om kunskap och undervisning 

 

Pragmatismen präglas främst av forskaren och författaren John Dewey och ett välkänt 

uttryck som Dewey myntat är “learning by doing”. Detta uttryck är relevant för att vi 

ska kunna tolka studiens resultat utifrån arbetssättet och samarbetet mellan förskollärare 

och specialpedagoger. 

 

I svensk pedagogik har pragmatismen ett stort inflytande och som kom att påverka den 

svenska skolan och dess utbildning tidigt. Det var i början av 1900-talet som 

pragmatismens pedagogiska idéer började ta sig uttryck i Sverige. De pedagogiska 

idéerna har därefter tolkats till den svenska pedagogiken. Inom pragmatismen finns ett 

intresse för vilka konsekvenser de olika pedagogiska idéerna kan få. Genom att se 

konsekvenserna har förskollärare i Sverige kunnat fokusera på att se elever och barn 

som delaktiga och medverkande i lärandet istället för att se barn som mottagare av 

undervisningen. Barns delaktighet är en rättighet inom pragmatismen som grundar sig 

på demokrati. Inom pragmatismen menar Dewey att utbildning inte är medlande utan 

något som sker med hjälp av kommunikation (Boman, 2007). I arbetet med barn 

behöver förskollärare enligt pragmatismen ha förmågan att kunna förändras men även 

utvecklas utifrån kommunikation och faktiska handlingar som redskap. Förskollärare 

behöver även ställa sig frågan hur det blir och vara beredda på att ta emot de följder som 

kommer med ett ifrågasättande (von Wright, 2007).  

 

Deweys uttryckssätt “learning by doing” skapar förutsättningar för de som arbetar med 

barn att förändra undervisningen och anpassa arbetet till barnen och deras villkor. 

Uttryckssättet förklarar ett sätt att undervisa och möta barn och elever med olika behov 

och förutsättningar i livet. Det innebär att läraren kan använda praktiska delar i sin 

undervisning för att barnen lättare ska kunna ta till sig och vinna kunskap. 

Pragmatismens kunskapssyn innebär att människor lär genom att vara praktiska. Inom 

pragmatismen skiljs med andra ord inte teori och praktik åt utan istället förs dessa 

samman i det som människan gör. En praktisk handling inte är möjlig utan reflektion 

och tänkande. Utifrån den kunskap som en människa har kan människan lösa situationer 

som uppstår och eventuella svårigheter som människan ställs inför. Inom pragmatismen 

är den kunskap som människan kan kopplas till erfarenheter i det vardagliga livet den 

kunskap som är mest betydelsefull. Förståelsen av lärande, undervisning och utveckling 

står i relation till människan och samhället. Människan i samhället behöver bli bekant 

med sin omgivning och vinna kunskaper och erfarenheter för att leva lyckosamt i ett 

demokratiskt samhälle. Inom pragmatismen är det demokratiska samhället 

betydelsefullt och i en undervisning som är framgångsrik har barn och elever möjlighet 

att få redskap för att erövra kunskap genom samhället. Utifrån de erfarenheter som 

barnet gjort sedan barnet föddes menar pragmatismen att det är detta som skolan ska 

arbeta vidare på. Genom undervisning får barnet möjlighet att förvärva kunskaper om 

sådant som barnet inte möter tillräckligt av i det vardagliga livet. På så sätt får barnet 

möjlighet till fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper om sin omvärld (Säljö, 

2010).  
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Den sociala miljön påverkar människors beteenden och att vara engagerad i en aktivitet 

skapar erfarenheter och förstärker känslan av någonting. Det yttre beteendet kan 

förändras med miljön och denna förändring kan följa med och påverka den mentala 

dispositionen. Exempelvis om ett barn gjort illa sig på ett specifikt föremål kan barnet 

välja att inte leka med detta. Detta kan i sin tur leda till att barnet väljer bort alla föremål 

som liknar det föremål som barnet gjort sig illa på, då har den mentala dispositionen 

påverkats. Den mentala och emotionella dispositionen påverkas med andra ord av den 

sociala miljön. Miljön som barnet vistas i har en omedveten påverkan på barnet och det 

är i miljön som föreställningar, känslor och kunskap växer fram hos barnet (Dewey, 

1999). 

Inquiry är en princip som Dewey ser som grundläggande för lärande. Dewey menar att 

lärande utifrån principen utgår från ett problem eller undran som en eller flera 

människor har. Det är när det finns en oklarhet i en situation eller en fråga som 

utgångspunkterna för lärande genom inquiry uppstår. För att reda ut oklarheten hämtas 

information och fakta. Detta blir resurser för inquiry för att kunna förstå men dessa 

resurser är inte målet för själva lärandet i sig. Information och fakta provas och 

undersöks, genom det kan det framkomma att information och fakta inte stämmer med 

verkligheten. Ytterligare information skaffas som ger nya infallsvinklar och då skapas 

en fördjupad förståelse. Efter hand kan det framkomma en lösning på hur någonting 

fungerar eller hur ett problem ska hanteras. Resultatet blir ett lärande. I inquiry finns 

inget slut, människor hamnar alltid i situationer där något är oklart och där ny 

information eller fakta behöver sökas. Dewey menar att människan lär sig när 

människan aktivt försöker lösa ett problem. Inquriy är med andra processen där 

information som kommit fram undersöks och prövas (Säljö, 2010).  

5.2 Sociokulturella perspektivet - en teori om lärande och samspel  

 

Det sociokulturella perspektivet grundandes av den ryska pedagogen och filosofen Lev 

Semenovich Vygotskij. Synen på undervisning, lärande och utveckling ligger i närheten 

av Deweys tankesätt men för Vygotskij innebar utvecklingen som något som aldrig 

upphör. Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som associeras med Vygotskij. 

Denna teori och detta uttryck är relevant för att vi ska kunna tolka studiens resultat 

utifrån arbetssättet och samarbetet mellan förskollärare och specialpedagoger. 

 

Det sociokulturella perspektivet pekar på betydelsen av att lära tillsammans, det sociala 

samspelet för människan att lära och utvecklas. Det är med andra ord en social teori om 

hur interaktion mellan människor kan skapa förutsättningar för kunskap och erfarenhet. 

På så sätt blir interaktionen och kommunikationen de delar som kan förklaras som 

nycklar i frågan om lärande och utveckling. Kunskap är med andra ord inget som kan 

överföras mellan människor utan något som det sociokulturella perspektivet menar är 

något som människor är delaktiga i. Inom det sociokulturella perspektivet ligger de 

olika pedagogiska konsekvenserna i hur lärare organiserar samspelet mellan alla 

inblandade parter. Förutom detta ligger de pedagogiska konsekvenserna även i barn och 

elevers möjlighet till appropiering och deras delaktighet i de olika kunskaper som kan 

tänkas finnas (Säljö, 2010). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det om ett grundläggande begrepp, 

mediering. Detta kan förklaras att människan praktiskt använder något som hjälper 

människan att förstå och agera i sin omvärld. Genom redskap som språk och materiella 

ting kan människan utmärka sig. Det språkliga redskapet kan vara symboler och tecken 
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så som siffror och bokstäver som människan använder sig utav för att kommunicera 

likväl som att tänka. Människan förstår och analyserar sin omvärld genom alla de 

kulturella redskap som omger människan. Detta kan i sin tur förklaras som att 

människan tänker med hjälp av medierande redskap och uppfattar inte sin omvärld 

direkt. Med andra ord går människan en omväg i tänkandet för att uppfatta omvärlden. 

Mediering sker inte endast genom psykiska redskap utan även genom fysiska redskap. 

De fysiska redskapen kan vara det som behövs för att kunna utföra ett arbete eller för att 

kunna utöva ett yrke. I det sociokulturella perspektivet menar representanter att dessa 

fysiska som psykiska redskap inte bör skiljas åt då de är varandras förutsättningar. Båda 

redskapen behövs för att kunna förklara olika ting i sin omvärld och tillsammans kan de 

förklaras i en allmän term som kulturella redskap. Detta innebär att de kunskaper hos 

människan och de erfarenheter som människan har inte kan skiljas åt, de hör ihop 

(Säljö, 2010).  

 

Människans utveckling tillhör inte bara barnen och de unga utan är något naturligt som 

följer människan genom hela livet. Eftersom människans lärande och utveckling aldrig 

upphör utan är pågående menade Vygotskij att när människan erövrat en ny kunskap, 

har grunden för att erövra ytterligare kunskap lagts. Den proximala utvecklingszonen är 

zonen mellan det som människan kan och det som kommer sen. Det är vid den punkt 

som människan är som mest mottaglig för att förstå något som förklaras eller instrueras. 

Människan måste ställas inför utmaningar för att kunna ta sig vidare. Detta gör 

förskolläraren genom att bygga en ställning kring barnet så att de kan handleda och 

ligga steget före och utmana så barnet utvecklas. Det som är utmärkande för det 

sociokulturella perspektivet är att Vygotskij hänvisar till att språket är det yttersta 

redskapet för människan. Språk och kommunikation kan människan uttrycka sig och 

ordna sin omvärld. Ett av flera grundläggande uttryck för det sociokulturella 

perspektivet är appropriering som beskriver lärandet. Genom att människan blir bekant 

med hur ett redskap fungerar och därefter lär sig använda redskapet för att i sin tur 

förstår redskapets användningsområde i världen sker en appropriering. Appropriering 

sker även tidigt i livet och som har stor betydelse för framtiden. Barnet lär sig ett språk 

och genom detta försöker barnet förstå samspel. Genom språket och samspelet växer 

barnets identitet fram (Säljö, 2010).  

 

En viktig del i att utvecklas och skaffa sig kunskap är att lära tillsammans. En vuxen 

kan välja att visa hur en uppgift ska lösas och sedan se om barnet kan lösa uppgiften 

genom att imitera men det hjälper inte barnet till utveckling. Den vuxne ska se vad 

barnet kan och utifrån det para ihop barnet med ett barn som kan lite mer. På så sätt kan 

ett utbyte ske, barnet som kan mindre lär av det andra barnet och barnet som kan mer 

skapar en djupare förståelse för det som barnet precis lärde ut. Den sociala miljön runt 

omkring formar människans egenskaper och dennes personlighet formas genom 

samverkan med andra människor (Vygotskij, 1998).  

Kommunikation kräver någon form av generalisering och det är dessa två, 

kommunikation och generalisering som språket bottnar i. För att få en annan människa 

att förstå det som du själv upplever behöver en generalisering göras. Detta betyder att en 

person behöver förklara en upplevd känsla utifrån den andra människans erfarenheter 

(Vygotskij, 2001). 
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6 Metod 
 
I detta kapitel redogörs hur och på vilket sätt som studien tänks uppnå syftet och de 

uppsatta frågeställningarna. Detta genom redogörelse för metodansats, 

undersökningsmetod, urval, genomförande samt metodkritik.  

 

6.1 Val av metodansats 

 

Studiens syfte har varit att visa hur förskollärare och specialpedagoger arbetar för att 

uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet är grunden för det val av metod 

som gjorts. Hade syftet formulerats på annat sätt hade val av metod kunnat vara 

annorlunda. Denna studie är av kvalitativ karaktär vilket enligt Denscombe (2009) 

innebär att undersökningen grundar sig i ord och bild. I en kvalitativ undersökning 

används det muntliga och skrivna ordet genom forskningsmetoder som exempelvis 

intervjuer eller dokument. Vi valde att använda oss utav kvalitativ undersökning då vi 

ville använda oss utav intervju som metod. Vi ville även arbeta fram koder och utforma 

kategorier för att finna ett resultat som sedan kunde analyseras, detta genom en 

kvalitativ undersökning. 

 

Studien har inspirerats av en hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska ansatsen utgår 

ifrån tolkning för att förstå ett fenomen och det är detta vi i denna studie ville göra. 

Ödman (2007) förklarar att den hermeneutiska ansatsen inte har någon objektiv 

verklighet. Detta innebär att verkligheten måste tolkas för att förstås. En objektiv 

verklighet kan förklaras att verkligheten inte ser likadan ut för alla människor, alla 

uppfattar sin verklighet och tolkar den på olika sätt.  
 

Detta gäller [...] handlingar och icke-språkliga livsuttryck, som ju tillkommit i 
meningssammanhang och måste studeras i sina meningssammanhang för att förstås. 

Innebörder och meningssammanhang förmedlas och förstås i första hand genom språklig 

tolkning (Ödman 2007:48). 
 

I den hermeneutiska ansatsen talas det om en spiral som förklarar en process. Ödman 

förklarar att den förståelse och helhetsbild vi har ständigt förnyas och kan förklaras som 

i en spiral. Det sker hela tiden ett pendlande mellan dåtid och nutid, detta gör det 

möjligt för oss att tolka vår omvärld. Ödman beskriver även processen som ett 

pusslande vilket innebär att de mindre delarna kan göra att förståelsen för något bildar 

en helhet (a.a.). Den hermeneutiska ansatsen har vi inspirerats av då vår kvalitativa 

undersökning kräver tolkning för att få fram ett resultat och en analys. Genom den 

hermeneutiska ansatsen har vi haft möjlighet att tolka och förstå den empiri som samlas 

in. 

 

6.2 Undersökningsmetod 

 

Som datainsamlingsmetod valde vi att använda oss utav intervjuer. Intervju som metod 

var ett fördelaktigt instrument att använda för att få svar på våra intervjufrågor. 

Intervjuerna har genomförts med endast en respondent i taget. Denscombe (2009) menar 

att genom intervju låter intervjuaren respondenten utveckla sina tankar och idéer. 

Intervju ger även respondenten möjlighet att utförligt kunna samtala om de ämnen som 

studien handlar om. Vidare förklarar Denscombe att den vanligaste typen av intervju är 

personliga intervjuer. Genom att intervjua en person i taget har intervjuaren endast en 
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persons idéer att förstå och utforska vidare. Denscombe menar även att transkribering 

av ljudupptagning där endast en person intervjuats blir enklare. Detta då det bara är en 

person som pratar och att känna igen i transkriberingsprocessen tillskillnad om det hade 

varit flera personer som intervjuats samtidigt och hålla reda på (a.a).  

 

Vi valde att använda ljudupptagning, papper och penna vid intervjutillfället. 

Ljudupptagning valdes för att kunna återge hela svaret från förskollärarna och 

specialpedagogerna vid transkribering samt för att kunna föra ett aktivt samtal vid 

intervjutillfället. Denscombe (2009) förklarar att ljudupptagning ger en permanent och 

en nästintill hel dokumentation. Ljudupptagning ger forskaren möjlighet att transkribera 

intervjun som i sin tur gör det enklare för forskaren att analysera den insamlade datan 

(a.a.). Bell (2006) förklarar att frågorna bör prövas i en eller två pilotintervjuer. Detta 

för att se om intervjuguiden fungerar men även för att öva sig på att ställa frågorna. 

Genom en pilotstudie får forskaren svar på om frågorna är relevanta för att få svar på 

syftet men även för att se om metoden är relevant (a.a.). Vi valde att göra två 

pilotintervjuer för att prova våra intervjufrågor med två förskollärare (se bilaga A). Med 

hjälp av pilotintervjuerna kunde vi få en utvärdering av respondenterna gällande 

intervjuguiden till kommande intervjuer. De svar som framkom i pilotintervjuerna har 

valts att användas i studien.  

 

Intervjufrågorna gav möjlighet till att få svar på de forskningsfrågor som utformats för 

denna studie. Denscombe (2009) förklarar att det sällan är forskare som arbetar med 

ostrukturerade intervjuer då det är fördelaktigt att vara förberedd och strukturerad inför 

intervjun. I de flesta fall menar Denscombe att intervjuerna följer någon form av 

dagordning eller strategi (a.a.). Under intervjun följde intervjufrågorna en bestämd 

ordning för att hålla intervjun inom de specifika områden som undersöktes. Vi valde att 

kategorisera intervjufrågorna i ämnen för att få en tydligare struktur och för att beröra 

ett område i taget under intervjun. Med hjälp av intervju som metod och intervjuguiden 

kunde förskollärarnas och specialpedagogernas åsikter, tankar och argument inom 

undersökningsområdet belysas. 

 

6.3 Urval  

 

De medverkande i studien är fem utbildade förskollärare samt två utbildade 

specialpedagoger. Dessa fem respondenter arbetar på olika förskolor i olika städer och 

kommuner. Vi har intervjuat personer från olika platser i Sverige för att kunna få en 

bredare bild av arbetet mellan förskollärare och specialpedagoger. Kihlström (2007) 

skriver att svaren blir mer tillförlitliga om intervjun sker med en person som är 

yrkeskunnig. Vi valde därför att intervjua utbildade förskollärare och utbildade 

specialpedagoger i avseende för att få mer tillförlitliga svar. För att kunna genomföra 

intervjuerna började vi med att välja ut kommuner och städer där intervjuerna skulle 

genomföras. Därefter valdes förskolechefer slumpmässigt ut i olika kommuner och 

städer som skulle kontaktas. Kontakten med respektive förskolechef togs via mail för 

förfrågan om intervju (se bilaga C). Genom förskolechefen fick vi namn och 

telefonnummer till respondenterna som förskolechefen valt ut att vi skulle intervjua på 

respektive förskola. Specialpedagogerna kontaktades via mail och telefon efter samtal 

med förskolechefer i respektive kommun och stad. Förskollärarna och 

specialpedagogerna fick sedan vid intervjutillfället ett missivbrev med information om 

intervjun och deras rättigheter (se bilaga B). 
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Samtliga respondenters namn är fiktiva och benämns med bokstäverna F och S samt en 

siffra. Förskollärarna benämns som F och specialpedagogerna som S, detta för att 

skydda deras identitet. Siffrorna används endast i syfte för att underlätta arbetet i 

studien. Vi har valt att inte använda verkliga namn för att avidentifiera personernas kön.  

 

F1 arbetar som förskollärare i en medelstor stad i södra Sverige på en centralt belägen 

förskola med fyra avdelningar.  

F2 arbetar på en förskola med fyra avdelningar som är som förskollärare i utkanten av 

en medelstor stad i södra Sverige.  

F3 som arbetar som förskollärare på en förskola med fem avdelningar i en medelstor 

kommun i södra Sverige.  

F4 arbetar på en förskola som förskollärare i ett mindre samhälle på landsbygden i en 

medelstor kommun i södra Sverige. Förskolan har fem avdelningar.  

F5 arbetar som förskollärare i en förskola på landsbygden och ligger i norra delen av en 

stor kommun i södra Sverige. Förskolan har tre avdelningar.  

S1 arbetar som specialpedagog och har ansvar för ett omfattande område i en stor 

kommun belägen i södra Sverige. 

 

S2 arbetar som specialpedagog i Mellansverige och har ansvar för förskolor i en tätort 

belägen i en stor kommun.  

 

6.4 Genomförande  

 

Intervjuguiden har arbetats fram utifrån det syfte och de frågeställningar som tidigare 

utformats. Därefter arbetades ett brev till förskolecheferna fram för förfrågan om 

intervju samt arbetade vi fram ett missivbrev att lämna vid intervjutillfällena till 

förskollärarna och specialpedagogerna (se bilaga B & C). Bell (2006) förklarar att 

respondenterna måste ge sitt samtycke till intervjun. Forskaren ska förklara för 

respondenten vad studiens syfte är och varför man vill intervjua de. Forskaren måste 

även förklara vad informationen ska användas till. Bell menar att forskaren bör göra 

detta genom att ge informationen skriftligt till respondenterna (a.a.).   

 

När de båda breven skrivits valdes kommuner och städer ut där intervjuerna skulle 

hållas. Respektive förskolechef kontaktades i de olika kommunerna och städerna via 

mail för förfrågan om intervju. Denscombe (2009) förklarar att intervjubaserade 

undersökningar ofta genomförs med ett mindre antal respondenter än om 

undersökningen varit frågeformulärsbaserad. Vidare förklarar Denscombe att de 

personer som väljs ut för att delta i intervjubaserade undersökningar ofta väljs ut av en 

specifik anledning beroende på vad som ska undersökas. Denscombe framhåller även att 

det är i många fall i forskning behövs tillstånd av överordnade instanser för att 

genomföra forskningen (a.a.). Förskolecheferna gav oss namn och telefonnummer till de 

förskollärare som förskolecheferna valt ut för intervju. Förskollärarna kontaktades 

därefter av oss via telefon för avstämning och för att boka in tid för intervju. Av 

förskolecheferna fick vi även namn på specialpedagoger som vi därefter kontaktade och 

bokade tid för intervjuer med.  
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Vid varje intervjutillfälle lämnades ett missivbrev till förskollärarna/specialpedagogerna 

(se bilaga B). De två första intervjuerna som genomfördes var pilotintervjuer där 

intervjufrågorna prövades och två förskollärare fick möjlighet att utvärdera 

intervjufrågorna. Detta gav möjligheten att revidera eventuella intervjufrågor till 

kommande intervjuer. Under pilotintervjuerna framkom det av förskollärarna att 

intervjufrågorna var relevanta vilket innebar att resterande intervjuer kunde påbörjas. 

Intervjufrågorna skickades inte ut till förskollärarna eller specialpedagogerna i förväg 

med anledning av att vi inte ville att de som skulle intervjuas skulle ha möjlighet att 

förbereda sig. Detta medförde att de svar vi fick blev förskollärarnas och 

specialpedagogernas direkta tankar rörande frågorna. Intervjufrågorna delgavs inte 

heller vid intervjutillfället av samma anledning. Intervjuerna genomfördes på 

förskollärarnas respektive specialpedagogernas arbetsplats och intervjutiden varierade 

mellan 30-50 minuter. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas och 

specialpedagogernas arbetsplatser för att inte ta för mycket av deras arbetstid. Efter 

varje intervju gjordes transkribering av empirin som kom att fungera som material för 

att finna nyckelord och mönster i respondenternas svar. Utifrån vårt syfte formulerades 

två teman och genom nyckelord utformades kategorier till resultat- och analysdelen i 

studien. Utifrån de nyckelord som vi fann i resultatet kunde vi formulera kategorier för 

att strukturera upp arbetets resultat.  

 

Det teoretiska ramverket har vi arbetat fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Detta för att kunna använda dessa teorier i analysen av studiens resultat. För att 

analysera den insamlade empirin har vi använt oss pragmatismen och det sociokulturella 

perspektivet. De centrala begreppen i dessa är learning by doing och den proximala 

utvecklingszonen. Utifrån vår tolkning av litteraturen hör dessa två teorier i många 

avseenden ihop med varandra. Därav används de båda teorierna som en förstärkning av 

varandra som ett förtydligande i studiens analys. 

 

6.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) förklarar att det i forskningsundersökningar är viktigt att tänka 

på de forskningsetiska principer och huvudkrav som finns uppsatta. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. För samhället och för individerna i samhället behöver forskning 

bedrivas och med hjälp av de fyra huvudkraven är forskning möjlig. 

 
6.5.1 Informationskravet 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i forskningen har rätt att upplysas om 

forskningens syfte och metod. Deltagarna har även rätt att upplysas om att deltagandet 

är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta har vi praktiskt uppfyllt genom att informera deltagarna 

både muntligt och skriftligt vid intervjutillfället (se bilaga B).  

 
6.5.2 Samtyckeskravet 

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen själva kan bestämma över 

sin medverkan i undersökningen. Deltagarna har även rätt att påverka deras villkor i 

undersökningen. Väljer någon av deltagarna att avbryta sin medverkan får forskaren inte 

försöka påverka deltagarens beslut (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har vi uppfyllt 

genom att muntligt informera deltagarna om deras rätt i undersökningen.  
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6.5.3 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i forskningsundersökningen ska vara 

anonyma och att uppgifterna om deltagarna ska förvaras på ett säkert sätt. Detta innebär 

att alla uppgifter som namn eller andra personuppgifter inte ska vara möjliga för någon 

annan att ta del av (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har vi uppfyllt genom att vi innan 

intervjutillfället kodat varje deltagares namn. Vi har även valt att inte använda riktiga 

namn för att ytterligare försäkra deltagarnas anonymitet i undersökningen. Förutom 

deltagarnas namn har även kommunerna och städernas namn valts att inte nämnas för 

att ytterligare förstärka deltagarnas anonymitet.  

 
6.5.4 Nyttjandekravet 

 

Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in inte får användas i annat syfte 

än till den tilltänkta forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie har all empiri 

endast använts för att uppnå forskningens resultat och analys, ingen utomstående har 

kunnat ta del av informationen. 

 

6.6 Metodkritik  

 

Vi valde att använda en kvalitativ undersökningsmetod då denna metod kunde ge oss ett 

mer tillförlitligt resultat men även ge oss möjlighet att besvara syfte och 

frågeställningar. Då syftet är att ta reda på hur förskollärare och specialpedagoger 

arbetar för att uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet har vi valt att 

intervjua yrkesverksamma förskollärare och specialpedagoger.  

 
6.6.1 Styrkor 

 

Att intervjua yrkesverksamma förskollärare och specialpedagoger har gett oss 

möjligheten att öka validiteten i studien. Detta då vi har samtalat med respondenterna 

med ögonkontakt och intervjuat respondenterna på deras arbetsplats. Denscombe (2009) 

förklarar att validiteten kan stärkas med hjälp av direktkontakt med den som intervjuas. 

Fler fördelar med att använda intervju som metod är bland annat att denna metod ger 

möjlighet till att följa upp frågor genom exempelvis följdfrågor. Andra fördelar med 

intervju som metod är att informationen får ett djupare sammanhang och att validiteten i 

studien stärks. Utöver dessa fördelar kräver intervju som metod enkel och lite utrustning 

för att fungera. Bell (2006) menar att en respondents kroppspråk och tonfall i svaret ger 

forskaren en information som inte är möjlig att få genom ett skriftligt svar. I en intervju 

kan forskaren ställa följdfrågor och be respondenten att utveckla svaret.  

 

En fördel med ljudupptagning var att det gav oss möjlighet till att under intervjun 

uppfatta förskollärarnas och specialpedagogernas kroppsspråk. En annan fördel med 

intervju som metod och ljudupptagning var att ett riktigt samtal hade ägt rum. Detta gav 

oss möjlighet att återgå till vårt eget minne om ljudupptagningen hade blivit begränsad. 

Ljudupptagning har varit ett välfungerande verktyg för oss i denna studie.  

 

En fördel är att förskolechefen valt de förskollärare och specialpedagoger som 

intervjuats. Detta kan påverka intervjuerna men också resultatet på så sätt att vi som 

intervjuare inte har någon tidigare relation med förskollärarna och därför kunnat vara 

neutrala. Hade vi själva valt förskollärare att intervjua som vi redan känner hade svaren 

kunnat tolkas annorlunda. Detta då vi hade haft en relation med förskolläraren och 
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kunnat relatera till tidigare upplevelser och tankar hos förskollärarna som inte framgått 

vid intervjutillfället. Genom att intervjua, för oss, okända förskollärare kunde svaren 

tolkas på ett neutralt sätt. 

 
6.6.2 Svagheter 
 

Nackdelar med intervju som metod förklarar Denscombe (2009) att metoden kan vara 

tidskrävande då transkribering och analys tar tid och resultatet kräver kodning. En 

annan nackdel kan vara intervjuareffekten som innebär att det som sägs inte alltid 

stämmer överens med den faktiska handlingen. Detta innebär att svaren på 

intervjufrågorna inte speglar de handlingar som förskolläraren eller specialpedagogen 

gör. Intervju som metod medför olika risker exempelvis att respondenten kan känna sig 

kränkt eller bli upprörd. Det gäller att vara medveten om hur frågorna ställs till 

respondenten, hur frågorna är utformade och kan uppfattas av respondenten (a.a.). Vi 

valde därför att genomföra två pilotintervjuer, detta för att öva oss på att ställa frågorna 

men även för att se hur respondenterna uppfattade våra frågor.  

 

Ljudupptagning som redskap vid intervju som metod upplever vi som ett bra redskap 

däremot är ljudupptagning inte alltid är helt tillförlitligt. Vi menar att endast 

ljudupptagning ibland kan bli begränsande då inspelningen kan vara av sämre karaktär 

och skapa problem vid transkriberingsprocessen.  

 

En svaghet för studien är att förskolecheferna valde ut de förskollärare och 

specialpedagoger som skulle intervjuas. Detta kan påverka resultatet på så sätt att de 

förskollärare och specialpedagoger som valdes ut har kunskap och erfarenheter kring 

det studerade området. Om förskolecheferna valde ut förskollärarna i syfte för att få 

förskolan att framstå på ett bra sätt kan det i sin tur påverkat studien. Detta innebär, 

oavsett hur förskolechefen motiverat och vilket motiv förskolchefen hade i sitt val till 

vald förskollärare kan det påverkat resultatet.  

     Hade vi som huvudansvariga för studien istället valt att kontakta en specifik 

avdelning på en förskola och låtit förskollärarna bestämma vem som skulle ställa upp på 

intervju hade resultatet kunnat påverkas åt olika håll. Förskollärarna hade då kunnat 

diskutera i arbetslaget och kommit fram till vem som har mest kunskap och erfarenheter 

för att ställa upp på intervju. Hade vi däremot istället valt ut slumpmässiga förskollärare 

på olika förskolor hade resultatet kunnat påverkas med anledning av att dessa 

förskollärare kanske inte haft någon erfarenhet eller kunskap inom studiens område. 

Beroende på vilket val som än gjorts hade studiens resultat påverkats på ett eller annat 

sätt. Vi upplever att de val som förskolecheferna gjort, oavsett motiv, har gett oss 

mycket empiri att arbeta med och vi upplever att intervjudeltagarna haft kunskap och 

erfarenheter inom området.  

 
6.6.3 Kritisk blick på vår roll i studien  
 

Som huvudansvariga för denna undersökning har vi försökt att vara så objektiva som 

möjligt under intervjuerna. Under intervjuerna gjordes ett medvetet val av oss att inte 

svara utförligt på förskollärarnas och specialpedagogernas svar i syfte att inte “färga” 

deras tankar och åsikter. Allt för utförliga svar från oss upplevde vi kunde påverka 

förskollärarna och specialpedagogerna och få dem att ändra sina svar om vi uttryckte 

våra tankar och åsikter under intervjun. Patel och Davidson (2003) menar att i en 

intervju ska intervjuaren kunna samtala med den intervjuade, detta för att den 

intervjuade inte ska känna sig hämmad. Intervjuaren bör använda sig av ett språkbruk 
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som den intervjuade kan relatera till. Vidare menar Patel och Davidson att samtal färgas 

av flera faktorer oavsett hur förberedd intervjuaren är. En faktor kan vara att den som 

intervjuar får rollen som en person som företräder samhället. Genom det kan samtalet 

färgas av att den intervjuade försöker förstå vad som förväntas av svaren. Därför väljer 

den intervjuade att inte svara utifrån sig själv utan vad denne tror att intervjuaren vill 

höra (a.a.).  

 

Denscombe (2009) förklarar att forskare ska vara etiska och respektera de rättigheter 

som deltagarna har. Forskaren ska även se till att deltagarna inte lider eller skadas i sitt 

medverkande och arbeta på ett ärligt sätt (a.a.). Som huvudansvariga i denna 

undersökning anser vi utöver det som Denscombe tar upp att förskollärarna och 

specialpedagogerna ska känna trygghet i sitt deltagande. Som huvudansvariga måste vi 

ge förskollärarna och specialpedagogerna information om deras rättigheter i sitt 

deltagande i forskningen. 
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7 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas sammanställningen av den empiri som samlats in genom 

intervjuer. Det som framkommit ur sammanställningen redovisas utifrån två centrala 

teman som ställs i relation till syfte och frågeställningar. De centrala teman är: 

Gråzonsbarn - arbetssätt i förskolan samt Gråzonsbarn - samarbetets påverkan. 

 

7.1 Gråzonsbarn - arbetssätt i förskolan 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts har det framkommit olika arbetssätt hos 

förskollärarna och specialpedagogerna samt olika faktorer som kan påverka barn i 

gråzonen. 

 
7.1.1 Gråzonsbarnet i förskolan 

 

Förskollärarna och specialpedagogerna har svårt att sätta ord på vilka barn som anses 

vara barn i gråzonen. Både förskollärarna och specialpedagogerna menar att dessa barn 

kan vara vilka barn som helst. Barnen behöver inte ha några övriga svårigheter och 

heller ingen diagnos. Förskollärare F5 säger följande om detta:  

 
Jag tänker på barn som inte har någon diagnos. De barn som inte anses som ”normala” men 

som heller inte har någon speciell diagnos eller något man kan “sätta fingret på”. Barnet 

kan vara utåtagerande eller ha sociala svårigheter. Det är alla dem barnen som jag anser är 

gråzonsbarn. (F5) 
 

Om gråzonsbarn säger förskollärare F1 på ett annat sätt: 

Det är inte säkert att barnet har en diagnos men vi ser att det finns något som inte stämmer 

med det vanliga mönstret. De tysta barnen är nog så viktiga att få upp (F1). 
 

En av specialpedagogerna menar att det inte är enkelt att definiera gråzonsbarn och 

säger att det är ”alla de andra barnen som väcker frågor och funderingar. Det är dessa 

barn som jag tänker på när jag hör ordet gråzonsbarn” (S1). 

 

Specialpedagog S2 lyfter en annan aspekt kring gråzonsbarnet. En orsak som kan vara 

bidragande att barn hamnar i gråzonen på förskolan och som förskolläraren behöver 

vara medveten om: 

 
Det kan vara så att det varit en dålig morgon för barnet. Utan frukost eller bråk med 

mamma och pappa. Förskolläraren behöver försöka mentalisera och förstå vad det är som 

gör att barnet agerar som det gör (S2). 

Förskollärarna förklarar att de “tysta barnen” är de barn som inte “tar plats” på 

förskolan. Barnen finns fysiskt på plats i förskolan men att det finns andra barn som 

drar till sig uppmärksamhet. Därav hamnar dessa “tysta barn” i gråzonen. Om de tysta 

barnen säger förskollärare F3 följande: 

 
De tysta barnen är lätta att missa i verksamheten om man som förskollärare verkligen inte 

tänker på att det är något som inte stämmer hos barnet (F3). 
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En av förskollärarna menar att det finns barn i förskolans verksamhet som förklaras som 

tysta barn och säger att dessa barn “bara finns, som bara är och som inte pockar på så 

mycket uppmärksamhet. Barn som bara hänger med” (F2). 

 
7.1.2 Att upptäcka svårigheter  

 

Förskollärarna och specialpedagogerna förklarar att barn som är i behov av särskilt stöd 

kan vara de barn som har ett annorlunda mönster som uppmärksammats av 

förskollärarna. Beträffande barn i behov av särskilt stöd tar förskollärarna gärna hjälp av 

specialpedagogerna för att få tips och råd. Förskollärarna menar att de ska slå larm tidigt 

om det är någonting som de känner inte stämmer hos något barn. Om att tidigt upptäcka 

en svårighet säger förskollärare F4 följande:  

 
Att upptäcka en svårighet tidigt handlar inte om att sätta en diagnos. Alla barn och 

människor har lättare och svårare för olika saker. Kan jag då se att det här barnet har extra 

svårt för någonting och kunna hjälpa så fort som möjligt så måste jag ju tro att det blir 

bättre för barnet i framtiden (F4). 
 

Förskollärarna menar att det krävs ett gott samarbete i arbetslaget som innebär att de 

kan diskutera tankar och vara ärliga, öppna och lyhörda mot varandra för att kunna möta 

barnen. Om samarbetet i arbetslaget säger F5:  

Det handlar om att vara medveten om att det finns svårigheter. Diskutera i arbetslaget om 

de barnen som finns på förskolan som har svårigheter. Vid reflektionstiden lyfta de barn 

som inte själva visar sig så mycket och diskutera kring hur man kan hjälpa dessa barn och 

ge de tid (F5). 
 

Även specialpedagog S2 lyfter fördelen med att upptäcka en svårighet tidigt:  

 
Vi vet att desto tidigare vi upptäcker barnen med svårighet desto bättre blir det för de i 

skolan. Börjar förskollärarna tidigt att arbeta med barnets svårighet kan man förebygga att 

det inte blir ett problem senare. (S2) 

Förskollärarna och specialpedagogerna förklarar att barn som är i behov av särskilt stöd 

inte behöver ha en diagnos för att få den hjälp de behöver. Därför behöver 

förskollärarna vara uppmärksamma på barnet och dess beteende. Förskollärarna 

förklarar att de tillkallar specialpedagogens hjälp när de känner att de behöver stöd och 

råd i sitt arbetssätt för det barn som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagog S2 lyfter 

att det kan ta olika lång tid innan förskollärarna kontaktar en specialpedagog:  

 
Är det en förskollärare med lång erfarenhet som mött olika barn och har med sig mycket i 

ryggsäcken kan det gå ganska lång tid innan de kontaktar en specialpedagog. Om det dyker 

upp ett barn som exempelvis inte pratar och förskollärarna inte varit med om det tidigare är 

det nytt för dem. Därför kan förskollärarna behöva mig som specialpedagog att “bolla” 

tankar med. (S2) 
 
7.1.3 Den fysiska och psykiska miljöns betydelse för gråzonsbarnet 
 

Förskollärarna och specialpedagogerna menar att miljön har stor betydelse för barnen 

och att miljön ska utformas efter barnens behov. Om miljöns betydelse säger 

specialpedagog S1 följande:  

 
Miljön är oerhört viktig. Hur du möblerar, vad du sätter fram för material och hur du är 
som pedagog är betydelsefullt. Det är förutsättningarna för att det ska fungera. Man måste 
utforma verksamheten utifrån de barn man har på förskolan. Idag kan vi ha barn med 



  
 

22 

flera svårigheter och flera barn i behov av särskilt stöd utan diagnos på en och samma 
avdelning. Idag har vi tvåspråkiga barn, en “salig blandning” och det är jätteroligt. Alla 
barn ska inkluderas och det ger pedagogerna en utmaning och det är där vi måste ligga i 
framkant och hjälpa de här barnen. (S1) 

 

Förskollärare F5 förklarar att alla barn är i behov av särskilt stöd i olika situationer och 

att det för förskolläraren gäller att försöka se vilka behov som finns i verksamheten för 

att därefter utforma en miljö utefter barnen. Förskollärare F3 menar att förskollärare 

nöjer sig med hur den pedagogiska miljön är utformad och säger att “man försöker göra 

miljön pedagogisk. Men man blir hemmablind och när man kommer till andra 

avdelningar tänker man ”åh vad fint” (F3).  

 

Om att utforma miljön anpassad för barnen säger specialpedagog S2:  

 
Miljön behöver vara anpassad för barnen. Det ska finnas tydliga rum och att det är olika 

rum till exempel byggrum, hemvrå eller liknande där barnen kan gå in och leka. (S2) 
 

Förskollärarna och specialpedagogerna förklarar att den pedagogiska miljön innefattar 

så väl lokalerna men även hur det är att vara en bra kompis eller förskollärarens 

agerande, det vill säga den psykiska miljön. Om den psykiska miljön säger förskollärare 

F4: 

 
Vi jobbar med att vara en bra kompis, att vara mot andra som du vill att andra ska vara mot 

dig. Vi har diskuterat kring ordet förlåt. Det är inget som säger att barnen menar det för att 

förskolläraren säger att barnen måste säga förlåt när de gjort något fel. Men att som 

förskollärare göra barnen uppmärksamma när en handling mot en kompis är fel. Att 

tillsammans med barnen diskutera olika lösningar på konflikter som uppstår (F4).  
 

Både förskollärarna och specialpedagogerna uttrycker att förskollärarens 

förhållningssätt och engagemang påverkar hur den pedagogiska miljön i sin tur påverkar 

barnen. Respondenterna menar att det behövs ett starkt arbetslag som kan samarbeta och 

tillsammans förändra verksamheten utifrån den barngrupp som finns just nu. Om 

förskollärarens förhållningssätt säger förskollärare F1:  

Hur vi är i vårt förhållningssätt påverkar barnen. Som förskollärare behöver du möta varje 

barn och alltid ge dem det bästa i alla situationer. Det handlar om dig som förskollärare och 

ditt förhållningssätt. Om du är positiv och tycker om ditt jobb, kan förmedla glädje och 

spontanitet genomsyras detta i förskolans 
verksamhet. (F1) 

 
7.1.4 Att se gråzonsbarn i förskolans verksamhet 

 

Förskollärarna och specialpedagogerna menar att gruppens sammansättning och 

barnantalet i barngruppen är betydande och något som de utgår ifrån i deras arbete. 

Specialpedagogerna väljer att se de olika faktorer som kan påverka barnet innan de 

väljer att observera det enskilda barnet. Om detta säger specialpedagog S2:  

 
Man måste titta på olika nivåer. Hur ser det ut på förskolan, hur är förskolan byggd, hur ser 

rummen ut, hur är miljön riggad, hur ser organisationen ut. Antal barn, utrymmen, gruppen, hur 

är sammansättningen, pedagogerna, hur många pedagoger finns det, överinskrivningar. Man 

börjar titta på allt detta innan man går in och tittar på det enskilda barnet (S2).  
 

Förskollärarna förklarar att det gäller att se situationen som barnen befinner sig i och 

skapa trygghet för barnen samt skapa möjligheter för barnen att utveckla sitt 

självförtroende. Utöver detta förklarar förskollärarna att det är betydande att se över hur 



  
 

23 

de arbetar och hur de agerar när de är på förskolan då detta kan “färga” barnen. Om 

detta säger förskollärare F5: 

 
Ge barnen trygghet och se varje barns behov och utforma efter det. Hur vi beter oss mot 

barnen och behandlar barnen påverkar dem men även hur miljön är utformad och hur 

grupperna ser ut (F5).  
 

Specialpedagogerna förklarar att förskollärarna har fått bättre kunskaper om de olika 

barn och situationer de kan möta. De förklarar även att förskollärarna idag är mer 

lyhörda och att de inte har några problem med att ta hjälp av specialpedagogen. Om 

detta säger specialpedagogerna S1 och S2 följande:  

 
Jag tycker att den proffsiga pedagogen vågar se och inte “stoppa huvudet i sanden”. Utan 

man vågar erkänna inför arbetslag och sig själv att nu har vi “stött på patrull” och behöver 

hjälp. (S1) 
 
Att man hela tiden ligger steget före även om man inte kan det. Det kan hända vad som 

helst men att man hela tiden har en medvetenhet med sig att det inte alltid beror på barnet 

när det blir som det blir. Utan att det oftast beror på yttre omständigheter att det blir “galet”. 

(S2)  
 

När det gäller förskollärarnas arbetssätt för att undvika att barn hamnar i gråzonen 

menar förskollärarna att färre barn och fler pedagoger skulle kunna göra att 

gråzonsbarnen tidigare upptäcks i förskolans verksamhet. Om detta säger 

specialpedagog S2:  

 
Jag tror att skulle vi ha färre barn i barngrupperna så skulle vi ha färre barn i gråzonen, jag 

är helt säker på det. Färre barn, fler vuxna, lugn och ro i den bästa av världar (S2). 
 
7.1.5 Barns förändrade förutsättningar i dagens samhälle 

 

Förskollärarna och specialpedagogerna förklarar att de upplever att samhället har 

förändrats och att barns livsvillkor ser annorlunda ut. Med detta menar förskollärarna 

och specialpedagogerna att familjer idag har en stressigare vardag då det är mycket som 

ska hinnas med på ett dygn. Om detta säger förskollärare F1: 

 
Förr var inte barngrupperna så stora som de är idag och man var fler personal per barn. 

Detta gjorde att man hade mer tid att se varje barn. Däremot är det inte bara förskolans roll 

som påverkar att barn hamnar i gråzonen, det kan bero på hela samhället. Idag arbetar 

föräldrar mer och det är fulltecknade scheman för barnen. Man stannar aldrig upp riktigt 

idag. Därför är frågan hur barnen mår egentligen, detta är värt att ifrågasätta. (F1) 
 

Förskollärare behöver se situationen som barnet befinner sig i för att förstå varför barnet 

agerar som det gör. Förskollärare behöver därmed tänka efter hur de agerar i de 

stressiga situationer som uppstår i förskolan och hur det påverkar barnen. Om detta 

säger specialpedagog S1:  

 
Det är faktiskt inte barnet utan det är ofta situationerna som gör att ett barn är i behov av 

särskilt stöd, det är hur vi gör runt omkring som påverkar. Det är vår uppgift att hitta ett 

arbetssätt där vi når barnet. Det vilar inte på barnet utan på personal (S1).  
 

Specialpedagog S2 säger följande om förskollärarnas agerande i stressiga situationer:  

 
Vad kan göras för att sänka förskollärarnas stressnivå? Stressen vi upplever överför vi till 

barnen. Vi kan inte springa runt och vara stressade på grund av att någon är sjuk och man 
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måste ringa vikarie. Det barnet som har svårt för förändringar och en lång processtid förstår 

inte varför fröken springer runt, det gör att barnet blir stressad. (S2) 
 
7.1.6 Att uppmärksamma barns behov i arbetet 

 

Förskollärarna belyser vikten av att diskutera med arbetslaget för att kunna reflektera 

över sitt arbetssätt. Det gäller att se barnens behov och ge barnen den hjälp och det stöd 

som barnet behöver. Om detta säger förskollärare F2:  

 
Det gäller att vara observant och att man som förskollärare har det i bakhuvudet hela tiden. 

Att tänka på att det är viktigt att alla barn ska få komma fram och att alla barn ska få rätt att 

synas, vara och finnas (F2).  
 

Specialpedagogerna menar att barn ska få vara olika och få agera olika. De menar att 

barn inte ska stöpas i en och samma form utan ges möjlighet att vara det barn det 

faktiskt är. Barn skapas inte utifrån en mall och med det menar specialpedagogerna att 

det inte finns något som är rätt eller fel för hur man arbetar med barn. Istället behöver 

förskolläraren utgå ifrån barnet och barnets behov. Förskolläraren behöver bli medveten 

om sig själv och sin roll i förskolan. Om detta säger specialpedagog S1: 

 
Alla barn har ju ett behov oavsett vilket barn det är. Barn i behov av särskilt stöd kommer 

alltid finnas och de ska få finnas och vi ska skapa en öppenhet för att vi är olika. Däremot 

handlar det om arbetsätt och om att våga förändra sitt eget arbetssätt. Se öppet på det och 

kunna jobba med olika metoder och våga prova. Våga se så är man inte är så fyrkantig i sitt 

tänk (S1).  
 

Förskollärare F4 menar att förskollärare behöver hitta arbetssätt som kan främja barns 

utveckling och ställer sig frågande “Hur ska vi hitta bra vägar för att hjälpa barnen att 

utvecklas? Det gäller framförallt att skapa möjligheter för barnen att utveckla ett gott 

självförtroende” (F4). 

 

En av förskollärarna förklarar att det är betydande att se gråzonsbarnen och dem 

förutsättningar som de behöver men även den tid som krävs. Om detta säger 

förskollärare F2:  

 
Det gäller att se varje barn efter deras förutsättningar och den tid de behöver, alla barn har 

rätt till tid. Som förskollärare får man inte glömma bort dessa barn, de behöver 

uppmärksammas och få en stor del i verksamheten (F2). 

 

7.2 Gråzonsbarn - samarbetets påverkan 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts har det framkommit hur samarbetet ser ut och hur 

det påverkas av arbetet mellan förskollärare och specialpedagoger. Ett gott samarbete är 

avgörande för att hjälpa barn i gråzonen.  

 
7.2.1 Förskollärarens och specialpedagogens samarbetsprocess 
 

Samarbetets början startar med att något har väckt förskollärarnas uppmärksamhet på 

förskolan. Därefter sätter sig arbetslaget och diskuterar det som har uppmärksammats. 

Därefter följer en kontakt med förskolechefen för att fylla i och skicka in en blankett till 

specialpedagogen. Ibland behöver föräldrarna informeras om ärendet gäller deras barn 

men ska specialpedagogen endast kolla på barngruppen som helhet behövs inget 

godkännande från föräldrarna. Specialpedagogen kommer därefter ut till förskolan och 
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samtalar med arbetslaget/ansvarig förskollärare för att därefter gå ut i barngruppen. 

Efter att specialpedagogen varit ute på förskolan och i barngruppen sker möten med 

förskollärare och/eller föräldrar. Förskollärarna och specialpedagogerna förklarar att 

alla situationer ser olika ut och därmed kan samarbetsprocessen se olika ut. 

Specialpedagog S2 menar att det inte finns något specifikt mönster i 

samarbetsprocessen och säger att “det är pedagogerna som äger tiden när jag kommer 

ut. De måste få göra det som de tycker är deras bästa sätt” (S2). 

 

Om specialpedagogens roll i samarbetsprocessen säger specialpedagog S1:  

 
Det finns inga facit när man kommer ut till förskolorna. Jag måste lyssna in verksamheten 

och vara en god lyssnare på vad pedagogerna är ute efter. Sedan har jag förhoppningsvis 

fördjupande kunskaper som jag kan delge. Jag ger förslag på olika metoder och arbetsätt för 

förskollärarna. Därefter är det ett bollande. “Skulle ni kunna prova det här?” “Då vill jag att 

ni testar det här till nästa gång jag kommer så ser vi om det fungerar annars får vi hitta en 

ny metod”. Det är ett givande och ett tagande hela tiden. Som specialpedagog kan jag inte 

komma ut och bara säga “nu ska vi göra det här”. Det är genom samtal och dialog (S1). 

 
7.2.2 Tidigt inledande samarbete för gråzonsbarnets utveckling 

 

Specialpedagogen sätts in när det är tydligt att ett barn i gråzonen är i behov av särskilt 

stöd förklarar nästan samtliga respondenter. Alla barn har dessvärre inte möjlighet att få 

specialpedagog då de prioriteras till barn med “tydligare” svårigheter. Därför är 

förskollärarens roll ännu viktigare att möta barnen i gråzonen för att de ska få möjlighet 

till utveckling och lärande. Det är viktigt att specialpedagog sätts in i tidigt skede för 

barn i gråzonen så att ett samarbete kan inledas snarast möjligt. En av förskollärarna 

menar att tidiga insatser är betydande och säger att “man inte ska vara rädd som 

förskollärare att slå larm tidigt. Ju tidigare vi får in insatserna, ju snabbare kan vi 

hjälpa barnet framåt” (F1). 

 

Specialpedagog S1 säger följande om tidigt inledanden samarbete:  

 
Desto tidigare vi vågar se och möta svårigheten som barnet har, desto mer kan vi göra. Vi 

kan inte gå och vänta och se om det går över utan man måste agera (S1). 
 

En av de intervjuade förskollärarna påpekar vikten av ett fungerande arbetslag och tror 

inte att det är vanligt att koppla in specialpedagog om arbetslaget fungerar. Detta säger 

förskollärare F1: 

 
Specialpedagogerna har mycket idag och många barn har särskilda behov. Dessa barn tar 

alla resurser och tyvärr måste specialpedagogerna prioritera sina fall. Det är till dessa barn 

som specialpedagogerna går åt. Det finns inte tillräckligt med resurser att sätta in för barnen 

i gråzonen. Därför är den ordinarie personalen enormt viktig och de kan göra ett jätte jobb 

om man har ett bra arbetslag där det räcker att titta på varandra och förstå (F1). 
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7.2.3 Ett förebyggande arbete i samarbetet 

 

Förskollärarna och specialpedagogerna är positiva till att ha ett samarbete då det kan 

gynna alla parter men för att det ska blir positivt så krävs ett bra samarbete och bra 

specialpedagoger. Om samarbetets betydelse förklarar S1: 

 
Att man “bollar” i arbetslaget och att man vet att man kan få hjälp. Hjälp behöver vi alla. 

Jag har mina samarbetspartners, personer jag kan rådfråga. Det är psykologer och kuratorer. 

Det allra bästa är ett samarbete, förhoppningsvis blir vi klokare desto fler personer vi är i 

samarbetet. Det är jätteviktigt (S1). 

Samarbetet har stor betydelse och det gäller att hitta egna lösningar för att kunna hjälpa 

de barn som befinner sig i gråzonen. Det kräver även att arbetslaget för diskussioner och 

använder varandra för att komma framåt och lösa eventuella frågor som uppstår. I och 

med ett samarbete mellan förskollärare och specialpedagoger finns möjligheten till att 

upptäcka nya vägar då det finns ytterligare “två ögon” i verksamheten. Om detta säger 

förskollärare F4:  

 
Har man ett bra samarbete så bör det ju rimligtvis vara bra för barnet och det måste vi ju 

tro. Det är vårt yrke och vi måste ju tro att vi gör det bra för barnen. Mycket kan man 

använda saker från tidigare gånger man haft ett samarbete. Men det kan också vara så att 

man behöver att specialpedagogen kommer en gång men för det här barnet kanske man tror 

att just nu hjälper det vi redan gör (F4). 

 

Förskollärarna och specialpedagogerna hoppas att ett tidigt inledande samarbete men 

även att ha haft ett tidigare samarbete ska kunna hjälpa till att barn inte hamnar i 

gråzonen. På så sätt kan ett samarbete mellan de båda parterna ses som ett förebyggande 

arbete mot att barn inte hamnar i gråzonen. Detta poängterar förskollärare F5: 

 
Om man haft ett tidigare samarbete med specialpedagoger gällande andra barn tror jag det 

kan påverka alla barn som kommer till förskolan (F5). 

 
7.3 Sammanfattning av resultat  

 

Resultatet visar att både förskollärarna och specialpedagogerna tycker att begreppet 

gråzonsbarn är komplext och inte helt lätt att förklara. Förskollärarna och 

specialpedagogerna menar att den fysiska som psykiska pedagogiska miljön i förskolan 

påverkar barnen och att den behöver vara utformad utefter de barn som finns på 

förskolan. Ett tydligt mönster som framkommit av resultatet är att samtliga förskollärare 

och specialpedagoger lyfter vikten av tidiga insatser när det gäller gråzonsbarn. 

Förskollärarna och specialpedagogerna belyser även att samarbetet mellan förskollärare 

och specialpedagoger kan ses som ett förebyggande arbete inför framtida möten med 

barn som har svårigheter i förskolan.  

 

 

. 
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8 Analys 
 

I detta kapitel redovisas analysen av det undersökningsresultat som tidigare 

presenterats. Analysen utgår ifrån det teoretiska ramverk som är uppsatta samt studiens 

frågeställningar som resulterat i de två teman som arbetats fram i 

undersökningsresultatet. 

 

8.1 Gråzonsbarn - arbetssätt i förskolan 

 
8.1.1 Tysta barn som inte tar plats 

 

Respondenterna i studien har uttryckt att de “tysta barnen” är de barn som inte syns eller 

hörs lika mycket som andra barn i förskolans verksamhet. Detta leder till att 

förskollärarna behöver en medvetenhet om dessa barn och sitt eget förhållningssätt. I 

stort sett alla förskollärare som ingått i empirin har belyst olika arbetssätt för att 

upptäcka och uppmärksamma barn i gråzonen. Det gäller att utbyta erfarenheter i 

arbetslaget men även att arbetslaget är lyhörda och ärliga. Respondenterna i studien har 

uttryckt att det är svårt att benämna vilka barn som egentligen är “gråzonsbarn” och vad 

som bidrar till att barn hamnar i gråzonen. Det kan vara flera olika bidragande faktorer 

som gör att barn hamnar i gråzonen i förskolans verksamhet.  

 

Förskollärare F5 belyser komplexiteten i begreppet och menar att det inte är barn som 

har diagnos men inte heller barn som uttrycker ett direkt stöd, barnen “mitt emellan”. 

Komplexiteten i detta gör att förskollärarens och specialpedagogens arbetssätt behöver 

förändras utifrån det barn och den barngrupp som de möter. Genom att förändra sitt 

arbetssätt och se barnens behov ökar möjligheten till att uppmärksamma barnen som 

befinner sig i gråzonen. Detta ger även möjlighet till ett förebyggande arbete kring barn 

i gråzonen. Detta tolkas och analyseras utifrån pragmatismen och Deweys “learning by 

doing” (Säljö, 2010) då det innebär för förskollärarna och specialpedagogerna att 

anpassa verksamheten och arbetssättet utifrån barnens behov. Förskollärarna behöver 

använda sig av egna kunskaper och praktiska verktyg för att de barn som finns i 

verksamheten lättare ska kunna erövra kunskap.  

 

Om en svårighet hos ett barn upptäcks behöver verksamheten utformas så att barnet får 

den hjälp det behöver. För att detta ska bli möjligt kan förskollärarna behöva finna 

information kring svårigheten för att få kunskap om vad som behöver göras. 

Förskollärarna behöver prova och se vad som fungerar för barnet. Fungerar inte den 

första tanken behöver nya vägar provas. Detta tolkas och analyseras utifrån Deweys 

“inquiry” (Säljö, 2010) då det innebär för förskollärarna att finna information om 

barnets svårigheter. Detta för att kunna få idéer kring vilken väg som är lämpligast för 

barnets behov. 

 
8.1.2 Barn med annorlunda beteendemönster 
 

I studien visades att samtliga respondenter uppfattar att barn i behov av särskilt stöd har 

ett annorlunda beteendemönster. Ett beteendemönster som kan se ut på olika sätt och 

som inte behöver innebära att sätta en diagnos på barnets svårighet eller beteende. 

Däremot är det av största vikt att slå larm tidigt och ta kontakt med specialpedagog så 

fort som möjligt. Respondenterna framhöll även att samarbetet är av största vikt när det 
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gäller barn med annorlunda beteendemönster. Förskollärarna behöver agera med 

öppenhet, ärlighet och lyhördhet som arbetslag för barnets bästa. Därav är det viktigt för 

arbetslaget att kunna ha en öppenhet där förskollärarna kan diskutera med varandra för 

att möta barnens behov. Detta kan tolkas och analyseras utifrån pragmatismen och som 

Säljö (2010) förklarar att människan löser situationer och svårigheter utifrån den 

kunskap som människan har för det som händer och att praktiska handlingar kräver 

reflektion och tanke. Förskollärarna reflekterar, diskuterar med varandra i arbetslaget 

och tar del av varandras kunskaper för att lösa de situationer och svårigheter som 

uppstår på förskolan. Tillsammans finner de redskap som de praktiskt kan använda för 

att ge barn med annorlunda beteendemönster det stöd som barnen behöver.  

 

Det gäller även för förskollärarna att utnyttja den reflektionstid som de har för att 

upptäcka och uppmärksamma barn i gråzonen för att kunna ge dessa barn den tid de 

behöver för utveckling och lärande. I slutändan gäller det från början för förskollärarna 

och arbetslaget att vara uppmärksamma på barnet och dess beteende för att kunna hjälpa 

barnet utifrån barnets behov. Förskollärarna och specialpedagogerna måste se i vilka 

situationer barnets svårigheter uppkommer och vilka faktorer det beror på. Genom att se 

de mindre delarna som påverkar barnet finns möjlighet till att bilda en helhet för att 

hjälpa barnet med de svårigheter som uppstår. Helheten kan bildas genom samarbetet 

med specialpedagogen som ger förskollärarna de verktyg de behöver för att möta 

barnets behov.  

 
8.1.3 Den pedagogiska miljöns påverkan på gråzonsbarnet 

 

I studien visades att samtliga respondenter poängterar att den pedagogiska miljön 

påverkar barnet på olika sätt så väl fysiskt som psykiskt. Detta kan tolkas och analyseras 

utifrån det som Vygotskij (1998) menar, att den sociala miljön påverkar barnet och att 

barnet behöver samverka med människor för att utvecklas. Detta innebär att ett barn kan 

behöva mer struktur än ett annat barn eller att ett barn kan uppfatta ett rum rörigt medan 

ett annat barn inte berörs. Specialpedagog S1 menar att barnet påverkas av situationerna 

som det befinner sig i och detta kan leda till att barnet behöver särskilt stöd. Hur 

förskollärarna agerar påverkar hur barnet i sin tur agerar. Det är förskollärarens och 

specialpedagogens uppgift att hitta vägar vilket innebär att ansvaret inte ligger på barnet 

utan hos förskollärare och specialpedagoger.  

 

Förskollärarna och specialpedagogerna vill tillsammans utforma en verksamhet som är 

för barnen och den barngrupp som är här och nu utifrån deras behov. Detta kan tolkas 

och analyseras utifrån den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010) att förskolläraren 

anpassar verksamheten utifrån barnens utveckling och behov. Förskollärarna ser det 

som barnet kan och det som barnet kommer att erövra sen. Förskollärarna hittar barnets 

mest mottagliga punkt i barnets utveckling och utgår från denna i sitt arbete. Genom att 

förskollärarna ser det behov som barnet har kan förskollärarna utforma det stöd och den 

hjälp som barnet behöver i så väl den fysiska som psykiska pedagogiska miljön för 

barnets utveckling och lärande. 

 
8.1.4 Gruppsammansättning och storlek 

 

Samtliga respondenter i studien har uttryckt att gruppens sammansättning och antalet 

barn i förskolan är av betydande karaktär för barnet i gråzonen. Det gäller för 

förskollärarna att förstå att det inte är barnet som det är fel på utan att det är 

förskollärarnas sätt att agera som kan påverka barnet. Förutom detta kan även miljön 
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och gruppens sätt att se ut vara påverkningsbara faktorer. Är det många barn i 

barngruppen, i en gruppkonstellation eller barn som inte fungerar tillsammans i en 

grupp så kan det påverka gråzonsbarnen. Detta kan tolkas och analyseras utifrån 

pragmatismen där Dewey (1999) förklarar att barns mentala disposition kan påverkas av 

den förändring som sker i barnets yttre beteende. Detta kan innebära att barnet påverkas 

av den miljö som barnet befinner sig i så som gruppsammansättningar och barnantal. 

Genom detta skapar sig barnet en uppfattning om hur barnet ska agera utifrån det som 

barnet möter på förskolan som exempelvis stora barngrupper. Barnets mentala 

disposition har då påverkats av de förändringar som skett i barnets yttre beteende. 

 

Det gäller därför för förskolläraren att skapa trygghet för barnen men även att skapa 

möjligheter för barnen att utvecklas och lära. Specialpedagog S2 menar att det finns 

flera faktorer som påverkar barnet så som antal barn, gruppens sammansättning men 

även pedagogerna. Förskollärarna behöver upptäcka och uppmärksamma gråzonsbarnen 

och ge dessa barn de förutsättningar som de behöver. Specialpedagog S2 menar att 

antalet barn i barngruppen är en bidragande faktor som gör att barn hamnar i gråzonen. 

Färre barn i barngruppen ger färre barn i gråzonen menar specialpedagog S2.  

 
8.1.5 Förändrande livsvillkor för barn 

 

En del av respondenterna i studien menar att samhället har förändrats och därmed har 

även familjernas vardag blivit alltmer stressig. De menar att förskollärarna behöver se 

hur barnen agerar i stressiga situationer. Förskollärarna behöver även tänka på hur de 

själva agerar i de stressiga situationer som uppkommer under en dag på förskolan. 

Specialpedagog S2 menar att genom att visa sin stress överförs den direkt till barnen. 

Detta på grund av att barnen inte förstår varför förskollärarna agerar som de gör. Detta 

kan tolkas och analyseras utifrån pragmatismen och det som Dewey (1999) förklarar att 

miljön som barnet vistas i omedvetet påverkar barnet på flera sätt. Det är i miljön som 

barnet får föreställningar och det är i miljön som barnets känslor och kunskaper växer 

fram. Detta kan innebära att när barnet iakttar förskollärare i förskolan eller föräldrar 

hemma som stressar i sin vardag kan barnet ta till sig kunskaper och känslor som annars 

inte hade vuxit fram. Känslor som ilska eller kunskaper som innebär att barnet måste 

skynda sig i de aktiviteter som barnet deltar i 

 
8.1.6 Att utgå från barnens behov 

 

I studien har det framkommit att förskollärarna anser att det är viktigt att diskutera i 

arbetslaget och reflektera över det som sker men även förskollärarnas och arbetslagets 

arbetssätt. Som förskollärare och arbetslag är det av största vikt att se barnen och deras 

behov för att kunna hjälpa och stödja barnen i deras utveckling. Förskollärare F2 menar 

att det gäller att alltid vara observant på barnen och att alla barn ska få synas, vara och 

finnas. I studien har det även visats att specialpedagogerna framhåller att alla barn ska 

få agera på olika sätt och att alla barn ska få vara på olika sätt. Alla barn har rätten att 

vara de barn som de är. Det är förskollärarens ansvar att se barnens behov och hjälpa 

barnen framåt i sin utveckling. Därför är det för förskollärarna betydande att bli 

medvetna om sitt förhållningssätt men även bli medvetna om sin roll som förskollärare. 

Specialpedagog S1 menar att förskollärarna behöver våga förändra sitt arbetssätt för att 

möta barnens behov. 

 

Förskollärare och specialpedagoger arbetar på olika sätt, däremot arbetar förskollärarna 

ofta med de redskap och den kunskap som de har sedan tidigare innan de kontaktar 



  
 

30 

specialpedagogen. Ofta har förskollärarna kunskaper och erfarenheter om vilka åtgärder 

som kan behöva sättas in vid eventuella frågor som uppstår. Hur förskollärare och 

specialpedagoger väljer att arbeta beror på barnet, barngruppen samt arbetslaget. Detta 

kan tolkas och analyseras utifrån pragmatismen och det som Dewey (Säljö, 2010) 

förklarar, att människor lär genom att vara praktiska. Förskollärare reflekterar över sitt 

arbetssätt och sätter in åtgärder genom exempelvis samarbetet med specialpedagogen. 

Då kan förskolläraren praktiskt använda de verktyg som förskolläraren fått av 

specialpedagogen för att möta barnens behov. På så sätt lär sig förskolläraren praktiskt 

vilka redskap som kan användas och tar till sig kunskap som kan användas vid andra 

tillfällen. 

 

8.2 Gråzonsbarn - samarbetets påverkan 

 
8.2.1 Samarbetets arbetsprocess 

 

Samtliga respondenter lyfter att varje samarbete ser olika ut och att det inte finns en 

mall över hur det ska gå till. De menar att samarbetet utformas utifrån den svårighet 

som barnet har. Specialpedagogerna lyfter att de tycker att det är viktigt att lyssna in 

förskollärarna, att de “äger” tiden och att lyssna in vad det är de vill få ut av ett 

samarbete. Specialpedagogerna menar att de inte kan komma ut och säga -“nu gör vi så 

här”, utan det är genom dialog och samtal som ett arbetssätt arbetas fram. Det är ett 

givande och tagande för att komma fram till det arbetssätt som fungerar bäst för 

arbetslaget och den barngruppen som förskollärarna har. 

Detta kan tolkas och analyseras utifrån Vygotskij (1998) där han menar, genom att 

erövra ny kunskap läggs grunden för att erövra ytterligare kunskap men även vikten av 

att samverka och lära tillsammans med andra.  Genom att specialpedagogerna och 

förskollärarna startar ett samarbete där de genom dialog arbetar fram ett arbetssätt 

utbyter de erfarenheter. Utifrån detta erövras ny kunskap och grunden för ytterligare 

kunskap läggs då samarbetet pågår under en längre tid. Förskollärarna erövrar även 

kunskap under tiden de arbetar med barnen då de lär sig vilken metod som fungerar bäst 

för att hjälpa barnen framåt. Ett samarbete utgörs av flera processer och under vägens 

gång ser man tillsammans vad som fungerar och inte fungerar och finner nya vägar.   

 
8.2.2 Samarbete i tidigt skede 

 

I studien framkom det att gråzonsbarn prioriteras bort i frågan om specialpedagog då det 

finns andra barn med ännu tydligare svårigheter som tar resurserna. Därför blir 

förskollärarens roll avgörande för gråzonsbarnen. Däremot, räcker inte förskollärarnas 

kompetens till är det viktigt att starta ett tidigt inledande samarbete med 

specialpedagogen. Samtliga förskollärare och specialpedagoger poängterar att det är 

viktigt att inleda ett samarbete tidigt. Ett tidigt inledande samarbete kan bidra till att de 

svårigheter som uppmärksammats av förskollärare och specialpedagoger inte utvecklas 

till fler svårigheter. Om arbetslaget får den hjälp och det stöd som de behöver i tid ökar 

möjligheterna till att svårigheterna minskar eller förhoppningsvis försvinner.  

 

Både förskollärarna och specialpedagogerna framhåller att det är förskollärarna som 

behöver hjälp och stöd i sitt arbete för att i sin tur kunna stötta barnet i dess utveckling. 

När det finns tydliga signaler slår förskollärarna larm och tar kontakt med 

specialpedagogen. Förskollärare F1 menar att förskollärare inte ska vara rädda för att slå 

larm tidigt då det kan bidra till att barnet får den hjälp som det behöver snabbare. 

Förutom detta framkom det även i studien att ett fungerande arbetslag är avgörande för 
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barnet. Specialpedagog S1 poängterar att ju tidigare förskolläraren ser barnets svårighet, 

desto fler åtgärder kan sättas in i tid. Det gäller att förskollärare agerar direkt de ser att 

barnet har någon svårighet. Detta kan tolkas och analyseras utifrån det sociokulturella 

perspektivet som Säljö (2010) förklarar att människans främsta redskap är språket. 

Förskollärarna behöver tolka barnets signaler för att förstå barnets svårighet men även 

kunna kommunicera svårigheten till andra så som specialpedagoger. Detta innebär att 

språket är en bidragande länk för ett fungerande samarbete mellan förskollärare och 

specialpedagoger.  

 
8.2.3 Vikten av ett gott samarbete 

 

I studien framkom det att samtliga respondenter är positiva till ett samarbete, de menar 

att det kan gynna alla parter. För ett gott samarbete behövs bra specialpedagoger och ett 

bra samarbete mellan förskollärare och specialpedagoger. Specialpedagog S1 menar att 

alla behöver hjälp någon gång och att alla blir klokare ju fler som samarbetar. Därför är 

det av stor betydelse för förskollärarna och specialpedagogerna att samarbeta. Det gäller 

att tillsammans hitta lösningar och arbetslaget behöver diskutera och använda varandra 

för att komma framåt i arbetet. Detta kan tolkas och analyseras utifrån Vygotskij (1998) 

och hans teori om att lära tillsammans. Genom diskussioner och samtal mellan 

förskollärare och specialpedagoger kan kunskaper och erfarenheter utbytas.  

Med specialpedagogen i verksamheten får förskollärarna dessutom två ögon till på det 

som anses vara en svårighet. Förskollärare F4 framhåller att samarbetet är bra för barnet 

då ett tidigare samarbete med specialpedagogen bidrar till att förskollärarna har 

kunskaper och erfarenheter med sig till nästa barn. På så sätt skapar ett tidigt inledande 

samarbete och ett tidigare samarbete ett förebyggande arbete i frågan om barn i 

gråzonen.  
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9 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi varför resultatet ser ut som det gör samt professionsrelevanta 

konsekvenser för resultatet, detta under resultatdiskussion. Därefter för vi en kritisk 

diskussion kring metodvalet och de sätt vi genomfört undersökningen på under 

metoddiskussion.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet som den här studien visar kring tidiga insatser och ett sammansvetsat 

arbetslag kan bero på att förskollärare och specialpedagoger har yrkeserfarenhet 

gällande detta. De deltagande förskollärarna och specialpedagogerna i studien har sett 

skillnaderna och dess effekter om arbetslaget inte är “sammansvetsat” eller om 

förskollärare väljer att vänta med att kontakta specialpedagogen. Det har gett 

förskollärarna och specialpedagogerna så väl positiva som negativa erfarenheter som 

bringat kunskap gällande olika arbetssätt. Detta kan ha påverkat att resultatet ser ut som 

det gör. Ett positivt resultat som framkommit är deltagarnas betoning på vikten av att 

det finns utbildade förskollärare och specialpedagoger i förskolans verksamhet. Med 

utbildning har förskollärarna och specialpedagogerna teoretiska kunskaper och praktisk 

erfarenhet som de fått genom att jobba med barn. Dessa erfarenheter och kunskaper kan 

förskollärarna och specialpedagogerna använda för att hjälpa barn med svårigheter. 

I frågan om förskollärarnas kunskaper och erfarenheter förklarar Björck-Åkesson 

(2009) att det är ovanligt att förskolor i Sverige är uppdelade som i andra länder, att 

barn i behov av särskilt stöd går i en egen förskola. I Sverige går alla barn tillsammans 

på samma förskola oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte (a.a.). Med tanke 

på detta förmodar vi att barn med särskilda behov upptäcks tidigare i Sverige än i andra 

länder då dessa barn går tillsammans med barn som inte har särskilda behov. Fördelar 

med att ha en förskola för alla barn är att förskollärarna möter barn i gråzonen. Detta 

anser vi är positivt då det finns en kunskap hos förskollärare i Sverige för att kunna 

möta barn med särskilda behov så som barn i gråzonen.   

 

I resultatet framkom det att begreppet gråzonsbarn är komplext även för verksamma 

förskollärare och specialpedagoger. Detta är för oss ett spännande resultat. Innebörden i 

begreppet gråzonsbarn har ingen given nämnare vilket resultatet visar. De flesta av 

förskollärarna och specialpedagogerna menar att i princip alla barn på förskolan någon 

gång passar in i begreppet gråzonsbarn. Detta gör att förskollärare och specialpedagoger 

behöver vara medvetna om hur de kan hjälpa alla barn med de svårigheter som uppstår. 

En anledning att resultatet ser ut som det gör kan bero på att förskollärare avvaktar att 

lyfta barns svårigheter på grund av osäkerhet kring att diagnostisera barn i förskolan. 

Detta tror vi är ett förekommande problem i förskolans verksamhet hos förskollärarna i 

dagens samhälle. En annan orsak som vi tolkat och som kan göra att resultatet visar 

detta kan bero på att förskollärarna inte ser att det som sker är en problematik för barnet. 

Kanske har barnet haft en dålig morgon som påverkar barnet men som förskollärarna 

inte tänker på eller vet om.  

 

Ett annat positivt resultat som framkommit i denna undersökning är att förskollärarna 

framhåller vikten av att tidigt se barnets svårigheter. Förskollärare behöver vara 

uppmärksamma på barnet och slå larm tidigt för eventuella svårigheter som barnet visar. 

Detta i enlighet med Gerland (2009) menar vi är bland det viktigaste för förskollärare, 

att se sin verksamhet och barnen för att upptäcka barns svårigheter i tid. Väntar 
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förskollärare för länge med att slå larm för eventuella svårigheter och med att inleda ett 

samarbete med specialpedagogen är risken att en eventuell utredning försenas. Att 

resultatet ser ut som det gör kan förankras i det som vi tidigare nämnt. Förskollärarna 

och specialpedagogerna har erfarenhet inom området som gör att de kan relatera till sin 

erfarenhet och se vikten av att slå larm tidigt för barnets bästa. Som vi har tolkat i 

enlighet med Sohlman (2000) är det genom att tidigt se barns svårigheter som 

förskollärare kan starta ett förebyggande arbete. Genom förskollärarnas medvetenhet, 

tidiga upptäcker samt ett tidigt inledande samarbete tror vi att det finnas en möjlighet att 

förhoppningsvis minska antalet gråzonsbarn i förskolan. Om det är möjligt kan vi inte 

uttala oss om då det är vår tolkning av resultatet men vi vill tro att det kan vara en av 

många aspekter i frågan om ett förebyggande arbete.  

 

I resultatet belyser förskollärarna och specialpedagogerna vikten av ett sammansvetsat 

och fungerande arbetslag. Att som arbetslag ta sig tid till reflektion och samtal 

tillsammans för att kunna utveckla verksamheten så den passar alla barn. I enlighet med 

Hedström (2014) menar vi att genom ett bra samarbete i arbetslaget och reflektion kring 

sin verksamhet ökar möjligheten till färre barn i behov av särskilt stöd. Genom 

reflektion och samtal kan barn med en svårighet tidigare upptäckas och förskollärarna 

kan hjälpa barnet. Att resultatet ser ut som det gör kan som tidigare nämnts bero på 

förskollärarnas och specialpedagogernas erfarenheter inom området, att genom 

reflektion se vilka barn som kan behöva en “push” framåt. Genom att förskollärarna 

under gemensam planeringstid tar sig tid och reflekterar kring hur det är i barngruppen 

kan det komma fram saker som tidigare inte uppmärksammats. Förskollärarna får också 

en medvetenhet om sitt eget förhållningssätt gentemot barnen. För att detta ska bli 

positivt behövs som tidigare nämnts ett sammansvetsat arbetslag, en öppenhet men även 

att vara lyhörd mot varandra.  

 

Ytterligare en aspekt som framkommit i resultatet är att den pedagogiska miljön har stor 

betydelse för barn och som kan påverka att barn behöver särskilt stöd. Det gäller för 

förskollärarna att skapa en verksamhet som möter barnets behov och i enlighet med 

Söderman och Nordlund (2005) menar vi att det är viktigt att se helheten i 

verksamheten för att kunna möta barnets behov. Att se en helhet som innebär både den 

fysiska som psykiska miljön hjälper förskollärarna att förstå eventuella svårigheter. Idag 

finns en del forskning inom detta område och är något som engagerar de som arbetar 

med barn. Hur lokalerna på förskolan ser ut och hur de stora barngrupperna på förskolan 

påverkar barnet är förskollärarna och specialpedagogerna väl medvetna om. Deltagarnas 

medvetenhet är en anledning till att resultatet av den pedagogiska miljön ser ut som den 

gör. Som det framkommit i resultatet skulle färre barn och fler vuxna i barngrupperna 

vara idealt och detta är vi villiga att hålla med om av många anledningar men 

framförallt för barn i gråzonen. Färre barn och fler förskollärare i barngrupperna kan 

vara ytterligare ett sätt att förebygga att barn hamnar i gråzonen från början.  

Detta kan vi förklara med exempel. Vid fruktstunden samlas alla barn på avdelningen 

runt en matta på golvet tillsammans med förskollärarna för att äta frukt innan det är 

dags att gå ut. I denna situation finns möjlighet för förskollärarna att upptäcka en rad 

olika svårigheter och med många barn i barngruppen finns risken att ett barn hamnar i 

gråzonen. Det kan vara ett “tyst” barn som inte uttrycker sina behov, ett barn med 

koncentrationssvårigheter eller ett barn som har svårt sitta still. Med för många barn i 

barngruppen finns en risk att detta barn inte hinner uppfattas av förskollärarna. 

Förskollärarna kan känna sig stressade av organisatoriska skäl och behöver samtidigt 

hålla reda på alla barn som är ivriga på att gå ut. Barnen som inte har några svårigheter 

kan för stunden vara ivriga på den kommande aktiviteten vilket gör att barnet som är i 



  
 

34 

behov av stöd hamnar “mitt emellan”, i gråzonen. Med färre barn hade en sådan här 

situation troligtvis förhindrats. Vi vill tydliggöra att det i dagens förskolor finns många 

medvetna och engagerade förskollärare som ser dessa barn även i situationer som vårt 

exempel. Exemplet fungerar som ett förtydligande för att förstå hur den pedagogiska 

miljön kan påverka att barn hamnar i gråzonen. 

 

En aspekt som påverkat resultatet är att studien har utgått ifrån utbildade förskollärare 

och specialpedagoger vilket leder till att resultatet påverkas utifrån deras erfarenhet 

inom yrket och studiens område. Hade outbildade förskollärare och specialpedagoger 

intervjuats hade resultatet kunnat påverkas då den yrkeskompetens från så väl 

utbildning som yrkeserfarenhet saknats. Detta är en av anledningarna som påverkar att 

resultatet ser ut som det gör. Andra anledningar som påverkar att resultatet ser ut som 

det gör beror på att studien vilar på ett utformat syfte och ramverk. Med ramverk menar 

vi samtliga delar i studien som bakgrund, tidigare forskning, teorianknytning samt val 

av metod.  

 

9.2 Professionsrelevanta konsekvenser 

 

Vi tar i detta avsnitt upp olika perspektiv på de professionsrelevanta konsekvenser som 

denna studie kan komma att beröra. I denna studie ses arbetet och samarbetet som 

viktiga faktorer för att uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet. 

Konsekvenserna av att gråzonsbarn inte uppmärksammas av förskollärare och 

specialpedagoger är att dessa barn fortsätter att hamna “mitt emellan” i verksamheten. 

Problemet kvarstår och faktum blir att barnet inte får det stöd och den hjälp som barnet 

behöver.  

 

En annan konsekvens som resultatet kan få är att förskollärare som läser denna studie 

får en tankeställare som leder till en vidare reflektion och utveckling kring gråzonsbarn i 

förskolan. Detta kan leda till att förskolläraren reflekterar över studiens innehåll och 

relaterar den till hur det ser ut i förskollärarens verksamhet. Detta i sin tur kan göra att 

förskolläraren upptäcker ett barn i sin verksamhet som är i gråzonen och samtalar med 

sitt arbetslag om gråzonsbarn för att därefter ta kontakt med en specialpedagog.  

Förskollärare som läser studien kan även reflektera kring hur samarbetet med en 

specialpedagog kan se ut. Förskollärare kan även reflektera kring sitt tidigare eller 

nuvarande samarbete med en specialpedagog. Genom studiens resultat kan förskollärare 

reflektera över specialpedagogens roll i förskolans verksamhet. Förskollärare kan få en 

inblick i hur specialpedagogen används i förskolan och reflektera över hur 

förskolläraren själv använder specialpedagogen.  

 

Ett annat perspektiv på professionsrelevanta konsekvenser är vilka konsekvenser som 

studien bidrar för oss i vår kommande yrkesroll. Kunskap har förvärvats inom området 

genom att skriva denna studie. Kunskap om att samarbetet mellan förskollärare och 

specialpedagoger såväl som i arbetslaget är avgörande för gråzonsbarn. Genom studien 

har vi fått ta del av tidigare forskning samt fått möjlighet att intervjua verksamma 

förskollärare och specialpedagoger. Dessa möten har gett oss empiri för studien som i 

sin tur bidragit med att vi fått en djupare förståelse inom det studerade området. 

Kunskap har förvärvats om både positiva och negativa följder som samarbetet och 

arbetet mellan förskollärare och specialpedagoger kan leda till för barn i gråzonen. All 

denna kunskap kan vi omvandla till erfarenheter i vårt kommande yrke som 

förskollärare.  
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9.3 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att visa hur förskollärare och specialpedagoger arbetar för att 

uppmärksamma gråzonsbarn i förskolans verksamhet. Denna studie har bearbetat 

komplexiteten i vilka gråzonsbarnen är, förskollärarnas och specialpedagogernas 

arbetssätt samt vikten av ett gott samarbete för barn i gråzonen. Med en kvalitativ 

forskningsmetod har vi kunnat ta reda på detta genom semistrukturerade intervjuer. 

Intervju som metod har fungerat väl och studiens frågeställning har besvarats. Fem 

förskollärare och två specialpedagoger valdes ut att intervjuas och antalet deltagare var 

vad som ansågs var relevant för studien. Antalet förskollärare och specialpedagoger gör 

att det finns begränsningar i vårt resultat. Hade fler förskollärare och specialpedagoger 

intervjuats hade resultatet kunnat vara annorlunda då studien fått ytterligare empiri att 

vila på.  

 

Intervjuguiden delgavs inte till förskollärarna eller specialpedagogerna varken före eller 

under intervjutillfället med syfte att sträva efter så spontana, äkta svar som möjligt. Det 

var ett bra val och vi uppfattar att svaren från förskollärarna och specialpedagogerna 

blev djupare samtidigt som vi fick ta del av deras yrkeserfarenheter. I samband med 

genomförandet gjordes två pilotintervjuer som gav oss möjlighet att prova 

intervjuguiden. Med hjälp av pilotintervjuerna kunde förskollärarna och 

specialpedagogerna ge respons på intervjufrågorna. Detta gav oss möjlighet att 

utvärdera frågornas utformning för att se om de svarade på studiens syfte. Det var bra 

att genomföra pilotintervjuerna då vi till kommande intervjuer kände oss säkra på 

intervjufrågorna. Eftersom vi är oerfarna på att intervjua var det bra att prova frågornas 

relevans till den studie vi genomfört. Att vi genomfört intervjuerna på respektive 

arbetsplats upplever vi som en fördel då förskollärarna och specialpedagogerna inte 

behövt skynda till intervjuplatsen. Vi upplever att intervjuerna varit avslappande då 

förskollärarna och specialpedagogerna lämnat utförliga svar på frågorna till fördel för 

studien. Detta gav oss mycket empiri att arbeta med i studien. 

 

Att förskollärarna och specialpedagogerna som intervjuats kommer från olika städer och 

kommuner i södra och mellersta Sverige kan ha haft fördelar för studien. Detta då det 

finns en variation i hur förskolor och specialpedagoger olika kommuner arbetar. Det kan 

ha bidragit till en bredare bild för studien än om vi valt att intervjua förskollärare och 

specialpedagoger från samma kommun.  

 

Andra metodval som enkäter anser vi inte kunnat ge svar på våra forskningsfrågor. 

Enkäter är en kvantitativ undersökningsmetod och då studien är en kvalitativ 

undersökning var enkäter inte en aktuell metod för oss att använda. Hade studien varit 

en kvantitativ undersökning hade enkäter inte gett det resultat vi fått idag då enkäter 

hade gett en mer statistiskt bild av undersökningen. Enkät som metod hade krävt ännu 

mer tolkning av svaren då vi inte hade haft möjlighet att ställa följdfrågor. Möjligheten 

att ställa följdfrågor för djupare förståelse har funnits med intervju som metod. Intervju 

som metod gav möjligheten att ringa tillbaka och ställa frågor vid eventuella 

funderingar. Intervjuerna har gett en bredare bild inom forskningsområdet. Vid 

reflektion kring observationer som metod var tanken att observationer skulle förstärka 

trovärdigheten i studien. Dock konstaterades det vid vår reflektion att observationer inte 

var en lämplig metod. Detta då observationer som metod hade krävt en medvetenhet hos 

oss om att det funnits barn i gråzonen på förskolan och var därför inte ett alternativ 

utifrån en etisk aspekt. Observationer hade även krävt tillåtelse från barnens föräldrar 

och som hade kunnat begränsa studiens resultat om föräldrarna nekat oss tillåtelse.  



  
 

36 

 

Ljudupptagning under intervjun gjorde att vi som intervjuare kunde vara 

uppmärksamma och föra ett samtal med respondenterna. Ljudupptagning gav även 

möjlighet att transkribera intervjuerna och på så sätt kunna arbeta fram ett mer 

tillförlitligt resultat. Hade ljudupptagning inte använts hade viktig information och 

avgörande empiri för att komma fram till ett resultat i studien kunnat gå förlorad. 

Ljudupptagning har fungerat väl som verktyg för att samla och bearbeta empiri. 

 

9.4 Vidare forskning 

 

Studien har väckt ett vidare intresse för barn i behov av särskilt stöd. Vi blev 

intresserade av att genomföra en studie som undersöker hur det kommer sig att barn 

med särskilda behov ökar i dagens samhälle. Blir barn i behov av särskilt stöd eller är 

barn i behov av särskilt stöd?  Konstruerar samhället barnet till behov av särskilt stöd? 

Det skulle vara intressant att titta närmare på de bakomliggande orsaker som kan tänkas 

bidra och samhällets påverkan i frågan om barn i behov av särskilt stöd.  Vi skulle i 

framtiden vilja ta reda på hur barns vardag ser ut, hur den påverkar dem och om detta 

kan vara en bidragande faktor till att de barnen har behov av särskilt stöd. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Inledande frågor 
1. Berätta för mig, hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog? 

2. Hur länge har du arbetat på denna förskola/avdelningen? 

 

2. Barnen 
1. Berätta för mig, vad är specialpedagogik för dig? 

2. Hur arbetar ni med barn som är i behov av särskilt stöd? 

3. När jag säger gråzonsbarn, vad tänker du på då? 

4. Hur anser du att man som förskollärare ska arbeta för att barnen som befinner sig i 

gråzonen ska uppnå en optimal utveckling? 

5. Hur kan man som förskollärare undvika att barn hamnar i gråzonen? 

6. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

7. Berätta för mig hur ni arbetar för att inkludera alla barn i verksamheten. 

8. På vilket sätt tror du att förskolans pedagogiska miljö påverkar barnet i frågan? 

 

3. Föräldrarna    
1. Hur samarbetar ni med föräldrarna till de barn som anses befinna sig i gråzonen och 

behöver extra stöd i förskolan? 

2. Om ett barns föräldrar kommer till dig och är oroliga för sitt barns utveckling, hur 

samtalar du då med dessa föräldrar? 

 

4. Samarbetet 
1. Berätta för mig, vilken roll anser du att specialpedagogen har i förskolan? 

2. Hur går samarbetet mellan förskollärare och specialpedagog till? Beskriv. 

3. När kopplas en specialpedagog in gällande gråzonsbarn? 

4. Hur tror du att ett samarbete mellan förskollärare och specialpedagoger kan påverka 

barn i gråzonen 



  
 

II 
 

Bilaga B - Missivbrev 

 
Hej! 

 

Vi är Sara Ahola och Martina Martinsson och vi studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är inne på den sista terminen och skriver nu vårt 

självständiga arbete. Syftet med det självständiga arbetet är att få en ökad förståelse för 

hur förskollärare och specialpedagogers samarbete bidrar till att barn i gråzonen ges 

möjlighet till utveckling och lärande i förskolan. 

 

Vår undersökning grundas på de forskningsetiska principerna vilket innebär att ditt 

deltagande är frivilligt. Det material som samlas in vid denna undersökning kommer 

inte att användas till annat än i forskningssyfte. Vi garanterar att du är anonym genom 

hela arbetet vilket innebär att din identitet inte kommer att avslöjas och allt material 

kommer att avidentifieras för din identitets säkerhet. Under intervjun kan du välja att 

inte svara på någon fråga och du har rätt avbryta din medverkan när som helst under 

undersökningens gång. 

 

Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och för möjligheten att kunna analysera fram 

ett resultat kommer intervjun att spelas in på band för att därefter skriva ner intervjun på 

datorn. Du får själv bestämma om du vill ha det inspelade materialet eller om det ska 

raderas. 

 

Vi vill informera dig om att studien kommer att publiceras i databasen DiVA, vilket gör 

den till en offentlig handling som allmänheten kan läsa. 

 

Om du har några frågor kring undersökningen, tveka inte att ta kontakt med oss. Våra 

kontaktuppgifter finns nedan. Tack för din medverkan och för din tid! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sara och Martina  

 

Sara Mob: 070-xxxxxxx 

Martina Mob: 070-xxxxxxx 
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Bilaga C -  Förfrågan om intervju till förskolechef 
 

Hej! 

 

Vi är Sara Ahola och Martina Martinsson och vi studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är inne på den sista terminen och skriver nu vårt 

självständiga arbete. Syftet med det självständiga arbetet är att få en ökad förståelse för 

hur förskollärare och specialpedagogers samarbete ser ut och hur det kan hjälpa barn i 

gråzonen till utveckling och lärande i förskolan. 

 

För att vi ska kunna få en ökad förståelse kring detta skulle vi gärna vilja intervjua en 

förskollärare hos er under vecka 40. Vi vill även komma i kontakt med en 

specialpedagog för en intervju under vecka 40. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter 

och vi kommer gärna till er. Intervjun genomförs av den av oss som skickat denna 

förfrågan till dig. Vi hoppas på er medverkan och behöver ditt svar senast vecka 39.  

 

Vid eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss!  

 

Sara och Martina  

 

Sara mob: 070-xxxxxxx 

Martina mob: 070-xxxxxxx 


