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Titel 
Barn som inte syns, hörs eller märks – Specialpedagogers syn på barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan, samt deras behov av stöd 

 

English title 
Children who are not seen, heard or noticed – Special educator´s view on children who 

are considered as silent and withdrawn in preschool and school, and their need of 

support.  

 

Abstrakt 
Alla barn ska enligt svensk skollag ges likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas 

utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Det är förskolan och skolan som ska 

utvecklas och utformas för att kunna möta olikheterna hos alla barn, inte barnen som 

ska förändras för att passa in i skolväsendets verksamheter. Tidigare forskning och 

rapporter indikerar att det finns barn i förskolan och skolan vars behov av stöd inte 

uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Det är de barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna, som inte tydligt syns, hörs eller märks i de pedagogiska 

verksamheterna. Ett barn kan betraktas som tystlåtet och tillbakadraget av många olika 

anledningar. Tidigare forskning pekar dock på att många utav dessa barn beskrivs som 

blyga, även om det inte alls eller bara till viss del handlar om blyghet. Alla barn är olika 

och har varierande förutsättningar och behov, således även barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Forskning inom området menar att ett oupptäckt och/eller 

oförstått stödbehov kan leda till att barnet utvecklar psykisk ohälsa. Det kan således 

även påverka barnets möjligheter till lärande, utveckling och socialisation. Denna 

studies syfte är att belysa specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna i förskolan och skolan, samt deras behov av stöd.   

 

Denna studies resultat grundar sig på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger verksamma i förskolan och skolan i olika kommuner i södra Sverige. 

Resultatet visar hur skillnader i specialpedagogernas uppdrag kan komma att skapa 

såväl möjligheter som hinder i det specialpedagogiska arbetet i realtion till barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Betydelsen av att i det förebyggande arbetet 

ges möjlighet att delta och observera i verksamheterna lyfts fram. Specialpedagogerna 

anser att detta ger möjligheter för dem att se, uppmärksamma och fråga efter barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Ett åtgärdsfokuserat specialpedagogiskt 

uppdrag innebär istället svårigheter i detta arbete, då det är ovanligt att barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna lyfts fram utav pedagogerna i skolväsendets 

verksamheter. Specialpedagogerna poängterar att alla barn är olika, således också barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Det är barnets bästa och barnets 

välmående som är det mest betydelsefulla i arbetet med barnen. Men vad detta innebär 

påverkas av rådande perspektiv, synsätt och normer. En av slutsatserna i denna studie är 

att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna behöver uppmärksammas mer i 

skolväsendets verksamheter för att alla barn ska ges möjlighet att lära och utvecklas så 

långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.  

 

Nyckelord 
Förskola, skola, specialpedagog, barn, tystlåtna, tillbakadragna, blyg   
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Förord 
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till de specialpedagoger som deltagit i denna 

studie. Tack för att ni så öppenhjärtligt delat med er av era tankar, erfarenheter, känslor, 

upplevleser och åsikter. Ni har alla genom er medverkan bidragit med viktig och 

betydelsefull information som jag hoppas kan resultera i ökade möjligheter för de barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan. Min förhoppning 

är att er medverkan i denna studie även bidragit med möjligheter för er i det 

specialpedagogiska uppdraget. Möjligheter att ”sätta på er dom glasögonen” och att 

fortsätta ert viktiga arbete med att utveckla verksamheter utifrån alla barns bästa.  

 

Jag vill även rikta ett extra tack till min handledare Margareta Ekberg som med sin 

klokhet bidragit med värdefulla reflektioner och konstruktiv respons under arbetets 

gång.  

 

Mitt hjärtligaste tack vill jag rikta till min fantastiska familj. Tack för att ni stöttat mig 

och stått bakom mig genom hela min studietid.   
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1 Inledning  

Barnkonventionen (Unicef, 2009) fastslår att alla barn är lika mycket värda och har 

samma mänskliga rättigheter. Beslut som berör barn skall fattas utifrån det individuella 

barnets bästa. Vidare framskrivs i barnkonventionens artiklar alla barns rätt att leva och 

utvecklas, ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli respekterade för den individ 

barnet är. Enligt svensk skollag har alla barn i Sverige rätt till en likvärdig utbildning. 

Skolväsendets verksamheter skall stimulera och gynna alla barns utveckling, lärande 

och socialisation. Alla barn ska utifrån sina individuella förutsättningar och behov ges 

likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt. Förskolan och skolan 

skall erbjuda alla barn en trygg, lärorik och utvecklande verksamhet. Barn som av 

någon anledning är i behov av särskilt stöd skall få detta utformat utifrån sina 

individuella förutsättningar och behov (SFS 2010:800). Enligt styrdokumenten är det 

skolväsendet som ska utvecklas och anpassas utifrån alla barns varierande behov och 

förutsättningar, inte barnen som ska förändras för att passa in i förskolans och skolans 

verksamhet.  Det faktum att alla barn är olika och har varierande behov är, enligt 

Jacobsson och Nilsson (2011) en av skolväsendets största utmaningar. Förskolan och 

skolan ska kunna hantera barns olikheter, inte bidra till att skapa dem (Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2004). Alla barn har rätt att få stöd 

utifrån sina behov och förutsättningar för att på ett för dem gynnsamt sätt kunna delta i 

de pedagogiska verksamheterna. Men enligt Hjörne och Säljö (2013) kan detta innebära 

ett socialt dilemma, då resurser saknas inom skolväsendet för att kunna ge obegränsat 

med hjälp och stöd till alla elever. I en studie om elever i behov av särskilt stöd och 

definitionen av normalitet och avvikelse, framkommer att specialpedagoger anser att 

antalet barn som inte får det stöd de bedöms behöva ökar. För att skolväsendet ska 

kunna utformas och utvecklas utifrån alla barns förutsättningar och behov behöver alla 

barns varierade behov uppmärksammas. De barn som i skolväsendets verksamheter är i 

behov av särskilt stöd behöver på något sätt upptäckas och urskiljas för att ges möjlighet 

att ges särskilt stöd. Författarna skriver att: ”På något sätt måste de som har större behov 

än andra kunna identifieras” (Tideman et al. 2004, s. 20). De som arbetar inom 

förskolan och skolan blir på så sätt de som slutligen kommer att avgöra huruvida ett 

barn anses vara i behov av stöd eller inte i de pedagogiska verksamheterna. Huruvida 

detta görs utifrån barnets bästa ur det individuella barnets perspektiv eller ur ett utav 

samhället styrt barnperspektiv är för denna studie en relevant problematisering.  

 

I dagsläget är förskolan och skolan samhällets främsta verksamheter för barn och 

ungdomar. 84 procent av Sveriges barn i åldern 1-5 år var 2013 inskrivna i någon form 

av förskoleverksamhet (Skolverket, 2013). Läsåret 2014/2015 var andelen 6-åringar i 

förskoleklassen 96 procent (Skolverket, 2015). Från och med höstterminen det år barnet 

fyller sju råder skolplikt fram till och med skolår nio (Skolverket, 2012). Detta bidrar 

till att nästan alla barn bosatta i Sverige, i åldrarna 1-16 år, deltar i någon form av 

pedagogisk verksamhet. Pedagogerna i förskolan och skolan är således den 

yrkesprofession som spenderar mest tid tillsammans med barnen och som torde ha 

möjlighet att se och upptäcka barns behov av stöd i skolväsendet (Ballespi, Jane & 



  
 

2 

Riba, 2011; Socialstyrelsen, 2010a; Socialstyrelsen, 2010b; Svensson, 2013). Trots 

detta finns forskning och rapporter som tyder på att det finns barn vars behov av stöd 

tenderar att inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning i de pedagogiska 

verksamheterna. Tolkat utifrån dessa studier tycks det finnas barn som riskerar att under 

en längre tid gå med ett oupptäckt stödbehov i förskolan och skolan. Det är de barn som 

beskrivs som tystlåtna och tillbakadragna, vars behov inte tydligt syns, hörs eller märks 

i skolväsendets verksamheter (Myndigheten för skolutveckling, 2005; Paulus, Backes, 

Sander, Weber & von Gontard, 2014; Socialstyrelsen, 2010a; Svirsky & Thulin, 2011). 

Till följd av att tystlåtna och tillbakadragna barns behov inte tydligt framträder och 

påverkar det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan kan det medföra att de inte 

heller betraktas vara i svårigheter och behov av särskilt stöd (Coplan & Arbeau, 2008). 

Hellmans (2013) studie visar att tysta och återhållsamma barn riskerar att glömmas bort 

i de pedagogiska verksamheterna. Men skollagen fastslår att alla barn ska få likvärdiga 

möjligheter att lära, utvecklas och socialiseras utifrån sina individuella förutsättningar 

och behov. Denna studies utgångspunkt är således att inga barns behov borde riskeras 

att bli bortglömda eller osynliga i förskolan och skolan. I denna studie lyfts därför barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter i ett 

specialpedagogiskt perspektiv.  

 

Specialpedagogen är en av de yrkesprofessioner som i skolväsendets olika verksamheter 

skall arbeta för att öka möjligheterna för alla barns rätt till likvärdig utbildning 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Detta uttrycks i examensordningen för 

specialpedagogexamen enligt följande: ”För specialpedagogexamen ska studenten visa 

sådan förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och 

elever i behov av särskilt stöd” (SFS 2007:638). Vidare i examensordningen framskrivs 

att specialpedagogen ska arbeta för att undanröja hinder och istället skapa möjligheter 

för alla barns livslånga lärande i de pedagogiska verksamheterna. Med sin kompetens 

och kunskap, samt sin förståelse för behovet av att söka ny kunskap och fortlöpande 

utveckla sin kompetens, ska specialpedagogen leda arbetet med att utveckla 

verksamheter som kan möta behoven hos alla barn (SFS 2007:638). Specialpedagogen 

ska således med sin kunskap och kompetens öka möjligheterna för alla barns rätt till 

likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och 

behov. Men specialpedagogernas uppdrag ter sig olika beroende på i vilken organisation 

dessa är verksamma. Arbetet innebär varierade förutsättningar och villkor för 

specialpedagogerna. Det är i slutändan verksamheternas behov som avgör hur 

specialpedagogens kompetens kommer till användning (Tideman et al. 2004). Normer 

och föreställningar kring det specialpedagogiska uppdraget bidrar till att skapa 

möjligheter och hinder i specialpedagogens arbete. Så även normer, föreställningar, 

synsätt och olika perspektiv kring barns varierande behov och förutsättningar i 

skolväsendets verksamheter. Tideman et al. (2004) menar att specialpedagogikens 

uppgift innebär ett dilemma då den både ska motverka och acceptera olikheter. På något 

sätt måste alla barns varierande förutsättningar, behov, kompetenser och förmågor 

kunna uppmärksammas och synliggöras, utan att för den sakens skull definiera, 

kategorisera och peka ut enskilda barn. Tolkat utifrån detta behöver alla barns 

varierande förutsättningar och behov i förskolan och skolan uppmärksammas för att 
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möjliggöra utvecklandet av pedagogiska verksamheter där alla barn ges likvärdiga 

möjligheter. Men skolväsendets verksamheter är komplexa kontexter. Där möts 

individer i relationer av olika slag under varierande förhållanden och med olika 

förutsättningar och villkor. Dessa individer ingår även i andra varierande komplexa 

kontexter med skilda villkor som bidrar till olika förutsättningar. Denna studie utgår 

ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv där den mänskliga subjektiviteten ses som en 

intersubjektiv konstruktion. Ett barns identitet är således inte möjligt att en gång fastslå, 

då denna är föränderlig och beroende av alla de olika relationer och sammanhang som 

barnet deltar i. Tolkat utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv är det således 

betydelsefullt att se barns varierande förutsättningar och behov, samt det stöd som ett 

barn kan behöva i de pedagogiska verksamheterna, utifrån ett relationellt perspektiv 

(Månson, 2010; von Wright, 2001). I specialpedagogens uppdrag att arbeta för att 

utveckla verksamheter där alla barn ges likvärdiga möjligheter blir det betydelsefullt att 

se till de olika kontexter och relationer som barn befinner sig i, samt att i dessa se barnet 

som en vem och inte ett vad. Barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna behöver i de olika relationer och kontexter de ingår i bemötas som en 

vem.  

 

Specialpedagogen ska värna om alla barns lika rättigheter och vara barnens företrädare.  

Som blivande specialpedagog anser jag det därför viktigt att lyfta fram barn som i de 

pedagogiska verksamheterna betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i relation till ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Barnkonventionen, svensk skollag och läroplanerna för 

förskola och skola framhåller på olika sätt alla barns lika rättigheter att ges möjlighet att 

lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Samtidigt pekar 

forskning och olika studier på att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

riskerar att få för lite stöd i förskolan och skolan. Tolkat utifrån examensförordningen 

för specialpedagogexamen ska specialpedagogen arbeta för att alla barn ska ges 

likvärdiga möjligheter i förskolan och skolan, således också barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Detta innebär att barns individuella förutsättningar och 

behov på något sätt behöver uppmärksammas och förstås. Specialpedagogiken kommer 

på så sätt att i sin strävan att värna om alla barn även särskilja barn. Värderingar, 

synsätt och perspektiv kommer i detta arbete på olika sätt att påverka barns likvärdiga 

möjligheter. Rådande normer är en påverkansfaktor för huruvida barns förutsättningar 

och behov kommer att betraktas och förstås i utvecklandet av skolväsendets 

verksamheter. Som blivande specialpedagog finner jag det värdefullt att belysa de 

normer som präglar förskolans och skolans specialpedagogiska arbete i relation till barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Således kommer jag i denna studie att 

undersöka verksamma specialpedagogers syn på behoven hos barn som i förskolans och 

skolans verksamhet betraktas som tystlåtna och tillbakadragna.   

 

1.1 Centrala begrepp och arbetets disposition  

Jag kommer nedan att redogöra för centrala begrepp i denna studie. Därefter kommer 

arbetets disposition att presenteras. De centrala begrepp som redogörs är barn och 

tillbakadragna och tystlåtna, vilka jag efter kritisk reflektion i relation till 
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forskningsproblemet valt att använda mig av. Jag anser att det är betydelsefullt att här 

klargöra mina val av begrepp, samt förtydliga vad jag i detta arbete menar med dessa, 

för att öka möjligheterna för läsaren att ta del av studiens innehåll. Min förhoppning är 

att detta ska öka läsarens möjligheter att analysera, reflektera, tolka och skapa en 

förståelse kring forskningsproblemet och arbetets syfte, metodologiska överväganden, 

empiri och resultat.  

 

1.1.1 Barn  

Jag har valt att i detta arbete huvudsakligen använda mig av begreppet barn. Enligt 

Barnkonventionens (Unicef, 2009) användning av begreppet barn omfattar detta 

människor under 18 år. Studien genomförs med specialpedagoger inom både förskolan 

och skolan, vilket innebär att min användning av begreppet barn således även kommer 

att innefatta skolans elever. I skollagen (SFS 2010:800) definieras barn i förskolan med 

begreppet barn och barn i skolan med begreppet elev. Dessa definitioner återkommer 

även i läroplanerna för de olika pedagogiska verksamheterna (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2011). Jag har dock valt att använda mig av Barnkonventionens (Unicef, 

2009) innebörd av begreppet barn på ett sätt som omfattar både barn i förskolan och 

barn i skolan. Detta val gjordes efter kritisk reflektion i relation till arbetets 

forskningsfråga och syfte. Min huvudambition är inte att jämföra de olika 

verksamheterna, utan att få en ökad förståelse för och inblick i specialpedagogernas syn, 

åsikter, tankar, funderingar och upplevelser kring arbetet med barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna, samt deras behov av stöd i de pedagogiska verksamheterna. 

Jag anser att ett gemensamt begrepp för barn och elever medför en mer läsvänlig text.     

 

1.1.2 Tillbakadragenhet och tystlåtenhet  

I detta arbete kommer jag att använda mig av begreppet tillbakadragna och tystlåtna. I 

olika sammanhang så som forskning, myndighetsrapporter och debattinlägg används 

framförallt begreppet blyg för att beskriva barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna (Coplan &  Arbeau, 2008; Jällhage, 2015; Socialstyrelsen, 2010a). Detta 

begrepp kommer jag att redogöra ytterligare för senare i arbetet under rubriken 3.1.1. 

Många pekar dock på det faktum att orsakerna till att ett barn betraktas som 

tillbakadraget och tystlåtet kan ha andra förklaringar än att barnet har 

temperamentsdraget blyg (Besic, 2014; Hedström, 2015; Socialstyrelsen, 2010a; 

Socialstyrelsen, 2010b; Paulus et al., 2014; Svirsky & Thulin, 2011). Därför kommer 

jag även att redogöra vidare för några utav dessa under rubriken 3.1.2. Tolkat i relation 

till forskningen tordes det kunna vara så att barn kategoriseras som blyga, utan djupare 

förståelse kring tystlåtenheten och tillbakadragenheten. Utifrån detta har jag därför valt 

att i mitt arbete använda mig av begreppet tillbakadragna och tystlåtna. 

 

1.1.3 Disposition  

Detta arbete består av åtta kapitel. I det första inledande kapitlet ges en introduktion till 

det valda forskningsproblemet och varför jag finner detta intressant och betydelsefullt 

att studera. Här redogörs även för studien centrala begrepp. I det andra kapitlet 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. Forskningsproblemet sätts in i sitt 
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sammanhang i det tredje kapitlet, varefter tidigare forskning relevant för denna studie 

lyfts fram i kapitel fyra. Därefter presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter i det 

femte kapitlet, varpå jag övergår till att beskriva och redogöra för studiens 

metodologiska överväganden och genomförande i kapitel sex. I kapitel sju redovisas 

resultatet av de genomförda intervjuerna. Dessa analyseras och tolkas även i relation till 

studiens syfte och frågeställningar i detta kapitel. Därefter förs i kapitel åtta en 

diskussion kring studiens resultat i relation till forskningsproblemet i sitt sammanhang 

och arbetets teoretiska utgångspunkter. Diskussionen innehåller även metoddiskussion, 

specialpedagogiska implikationer och förslag på fortsatt forskning.        

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa specialpedagogers syn på barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna, samt deras behov av stöd i de pedagogiska verksamheterna. 

Syftet är även att ge en bild av hur specialpedagoger arbetar för att barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna ska ges likvärdiga möjligheter att lära, utvecklas och 

socialiseras utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Vidare syftar arbetet till 

att undersöka vilka faktorer specialpedagoger anser påverkar detta arbete, samt vilka 

pedagogiska verktyg de beskriver vara användbara.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser specialpedagoger på barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

i förskolan och skolan, samt deras behov av stöd i de pedagogiska 

verksamheterna? 

 Hur beskriver specialpedagoger arbetet med att öka möjligheterna för barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragnas likvärdiga rättigheter att lära, 

utvecklas och socialiseras utifrån sina individuella förutsättningar och behov? 

 Vilka faktorer anser specialpedagoger påverkar arbetet med att uppmärksamma 

och skapa en förståelse kring behoven hos barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna? 

 

3 Forskningsproblemet i sitt sammanhang  

Detta kapitel inleds med en sammanställning kring vad som i tidigare forskning och 

litteratur framhållits kunna vara en bidragande orsak till varför barn kan betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Forskning pekar på att många barn beskrivs som blyga, 

även om det inte alls eller bara till viss del handlar om blyghet. Därför kommer 

begreppet blyg att ytterligare belysas, liksom andra vanligt förekommande anledningar 

till varför barn kan komma att betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Då syftet med 

denna studie är att belysa specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna i förskolan och skolan ställs forskningsproblemet i relation till ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Det relationella perspektivet, det punktuella perspektivet 

och det kategoriska perspektivet ses som relevanta för denna studie, varpå dessa 

kortfattat presenteras i detta kapitel. I såväl tidigare forskning som litteratur med 
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koppling till forskningsproblemet poängteras relationens betydelse. Därför kommer 

tidigare forskning om den betydelsefulla barn och pedagog relationen att lyftas fram, 

liksom studier kring relationer med koppling till forskningsproblemet. Avslutningsvis 

behandlas de normer kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet som på något sätt kan 

komma att påverka barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och 

skolan.   

 

3.1 Tillbakadragenhet och tystlåtenhet 

Mellan 40-50 procent av befolkningen i västvärlden beskriver sig själva som 

tillbakadragna och tystlåtna, fast i varierande grad. För en del individer innebär 

tillbakadragenheten och tystlåtenheten ett självupplevt hinder i vardagen, vilket i 

skolväsendets verksamheter kan innebära att barnet är i behov av särskilt stöd 

(Socialstyrelsen, 2010a). Alla barn är olika och har varierande förutsättningar och 

behov, så även barn som betraktas som tillbakadragna och tystlåtna. Att vara tystlåten 

och tillbakadragen kan vara tecken på personlighetsdraget blyg, men det kan även vara 

symtom för någonting annat. En sammanställning av forskningen pekar på det faktum 

att det finns många olika syndrom som ter sig snarlika och att det därför kan vara svårt 

att avgöra vad som är vad. Ett barns tillbakadragenhet och tystlåtenhet kan exempelvis 

vara tecken på blyghet, beteendehämning, ångest, oro eller depression (Kagan, Reznick, 

Snidman, Gibbons & Johnson, 1988; Paulus et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010a). Det 

kan också vara tecken på att barnet på något sätt far illa, att barnet utsätts/utsatts för 

fysiska eller/och psykiska övergrepp (Socialstyrelsen, 2010c). Men det kan också vara 

symtom för en neuropsykologisk funktionsnedsättning såsom ADD eller diagnos inom 

autismspektrumet. En del barn kan även visa ett tillbakadraget och tystlåtet beteende i 

förskolan och skolan för att dölja sitt behov av stöd (Jakobsson & Nilsson, 2011; 

Socialstyrelsen, 2010a). Forskning pekar på att ett barn som är introvert också kan 

komma att betraktas som blyg (Besic, 2014). Många är eniga om att ett oupptäckt 

och/eller oförstått stödbehov hos barn i förlängningen kan komma att öka riskerna för 

att barnet ska drabbas av psykisk ohälsa (Ballespi, Jane & Riba, 2011; Coplan, 

Schneider, Matheson & Graham, 2010; Paulus et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010a). 

Detta kan bidra till att barnets möjligheter till lärande, utveckling och socialisation 

hämmas. Det tycks råda en relativt hög samstämmighet om betydelsen av tidiga 

adekvata insatser för att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna utifrån barnets 

bästa. För att kunna ge rätt stöd till barnet i skolväsendets verksamheter behöver 

pedagogerna få en förståelse för det individuella barnets förutsättningar och behov 

(Socialstyrelsen, 2010a). Det är i detta arbete, enligt Jacobsson och Nilsson (2011), 

”viktigt att beakta helheten för att man inte ska fastna i ensidiga eller felaktiga 

förklaringsmodeller som i sin tur leder till felaktiga slutsatser och åtgärder” (Jacobsson 

& Nilsson, 2011, s. 16).   

 

3.1.1 Blyg 

Blyg är ett begrepp som kan innebära och betyda olika saker för olika människor. Besic 

(2014) menar dock att de flesta människor har en föreställning av hur en blyg person är 

och beter sig. Detta torde innebära att en persons beskrivning av sig själv eller någon 
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annan som blyg kan förstås på ett annat sätt av mottagaren än vad som från början var 

avsikten. Beskrivningar av barn som i skolväsendets verksamheter betraktas som blyga 

kan således generera i skilda uppfattningar och förståelser beroende på vem det är som 

använder och tolkar begreppet. Enligt Besic (2014) verkar det inte finnas någon 

gemensam universell definition av begreppet blyg. Såväl ordets semantiska som 

empiriska definitioner tycks inbegripa variationer, vilket genererar i en mängd olika 

definitioner och tolkningar. Beroende på vilken innebörd som läggs i begreppet blyg, 

samt hur och i vilket sammanhang begreppet används, skiljer sig andelen individer åt 

som uppger sig själva vara/varit blyga. I en studie svarade 80 procent att de någon gång 

upplevt sig blyga, medan 40 – 50 procent i en annan undersökning beskrev sig själv 

som blyg (Besic, 2014; Socialstyrelsen, 2010a).    

 

Blyghet beskrivs oftast som ett temperamentsdrag som karaktäriseras av 

tillbakadragenhet och tystlåtenhet (Socialstyrelsen, 2010a). Det finns som ovan 

nämndes en mängd olika definitioner av begreppet blyg, men det som ofta framlyfts är 

individens känsla av obehag eller rädsla inför nya sociala situationer samt önskan om att 

accepteras och godkännas i sociala sammanhang. Vissa beskriver blyghet som ett 

medfött personlighetsdrag, medan andra menar att det är ett inlärt karaktärsdrag (Besic, 

2014; Socialstyrelsen, 2010a). Blyghet kan för en del människor vara situationsbundet 

och bara förekomma vid vissa specifika situationer. Denna typ av blyghet karaktäriseras 

av individuella skillnader såväl mellan olika människor som inom samma individ. Då 

blygheten är situationsbunden kan en person vara blyg i en viss situation, men inte i en 

annan snarlik situation. En individ som karaktäriseras som blyg, som anses ha 

temperamentsdraget blyg, upplever oftast blyghet i hög utsträckning inför nya sociala 

kontexter. Att träffa nya människor, besöka nya platser eller uppleva nya situationer 

bidrar till att personen känner sig blyg (Besic, 2014). Tolkat utifrån denna beskrivning 

av begreppet blyg kan således ett barn i förskolan eller skolan uppleva blyghet inför att 

redovisa en uppgift inför gruppen/klassen, medan barnet inte känner blyghet inför att 

berätta om en upplevelse den varit med om inför samma grupp av barn. Det torde också 

innebära att vissa barn kan känna sig blyga inför att träffa nya människor, medan andra 

barn istället upplever blyghet inför sociala framträdanden. Således borde det även finnas 

barn i förskolan och skolan som känner sig blyga i nya situationer, på nya platser och i 

mötet med okända människor. Då skolväsendets verksamheter är komplexa sociala 

kontexter skulle detta kunna innebära att barn under en dag upplever blyghet i många 

olika sammanhang i förskolan och skolan.   

 

Barn som betraktas och/eller beskrivs som blyga är således inte en homogen grupp. 

Graden av blyghet och blyghetens karaktär kan variera från individ till individ. Blyghet 

är vanligt förekommande, men hur det påverkar vardagen och livet är olika för olika 

individer. För en del barn innebär inte blygheten något problem, medan den för andra 

barn kan skapa hinder i vardagen (Socialstyrelsen, 2010a). I forskningssammanhang 

tycks det råda delade meningar om huruvida ett barns blyghet bör betraktas som en 

skyddsfaktor eller en riskfaktor. Blyghet framhålls av en del forskare som riskfaktor för 

framtida utvecklande av psykisk ohälsa. Andra forskare menar att blygheten i sig 

skyddar individen från att utveckla ett framtida normbrytande beteende och/eller att 
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hamna i för individen negativa interaktioner i sociala relationer (Andershed & 

Andershed, 2005; Ballespi, Jane & Riba, 2011; Coplan et al., 2010; Kagan et al., 1988; 

Paulus et al., 2014).  

 

Barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter 

skulle, tolkat utifrån ovanstående beskrivningar av begreppet, kunna beskrivas som just 

blyga. En studie visade att majoriteten av de barn som beskrevs vara blyga i tidig ålder 

även var detta senare i livet. Vissa barn hade dock gått ifrån att vara blyga till att bli mer 

utåtriktade, medan en del barn som varit utåtriktade i tidig ålder blivit mer blyga senare 

i livet. I studien sågs omgivningens påverkan på individen som en förklaring till detta 

(Kagan et al., 1988). Jenner (2004) framhåller omgivningens bemötande, 

förhållningssätt och förväntningar på individens möjligheter och syn på sig själv. Han 

menar att andras förväntningar på barnet kan komma att fungera som en 

självuppfyllande profetia. Även Nordin-Hultman (2006) framskriver betydelsen av de 

pedagogiska miljöerna och människor som barnet möter där i relation till barns 

subjektskapande. Hon menar att ett barns identitet är en ständigt pågående konstruktion 

som påverkas av vilka möjligheter – eller brister på möjligheter – att vara som ges i 

olika kontexter. I relation till Kagan et al.s (1988) forskning, Jenners (2004) 

framhållande av omgivningens förväntningar som självuppfyllande profetia, samt 

Nordin-Hultmans (2006) poängterande av relationen mellan de pedagogiska kontexterna 

och barns subjektskapande bör Socialstyrelsens (2010a) rekommendationer kring 

bemötandet av barn som betraktas som blyga nämnas. Socialstyrelsen poängterar att det 

är viktigt att aldrig sätta etiketten blyg på ett barn, då detta kan generera i en 

självuppfyllande profetia och att omgivningens bemötande blir präglat av denna 

stämpel. Samtidigt menar Socialstyrelsen att barn som är blyga inte heller mår bra av att 

beskrivas som motsatsen. För barn som i skolväsendets verksamheter betraktas som 

blyga blir det således betydelsefullt hur omgivningen bemöter och betraktar barnet. I 

detta sammanhang krävs vidare reflektion. Omgivningens normer kring innebörden av 

att vara blyg bör kritiskt granskas. Därför kommer jag senare i detta arbete att skriva om 

normalitet och avvikelse i relation till barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna och som skulle kunna beskrivas som blyga.  

 

3.1.2 Inte bara ”blyg”  

Forskning pekar, som tidigare nämndes, på att anledningarna till att ett barn betraktas 

och uppfattas som tystlåtet och tillbakadraget kan vara många. Samtidigt framskrivs i 

olika studier att det är vanligt förekommande att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna många gånger ses som blyga, även då det inte alls eller bara till viss del 

handlar om blyghet (Besic, 2014; Jacobsson & Nilsson, 2011; Socialstyrelsen, 2010a). 

En sammanfattning av dessa studier tyder på att orsakerna till att ett barn betraktas och 

beskrivs som tystlåtet och tillbakadraget kan vara faktorer på såväl individ-, grupp-, 

organisation och samhällsnivå. De olika sociala kontexter i det samhälle barnet lever i 

bidrar på olika sätt till att skapa möjligheter för barnets lärande, utveckling och 

socialisation. I skolan och förskolan påverkas barnet av såväl den fysiska som den 

psykosociala miljön. Arbetssätt och pedagogernas förhållningssätt och bemötande av 
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barnet påverkar barnets förutsättningar och möjligheter att vara (Jacobsson & Nilsson, 

2011; Nordin-Hultman, 2006 ). I relation till barn som i förskolan och skolan betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna blir det således betydelsefullt att se till hela det 

pedagogiska sammanhang vari barnet uppfattas vara just tystlåtet och tillbakadraget. 

Faktorer i förskolan och skolan kan bidra till att ett barn uppfattas och beskrivs som 

blyg. På det sättet kan den pedagogiska miljön sägas vara en bidragande orsak till att 

barn betraktas vara tystlåtna och tillbakadragna.  

 

Även i andra sociala kontexter, framförallt i barnets hemmiljö, framlyfts olika faktorer 

som på varierande sätt kan komma att bidra till att barnet uppfattas som tillbakadraget 

och tystlåtet. Studier visar på att relationen mellan barn och föräldrar har stor betydelse, 

liksom föräldrarnas sociala beteende och agerande i olika kontexter (Socialstyrelsen, 

2010a). Barn som på något sätt far illa i sin hemmiljö kan reagera genom att dra sig 

tillbaka och bli mer tystlåtna. Ett tystlåtet och tillbakadraget beteende kan vara tecken 

på att barnet utsätts/utsatts för och/eller upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld 

(Socialstyrelsen, 2010c). Att ett barn betraktas som tystlåtet och tillbakadraget kan 

således vara en följd av olika faktorer i barnets hemmiljö. Ett tystlåtet och tillbakadraget 

beteende torde därför kunna vara av såväl inlärd som ärftlig art, likväl som ett 

personlighetsdrag och/eller personligt temperament.  

 

Det finns, enligt Besic (2014), vissa karaktärsdrag, beteenden, tecken och/eller 

symptom som mer ofta än andra bidrar till att barn felaktigt beskrivs som blyga. Barn 

som visar mindre socialt intresse, som är osociala och/eller har en nedsatt social 

förmåga kan många gånger betraktas och beskrivas som blyga av omgivningen. På 

liknande sätt förväxlas ofta ett barns introverta beteende med blyghet, liksom barn som 

blir generade i sociala sammanhang. Socialstyrelsen (2010a) menar att selektiv mutism 

hos barn kan misstas för blyghet, då barnet inte pratar i vissa sociala situationer. 

Exempelvis skulle ett barn med selektiv mutism kunna vara verbalt aktiv i leken med 

kamraterna i förskolan och skolan, men tyst och tillbakadragen i aktiviteter ledda av 

pedagogerna. Tolkat utifrån litteratur och forskning kan barn som har 

neuropsykologiska funktionsnedsättningar och då framförallt barn som har diagnos 

inom autismspektrumtillstånd komma att betraktas och beskrivas som blyga (Jacobsson 

& Nilsson, 2011; Kopp, 2010; Socialstyrelsen, 2010b). Barn som har en diagnos inom 

autismspektrumtillstånd beskrivs ofta leka ensamma, aktivt dra sig undan i sociala 

sammanhang och observerar mer än deltar i olika sociala kontexter (Socialstyrelsen, 

2010b). Enligt Kopps (2010) studie kan en bidragande orsak till att framförallt flickor 

med diagnos inom autismspektrumtillstånd inte uppmärksammas och diagnostiseras 

förens senare i livet, vara att de genom sitt tillbakadragna och tystlåtna sätt inte märks i 

olika sociala sammanhang. Risken är stor att de inte uppmärksammas eller missförstås 

vara blyga.     

 

Ett barns tillbakadragenhet och tystlåtenhet kan även vara symtom och/eller tecken för 

oro, ångest och depression. Oro och ångest är en del i barnets utveckling, men när den 

når en viss grad kan den bidra till psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2010a). En studie 

visar att ångestsyndrom är vanligt förekommande hos barn, men ofta förbisedda 
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och/eller oupptäckta. Ångestsyndrom som inte uppmärksammas i barndomen brukar bli 

bestående. Därför framhåller studien betydelsen av tidig upptäckt och tidiga insatser vid 

ångest och oro för att minska riskerna för utvecklandet av ångestsyndrom och psykisk 

ohälsa (Paulus et al., 2014). Blyghet kan förekomma samtidigt som oro och ångest, 

vilket skulle kunna ses som en bidragande faktor till varför det inte uppmärksammas i 

högre grad hos barn. Studier pekar även på att blyghet kan vara en bidragande orsak till 

att barn utvecklar ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010a; Paulus et al., 2014). 

Socialstyrelsen (2010a) framhåller likheten mellan olika syndrom så som ångest och 

depression. Ett barns tillbakadragenhet och tystlåtenhet skulle även kunna vara tecken 

på depression, då barn med depression ofta drar sig undan sociala sammanhang 

(Andershed &Andershed, 2005). På liknande sätt kan social fobi vara en av 

anledningarna till att ett barn uppfattas som tillbakadraget och tystlåtet (Besic 2014).  

 

Forskningsfältet framhåller Behavioral Inhibition (BI) – extrem blyghet – som en 

riskfaktor för utvecklandet av psykisk ohälsa (Ballespi, Jane & Riba, 2011; Coplan et 

al., 2010; Paulus et al., 2014). Behavioral Inhibition karaktäriseras av en motvilja att 

delta i sociala sammanhang utanför familjen, upplevd stress och rädsla i okända miljöer 

och inför nya människor, samt undvikande av lek och konversationer. Om barn med 

Behavioral Inhibition inte uppmärksammas och ges det stöd de behöver tidigt ökar 

riskerna för utvecklandet av ångestsyndrom, depression och social fobi. Med tidig 

upptäckt och tidiga insatser behöver inte Behavioral Inhibition bidra till upplevda 

svårigheter i vardagen och riskerna för negativ påverkan på barnets utveckling kan 

undvikas (Ballespi, Jane & Riba, 2011; Paulus et al., 2014). Utifrån forskningen torde 

det således vara av största vikt att i skolväsendets verksamheter upptäcka och 

uppmärksamma barn med Behavioral Inhibition. Ballespi, Jane och Riba (2011) menar 

att pedagoger anses ha bra förutsättningar för att kunna upptäcka Behavioral Inhibition 

då de spenderar mycket tid tillsammans med barnen. Till skillnad från barnets föräldrar 

anses pedagogerna även ha mer kunskap och erfarenhet om barns utveckling. Men deras 

studie visar att pedagoger upptäcker dessa barn i allt för liten utsträckning. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att de uppfattar de mer observerbara och tydliga sociala 

tecknen så som tillbakadragenhet och tystlåtenhet, medan barnets känslor och 

upplevelser av stress är betydligt svårare att upptäcka och förstå. Besic (2014) menar att 

Behavioral Inhibition och blyghet påminner väldigt mycket om varandra, vilket kan 

vara en utav anledningarna till att dessa barn, enligt Ballespi, Jane och Riba (2011), inte 

uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning.   

 

Enligt svensk skollag (SFS 2010:800) ska alla barn ges likvärdiga möjligheter att lära 

och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. I relation till 

ovanstående genomgång framkommer således betydelsen av att i skolväsendets 

verksamheter eftersträva förståelse och undvika felaktiga förklaringar och slutsatser 

(Jacobsson & Nilsson, 2011). Barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna kan vara i behov av särskilt stöd för att ges likvärdiga möjligheter till 

en gynnsam utveckling. Alla barn, således även barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna, är olika och har varierade förutsättningar och behov. Skolväsendets 

uppdrag är att utformas och utvecklas för alla barn och utifrån alla barns bästa.   
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3.2 Specialpedagogiskt perspektiv    

I arbetet med att utforma skolväsendets verksamheter utifrån alla barns varierade 

förutsättningar och behov framlyfts specialpedagogiken som ett betydelsefullt verktyg 

(Ahlberg, 2007; Jacobsson & Nilsson, 2011; Persson, 2008; Svenska Unescorådet, 

2006). Persson menar att specialpedagogikens uppgift är att: ”stötta pedagogiken då 

variationen av elevernas olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till” 

(Persson, 2008, s. 12). På liknande sätt tolkar Ahlberg (2007) 

Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) som att specialpedagogikens 

funktion är att ”bidra till att den naturliga variationen av elevers olikheter kan mötas i 

skolan” (Ahlberg, 2007, s. 85).  

 

Specialpedagogik beskrivs ofta som ett tvärvetenskapligt och komplext område 

(Ahlberg, 2007; Palla, 2011). Ahlberg (2007) menar att specialpedagogiken har 

kopplingar till teoribildningar inom såväl pedagogik, sociologi, psykologi, medicin och 

filosofi. I teoretiserandet av specialpedagogiken har olika perspektiv konstruerats för att 

beskriva variationen av synsätt inom det specialpedagogiska området. Vanligtvis 

används dessa perspektiv på ett kontrasterande sätt. Som exempel på perspektiv inom 

specialpedagogiken kan nämnas det relationella, det kategoriska, det punktuella, det 

kompensatoriska, det kritiska, och dilemma perspektivet (Ahlberg, 2007; Persson, 2008; 

von Wright, 2000). I detta arbete kommer nedan att kortfattat redogöras för tre utav 

dessa olika perspektiv: det relationella perspektivet, det punktuella perspektivet och det 

kategoriska perspektivet. Dessa perspektiv är relevanta i relation till denna studies 

forskningsproblem och betydelsefulla i analys och reflektion kring forskningsproblemet 

i sitt sammanhang. Det relationella och det punktuella perspektivet kommer sedan 

ytterligare att belysas i relation till denna studies teoretiska utgångspunkter under 

kapitel 5.1. Perspektiven används då för att tydliggöra teorin kring mänsklig 

subjektivitet som intersubjektivt konstruerad.  

 

Olika perspektiv inom specialpedagogiken medför varierande sätt att se på olikheter och 

svårigheter, samt skilda förhållningssätt, bemötanden, arbetssätt och specialpedagogiska 

insatser i skolväsendets verksamheter. Det individuella barnets möjligheter påverkas 

således av vilket perspektiv som råder i de kontexter barnet befinner sig. För barn som i 

förskolan och skolan betraktas och beskrivs som tystlåtna och tillbakadragna torde 

således det rådande specialpedagogiska perspektivet ha betydelse för deras möjligheter 

att lära och utvecklas så långt som möjligt. Alla människor är dock olika och ingen 

situation är den andra helt lik. Detta skulle kunna innebära att det inom samma 

pedagogiska verksamhet kan råda skilda specialpedagogiska perspektiv i olika kontexter 

och sammanhang. Enligt Palla (2011) kan uppdelandet av specialpedagogiken i 

renodlade perspektiv medföra en alltför ensidig bild av ett komplext område. Hon anser 

att det därför är viktigt att beakta problematiken som kan uppstå om inte hänsyns tas till 

de olika perspektivens påverkan på och inverkan i varandra. I detta arbete redogörs 

därför kortfattat för tre för denna studie relevanta perspektiv.     
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3.2.1 Relationellt perspektiv 

Utifrån ett relationellt perspektiv ses barnet i relation till de kontexter barnet ingår i, 

vilket i sin tur bidrar till ett ökat helhetsperspektiv (Persson, 2008). Von Wright (2001) 

poängterar betydelsen av att lära känna barnet som individ för att öka möjligheterna att 

utveckla och utforma verksamheter utifrån alla barns varierade förutsättningar och 

behov. Alla barn ska i de pedagogiska verksamheterna ges möjlighet att vara en vem 

och inte ett vad. Ett barns identitet kan således inte en gång definieras, utan är beroende 

av de olika sammanhang som barnet befinner sig i.  

 

”Subjektiviteten är beroende av andra människor i tid och 

rum. Den framträder olika och kan ta sig olika uttryck, 

vilket innebär att man aldrig med säkerhet eller en gång för 

alla kan bestämma vem en annan människa är”  

          (Von Wright, 2000, s. 33). 

 

I det relationella perspektivet ses barn i svårigheter (Persson, 2008). Svårigheter ett barn 

kan hamna i betraktas som ett fenomen kopplat till sammanhanget och inte som en 

egenskap knuten till det individuella barnet. I det relationella perspektivet är inte barnet 

en diagnos eller en svårighet, utan barnet har en diagnos eller hamnar i en svårighet 

(Von Wright, 2001). Förklaringar eftersöks i de olika sammanhang som barnet befinner 

sig i på såväl individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå. Ett barns behov och 

förutsättningar ses i relation till den specifika situation som barnet befinner sig i och är 

således föränderliga och varierande beroende på sammanhang och kontext. Det är de 

pedagogiska verksamheterna och de vuxna som arbetar i dessa som ska utvecklas och 

utformas för att kunna möta behovet hos alla barn. I det relationella perspektivet 

eftersöks vägar och verktyg för att kunna möjliggöra detta (Persson, 2008). Genom det 

relationella perspektivet framlyfts betydelsen av att lära känna alla barn för att alla barn 

ska ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och 

behov i de pedagogiska verksamheterna. I relationen till barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna blir det således viktigt att fundera kring vad det är som 

påverkar synen på barnet och vad det är som bidrar till det tystlåtna och tillbakadragna 

beteendet. I ett relationellt perspektiv är det betydelsefullt vem barnet är och inte vad 

barnet är.  

 

I detta arbete undersöks specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna, samt deras behov av stöd i förskolan och skolan. Även hur 

specialpedagogerna arbetar för att öka möjligheterna för dessa barns rätt att lära och 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov undersöks. Således 

blir det här relevant att ytterligare fästa avseende vid begreppen behov och 

förutsättningar utifrån ett relationellt perspektiv. Von Wright (2000) menar att behov 

sett ur ett relationellt perspektiv måste förstås utifrån situation och kontext. Till följd av 

att behov är bundna till ett sammanhang är de föränderliga och något som angår alla i 

detta sammanhang. På liknande sätt ses ur ett relationellt perspektiv förutsättningar som 

föränderliga och situationsbundna. Detta bidrar till att dessa inte i förväg går att 
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definiera. Verksamma i förskolan och skolan kan bara genom att inta barnets perspektiv 

ana vilka förutsättningar olika sammanhang kommer att innebära för barnet. Att göra 

detta innebär i ett relationellt perspektiv att uppfatta barnet som någon, som en vem, och 

att försöka ana sig till vem barnet kan vara (von Wright, 2000).       

 

3.2.2 Punktuellt perspektiv 

I det punktuella perspektivet betraktas barnet som en fristående individ utan hänsyn till 

de kontexter barnet befinner sig i. Förståelsen för ett barns behov eftersöks således i 

individuella egenskaper förankrade i barnets inre. Genom att betrakta ett barns behov ur 

ett punktuellt perspektiv fokuseras de delar som anses vara väsentliga för förståelsen av 

det specifika behovet (von Wright, 2001). Vem barnet är anses kunna definieras utifrån 

barnet själv, oberoende av vilken kontext barnet befinner sig i. Barnet blir således ett 

vad som går att bestämmas och beskrivas utifrån olika faktorer såsom psykologiska, 

sociologiska och/eller biologiska (von Wright, 2000). I de pedagogiska verksamheterna 

kan det punktuella perspektivet medföra att barn bedöms utifrån ett normalitetstänk och 

i förhållande till idealbilden av ett barn. Detta för att sedan kunna stötta barnets 

utveckling mot normalitetsidealet. I skolväsendets verksamheter är det, ur ett punktuellt 

perspektiv, intressant vad barnet är och vad som hos barnet är utvecklingsbart (Palla, 

2011). Von Wright (2000) använder linjen för att illustrera det punktuella perspektivet. 

Människor betraktas som fristående subjekt som genom relationer och 

kommunikationer ska försöka närma sig varandra. Utifrån det punktuella perspektivet 

eftersöks således förklaringar till barns tystlåtna och tillbakadragna beteende hos 

individen. Barnet kan således komma att betraktas och beskrivas som blyg, oberoende 

av kontext och sammanhang. Rådande normer som finns i de pedagogiska 

verksamheterna kring tystlåtenhet, tillbakadragenhet och blyghet blir i relation till ett 

punktuellt perspektiv avgörande för huruvida barnet kommer att betraktas vara i behov 

av stöd eller inte. Ses barnets beteende som avvikande från normen kan barnet betraktas 

behöva stöd för att utvecklas i riktning mot denna. Ett barn som betraktas som tystlåtet 

och tillbakadraget kan således ur ett punktuellt perspektiv anses behöva stöd för att bli 

mer pratglad och utåtriktad. Samtidigt kan barnet till följd av att ha blivit definierad som 

blyg riskera att inte få det stöd som barnet är i behov av i de pedagogiska 

verksamheterna.    

 

Även här blir det utifrån detta arbetes syfte och frågeställningar väsentligt att vidare 

belysa begreppen behov och förutsättningar ur ett punktuellt perspektiv. Von Wright 

(2000) anser att dessa begrepp i ett punktuellt perspektiv är möjliga att bestämma och 

definiera. Barnets behov ses som en individuell avsaknad av något som verksamma 

inom förskolan och skolan kan tillfredsställa. Ett barns beteende kan utifrån ett 

punktuellt perspektiv förklaras utifrån dennas behov. Genom att noggrant iaktta barnet 

kan dennas behov och beteende fastslås för att sedan tillfredsställas och åtgärdas. På 

liknande sätt kan ett barns förutsättningar förutbestämmas genom att granska barnet och 

barnets omgivning. I ett punktuellt perspektiv kan förutsättningar vara såväl faktorer i 

barnets omgivning som individbundna faktorer så som exempelvis personliga 

egenskaper. Förutsättningar är tidsbegränsade och verksamma inom förskolan och 
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skolan kan finna barnets individuella förutsättningar genom att se till hur det tidigare 

har varit (von Wright, 2000).      

   

3.2.3 Kategoriskt perspektiv  

Det kategoriska perspektivet beskrivs vara ett psykomedicinskt perspektiv där 

kategoriseringar sker utifrån avvikelser och normalitet (Palla, 2011). Barn ses i relation 

till den definierade normaliteten och avvikelser ifrån denna bör, enligt detta perspektiv, 

så tidigt som möjligt upptäckas för att hjälpa barnet att närma sig normen (Tideman et 

al., 2004). I det kategoriska perspektivet ses barn med svårigheter. Orsakerna till ett 

barns svårigheter betraktas som knutna till individen (Persson, 2008). Eventuella 

svårigheter förklaras ofta inom detta perspektiv genom avvikelser hos individen som 

befästs genom kategoriseringar. Individen betraktas vara bärare av svårigheten och 

åtgärder sätts in på individnivå i form av exempelvis enskild specialundervisning (Palla, 

2011). Genom detta perspektiv kan barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

ses som barn med svårigheter i socialt samspel och sammanhang. Barnen definieras och 

kategoriseras som blyga och orsakerna till eventuella svårigheter kan således tolkas bero 

på deras blyghet. Med ett kategoriskt perspektiv i förskolans och skolans verksamhet 

kan således barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna komma att 

kategoriseras som blyga och deras behov ses som likartade trots individuella variationer 

i behov och förutsättningar.      

 

3.3 Den betydelsefulla barn- och pedagogrelationen  

Nära och tillitsfulla relationer lyfts i litteratur och forskning fram som en avgörande 

påverkansfaktor för att öka möjligheterna för alla barns likvärdiga möjligheter att lära, 

utvecklas och socialiseras utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Barns 

möjligheter till goda och gynnsamma relationer i de pedagogiska verksamheterna är en 

betydelsefull faktor för barnets utveckling och välbefinnande (Jenner, 2004; Lilja, 2013; 

Nordin-Hultman, 2006; Rökenes & Hanssen, 2006). Relationen skrivs på varierande sätt 

fram som den betydelsefullaste faktorn i olika sammanhang och kontexter där 

människor möts. Beroende på relationens art och kvalité skapas förutsättningar för 

huruvida barnet kommer att gynnas eller missgynnas av sitt deltagande. I skolväsendets 

verksamheter bidrar relationerna på varierande sätt till att skapa möjligheter och hinder 

för barn. Barnets möjligheter att vara och utvecklas påverkas således av de olika 

relationer som barnet på varierande sätt ingår i på förskolan och skolan (Eriksson 

Bergström, 2013; Jenner, 2004; Rökenes & Hanssen, 2006).  

 

Inom forskningsfältet tycks råda relativt god enighet om pedagogens betydelse för barns 

självbildsutveckling. Pedagogers bemötande och förhållningssätt genererar möjligheter 

eller hinder för barnets utvecklande av en positiv självbild och ett gott självförtroende. 

Barnets bild av sig själv utvecklas och formas i de relationer som barnet deltar i (Jenner, 

2004; Lilja, 2013; Nordin-Hultman, 2006; Palla, 2011; Rökenes & Hanssen, 2006). 

”Barn i förskolan och skolan förstår sig själva, och uppfattas och bedöms av andra, 

inom de normativa föreställningar om hur ett barn bör vara som det sammanhang och 

den miljön har laddats med” (Nordin-Hultman, 2006, s. 176). Inom skolväsendets 
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verksamheter påverkas barnet av pedagogernas bemötande och förhållningssätt, likväl 

som deras val att organisera, utforma och utveckla arbetssätt och miljön (Nordin-

Hultman, 2006). Pedagogerna påverkas i sin tur av de organisatoriska och samhälleliga 

förutsättningar som ges i form av styrdokument, läroplaner, lagar, resurser, normer och 

attityder. Möjligheterna att skapa nära, tillitsfulla och gynnsamma relationer kan således 

tolkas vara beroende av faktorer på såväl individ-, grupp-, organisations-, och 

samhällsnivå. Som avgörande framlyfts dock pedagogens förmåga att möta och se varje 

individuellt unikt barn (Eriksson Bergström, 2013; Rökenes & Hanssen, 2006). 

 

Genom att pedagogerna utvecklar nära och tillitsfulla relationer med barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna torde således möjligheterna öka för att dessa barns 

behov ska uppmärksammas i skolväsendets verksamheter. Men en studie visar att 

pedagoger skattar deras relationer med barn som är tillbakadragna och tystlåtna som 

mindre nära än deras relationer med barn som är mer utåtriktade och utåtagerande. 

Relationerna uppfattades som mindre säkra och trygga. Barn som betraktades som 

tystlåtna och tillbakadragna delade mer sällan information, känslor, upplevelser, tankar 

och bekymmer med pedagogerna än barn som betraktades som mer utåtriktade och 

pratglada. I studien framkom dock att relationen mellan barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna och pedagogerna var mindre konfliktfyllda. Till följd utav 

detta ansågs barns tillbakadragenhet och tystlåtenhet även kunna fungera som en 

skyddsfaktor (Rydell, Bohlin & Thorell, 2005). Studiens resultat bör belysas i relation 

till forskningen som pekar på att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna får 

för lite stöd i de pedagogiska verksamheterna. Tolkat utifrån studien torde de mindre 

nära relationerna kunna generera i minskade möjligheter att upptäcka och förstå ett 

eventuellt stödbehov. Samtidigt tycks råda en enighet om att det är pedagogens uppgift 

att skapa personliga relationer till alla barn i förskolan och skolan (Eriksson Bergström, 

2013; Jenner, 2004; Lilja, 2013; Rökenes & Hanssen, 2006). Pedagoger behöver således 

besitta förmågan att kunna skapa dessa gynnsamma relationer med alla barn, även barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna.  

 

3.4 Normer kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet 

Varje människas egenvärde och alla människors lika värde är grunden för de 

pedagogiska verksamheterna. Individuella olikheter ska ses som en tillgång och 

skolväsendet ska verka för att varje enskilt barn ska finna sin unika egenart. Samtidigt 

innebär förskolans och skolans uppdrag att rusta barnen för deras delaktighet i samhället 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). Enligt Palla (2011) innebär detta 

således att skolväsendets verksamheter ska värna om barnens olikheter, samtidigt som 

alla barn ska lära och utvecklas på ett önskvärt sätt i enlighet med samhällets normer. På 

liknande sätt menar Nordin-Hultman (2006) att utvecklingstänkandet i skolväsendets 

verksamheter bidrar till en strävan efter gynnsam utveckling och lärande utifrån ett 

normaliseringstänk. Önskan finns att i en inkluderande verksamhet värna om allas 

olikheter, samtidigt som normaliseringstänkandet kring barns utveckling tenderar att 

riskera generera ett homogeniserande synsätt. Ett synsätt där viljan att låta alla barn lära 

och utvecklas på ett gynnsamt sätt präglas av de normativa föreställningar som råder i 
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skolväsendet och samhället. Således kan förskolan och skolan ses som en normerande 

samhällelig verksamhet där barn kan falla utanför vad som ryms inom normen av 

många olika anledningar. Barnet avviker på något sätt ifrån den norm som råder i den 

pedagogiska verksamhet som barnet deltar i (Hjörne & Säljö, 2013). Denna norm kan 

tolkas påverkas av såväl direkta som indirekta faktorer på individ-, grupp-, 

organisations-, och samhällsnivå. Rådande värderingar i samhället kommer på så sätt att 

prägla normerna inom skolväsendet och påverka hur verksamma inom dessa ser på och 

särskiljer barn (Tideman et al., 2004). Samtidigt kan gränserna för vad som ryms inom 

normen variera mellan de pedagogiska verksamheterna. Således kan något som 

uppfattas som avvikande i en förskola/skola, ses som normalt i en annan. Gränserna för 

normaliteten kan även förskjutas och förändras beroende på situation, tid och 

sammanhang (Martinsson & Reimers, 2014). Normerna kring barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna kan på så sätt variera såväl mellan som inom de olika 

pedagogiska verksamheterna. Rådande värderingar och idéstrukturer kring tystlåtenhet 

och tillbakadragenhet i samhället och den kultur som präglar förskole- och 

skolverksamheten bör därför beaktas.  

 

Enligt Besic (2014) framhålls och eftersträvas den extroverta personligheten i den 

amerikanska och europeiska kulturen, vilket bidrar till att blyghet ofta kommer att 

betraktas som något negativt och icke önskvärt. I dessa kulturer är normen att vara 

utåtriktad och våga ta för sig i sociala sammanhang. Individer som är tystlåtna och 

tillbakadragna avviker således ifrån normen. I andra kulturer, så som exempelvis Kina, 

värderas den introverta personligheten högre än den extroverta. Här ses blyghet som 

positivt, vilket bidrar till att detta uppmuntras och värdesätts som personlighetsdrag. 

Således spelar den kultur och det samhälle barnet lever i stor betydelse för vilka 

konsekvenser ett tystlåtet och tillbakadraget beteende kan få. Genom kulturens och 

samhällets normer påverkas barnets bild av sig själv och dess möjlighet att se sina 

personlighetsdrag som önskvärda eller inte (Besic, 2014). Genom att tolka nationella 

rapporter och studier framkommer bilden av den europeiska kulturens extroverta norms 

påverkan på normerna i skolväsendet. Barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna i de pedagogiska verksamheterna framskrivs som en riskgrupp till följd 

av deras icke extroverta beteende (Bartholdsson, 2007; Hellman, 2013; Hjörne & Säljö, 

2013; Myndigheten för skolutveckling, 2005; Socialstyrelsen, 2010a). Samtidigt finns 

studier som tyder på att normen kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet i skolväsendets 

verksamheter präglas av måttfullhet. I Bartholdssons (2007) studie beskrivs hur barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna uppmuntras att för sitt eget bästa ta mer 

plats i skolan. Normen kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet handlade om måttfullhet 

och barnets förmåga att inte vara för tyst och tillbakadragen i relation till denna. Det 

gäller att som barn synas och höras i skolväsendet på ett måttfullt sätt. På liknande sätt 

kan framskrivningar i Hellmans (2013), Markströms (2005) och Pallas (2011) studier 

tolkas som att normaliteten i förskolan utgörs av en viss typ av måttfullhet. Normen är 

det kompetenta självgående barnet som varken är för framfusigt eller tillbakadraget. 

Barn som anses vara ”lagom” tystlåtna och tillbakadragna inryms således i 

normaliteten, medan barn som betraktas vara ”för” tystlåtna och tillbakadragna faller 

utanför normens ramar (Palla, 2011). Barn som betraktas som tystlåtna och 
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tillbakadragna i förskolan riskerar, enligt Hellman (2013), att glömmas bort till följd av 

sitt beteende. Markström (2005) beskriver hur både pedagoger och föräldrar anser att 

tystlåtna och tillbakadragna barn i förskolan behöver stöd för att bli mer utåtriktade. 

Detta kan tolkas som att de anses behöva hjälp att närma sig rådande normer för hur ett 

barn i förskolan anses bör vara.  

 

Studier visar även på relationen mellan normen kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet 

och kön. Enligt Alm (2006) är blyg ett karaktärsdrag som oftare förknippas med och 

används i beskrivningar av flickor. Medan pojkar, enligt Hellman (2013), förväntas vara 

mer utåtriktade och aktiva. Alm (2006) skriver i sin studie att karaktärsdraget blyg är 

mer förekommande hos flickor än hos pojkar. Detta kan, enligt henne, bidra till att 

pojkar som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna mer ofta urskiljs och 

uppmärksammas än flickor som upplevs ha ett likartat beteende. Hellman (2013) menar 

dock i sin studie att pojkar som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna löper ökad 

risk att glömmas bort av såväl pedagoger som barn just för att de förväntas vara mer 

utåtriktade och pratglada. Detta kan innebära att ett likartat tystlåtet och tillbakadraget 

beteende kan komma att betraktas olika i skolväsendet beroende på barnets kön. Således 

kan även barnets behov av stöd uppfattas olika beroende på rådande normer kring kön 

och tystlåtenhet och tillbakadragenhet.         

 

De pedagogiska verksamheternas uppdrag är att utgå ifrån alla barns varierade 

förutsättningar och behov, samt att ge alla likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas 

så långt som möjligt (SFS 2010:800; Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). I detta arbete 

behöver således barn som är i behov av stöd på något sätt uppmärksammas och även 

urskiljas (Tideman et al., 2004). Viljan att ge alla barn likvärdiga möjligheter kan tolkas 

leda till ett normaliseringstänk, där barn som är i behov av stöd på något sätt avviker 

ifrån normen. Särskiljandet i skolväsendet kan ses som en strävan att utforma en 

verksamhet för alla, samtidigt som det även torde innebära homogeniserande effekter på 

barngrupperna. Nordin-Hultman (2006) pekar även på det faktum att de pedagogiska 

verksamheternas homogenitet i sig bidrar till ökade risker för att barn ska komma att 

betraktas som avvikande ifrån normen. Hon poängterar att ”när man säger något om ett 

barn, säger man därmed också alltid något om barnets sammanhang och miljö” (Nordin-

Hultman, 2006, s. 176). På så vis kan de pedagogiska verksamheternas utformning och 

arbetssätt generera i varierande förutsättningar för huruvida barn kommer att betraktas 

vara inom ramen för vad som anses vara normalt eller inte (Nordin-Hultman, 2006). I 

förskolan och skolan är det således de vuxna som i detta sammanhang har makten att 

bestämma vad som ryms inom normaliteten (Bartholdsson, 2007). En normalitet som 

riskerar att fixeras om den inte ifrågasätts (Palla, 2011).  

 

I olika tidskrifter riktade till yrkesprofessioner inom skolväsendet har flertalet artiklar 

publicerats som rör barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Syftet med 

dessa tycks framförallt ha varit att synliggöra och uppmärksamma barnen i de 

pedagogiska verksamheterna, samt vad verksamma inom skolväsendet kan göra för att 

stödja dessa barn (Andersson, 2013; Hedström, 2015; Jällhage, 2015). Bartholdsson 

(2007) framhåller att barns behov i skolväsendet oftare tenderar att formuleras av de 
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verksamma vuxna än av barnen själva. Hjörne och Säljö (2013) menar att 

barnperspektivet ofta är frånvarande och att det är vanligt att pedagoger pratar om 

barnet, men sällan med barnet. Det som uttrycks om barnet påverkar hur andra kommer 

att uppfatta och bemöta barnet, vilket i sin tur påverkar barnets syn på/bild av sig själv. 

Enligt Hellmans (2013) tolkning av Foucault blir de vuxnas normerande blickar på 

barnet i förskolan och skolan även en självvärdering för individen som talar om 

huruvida denna duger eller inte. Rådande normer bidrar på så sätt till barns 

subjektskapande och möjlighet att utveckla en positiv självbild. Att avvika från normen 

kan medföra negativa effekter för barnet (Palla, 2011). Således är det i skolväsendets 

verksamheter betydelsefullt att beakta de normer som råder kring tystlåtenhet och 

tillbakadragenhet för att öka möjligheterna att skapa en förståelse kring barns eventuella 

stödbehov i förskolan och skolan.  

  

4 Tidigare forskning 

Det tycks råda en relativt hög samstämmighet inom forskningsområdet om att 

ytterligare forskning behövs i ämnet. Huvuddelen av den forskning som i dagsläget 

finns omfattar äldre barn och ungdomar. Den forskning jag tagit del av tycks dock 

relativt eniga om betydelsen av att tidigt upptäcka barns behov av stöd och poängterar 

att ett oupptäckt/oförstått stödbehov i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa 

(Ballespi, Jane & Riba, 2011; Coplan et al., 2010; Paulus et al., 2014). Nedan redovisas 

för denna studie relevant tidigare forskning som på något sätt berör studiens 

forskningsproblem. Dessa återfinns som källhänvisningar i kapitel 3, 

”Forskningsproblemet i sitt sammanhang”, då detta kapitel huvudsakligen bygger på 

tidigare forskning. Den forskning som presenteras berör tystlåtenhet, tillbakadragenhet 

och blyghet ur olika aspekter och med varierande perspektiv. Forskning som på något 

sätt kan härledas till att behovet av stöd hos barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna tenderar att uppmärksammas i allt för låg utsträckning presenteras. Även 

forskning som pekar på vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för att förebygga 

psykisk ohälsa hos barn beskrivs. Vidare uppmärksammas forskning som på varierande 

sätt framskriver omgivningens betydelse för barns möjligheter att utveckla en positiv 

självbild, ett gott självförtroende och en god självkänsla. Denna forskning lyfts fram för 

att ge möjlighet till en vidare reflektion kring denna studies forskningsproblem i sitt 

sammanhang och för att visa på betydelsen av att genomföra detta arbete.   

 

4.1 Barn som inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning   

2005 publicerade Myndigheten för skolutveckling en rapport som fastslår att det i 

skolväsendets verksamheter finns en grupp barn som tenderar att inte få sitt stödbehov 

uppmärksammat i tillräckligt stor utsträckning. Det är de barn som inte tydligt märks i 

de pedagogiska verksamheterna, som betraktas och beskrivs som blyga, tystlåtna och 

tillbakadragna. Likaså tycks barn vars föräldrar betraktas som tystlåtna få för lite stöd i 

skolväsendets verksamheter. Då dessa föräldrar ofta inte är pådrivande och påtryckande 

gentemot skolväsendet kan detta resultera i att barnen får för lite stöd (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Även Lärarförbundets rapport från 2015 tyder på att barn som är 



  
 

19 

i behov av stöd riskerar att inte få sina behov uppmärksammade i tillräckligt stor 

omfattning i de pedagogiska verksamheterna. Enligt deras rapport uppskattas cirka 45 

procent av barnen i förskolan vara i behov av särskilt stöd, samtidigt som den 

specialpedagogiska kompetensen tenderar att inte räcka till för att möta behoven hos 

alla barn (Lärarförbundet, 2015).  

 

Vidare pekar forskning på att behov hos barn som inte tydligt syns och märks är svåra 

att upptäcka och ofta förbisedda i de lägre åldrarna. Ångest, oro och extrem blyghet 

(Behavioral Inhibition) tycks uppmärksammas i allt för liten utsträckning (Ballespi, 

Jane & Riba, 2011; Paulus et al., 2014). Ballespi, Jane och Riba (2011) anser i sin 

forskning att det är oroväckande att pedagoger och föräldrar i allt för låg omfattning 

upptäcker och uppmärksammar barns tecken på extrem blyghet, då de anser att det är 

dessa barn som behöver det allra mest. I deras studie undersöktes och jämfördes i vilken 

utsträckning föräldrar, pedagoger och medicinska observatörer upptäckte dessa barn. 

Det visade sig att pedagoger och föräldrar upptäckte dessa barn i lägre utsträckning än 

de medicinska observatörerna. Det fanns även skillnad mellan vilka barn som pedagoger 

respektive föräldrar uppmärksammade. En del barns tecken på extrem blyghet 

uppmärksammades utav föräldrarna, men inte utav pedagogerna. Medan andra barns 

tecken på extrem blyghet uppmärksammades av pedagogerna, men inte utav 

föräldrarna. Paulus et al. (2014) poängterar i sin forskning att barn med någon form av 

ångestsyndrom som inte uppmärksammas och ges stöd i tidig ålder riskerar att utveckla 

psykisk ohälsa senare i livet. Enligt dem är ångestsyndrom vanligt förekommande, men 

sällan uppmärksammade i de tidiga barnåren.  

 

Det ges inom forskningen förslag på olika förklaringar till varför behovet av stöd hos 

barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna inte uppmärksammas och upptäcks 

i tillräckligt stor utsträckning. En förklaring tycks vara att ett barns inneboende känslor 

är svåra för omgivningen att förstå och att det därför framförallt är de utomkroppsliga 

tecknen, så som socialt undvikande och tysthet i sociala sammanhang, som 

uppmärksammas (Ballespi, Jane &  Riba, 2011). En annan förklaring skulle kunna vara 

att det kan betraktas som en naturlig del i barnets utveckling (Paulus et al., 2014). 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram som orsak till att dessa barns behov 

uppmärksammas och tillgodoses i allt för liten utsträckning är att barnen inte stör den 

pedagogiska planeringen (Coplan & Arbeau, 2008). Vidare visar en studie att relationen 

mellan barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna och deras pedagoger 

tenderar att vara mindre nära, säkra och trygga än de relationer som pedagogerna har 

med barn som betraktas vara mer utåtriktade och pratglada. Detta, menar Rydell, Bohlin 

och Thorell (2005), kan påverka möjligheterna för pedagogerna att upptäcka och 

uppmärksamma behovet av stöd i de pedagogiska verksamheterna hos barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Utifrån ovan nämnda forskning och 

rapporter är det således betydelsefullt att i denna studie undersöka hur specialpedagoger 

i skolväsendets verksamheter ser på barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna, samt deras behov av stöd i förskolan och skolan. Detta för att kunna 

arbeta för att utveckla pedagogiska verksamheter där alla barn ges likvärdiga 

möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Det är även 
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betydelsefullt för att genom ett förebyggande arbete kunna arbeta för alla barns bästa 

och välmående, samt för att förhindra utvecklandet av psykisk ohälsa hos barn.  

 

4.2 Omgivningens betydelse för barns självbildsutveckling 

Det finns flertalet nationella och internationella studier som på varierande sätt berör 

omgivningens påverkan på barnets självbild. Nedan presenteras ett litet urval utav 

dessa, med tyngdpunkt på den nationella forskningen.  

 

Nordin-Hultman (2006) framhåller i sin studie hur de pedagogiska miljöerna och 

sammanhangen är betydelsefulla för barns identitets- och subjektskapande. Hon menar 

att de olika pedagogiska kontexterna påverkar barnets möjligheter till utveckling av en 

positiv självbild och ett gott självförtroende. Vidare framhålls även de normativa 

föreställningar som råder inom skolväsendet påverka andras syn på barnet och således 

tillslut även barnets syn på sig själv. Även Jenner (2004) betonar omgivningens 

betydelse för barnets självbildsutveckling. Han menar att andra människors 

förväntningar på barnet kan komma att fungera som självuppfyllande profetior. Palla 

(2011) menar att ett barns subjekts- och identitetsutveckling påverkas utav de 

möjligheter eller brister på möjligheter som ges i förskolan som diskursiv praktik. Hon 

pekar på språkets betydelse och hur detta används i relation till barn som på olika sätt 

”förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan” (Palla, 2011, s. 17). I relation till 

dessa studier framträder förskolans och skolans betydelse för barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragnas möjligheter till en positiv självbildsutveckling och ett gott 

självförtroende.  

 

Kagan et al. (1988) anser i sin forskning att blyghet är ett temperamentsdrag som 

vanligtvis är bestående. I deras studie uppfattades 75 procent av de barnen som vid 21 

månaders ålder beskrevs som tystlåtna, tillbakadragna och blyga fortfarande som detta 

sex år senare. Barn som gått ifrån att betraktas som blyga, tysta och tillbakadragna till 

att bli mer utåtriktade och pratglada ansågs ha gjort detta till följd av omgivningens 

påtryckningar och förväntningar. De sociala sammanhang som barnet deltagit i tros ha 

bidragit till att barnet behövt utveckla andra sociala strategier. Besic (2014) visar i sin 

studie att det i förlängningen är omgivningens bemötande, reaktioner och attityder 

gentemot ett beteende som kommer att resultera i konsekvenser för individen. Hennes 

studie omfattar ungdomar, men resultatet är relevant att beakta även i relation till de 

yngre barnen. Omgivningens bemötande av de ungdomar som ansåg sig vara blyga 

kunde antingen generera möjligheter eller svårigheter. Det var i slutändan således andra 

människor som kom att avgöra huruvida individens självupplevda blyghet skulle 

komma att innebära negativa eller positiva konsekvenser. Ovanstående studier visar på 

betydelsen av att i denna studie undersöka specialpedagogers syn på barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter, samt deras behov av 

stöd.   
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5  Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie syftar belysa specialpedagogers syn på behoven av stöd hos barn som i 

skolväsendets verksamheter betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Förskolan och 

skolan är komplexa verksamheter där människor ingår i en mängd olika relationer i 

varierande sammanhang. Många skilda faktorer påverkar dessa relationer och bidrar till 

möjligheter och/eller hinder för barns lärande och utveckling. Det perspektiv som 

specialpedagogen väljer i mötet med och arbetet kring barnet ses i detta arbete som 

betydelsefullt. Ett teoretiskt grundantagande är här att människors personligheter 

utvecklas i relation med andra och att lärande och utveckling sker i sociala 

sammanhang. Därför ses interaktionen mellan människor som betydelsefull för detta 

arbete. En teoretisk utgångspunkt är således den symboliska interaktionismen och teorin 

kring mänsklig subjektivitet som intersubjektivt konstruerad. Denna beskrivs vidare 

under rubrik 5.1. Då fokus i detta arbete är specialpedagogers syn på stödbehovet hos 

barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan blir det 

således betydelsefullt att beakta de normer, värderingar, perspektiv och synsätt som kan 

komma att påverka detta. Ett teoretiskt grundantagande ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv är att människan är social och att avvikelser och normalitet är en relationell 

process. Avsnitt 5.2 behandlar därför normalitet och avvikelse som en teoretisk 

utgångspunkt för detta arbete. Makt kan ses som ständigt närvarande då 

normalitetsbegreppet aktualiseras varpå teorier kring makt även kommer att belysas 

under denna rubrik. I detta avsnitt kommer även den intersubjektiva konstruktionen av 

mänsklig subjektivitet belyses i relation till normalitet och avvikelse.    

  

5.1 Mänsklig subjektivitet som intersubjektivt konstruerad 

En av utgångspunkterna i denna studie är att relationer mellan människor har betydelse 

för individens utveckling och lärande. Det socialpsykologiska perspektivet ser 

människan som en social varelse vars identitet formas i interaktionen med andra 

människor. Lärande sker utifrån detta perspektiv i sociala sammanhang och påverkas av 

den kontext vari de mellanmänskliga mötena sker (Månson, 2010; von Wright, 2000). I 

detta arbete är teorin om mänsklig subjektivitet som intersubjektivt konstruerad en 

grundläggande teoretisk utgångspunkt. Denna grundar sig i sin tur på George Herbert 

Meads socialpsykologiska perspektiv och teorin om symbolisk interaktionism. Utifrån 

detta synsätt ses människans personlighet som ett uttryck för den mänskliga socialiteten, 

då denna är grunden för såväl individen som samhället. Människans kropp är biologisk, 

medan personlighets- och identitetsutvecklingen är intersubjektiv och beroende av 

interaktion med andra människor (Månson, 2010). En grundtanke i den symboliska 

interaktionismen är att människans subjektivitet är föränderlig och ständigt i varande i 

olika sociala kontexter (von Wright, 2000). Barnet utvecklar sin identitet och skapar sig 

en bild av sig själv som en egen individ i relation till för barnet betydelsefulla 

människor. Det är genom andra människors reaktioner, attityder, bemötande och 

förhållningssätt gentemot barnet som hen uppfattar och förstår sig själv och sin 

omvärld. De olika mellanmänskliga interaktioner som barnet ingår i är således 

betydelsefulla för barnets lärande och utveckling (Månson, 2000). Individers identiteter 
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går, utifrån detta synsätt, inte att en gång för alla fastslå utan bör ses som föränderliga. 

Mänsklig subjektivitet är i ständigt varande och intersubjektiviteten medför en 

oförutsägbarhet i sociala sammanhang. Individens bild av sig själv är således en ständigt 

föränderlig pågående process och inte något som en gång för alla går att definiera (von 

Wright, 2000). ”Vem vi är blir ett fenomen som vi inte kan mäta, slå fast eller slutgiltigt 

bestämma. I genuina mellanmänskliga möten framträder vi för varandra som Någon, 

och endast då blir det uppenbart vem vi är” (von Wright, 2001. S.4).    

 

Von Wright (2001) menar att intersubjektivitet kan förstås som det som sker i mötet 

mellan människor. Den mellanmänskliga interaktionsprocessen blir således 

utgångspunkt för att skapa en förståelse för oss själva och andra. Varje människas unika 

identitet konstrueras i den sociala gemenskapen. En människa kan på så sätt bara 

beskriva vad en annan människa torde uppfattas vara, inte vem denna människa är. 

Individens vem kan bara framkomma i det mellanmänskliga mötet. Människan är 

oförmögen att kunna definiera andra individers väsen. Det är bara i det genuina 

mellanmänskliga mötet som andra individer kan framträda och uppfattas som en unik 

vem (Von Wright, 2000). Detta medför att beskrivningar av barn i skolväsendets 

verksamheter för andra människor bara kan berätta vad barnet är, inte vem. För att få en 

uppfattning av vem barnet är, krävs således ett genuint mellanmänskligt möte.  

 

I sitt resonerande kring mänsklig subjektivitet som intersubjektivt konstruerad använder 

von Wright (2000; 2001) två tydliggörande perspektiv. Det relationella och det 

punktuella. Dessa beskrivs mer utförligt i kapitel 3.2.1 och 3.2.2, men bör även här 

belysas i relation till mänsklig subjektivitet. Perspektiven används som relief till 

varandra och bör ses som två intilliggande positioner vars ”inbördes betydelserelation 

inte kan fastställas” (von Wright, 2000, s. 31). Von Wright (2000) är inte ute efter att 

bestämma vilket utav dessa perspektiv som är att föredra i diskussionen om mänsklig 

subjektivitet, inte heller har hon för avsikt att definiera det ena som mer sant än det 

andra. Konsekvenserna av vilket perspektiv som intas skiljer sig dock åt, då de innebär 

varierande sätt att uppfatta mänsklig subjektivitet. 

 

I ett punktuellt perspektiv ses människan som ett subjekt avgränsat ifrån andra 

människor. Barnets subjektivitet är knutet till individen varpå denna betraktas som en 

sluten människa (von Wright, 2000). I förskolan och skolan fokuseras och bedöms 

således den enskilda individen gentemot normen för idealbarnet. Sett ur ett punktuellt 

perspektiv blir därför skolväsendets uppgift att definiera barnet, dess egenskaper, 

kunskaper, förutsättningar och behov, för att sedan utifrån detta kunna få barnet att 

utvecklas på ett utifrån samhället styrt önskvärt sätt. Vad barnet är och vad barnet borde 

vara är således betydelsefulla utgångspunkter för att få barnet att bli vad barnet borde 

bliva. I ett relationellt perspektiv ses den mänskliga subjektiviteten som ett fenomen 

som är intersubjektivt konstruerat och således beroende av relationen med andra 

människor. Här betraktas barn som öppna människor vars subjektivitet är i varande och 

föränderlig utifrån de relationer som barnet deltar i (von Wright, 2000). Verksamma 

inom förskolan och skolan behöver genom delaktighet intressera sig för vem barnet är.           
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5.2 Normalitet och avvikelse 

I detta arbete är det betydelsefullt att beakta de normer som råder och på något sätt kan 

komma att påverka deltagarna i de pedagogiska verksamheterna. Normer kring vad det 

innebär att vara förskole- och skolbarn, utveckling och lärande, beteende och 

personlighet, tystlåtenhet och tillbakadragenhet är bara en liten bråkdel av alla de 

normer som på varierande sätt kan komma att påverka specialpedagogers syn på barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Normer är även en påverkansfaktor i 

arbetet att ge dessa barn likvärdiga möjligheter att utifrån sina förutsättningar och behov 

utvecklas och lära. Det finns en mängd normer och ramen för vad som ryms i dessa 

förändras, omvandlas och förskjuts. Vad som i en verksamhet kan komma att betraktas 

som avvikande, ryms inom normaliteten i en annan (Hjörne & Säljö, 2013). 

Normalitetsbegreppets omfattning kan således variera mellan olika skol- och 

förskolkulturer, liksom graden av acceptans för avvikelser från normen. Definitionen av 

vad som betraktas som normalt och avvikande är situationsberoende och präglas av 

sammanhanget vari normalitetsbegreppet brukas (Goffman, 2011). Detta torde kunna 

innebära att ett barns tystlåtenhet och tillbakadragenhet i en förskola/skola kan rymmas 

inom normaliteten, medan det i en annan skulle kunna betraktas som avvikande.    

 

Normer är ett sätt för människan att göra omvärlden begriplig (Hellman, 2013; 

Martinsson & Reimers, 2014). Samtidigt kan de anses fungera begränsande och 

exkluderande (Martinsson & Reimers, 2014). Goffman (2011) beskriver normalitet och 

avvikelse som två sidor av samma mynt. En norm säger samtidigt alltid något om det 

som avviker ifrån denna. Detta innebär att ramen för normaliteten även innebär en form 

av gränsdragning för vad som kommer att betraktas som avvikande (Goffman, 2011). 

Inom forskningen finns olika synsätt och perspektiv kring normalitet. Normalitet som 

beskrivande eller statistisk normalitet är kopplat till det som enligt statistiken anses vara 

det vanligaste eller det genomsnittliga. Utifrån medelvärden, standardavvikelser och 

normalfördelningskurvan bestäms ramarna för normaliteten och således också för vad 

som kommer att betraktas som avvikelser. Normativ normalitet eller föreskrivande 

normalitet är kopplat till de värderingar som råder kring vad som är en önskvärd norm i 

en viss kontext vid en viss tidpunkt. Normaliteten beskriver således det föredömliga, 

medan avvikelser ifrån denna betraktas som mindre önskvärda (Bartholdsson, 2007; 

Markström, 2005; Tideman et al., 2004). Individuell eller medicinsk normalitet innebär 

att avvikelser ses som något som behöver behandlas för att uppnå normalitet. Strävan i 

detta synsätt kan tolkas vara homogeniserande, då målet är att individer som på något 

sätt avviker ifrån normen genom normaliseringsarbete av olika slag ska närma sig denna 

(Tideman et al., 2004).  

 

Då en teoretisk utgångspunkt i detta arbete är den mänskliga subjektiviteten som 

intersubjektivt konstruerad är det här relevant att belysa normalitet och avvikelse ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Individens bild av sig själv anses här vara ett resultat av 

andra människors bemötande. Här ses normalitet och avvikelser som relationella 

processer och inte som individuella egenskaper bundna till individen. Den 

interaktionistiska stämplingsteorin innebär att en människa blir en avvikare till följd av 
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att andra definierar honom/henne som detta. Individen är inte i sig en avvikelse, utan 

kan först bli detta i relation och interaktion med andra. Om man tillräckligt ofta möts 

och uppfattas som en avvikare utav andra människor, kommer man till slut att se sig 

själv som en avvikare (Månson, 2010).  

 

Inom forskningen beskrivs skolväsendets verksamheter på varierande sätt som en form 

av arena där normalitet och avvikelse aktualiseras (Bartholdsson, 2007; Hellman, 2013; 

Hjörne & Säljö, 2013; Markström, 2005; Nordin-Hultman, 2006; Palla, 2011;). En del 

svenska forskare som på något sätt studerat normalitet inom skolväsendet utgår ifrån 

Foucaults maktteorier. Enligt Foucault är makt ständigt närvarande i sociala relationer 

och kontexter. Makt kan förstås vara av både positiv och negativ art. En negativ aspekt 

av makt är att den kan resultera i objektifiering av individen, begränsningar, hinder och 

förtryck. Men makt kan även fungera produktivt, då den skapar villkor för de sociala 

kontexterna. Detta kan i sin tur resultera i att möjligheter skapas för alla barns lärande 

och utveckling (Palla, 2011). Inom förskolan och skolan kan makten i relation till 

normalitet och avvikelse ses som de vuxnas makt att definiera normaliteten. I detta blir 

Foucaults användande av begreppet ”blicken” central. Genom den normerande blicken 

betraktas barn i förskolan och skolan utav de vuxna verksamma inom dessa utifrån de 

normer och värderingar som råder. Med de vuxnas blick värderas vad som anses falla 

inom ramen för normaliteten och vad som kommer att betraktas som avvikande 

(Hellman, 2013; Palla, 2011). På så sätt kan de verksamma i förskolan och skolan 

utifrån Foucaults syn på makt ses som normaliseringsdomare, då det är de som avgör 

vem som kommer att betraktas som normal respektive annorlunda (Tideman et al., 

2004). I strävan efter att utforma förskolan och skolan så att alla barn kan ges likvärdiga 

möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och 

behov särskiljs barn som på något sätt kan betraktas vara i behov av stöd. Särskiljandet 

av barn innebär att normalitetsbegreppet aktualiseras och att barn som på något sätt 

faller utanför ramen för vad som inom verksamheten anses normalt kommer att 

betraktas som avvikande i något avseende (Hjörne & Säljö, 2013; Tideman et al., 2004). 

I detta arbete undersöks specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna och deras behov av stöd i de pedagogiska verksamheterna. Därför utgör 

teorier kring normalitet och avvikelse i relation till makt teoretiska utgångspunkter i 

detta arbete.  

 

6 Metodologiska överväganden  

I detta kapitel redogörs för denna studies metodologiska överväganden. Studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt och ansats redovisas, varpå metod och 

tillvägagångssätt för datainsamlingen och databearbetning presenteras. Vidare beskrivs i 

detta kapitel de forskningsetiska krav och riktlinjer som denna studie följer. Även hur 

tillförlitligheten i denna studie kan bedömas behandlas i detta kapitel. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om metod kritik.  
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6.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken är ett perspektiv som grundar sig på tolkningar och förståelse. Strävan 

inom hermeneutiken är att utifrån tolkningar försöka förstå hur människor uppfattar sin 

livsvärld och fenomen inom denna. Hermeneutiken är ”inte intresserad av hur världen 

är, utan hur den uppfattas” (Hartman, 2004. S 106). Hermeneutiken menar att språket 

är det som verkligheten kan tolkas och förstås igenom. Från början innebar 

hermeneutiken en metod för att tyda texter, då framförallt bibeltexter, men har sedan 

kommit att utvecklas till att även omfatta mänskliga handlingar och yttringar genom 

språket (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren arbetar växelvis mellan delar 

och helhet. Tolkat utifrån Kvale och Brinkman (2014) är hermeneutiken relevant för 

den kvalitativa intervjun och bearbetningen av empirin som kommer utifrån denna. I 

intervjun tolkas och förstås den andres tankar, åsikter, känslor och upplevelser med 

hjälp av språket. I transkriberingen av intervjuerna görs det muntliga språket om till 

skriftspråk. Dessa texter tolkas sedan igen och då i en växelvis process mellan textens 

helhet och delar.  

 

Forskarens förförståelse och fördomar påverkar resultatet av studien, då dessa ligger till 

grund för de tolkningar och analyser som skrivs fram. I ett hermeneutiskt 

förhållningssätt ses forskarens förförståelse som en tillgång istället för ett hinder. 

Genom denna närmar sig forskaren studiens forskningsfråga. Förförståelsen möjliggör 

tolkningar och ökad förståelse som genom den växelvisa processen kan komma att 

vidgas ytterligare (Patel & Davidsson, 2011).   

 

Då hermeneutiken strävar efter att försöka förstå människors uppfattningar, upplevelser, 

tankar, känslor och åsikter anser jag att denna stämmer väl överens med arbetets syfte 

och frågeställningar. Därför har hermeneutiken använts som vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt i denna studie.  

  

6.2 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen syftar till att få en djupare kunskap och förståelse för 

människors uppfattningar, tankar och åsikter. Det är det specifikt mänskliga som är i 

fokus i den kvalitativa ansatsen. En stor skillnad mellan den kvantitativa och den 

kvalitativa ansatsen är att den förstnämnda inriktar sig på siffror, medan den sistnämnda 

intresserar sig för ord. Den kvalitativa forskningen eftersträvar en förståelse av den 

sociala verkligheten genom de deltagande människorna, medan den kvantitativa 

forskningen snarare eftersträvar att söka svar på och mäta olika företeelser i en objektiv 

verklighet (Bryman, 2011). Då syftet med detta arbete är att undersöka en 

forskningsfråga i en konstruktivistisk verklighet genom de människor som ingår i det 

sociala sammanhanget anser jag att den kvalitativa ansatsen lämpar sig för denna studie. 

I relation till denna studies syfte och frågeställningar är det inte relevant och intressant 

att använda sig av en kvantitativ ansats. Genom den kvalitativa ansatsen ges möjligheter 
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att söka förståelse för specialpedagogers tankar, åsikter, upplevelser och erfarenheter 

kring de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna.  

 

6.3 Tekniker för insamling av datamaterial 

Då syftet med detta arbete är att lyfta fram specialpedagogers upplevelser, tankar och 

synsätt föll valet på den kvalitativa forskningsintervjun. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att försöka förstå världen 

utifrån den intervjuades synvinkel. Kunskapen produceras i det sociala samspelet 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

den kvalitativa intervjun fokuseras på intervjupersonens uppfattningar, synsätt och 

åsikter. Frågor ställs för att få så omfattande och detaljerade svar som möjligt och 

intervjupersonen uppmuntras att dela med sig av för denna relevanta och viktiga 

uppgifter (Bryman, 2011).  

 

De kvalitativa intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad art. Detta innebär 

enligt Bryman (2011) att intervjun utgår ifrån en intervjuguide präglad av flexibilitet 

och frihet. Intervjuguiden innehåller förhållandevis få och öppna frågeställningar utifrån 

de områden som undersökningen omfattar. Detta bidrar till att den person som 

intervjuas ges större utrymme att själv formulera sina tankar, åsikter och berättelser. 

Den semistrukturerade intervjun medför att intervjuaren kan välja att ställa frågorna i 

den ordning som anses passa utifrån hur samtalet gestaltar sig. Intervjuaren ges även 

möjlighet att ställa ytterligare frågor, följdfrågor, utifrån intervjupersonernas svar 

(Bryman, 2011). Genom att välja en kvalitativ intervju ges möjlighet till en mer 

nyanserad, dimensionerad och bredare bild av studiens syfte (Ahrne & Svensson, 2011). 

Då syftet med detta arbete är att belysa specialpedagogers syn på barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna, samt deras behov av stöd i förskolan och skolan, 

ansågs en kvalitativ semistrukturerad intervju vara en passande metod.  

 

Ett alternativ till denna metod hade kunnat vara att genomföra en fokusgruppstudie. 

Detta innebär att ”en mindre grupp människor får diskutera ett givet ämne under ledning 

av en moderator” (Fangen & Sellberg, 2011, s. 13). Fokusgrupper syftar till att samla in 

data kring hur personerna i gruppen diskuterar ett visst område/ämne. I 

fokusgruppstudier intresserar sig forskaren för individernas åsikter i egenskap av 

gruppmedlemmar (Bryman, 2011). Denna metod anses extra gynnsam då ett komplext 

och/eller nytt ämne/område ska undersökas. Fokusgrupper anses också ge ökade 

förutsättningar för att kunna studera människors värderingar (Fangen & Sellberg, 2011). 

Denna metod genererar ofta stora datamängder som enligt Bryman (2011), kan vara 

svåra att analysera. Själva fokusgruppssituationen anses vara komplicerad att organisera 

och kontrollera, vilket kan komma att kräva en erfaren och kunnig moderator. I relation 

till detta ansåg jag att min bristfälliga erfarenhet och den tidsram som fanns för detta 

arbete hindrade detta metodologiska val. Min bedömning var även att den kvalitativa 

semistrukturerade enskilda intervjun passade denna studie bättre än fokusgruppstudien.     
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6.4 Urval 

För att söka svar på syftet och frågeställningarna har ett målinriktat urval använts, vilket 

enligt Bryman (2011) innebär att urvalet gjorts utifrån studiens forskningsfrågor. Då 

studiens forskningsproblem omfattar yrkesprofessionen specialpedagog blev 

urvalsgruppen verksamma specialpedagoger med specialpedagogexamen inom 

förskolan och skolan. Urvalsproceduren skedde genom Ahrne och Svenssons (2011) 

principer för ett tvåstegsurval. Först valdes olika kommuner i södra Sverige ut som 

relevanta för undersökningen, varpå namn och telefonnummer till kommunernas 

specialpedagoger inom skolan och förskolan mottogs via kommunernas 

växeltelefonister. Kontakt togs sedan med några utav dessa specialpedagoger via 

telefon. Samtalen utgick ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska krav om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därefter tillfrågades specialpedagogerna i de olika 

verksamheterna om deras vilja och möjlighet att delta i studien. Av de sammanlagt nio 

specialpedagoger som kontaktades valde två att avstå. En utav specialpedagogerna 

uppfyllde inte alla urvalskriterier. I denna studie deltar således sex specialpedagoger 

ifrån olika kommuner i södra Sverige. Samtliga har specialpedagogexamen och arbetar 

inom förskolan eller skolan.  

 

6.5 Forskningsetik 

Min ambition är att följa de etiska krav som fastslagits för forskning av Vetenskapsrådet 

(2002), samt principen om att ”göra gott” (Kvale & Brinkman, 2014). Nedan följer en 

kortfattad redogörelse för vad dessa innebär och hur de ämnats uppnås i detta arbete. 

   

6.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att den som genomför studien alltid ska informera alla som 

ingår i undersökningen om dess syfte. Det ska tydligt framkomma, för de personer som 

är tillfrågade att omfattas av studien, att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 

avsäga sig sin medverkan under arbetets gång. Deltagarna i undersökningen ska även 

informeras om de moment som ingår i studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

Redan vid första kontakten via telefon informerades de tillfrågade specialpedagogerna 

om studiens syfte och tillvägagångssätt för att underlätta deras beslut om att vilja 

medverka eller inte i den aktuella studien. Därefter sändes ett missivbrev ut till alla som 

tackat ja till att delta där informationskravet tydligt framgick (se Bilaga 1). 

Intervjupersonerna påmindes även om detta inför intervjutillfället.  

     

6.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att de individer som ska delta i undersökningen själva har rätt 

att avgöra huruvida de vill medverka eller inte (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

De tillfrågade specialpedagogerna fick själva avgöra om de önskade delta i studien eller 

inte. Kontakt togs direkt med specialpedagogerna via telefon för att minska risken för 

yttre påverkan i form av rektorers, förskolechefers och kollegors åsikter och synpunkter 



  
 

28 

vid deras beslutsfattande. Samtyckeskravet tydliggjordes via såväl telefonkontakten som 

vid intervjutillfället.  

 

6.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska eftersträva att personer som ingår i 

undersökningen inte ska gå att identifiera utav de som läser studien. Alla uppgifter om 

deltagarna ska behandlas så konfidentiellt som möjligt och personuppgifter på 

deltagarna ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Jag eftersträvar så hög 

konfidentialitet som möjligt i detta arbete. Vid transkriberingen av intervjuerna och 

bearbetningen av studiens data kallas specialpedagogerna för specialpedagog A, B, C, 

D, E och F. Då specialpedagogerna har benämnt sina kommuner, sig själva eller 

kollegor vid namn har detta markerats med X alternativt XX i transkriberingen för att 

avidentifiera och uppfylla kravet om konfidentialitet. Allt material kring de 

medverkande i denna studie har förvarats oåtkomligt för andra. Efter arbetets 

godkännande kommer alla intervjuinspelningar att förstöras. De specialpedagoger som 

ingår i denna studie är informerade om detta.      

 

6.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att material ifrån undersökningen endast får användas till den 

aktuella studie som deltagarna informerats om och givit sitt samtycke till (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet redogjordes för nyttjandekravet och det 

faktum att uppgifter som framkommit i intervjuerna enbart skulle komma att användas 

till detta arbete. Specialpedagogerna informerades även om detta vid intervjutillfället.    

 

6.5.5 Konsekvenser – att ”göra gott” 

Forskare ska alltid bedöma konsekvenserna av den tänkta kvalitativa studien både för 

dem som deltar, men även för den större grupp som deltagarna i studien representerar. 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att arbetet bör bedrivas utifrån den etiska principen 

om att ”göra gott”. Min förhoppning är att detta arbete kan belysa studiens syfte och 

frågeställningar på ett sätt som genererar positiva konsekvenser för alla berörda. Genom 

att skriva detta arbete önskar jag bidra till att lyfta fram betydelsefull information som 

kan komma att öka möjligheterna för att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna ska ges likvärdiga möjligheter att lära, utvecklas och socialiseras i 

skolväsendets verksamheter utifrån deras individuella förutsättningar och behov.  

 

6.6 Pilotstudie 

Bryman (2011) rekommenderar att metodmaterialet testas på en mindre grupp för 

studien relevanta personer för att se om verktyget fungerar önskvärt. Genom att 

genomföra en pilotstudie ges möjlighet att upptäcka om den valda metoden och de 

verktyg som tänkts användas resulterar i för studien användbar data. Bryman (2011) 

menar vidare att en pilotstudie kan ge svar på huruvida frågor besvaras på ett sätt som 

forskaren har föreställt sig eller ej. Den kan även ge indikationer på vilken ordningsföljd 

som är mest gynnsam, samt om det finns frågor som är svårtolkade eller upplevs som 
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svåra att besvara. Tolkat i relation till Kvale och Brinkmann (2014) kan pilotstudien 

även ses som ett bra tillfälle att praktiskt öva på den färdighet som behövs för att senare 

kunna genomföra intervjuerna. Att intervjua är en färdighet som kräver träning, vilket 

en pilotstudie bidrar till att ge. Jag genomförde en mindre pilotstudie med 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med för mig kända specialpedagoger. Genom 

detta gavs tillfälle att tillsammans diskutera frågornas karaktär, samt 

intervjupersonernas upplevelser av dessa i intervjusituationen. Jag är dock medveten om 

att eventuella risker för halo-effekter, intervjuareffekter och centraltendenser ökade då 

pilotstudien genomfördes med för mig kända specialpedagoger. Dock ansåg jag att 

fördelarna övervägde nackdelarna och att det i pilotstudien snarare var bra att ha en 

relation där man tillsammans kritiskt kunde reflektera kring det metodologiska 

verktyget. Dessa individer ingår inte i själva studien. 

 

6.7 Huvudstudiens datainsamlingsmetod  

Den valda metoden i denna studie är kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art. 

Således framtogs en intervjuguide med relativt få och öppna intervjufrågor utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (se Bilaga 2). För att som intervjuare ges ökad 

möjlighet till förståelse kring specialpedagogernas svar formulerades inledningsvis en 

fråga om det specialpedagogiska uppdragets innebörd och utformning. Därefter  

formulerades frågorna så att intervjupersonerna ombads beskriva och berätta om sina 

upplevelser, åsikter, önskningar och synsätt i relation till barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna i förskolans och skolans verksamheter. Det metodologiska 

verktyget testades sedan i pilotstudien, vartefter vissa justeringar av intervjuguiden 

gjordes. En sluten fråga lades till i inledningen av intervjun för att leda in 

intervjupersonen på ämnet. Vissa intervjufrågor omformulerades även i förtydligande 

syfte.  

 

Efter urvalsprocessen fick de sex specialpedagogerna önska tid och plats för intervjun. 

Samtliga specialpedagoger valde att intervjun skulle hållas i deras verksamhetslokaler. 

Innan intervjun startade informerades specialpedagogerna om de forskningsetiska 

kraven. Därefter inhämtades muntligt godkännande att spela in intervjuerna. Alla 

specialpedagoger som deltar i denna studie har givit sitt muntliga godkännande att spela 

in intervjuerna och deras samtycke till att önska delta i detta arbete. Intervjuerna tog 

mellan 20 till 60 minuter att genomföra. Alla intervjuer utgick ifrån intervjuguiden för 

att försöka söka svar på studiens syfte och frågeställningar. Utifrån specialpedagogernas 

berättande ställdes sedan följdfrågor för att få djupare, förtydligande och mer 

omfattande svar. Efter genomförandet av intervjuerna tackades specialpedagogerna för 

deras medverkan och ljudfilerna sparades.   

 

6.8 Metod för databearbetning  

Det insamlade datamaterialet i form av intervjuer transkriberades i sin helhet. Dessa 

utskrifter utgjorde sedan studiens empiriska kärna. Transkriberingen av intervjuerna 

skedde efter Brymans (2011) rekommendationer i så nära anslutning som möjligt till 

vardera intervjutillfälle. Således genomfördes transkriberingen fortlöpande under denna 
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fas av arbetet. I studiens tidsplanering avsattes därför tid för transkribering i så nära 

anslutning till intervjuerna som möjligt.  

 

Vid transkriberingen har specialpedagogerna kallats för specialpedagog A, B, C, D, E 

och F. Jag valde att i transkriberingen markera intervjuarens och intervjupersonens 

kommunikation med olika typsnitt för att senare underlätta bearbetningen av studiens 

empiriska material. Intervjuarens olika former av kommunikation har skrivits med 

kursiverad stil, då detta utgör en mindre del utav materialet. Intervjupersonernas 

kommunikation har skrivits med vanligt typsnitt. Utifrån kravet om konfidentialitet har 

namn på såväl intervjupersonerna själva som kommuners och kollegors markerats med 

X alternativt XX i transkriberingen. Pauser i kommunikationen har markerats med flera 

punkter efter varandra. Skratt, suckar, gester och andra former av icke verbal 

kommunikation har skrivits ut inom parenteser. Transkriberingen av intervjuerna har 

tagit mellan 3-6 timmar att genomföra beroende på längd, taltempo, pauser i 

kommunikationen och tydligheten på den inspelade ljudfilen. Efter att intervjuerna 

transkriberats i sin helhet har dessa lyssnats igenom från början till slut samtidigt som 

den transkriberade texten har lästs. Detta gjordes för att, som i ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, åter gå från delarna till helheten. 

 

De transkriberade texterna skrevs sedan ut för att underlätta analysen av dessa. 

Intervjusvaren har lästs, tolkats och analyserats i relation till arbetets syfte och 

frågeställningar. I bearbetningen av materialet har jag använt mig av kodning i form av 

olika teman. Denna tematisering syftade då inte till att kategorisera materialet för att 

kunna utföra mätningar, utan genomfördes för att, som Kvale och Brinkmann (2011) 

menar, möjliggöra en lättare identifiering av olika uttalanden. Genom kodning ges även 

ökade chanser att i ett senare skeende av analysfasen hänföra delar ur den transkriberade 

texten till tänkta tematiserande rubriker (Bryman, 2011). Databearbetningen har skett 

utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Empirin har efter transkriberingen växelvist 

lästs, tolkats och förståtts utifrån delarna och helheten. I och med detta arbete 

framträdde sju huvudteman, vilka använts som tematiserande rubriker i arbetet. Dessa 

är: ”Det Specialpedagogiska uppdraget; Barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna; Barns varierande behov; Barn vars behov riskeras att inte 

uppmärksammas; Möjligheter och svårigheter; Gynnsamma arbets- och förhållningssätt; 

I de bästa utav världar”. Vart och ett utav huvudtemana innehöll sedan mindre teman så 

som exempelvis påverkans faktorer och normer. De olika teman som framträdde i 

texterna markerades med olika färger för att ge en tydligare struktur och ett mer 

lätthanterligt material. Genom att ha använt mig av denna databearbetningsmetod anser 

jag att möjligheterna ökade för att få en fördjupad förståelse kring forskningsfrågan.  

 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet vilket innebar att små ord och små ljud så som 

”å, ä, och, liksom, hm” har skrivits ut i det empiriska materialet. För att göra denna 

studies text så läsvänlig som möjligt har jag valt att inte skriva ut icke betydelsebärande 

småord och småljud i citeringen utav specialpedagogerna som deltar i denna studie. I de 

fall flertalet ord är bortplockade i citaten markeras detta i texten med tre punkter efter 

varandra på följande sätt: … Jag bedömer att detta inte påverkar innebörden i det 
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specialpedagogerna uttrycker utan snarare bidrar till ökade möjligheter för läsaren att ta 

del av deras erfarenheter, åsikter, tankar och berättelser.   

 

6.9 Tillförlitlighet 

Nedan redogörs för denna studie i relation till begreppen ”trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera” (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 

2011). 

 

6.9.1 Trovärdighet 

För att öka arbetets trovärdighet ämnar jag redogöra för forskningsprocessen på ett sätt 

som möjliggör kritisk reflektion och diskussion. Såväl styrkor som svagheter med 

arbetet kommer att lyftas fram under avsnitten metodkritik och metoddiskussion. 

Genom att skriva fram arbetet med hög transparens ökar dess trovärdighet (Ahrne & 

Svensson, 2011). För att ytterligare öka en studies trovärdighet, kan man enligt Bryman 

(2011) genomföra en respondentvalidering. Detta innebär att intervjupersonerna delges 

resultatet för att kunna ge sina synpunkter, tankar och åsikter kring materialet (Bryman, 

2011). På grund av denna studies tidsramar har inte respondentvalidering skett. Min 

förhoppning är att redogörelsen för forskningsprocessen ska vara så tydlig att 

trovärdigheten ändock anses hög.    

  

6.9.2 Överförbarhet 

Huruvida resultatet kommer att vara överförbart även till andra sammanhang än för just 

denna specifika undersökning kräver en kritisk reflektion. Ahrne och Svensson (2011) 

menar att det finns vissa aspekter som ökar möjligheterna att överföra även kvalitativa 

studier. Medan Bryman (2011) anser att det kvalitativa resultatet tenderar ”att ha fokus 

på det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den 

sociala verklighet som studeras” (Bryman 2011, s. 355). Min ambition med denna 

studie är att belysa några specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna i förskolan och skolan. Denna studie kan således ge indikationer om hur 

det skulle kunna vara även i andra liknande sammanhang, men ger ingen bild av hur det 

faktiskt förhåller sig i andra kontexter än de som ingår i just denna studie. Det är även 

viktigt att ha förståelse för att denna studie lyfter dessa specialpedagogers syn vid ett 

specifikt tillfälle, en syn som kan förändras och även tolkas olika. Andra människor som 

ingår i samma sammanhang som specialpedagogerna kanske har en helt annan syn på 

den delade verkligheten. Genom att i arbetet ge en så tydlig och omfattande redogörelse 

som möjligt av studiens resultat är min förhoppning att läsarens möjligheter att själv 

avgöra hur denna vill använda sig utav studiens resultat ökar. Således har resultatet 

presenterats med belysande citat för att visa på hur specialpedagogerna själva har 

uttryckt sig och berättat i relation till forskningsproblemet.   

 

6.9.3 Pålitlighet 

Pålitligheten kan enligt Bryman (2011) betraktas som motsvarigheten till den 

kvantitativa forskningens reliabilitet. Det innebär att forskaren skapar ”en fullständig 

och tillgänglig redogörelse för alla faser i forksningsprocessen” (Bryman, 2011, s. 355). 
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Genom att tydligt redogöra för arbetets alla faser ökar således dess pålitlighet. I detta 

arbete kommer mina metodologiska överväganden att redogöras så utförligt som möjligt 

i kapitlet ”Metodologiska överväganden”. Även en kritisk reflektion och diskussion förs 

fram i arbetet för att tydliggöra mina ställningstaganden och val av tillvägagångssätt. I 

min eftersträvan att ge en så fullständig beskrivning av forskningsprocessens alla faser 

har jag noggrant redogjort för och följt vetenskapsrådets forskningsetiska krav, samt 

principen om att göra gott.   

 

6.9.4 En möjlighet att styrka och konfirmera 

Tolkat utifrån Bryman (2011) innebär ”möjligheten att styrka och konfirmera” att 

forskaren förhåller sig så objektivt som möjligt till studien och dess olika faser. Den 

som utför studien behöver vara väl medveten om hur den egna förförståelsen, 

kunskapen, personligheten och erfarenheten påverkar studien. Rökenes och Hanssen 

(2006) poängterar att vår förförståelse är det som avgör hur vi i mötet med människor 

tolkar deras beteende och ord. Utifrån principen om ”en möjlighet att styrka och 

konfirmera” innebär detta således att forskaren behöver vara väl medveten om sin egen 

förförståelse för att kunna handla i god tro. Det ska tydligt framgå att forskaren inte 

medvetet tillåtit egna värderingar påverka studiens resultat. Min ambition har varit att 

eftersträva en framskrivning av studiens resultat på ett sätt som ökar möjligheten att 

styrka och konfirmera att jag agerat i god tro.  

    

6.10 Metodkritik 

De metodologiska övervägandena är gjorda utifrån studiens syfte och forskningsfråga. 

Jag har valt hermeneutiken eftersom jag genom tolkning vill förstå specialpedagogers 

tankar, åsikter, uppfattningar och känslor i relation till barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna i förskolan och skolan. Genom en kvalitativ ansats ges möjlighet till 

djupare kunskap och förståelse, vilket stämmer väl överens med studiens syfte. Som 

metod har den kvalitativa intervjun genomförts i semistrukturerad art, då denna ansetts 

lämplig och relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Utifrån valen kring de metodologiska övervägandena bedömer jag att dess styrkor är att 

det skapas gynnsamma förutsättningar för att få en fördjupad möjlighet att genom 

tolkning skapa en förståelse för studiens syfte och frågeställningar. Genom den 

kvalitativa semistrukturerade intervjun ges möjlighet att insamla en djupare och bredare 

data till följd av att intervjuaren utifrån den unika situationen kan formulera och ställa 

följdfrågor till den som intervjuas. Styrkan med att genomföra enskilda intervjuer 

istället för fokusgrupper kan vara att intervjupersonerna inte påverkas av hur andra med 

samma yrkesprofession uttrycker sig. En annan styrka är också att jag har tidigare 

erfarenhet av att genomföra kvalitativa enskilda intervjuer. Dock skulle valet att istället 

genomföra fokusgrupper med flera specialpedagoger tillsammans kunna bidra till en 

djupare diskussion kring forskningsfrågan. Jag anser emellertid att min erfarenhet att 

leda fokusgrupper är bristfällig och att det därför hade krävts mer tid för att öva upp den 

färdighet som är önskvärd för att genomföra dessa på ett tillfredställande sätt. Således är 
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det min förhoppning att detta val har genererat ett empiriskt material varifrån studiens 

syfte och frågeställningar går att förstås.  

 

7 Resultat och analys 

Nedan redovisas resultatet från studiens sex intervjuer. I relation till studiens syfte och 

frågeställningar har empirin tematiserats och presenteras här utifrån dessa teman. För att 

belysa specialpedagogernas berättelser och låta deras röster bli hörda används 

förtydligande och talande citat ifrån de sex olika intervjutillfällena. I detta kapitel 

analyseras och tolkas även resultatet i relation till denna studies teoretiska 

utgångspunkter, mänsklig subjektivitet som intersubjektivt konstruerad och normalitet 

och avvikelse. Resultatet kommer även att analyseras och tolkas i relation till forskning, 

studier, rapporter och litteratur som belysts i kapitel 3 ”Forskningsproblemet i sitt 

sammanhang”, samt i kapitel 1 ”Inledning”. De olika temana i resultatet redovisas i 

varsitt avsnitt varpå analys och tolkning kring detta presenteras i ett direkt efterföljande 

avsnitt.   

 

7.1 Det specialpedagogiska uppdraget 

Specialpedagogerna beskriver på varierande sätt vad deras uppdrag som specialpedagog 

innebär. Samtliga specialpedagogers berättelser tyder på att det övergripande uppdraget 

ter sig snarlikt, även om det framkommer och uttrycks olika. Alla arbetar på något sätt 

kring barn i behov av stöd i de pedagogiska verksamheterna. Specialpedagogerna A, B, 

C och E talar på varierande sätt direkt om detta, medan specialpedagog D och F genom 

deras arbetsuppgiftsbeskrivningar ger en mer indirekt bild utav uppdraget. ”Jag jobbar 

övergripande med alla sorters frågor just med barn med särskilda behov på något 

sätt”, inleder specialpedagog C sin uppdragsbeskrivning. Vidare beskrivs uppdraget 

vara komplext, brett och variationsrikt. Specialpedagog E menar att: ”Uppdraget ser ju 

inte samma ut – det beror ju precis på från vecka till vecka vad man gör”. 

Specialpedagog F beskriver uppdraget som ett ”väldigt delat uppdrag på många olika 

delar” där arbetsuppgifter på såväl organisations- grupp och individnivå förekommer.  

    

I intervjuerna framkommer både likheter och skillnader vad gäller organisatoriska 

faktorer, arbetsuppgifter, rutiner och förväntningar. Samtliga specialpedagoger arbetar 

med handledning av pedagoger, dokumentation av olika slag, kartläggningar och 

utredningar, samt observationer. Även samverkan med andra yrkesprofessioner och 

föräldrar ingår i alla specialpedagogers uppdrag. Samtliga berättar om hur de i sitt 

uppdrag tillsammans med andra yrkesprofessioner inom skolväsendet på varierande sätt 

arbetar med att någon/några gånger om året lyfta och prata om alla barn i de 

pedagogiska verksamheterna. Vid dessa tillfällen används olika former av diskussions- 

och dokumentationsverktyg. Specialpedagog A anser att dessa tillfällen är 

betydelsefulla för då ”tvingas pedagogerna tänka till på alla barn”. På liknande sätt 

beskriver specialpedagog D hur pedagogerna i verksamheterna vid dessa tillfällen 

behöver analysera och reflektera kring varje enskilt barn, samt förklara vad de menar 

när de uttrycker sig på olika sätt kring barn. Specialpedagogerna beskriver även hur de i 
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sitt uppdrag i varierande omfattning och på olika sätt deltar i verksamhetens 

kvalitetsarbete. ”Jag är med i kvalitetsarbetet framförallt med fokus kring barn i 

behov”, berättar specialpedagog B. Specialpedagog D menar att hen är med ”lite i 

hörnet” i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.  

 

”Nu har jag skickat ut …att klasserna ska fylla i dom här 

dokumenten…så är det jag som samlar in dom …och lägger ihop 

det…sen kan det vara några lärare som inte riktigt förstod vad de skulle 

göra och då har jag samlat ihop information om vad det var dom skulle 

göra och behöver dom ännu mer information så kan jag vara med”. 

(Specialpedagog D) 

 

Specialpedagogerna D och F berättar i sina uppdragsbeskrivningar om arbetsuppgifter 

på kommunnivå. De beskriver hur de varit med och arbetat fram olika planer, dokument 

och riktlinjer som de sedan ansvarat för att implementera i verksamheterna. 

  

På organisationsnivå framträder vissa skillnader mellan specialpedagogernas uppdrag 

vad gäller framförallt graden av det förebyggande arbetet. Dessa skillnader genererar i 

sin tur i variationer kring arbetsuppgifterna, samt rutiner för dessa. Specialpedagogerna 

B och E beskriver hur de arbetar mycket förebyggande genom att vara ute i de 

pedagogiska verksamheterna, både som deltagare och som observatörer.  

 

”Vi tänker att vi ska jobba mycket förebyggande … Jag är mycket ute i 

verksamheten och lär känna barnen… och observerar… Jag har inget 

jättestort område så ibland kan jag känna att jag har tid över och då kan 

jag va ute och vara mer med i gruppen och stötta upp…men det är ju för 

att jag har haft tiden till det. Annars är ju inte det riktigt så kanske man 

jobbar om man har ett större område, då kanske det är det man 

prioriterar bort”.  

(Specialpedagog B) 

 

Vidare talar specialpedagog B om att de förebyggande observationerna ute i 

verksamheterna kan ha olika syften och mål så som att exempelvis observera barn och 

pedagogrelationen. Specialpedagog E berättar att hen i det förebyggande arbetet genom 

deltagande och observation i verksamheten ges möjlighet att med pedagogerna lyfta 

frågor och funderingar som uppkommer kring såväl enskilda barn, barngruppen 

och/eller de pedagogiska miljöerna. ”Är jag ute och tittar kan jag ju se …det kanske 

inte pedagogerna har tänkt på”. Både specialpedagog B och E framhåller i det 

förebyggande arbetet även kontakten med föräldrarna och olika sorters föräldrasamtal. 

Vidare pratar de om handledning med pedagogerna som en del utav det förebyggande 

arbetet.  

 

Specialpedagogerna A, C, D och Fs beskrivningar av sina uppdrag innehåller en relativt 

liten del av förebyggande arbete i form av deltagande och observation i de pedagogiska 

verksamheterna som inte är direkt kopplat till ett ärende. Gemensamt för dessa är att det 



  
 

35 

är pedagogerna ute i verksamheterna som på varierande sätt lyfter ett behov av stöd 

ifrån specialpedagogen. Detta kan ske direkt till specialpedagogen eller via 

specialpedagogens chef. ”Pedagogerna skickar in ärenden om dom känner att dom är i 

behov av extra stöd” (Specialpedagog C). På liknande sätt beskriver specialpedagog A 

att pedagogerna ”lämnar ett ärendeblad till min chef och så får jag det sen”. 

Specialpedagog F berättar att ”en ärendegång utifrån konstens alla regler”, är att 

pedagogerna i verksamheterna anmäler till hens chef och att ärendet sedan diskuteras 

tillsammans med olika berörda yrkesprofessioner, varpå hen får sitt uppdrag. Samtidigt 

poängterar specialpedagog F att i vardagen kommer pedagoger ibland direkt med 

ärenden till hen. ”Men det finns en skarp gång som vi ska förhålla oss till, sen är vi ense 

om att ibland blir det på annat sätt”. Specialpedagogerna kan även få uppdrag till sig 

via de tillfällen då alla barn i verksamheterna på varierande sätt lyfts fram alternativt via 

andra samverkans möten så som exempelvis elevhälsan.  

 

Specialpedagogerna beskriver att det framförallt är ärenden kring enskilda barn som 

lyfts fram, men vissa utav specialpedagogerna får även ärenden på gruppnivå. 

Specialpedagog A menar att hen ibland också handleder ”arbetslag kring barngrupper, 

inte bara enskilda barn”.  Specialpedagog F beskriver att hen i sitt uppdrag även kan 

vara ute i verksamheten för att observera på gruppnivå och då såväl barn som 

pedagoger. Hen menar att det i det specialpedagogiska uppdraget kan vara så att 

pedagogerna behöver stöd och råd i form av handledning för att ges möjlighet att skapa 

ett gynnsamt klimat eller för att ”få lite go i sitt arbete”.  

  

Specialpedagogerna A och C ger båda en bild av att den förebyggande delen i deras 

uppdrag är allt för liten. De beskriver hur de får ärenden utifrån vad pedagogerna i 

verksamheterna anser sig behöva stöd med och att deras deltagande och observerande i 

verksamheterna utgår ifrån dessa. Specialpedagog A menar att hens uppdrag är: 

 

”Att se alla barn och se allas olika behov. Sen räcker ju inte tiden riktigt till 

till det. Men det är ju våran uppgift att se alla, inte bara en liten klick. Och 

egentligen skulle jag vilja jobba mer förebyggande, men det blir inte mycket 

förebyggande arbete. Utan det är mest akuta insatser och att följa upp dom 

insatserna vi har igång.”                                                                                          

(Specialpedagog A)       

 

På liknande sätt beskriver specialpedagog C att hen till följd av det stora antalet barn i 

området och bristen på tid inte kan vara ute i verksamheterna utöver de ärenden som 

hen får ifrån pedagogerna i tillräckligt stor omfattning. Detta menar specialpedagog C 

leder till att ansvaret för att uppmärksamma barns behov av stöd ligger hos 

pedagogerna.    

 

”Jag försöker göra verksamhetsbesök under höstterminen hos alla 

avdelningar nån gång och då brukar jag också prata med pedagogerna 

om hur dom upplever sin grupp och så. Men annars så gör ju inte jag 

regelmässiga verksamhetsbesök på alla avdelningar, utan då besöker jag 
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dom avdelningar där det finns barn som jag är inkopplad på. Så det finns 

ju vissa avdelningar som inte får mer än kanske ett besök under ett helt 

läsår, om dom inte påkallar uppmärksamheten”.  

(Specialpedagog C) 

7.1.1 Analys  

Specialpedagogernas beskrivningar av sina uppdrag kan på olika sätt härledas till 

examensförordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638). Samtliga pratar på 

varierande sätt om sina uppdrag att arbeta för att skapa möjligheter för alla barns 

likvärdiga rättigheter att utvecklas och lära utifrån sina individuella förutsättningar och 

behov i skolväsendets verksamheter. De ger även uttryck för det specialpedagogiska 

uppdraget att leda arbetet med att utveckla förskolan och skolan för att kunna möta 

barns varierande behov, samt ett extra ansvar för barn i behov av stöd i verksamheterna. 

Även om specialpedagogernas huvuduppdrag ter sig snarlikt framkommer skillnader i 

villkor och förutsättningar för att bedriva detta arbete. Detta tyder på att det 

specialpedagogiska uppdraget varierar beroende på verksamhet, vilket även tidigare 

studier visat (Tideman et al., 2004). Tolkat utifrån specialpedagogernas beskrivningar 

samt tidigare studier torde det vara verksamhetens behov, samt normer och 

föreställningar kring det specialpedagogiska uppdraget, som i slutändan avgör huruvida 

specialpedagogen ges möjlighet att arbeta med sitt specialpedagogiska uppdrag. 

 

Det är framförallt skillnader i den omfattning som specialpedagogerna ges möjlighet att 

i det förebyggande arbetet delta och observera ute i verksamheterna som tydligt 

framträder i denna studie. Specialpedagogerna B och E beskriver hur en stor del utav 

deras arbete innefattar deltagande och observerande i förebyggande syfte ute i 

verksamheterna. Deras berättelser indikerar en ökad möjlighet att uppmärksamma alla 

barn och att således även kunna arbeta för att utveckla verksamheter som kan möta alla 

barns varierande behov. Specialpedagog E menar att ”Är jag ute och tittar kan jag ju se 

…det kanske inte pedagogerna har tänkt på”. Tolkat utifrån intervjuerna med de olika 

specialpedagogerna ges även ökade möjligheter att lära känna barnet och försöka få en 

förståelse för barnets behov i förskolan och skolans verksamhet i och med det 

förebyggande arbetet. I relation till teorin om mänsklig subjektivitet som intersubjektivt 

konstruerad skulle detta således kunna bidra till ökade möjligheter för 

specialpedagogerna att i sitt uppdrag arbeta för att, utifrån ett relationellt perspektiv, 

möta alla barn som en vem och inte ett vad (Von Wright, 2001).  

 

Även specialpedagogerna A, C, D och F poängterar betydelsen av att lära känna det 

individuella barnet och deras berättelser indikerar vikten av ett relationellt perspektiv. 

Dock tycks deras uppdrag innebära minskade förutsättningar att se, uppmärksamma och 

lära känna alla barn i verksamheterna som en vem och inte ett vad till följd av bristen på 

möjlighet att delta och observera i förebyggande syfte ute i verksamheterna. 

Specialpedagogerna A, C och F beskriver på varierande sätt hur pedagogerna ute i 

verksamheterna styr vilka barn som lyfts fram och synliggörs tillsammans med dem 

som specialpedagoger. Således kan pedagogernas kunskaper och normer ute i 

verksamheterna tolkas vara det som i slutändan avgör vilka barn som dessa 

specialpedagoger ges möjlighet att arbeta för. I relation till Foucaults teorier kring makt 
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kan således pedagogerna ute i verksamheterna i högre utsträckning än 

specialpedagogerna ses fungera som normaliseringsdomare (Hellman, 2013; Palla, 

2011). Detta till följd av att specialpedagogerna ges uppdrag utifrån pedagogernas 

normer kring vilka barn som ryms inom ramen för normaliteten och vilka barn som på 

något sätt anses falla utanför denna ram. Specialpedagog Cs berättelse kan belysas som 

ett exempel på hur bristen på möjlighet till förebyggande arbete i form av deltagande 

och observerande ute i verksamheterna bidrar till att ansvaret för att uppmärksamma 

barn i behov av stöd snarare blir de verksamma pedagogernas än specialpedagogens. 

Enligt skolväsendets styrdokument är detta pedagogernas ansvar (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2011). Samtidigt framskrivs i examensförordningen specialpedagogens 

ökade ansvar för barn i behov av stöd (SFS 2007:638). En tolkning utifrån detta skulle 

kunna vara att specialpedagogen ändock har ett ökat ansvar för att dessa barn 

uppmärksammas i förskolan och skolan, då det kan anses vara en förutsättning för att 

möjliggöra utvecklandet av en verksamhet som kan möta alla barns olikheter. 

Specialpedagog A och C framhåller en önskan om att kunna arbeta mer förebyggande 

för att ges ökade möjligheter att arbeta för att utveckla verksamheterna utifrån alla 

barns varierande förutsättningar och behov. ”Det är ju våran uppgift att se alla, inte 

bara en liten klick”, menar specialpedagog A. 

 

Samtliga specialpedagoger framhåller de tillfällen under året då de på olika sätt pratar 

om alla barn tillsammans med pedagogerna som en möjlighet för dem att 

uppmärksamma och fråga efter alla barn. Dock tycks det vid dessa tillfällen ändock vara 

pedagogernas bild utav barnet som delges specialpedagogen. Tolkat i relation till von 

Wright (2000) torde dessa tillfällen innebära att specialpedagogerna ges en bild av 

barnet som ett vad genom pedagogernas beskrivningar. Då människor enligt von Wright 

(2000) kan beskriva vad en annan människa är, men inte vem människan är. Dessa 

samtal innebär således att specialpedagogen får en bild av alla barn som ett vad. 

Specialpedagogerna beskriver däremot sina möjligheter att uppmärksamma vad 

pedagogerna berättar, men också vad de inte berättar om ett barn. Utifrån detta arbetar 

de sedan vidare kring de barn som anses vara i behov av stöd i de pedagogiska 

verksamheterna. Detta tycks kunna innebära att specialpedagogerna ges möjlighet att 

möta vissa barn som ett vem, medan andra barn förblir ett vad.   

 

7.2 Barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

I intervjuerna framkommer specialpedagogernas syn på de barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna i de pedagogiska verksamheterna. Specialpedagogernas 

beskrivningar av dessa barn innehåller både likheter och skillnader. Så gör även deras 

synsätt kring vad det kan vara som gör att dessa barn betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna, samt vad det tystlåtna och tillbakadragna beteendet kan stå för. Samtliga 

specialpedagogers berättelser indikerar, på varierande sätt, att alla barn är olika således 

även barn som betraktas som tystlåtna och/eller tillbakadragna. ”Alla som är tysta är ju 

inte likadana”(Specialpedagog B).  
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Specialpedagogerna poängterar på olika sätt betydelsen av att försöka förstå och möta 

det individuella barnet. ”Det behövs en pedagog som verkligen ser barnet…som är 

lyhörd och får en bra kontakt med barnet” (Specialpedagog E). Specialpedagog D 

pekar på riskerna det kan medföra om ett barn inte riktigt blir förstått. Hen menar att det 

kan bidra till att barnet bemöts på ett sätt som missgynnar barnet och som gör att barnet 

kommer att uppfatta sig själv som ”konstig”. Specialpedagog F framhåller att hen i sitt 

arbete ofta upplever att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna etiketteras 

utan djupare förståelse för vad det är som gör att barnet betraktas som tystlåtet och 

tillbakadraget. 

 

”Jag tänker att man ofta pratar om dom här barnen som tysta, försiktiga, 

tillbakadragna, eftertänksamma. Man använder det liksom som nån sorts 

etikett och sen är det bra med det. För man pratar om det som om det är 

ett personlighetsdrag och att sen är det klart. Jag tänker att vi många 

gånger målar med att hon är ju tyst i sorten och sen så låter vi det vara 

så” 

(Specialpedagog F) 

 

För att möjliggöra förståelse för det individuella barnet framhåller specialpedagogerna 

relationen mellan barnet och den vuxna, samt betydelsen av att den vuxne har ett lyhört 

förhållningssätt. ”Det handlar om att bygga en relation till alla barn, men dom här 

barnen kanske är ännu mer beroende av en trygg relation” (Specialpedagog B). 

Relationen mellan barnet och den vuxne beskrivs, utav specialpedagog C, som ”a och 

o”. Den påverkar vilken bild som pedagogen skapar av barnet. Hen poängterar att det är 

pedagogernas ansvar att försöka skapa en god och trygg relation med alla barn. I 

relationsskapandet med de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna pekar 

hen på betydelsen av att pedagogerna aktivt arbetar för att skapa denna. 

    

”En del barn tar ju för sig och skapar den relationen tillsammans med 

den vuxne, men här tror jag att den vuxne får jobba på att skapa en god 

relation med det här barnet”.      

(Specialpedagog C) 

 

I intervjuerna med specialpedagogerna förekommer både likheter och skillnader i 

beskrivningarna utav de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolans 

och skolans verksamheter. Barnen beskrivs med ord som blyga, tysta, iakttagande, 

försiktiga, tillbakadragna, osäkra och eftertänksamma. I förklaringarna till varför ett barn 

kan komma att betraktas som tystlåtet och tillbakadraget framkommer många olika 

aspekter på såväl individ, grupp-, organisations- och samhällsnivå. ”Det kan ju finnas 

jättemycket orsaker”(Specialpedagog E). På individnivå framlyfts barnets personlighet. 

”Jag tror att en del är en personlighet, hur man är som person. Alla är vi ju lite 

olika”(Specialpedagog C). Även en introvert personlighet framhålls liksom faktorer så 

som ett barns bristande sociala och/eller språkliga förmåga, olika utvecklingsfaser i livet, 

diagnos inom autismspektrum, selektiv mutism, barnets självkänsla, samt tidigare 

erfarenheter.  
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”En del utav dom som vi har som är lite tysta och blyga…har kanske 

inte träffat så jättemycket andra barn…man kanske inte riktigt är van 

att vara i den miljön”  

(Specialpedagog B). 

 

På gruppnivå poängterar specialpedagogerna betydelsen av att se de olika relationer som 

barnet ingår i och dess påverkan på barnet. Såväl relationer mellan barn-barn, barn-

pedagog och barn-föräldrar beskrivs som olika aspekter viktiga att beakta. Olika 

barngruppskonstellationer ses som en faktor till att ett barn kan komma att uppfattas 

som tillbakadraget och tystlåtet. Relationerna mellan barnen, avsaknad av relationer 

med andra barn, samt utanförskap lyfts fram av specialpedagogerna.  

 

”En barngrupp där många tar för sig väldigt mycket kan ju också göra 

att man blir mer tillbakadragen” 

 (Specialpedagog A).  

 

Olika uppfostransstilar och föräldrars förhållningssätt till sina barn lyfts fram som en 

förklaring till varför ett barn kan komma att betraktas som tystlåtet och tillbakadraget i 

de pedagogiska verksamheterna. Även föräldrarnas personlighet anses kunna förklara 

varför ett barn upplevs som tillbakadraget och tystlåtet. Specialpedagogerna poängterar 

även relationen mellan barnet och pedagogen som en bidragande faktor. Pedagogernas 

förhållningssätt, kunskap, bemötande, arbetssätt, samt förmåga att skapa relationer 

beskrivs vara påverkansfaktorer.  

 

”Vi är olika som pedagoger. Hur är pedagogerna i sin kommunikation 

och samspel? Det kanske inte finns där” 

 (Specialpedagog E).  

 

På organisationsnivå beskriver specialpedagogerna betydelsen av att se till det 

sammanhang vari barnet befinner sig. Såväl den pedagogiska miljön som barnets 

hemmiljö ses som möjliga påverkansfaktorer. Ett barns tillbakadragna och tystlåtna 

beteende anses kunna vara en varningssignal om att barnet far illa i sin hemmiljö. Det 

framhålls även kunna vara en indikation på att barnet inte mår bra i förskolans och 

skolans verksamhet. Således poängteras betydelsen av att se till det sammanhang och 

den kontext vari barnet befinner sig.  

 

”Vad lever jag i för sammanhang? Vad är det som händer kring mig? 

Det har jättestor betydelse”  

(Specialpedagog F)  

 

Specialpedagog D framhåller även faktorer på samhällsnivå. Hen beskriver hur den värld 

och det samhälle barnet lever i kan bidra till att barnet i skolväsendets verksamheter kan 

komma att betraktas som tystlåtet och tillbakadraget. Kulturella skillnader i normer kring 

tystlåtenhet och tillbakadragenhet beskrivs som påverkansfaktorer. 
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”Vi har rätt mycket asiatiska barn här…dom är väldigt tystlåtna och 

så…I Asien är det introverta temperamentet det bra. Att man ska vara 

tyst…Vi är ju mer åt USA där det extroverta är, där man ska höras och 

synas. Så det är ju en väldig kulturkrock”. 

(Specialpedagog D) 

 

På frågan om hur Specialpedagog D upplever detta i skolans värld blir svaret: Det är ju 

det extroverta…vi tar inte alls hänsyn till dom introverta”.  

 

7.2.1 Analys  

Samtliga specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

präglas av att alla barn är olika, således även de barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna. De framhåller relationens betydelse och mötet med barnet för att ges 

möjlighet att lära känna vem barnet är. Specialpedagogernas berättelser kring barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna visar på varierande sätt en strävan att se varje 

individ och att inte etikettera och kategorisera barn. Betydelsen av att försöka se till 

helheten och barnet i relation till de olika kontexter och sammanhang vari barnet 

befinner sig framkommer i intervjuerna med specialpedagogerna. Detta kan tolkas som 

ett uttryck för att specialpedagogerna önskar se barnet i ett relationellt perspektiv och 

inte ur ett kategoriskt perspektiv (Persson, 2008).  

 

Specialpedagogerna framhåller, liksom Jacobsson och Nilsson (2011), betydelsen av att 

eftersträva förståelse i mötet med de barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna i skolväsendets verksamheter. ”Det behövs en pedagog som verkligen ser 

barnet…som är lyhörd och får en bra kontakt med barnet”, menar Specialpedagog E. 

Specialpedagogernas berättelser visar på att de ser risker med att utifrån felaktiga 

förklaringar och slutsatser kategorisera och etikettera barn. Detta bör belysas i relation 

till forskning som visar att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna ofta ses 

som blyga, även då det inte handlar om blyghet (Besic, 2014; Jacobsson och Nilsson, 

2011; Socialstyrelsen, 2010a). Specialpedagogerna uppvisar en förståelse för detta, 

vilket torde kunna generera ökade möjligheter för de barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter. På liknande sätt som Jenner (2004), 

Nordin-Hultman (2006) och Socialstyrelsen (2010a) uppger framförallt specialpedagog 

D att om barn blir missförstådda kan detta negativt påverka barnets bild av sig själv. 

Vidare pekar specialpedagogernas berättelser, liksom Jacobsson och Nilssons (2011), på 

att felaktiga förklaringar och slutsatser kring barn även kan leda till missgynnsamma 

eller obefintliga insatser och åtgärder. ”Jag tänker att vi många gånger målar med att 

hon är ju tyst i sorten och sen så låter vi det vara så”, menar Specialpedagog F.  

 

Specialpedagogerna betonar att det kan finnas många olika förklaringar till varför ett 

barn i förskolan eller skolan kan komma att betraktas som tystlåtet och tillbakadraget, 

vilket även forskning inom området poängterar (Hedström, 2015; Socialstyrelsen, 

2010a; Paulus et al., 2014; Svirsky & Thulin, 2011). De olika orsaker som 

specialpedagogerna och forskningen uppger kan belysas ur såväl ett relationellt, 
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punktuellt och/eller kategoriskt perspektiv. Liksom forskning inom området framhåller 

specialpedagogerna faktorer på såväl individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. 

Specialpedagogernas beskrivningar kring vad som kan bidra till att ett barn kan komma 

att betraktas som tystlåtet och tillbakadraget stämmer i relativt stor utsträckning väl 

överens med forskningen i många olika avseenden. Dock framkommer vissa skillnader. 

Ingen utav specialpedagogerna nämner Behavioral Inhibition (extrem blyghet), 

ångestsyndrom och/eller depression hos barnet. Enligt tidigare forskning upptäcks 

och/eller uppmärksammas detta inte i tillräckligt stor utsträckning hos barn i de tidiga 

åldrarna, vilket denna studies resultat skulle kunna tolkas ge indikationer på (Ballespi, 

Jane & Riba, 2011; Besic, 2014; Paulus et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010a). Å andra 

sidan framhöll specialpedagogerna barnets bristande språkliga förmåga och bristande 

tidigare sociala erfarenheter som möjliga förklaringar. 

 

7.3 Barns varierande behov 

Specialpedagogernas syn på behovet av stöd hos barn som i skolväsendets verksamheter 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna innehåller både likheter och skillnader. 

Samtliga specialpedagoger poängterar att alla barn är olika och att stödbehovet således 

också kan vara av olika art. ”Dom har ju behov av stöd precis som många andra barn” 

(Specialpedagog C). Vidare framhåller specialpedagogerna på varierande sätt 

betydelsen av att skapa relationer och försöka få förståelse kring barnets behov av stöd, 

då detta varierar från individ till individ. Det behövs fingertoppskänsla, lyhördhet och 

trygghet för att öka möjligheterna att försöka förstå ett barns behov av stöd i förskolan 

och skolan. Specialpedagog E poängterar att alla barns olikheter och varierande 

kompetenser ska ses som en tillgång. Hen menar att pedagogerna behöver ha en 

förmåga att se och möta alla barn. Barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

anser specialpedagog E är i behov av närvarande, lyhörda och känslomässigt 

engagerade pedagoger som har förmågan att se och uppmärksamma barnets känslor och 

behov i olika sammanhang och situationer. En pedagog som finns där som stöd och 

trygghet kan bidra till att barnet blir mer aktivt och deltagande.   

 

”Sen måste man få va tyst också, men det får inte bli att man blir tyst när 

man inte vill. Det är ju skillnad…Det är ju hur barnet vill ha det jag vill 

komma åt…Det är ju upp till oss och hitta ett intresse och 

bemötande…Jag ser inte dom här tysta barnen som nått ”problem”(gör 

citationstecken i luften med fingrarna). Utan jag ser dom som en tillgång 

– vi är olika... Man ska inte se det här tysta, blyga barnet man ska se 

dom här kompetenserna. Jag vill inte att man ska få den här stämpeln 

som tyst…Dom här som är tvärt om då, dom vill man ofta bromsa. Men 

måste vi bromsa dom? Kan vi inte se möjligheter i det också?” 

(Specialpedagog E).  

 

På liknande sätt pratar även de andra specialpedagogerna om att det är barnets välmående 

och barnets bästa som ska styra huruvida barnet betraktas vara i behov av stöd eller inte i 

de pedagogiska verksamheterna. ”De måste må bra, det är det viktigaste. Och vi mår bra 



  
 

42 

av olika saker” (Specialpedagog A). Specialpedagog A anser att barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna behöver ett stort stöd, men poängterar samtidigt betydelsen 

av att först försöka förstå vad beteendet beror på. Detta för att olika orsaker kräver olika 

förhållningssätt, bemötande och åtgärder. Hen anser att det är viktigt att arbeta för att alla 

barn ska uppleva sig vara en i ett sammanhang, även om vissa barn kanske föredrar att 

leka själva.  

 

”Vi ska försöka lyfta barnen och lyfta in dom i ett sammanhang, men inte 

till vilket pris som helst…vi måste ha fingertoppskänsla… och stor 

respekt för dom här barnen för ganska många av dom har ganska stor 

integritet och vill ha det så, men det får ju inte bli att man inte 

utvecklas...det är en svår balansgång” 

(Specialpedagog A).   

 

Specialpedagog F anser att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna är i 

behov av ett tryggt och tillåtande klimat. Hen framhåller även betydelsen av att ta reda 

på barnets perspektiv i samtal med barnet själv. Barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna behöver inte vara i svårigheter, men kan komma att hamna i svårigheter 

om deras behov inte uppmärksammas. Vidare poängterar specialpedagog F, liksom 

specialpedagog E, betydelsen av att inte sätta etiketter på barn. Hen anser att detta ökar 

risken för att barnets behov av stöd inte ska komma att uppmärksammas, vilket i sin tur 

kan resultera i framtida svårigheter.  

 

”Det gäller att inte tänka att han eller hon är sån, för det tänker jag är 

förödande. Då gör vi inget” 

(Specialpedagog F).   

 

Specialpedagog B och Specialpedagog C anser båda att barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna behöver stöd och uppmuntran för att våga och kunna utveckla sin 

förmåga att tala med andra. De poängterar att detta ska ske utifrån barnets nivå och inte 

på något påtvingande sätt, men att vuxna runt omkring barnet behöver hysa höga 

förväntningar. Båda framhåller betydelsen av mycket positiv feedback, uppmuntran och 

peppning för att barnet ska våga ta för sig i skolväsendets verksamheter. Specialpedagog 

B anser att vårt samhälle bidrar till att vi i skolväsendets verksamheter behöver ge barnen 

möjligheter att utveckla deras sociala och kommunikativa förmåga för att ges 

gynnsammare möjligheter i framtiden.  

 

”Att vi alla är olika, det är ju helt okej. Det är ju så det måste vara, men 

jag tycker ändå att alla människor har en utvecklingszon som man måste 

försöka närma sig. Jag tror inte att nån mår bra av att vara för introvert 

och samhället kräver att vi är ganska sociala idag. Jag tänker för 

framtiden och få jobb så måste man faktiskt kunna våga – inte tala inför 

stora grupper – men du måste våga föra din talan och också tro på dig 

själv. Det handlar om självkänsla och självförtroende. Så jag tycker att 

man måste jobba med det iallafall och inte bara låta det vara för då 
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kanske man blir ännu mer introvert. Det skulle inte jag förespråka i alla 

fall. Sen kan ju inte alla va superframåt eller så heller, man vill ju att det 

ska närma sig. Dom som är supersociala kanske man ändå vill måste 

lämna plats för andra och prata också”  

(Specialpedagog B). 

 

Specialpedagog D betonar betydelsen av att låta barnen vara som de är. Hen anser att vi 

”knäcker barnen…när man inte får va som man är”(Specialpedagog D). Alla barn ska få 

känna sig accepterade och respekterade för den de är och skolväsendets uppgift är att se 

deras styrkor. Hen anser att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna är i 

behov av omgivningens förståelse, samt ett bemötande, förhållningssätt och arbetssätt 

som möter deras behov. Barnen behöver ges möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett 

sätt som passar dem. De är i behov av mer tid, struktur och möjlighet att känna sig 

förberedda. Vidare poängterar hen, liksom specialpedagog F, barnens behov av ett 

gynnsamt klimat i den pedagogiska verksamheten. Det behövs ett klimat där: ”Alla får 

vara olika. Där man uppmärksammar alla och frågar efter alla”(Specialpedagog D).   

  

7.3.1 Analys  

Specialpedagogernas berättelser tyder på att deras synsätt grundar sig i 

Barnkonventionen (Unicef, 2009), då de alla tycks eniga om att det är barnets bästa och 

barnets välmående som är det centrala. Huruvida barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna är i behov av stöd eller inte i skolväsendets verksamheter anser de 

således ska utgå ifrån det individuella barnets bästa och bidra till att skapa/bibehålla 

välmående hos barnet. ”De måste må bra, det är det viktigaste. Och vi mår bra av olika 

saker” (Specialpedagog A). I specialpedagogernas berättelser framträder dock vissa 

skillnader kring vad detta innebär. Skillnader som bör belysas och betraktas i relation 

till de normer som på olika sätt kan komma att påverka specialpedagogernas syn. 

Genom analys tycks framförallt två olika synsätt prägla specialpedagogernas syn på 

behovet av stöd hos barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Det ena 

synsättet skulle kunna beskrivas utgå ifrån normer kring vad som är bäst för barnet här 

och nu utifrån barnets eget perspektiv. Här poängteras betydelsen av att försöka få en 

förståelse för barnets egna känslor i relation till behovet av stöd. Barnen ska accepteras 

och respekteras så som de är i skolväsendets verksamheter och det är verksamheterna 

som ska förändras utifrån barnen, inte barnen som ska anpassa sig till verksamheterna. 

Dessa specialpedagoger menar att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

således är i behov av lyhörda, nära, trygga och tillitsfulla relationer som kan bidra till en 

förståelse för barnets egna känslor av behov av stöd i olika kontexter och sammanhang. 

Specialpedagogerna som tycks ha detta synsätt framhåller betydelsen av att prata med 

barnet, vilket tolkat i relation till tidigare studier tycks relativt ovanligt. Enligt dessa 

studier tenderar vuxna i skolväsendets verksamheter snarare prata om barnet, än med 

barnet (Bartholdsson, 2007; Hjörne & Säljö, 2013). Vidare belyser de, det skollagen 

(SFS 2010:800) fastslår, att alla barns olikheter ska ses som en tillgång. 

  

”Sen måste man få va tyst också, men det får inte bli att man blir tyst när 

man inte vill. Det är ju skillnad…Det är ju hur barnet vill ha det jag vill 
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komma åt…Det är ju upp till oss och hitta ett intresse och 

bemötande…Jag ser inte dom här tysta barnen som nått ”problem”(gör 

citationstecken i luften med fingrarna). Utan jag ser dom som en tillgång 

– vi är olika... Man ska inte se det här tysta, blyga barnet man ska se 

dom här kompetenserna. Jag vill inte att man ska få den här stämpeln 

som tyst…Dom här som är tvärt om då, dom vill man ofta bromsa. Men 

måste vi bromsa dom? Kan vi inte se möjligheter i det också?” 

(Specialpedagog E).  

 

Det andra synsättet som i analysen framträder i specialpedagogernas beskrivningar 

kring behovet av stöd hos barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i 

skolväsendets verksamheter tycks utgå ifrån normer kring vad som anses vara bäst för 

barnet här och nu i ett livslångt perspektiv. Normer kring vad barnet behöver präglas 

utav ett barnperspektiv i relation till de normer som råder i samhället. I detta synsätt 

framkommer det specialpedagogiska dilemma som lyfts fram i tidigare forskning kring 

specialpedagogik och barn i behov av stöd (Palla, 2011; Tideman et al., 2004). På 

liknande sätt som i tidigare studier framträder en bild utav förskolan och skolan som en 

verksamhet som ska värna om barns olikheter, samtidigt som barnen ska lära och 

utvecklas utifrån barnets bästa sett ur ett samhälleligt styrt perspektiv. I 

specialpedagogernas berättelser finns indikationer som kan tyda på detta dilemma. 

Specialpedagog A beskriver det som ”en svår balansgång”. Hen menar att 

skolväsendets verksamheter ska respektera och acceptera barnet, men att det samtidigt 

inte får bli så att barnet inte utvecklas.  

 

De samhälleliga normer som råder och i sin tur påverkar skolväsendet, har i tidigare 

studier visat sig påverka synen på vilka barn som betraktas vara i behov av stöd 

(Tideman et al., 2004). I denna studie finns indikationer som tyder på att normerna även 

tycks påverka vilken form utav stöd ett barn i behov kan anses behöva. Både 

specialpedagog B och specialpedagog C anser att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna behöver stöd och uppmuntran för att utveckla sin förmåga att prata med 

och inför andra. ”Jag tror inte att nån mår bra av att vara för introvert och samhället 

kräver att vi är ganska sociala idag”, säger specialpedagog B. Detta uttalande kan 

belysas i relation till Besics (2014) studie som pekar på att det i den europeiska kulturen 

är det extroverta som eftersträvas och som således kan ses utgöra normen kring 

tystlåtenhet och tillbakadragenhet i det samhälle som styr det svenska skolväsendet. På 

liknande sätt ges i denna studie sken av den måttfullhetsnorm som i tidigare studier 

framkommit råda kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet i skolväsendets verksamheter 

(Bartholdsson, 2007; Hellman, 2013; Markström, 2005; Palla, 2011). Barn som 

betraktas som för tystlåtna och tillbakadragna skulle kunna tolkas vara i behov av stöd 

för att närma sig normen kring måttfullhet. På liknande sätt kan även barn som betraktas 

som för framåt och pratsamma anses behöva stöd för att närma sig måttfullhetsnormen 

då dessa anses behöva lära sig att lämna plats åt andra. Samtidigt framkommer i denna 

studie åsikter som tyder på en önskan om att i skolväsendets verksamheter sträva bort 

ifrån måttfullhetsnormen och istället se möjligheter i alla människors olikheter.  
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Skillnaderna mellan specialpedagogernas syn på stödbehovet hos barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna visar på betydelsen av att belysa de normer som på 

olika sätt kan komma att påverka barns likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas 

utifrån sina förutsättningar och behov i förskolans och skolans verksamheter.   

 

7.4 Barn vars behov riskeras att inte uppmärksammas 

Alla specialpedagoger anser att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

uppmärksammas i allt för liten grad i förskolans och skolans verksamheter. ”Det är en 

grupp vi inte ser och uppmärksammar – det är det” (Specialpedagog F). På varierande 

sätt beskriver de att dessa barn riskerar att inte få det stöd de behöver och har rätt till. 

De anser att det finns en ökad risk för att dessa barn försvinner i mängden, glöms bort 

och missas.  

 

”Jag tänker att dom behöver lyftas och uppmärksammas och se dom och 

bekräfta dom så att dom inte försvinner i mängden. För det finns en stor 

risk att dom försvinner tycker jag” 

(Specialpedagog C). 

 

Dock anser både specialpedagog B och E att det inte är så i just deras områden, utan att 

detta snarare är något som kan ske i andra verksamheter. Specialpedagogerna B och E 

framhåller att pedagogerna i deras områden är duktiga på att uppmärksamma och se alla 

barn, samtidigt som de genom sitt förebyggande arbete själva ges möjlighet att se och 

uppmärksamma barn som är tystlåtna och tillbakadragna ute i verksamheterna. Även 

specialpedagog D menar att så inte är fallet i den egna verksamheten, men med en viss 

tvekan. ”Jag vet ju inte om att vi har missat någon, men det kan vi mycket väl ha 

gjort…Men jag tror att vi har rätt så bra koll på det” (Specialpedagog D). 

Specialpedagog C är övertygad om att det i verksamheterna finns många kompetenta 

pedagoger som uppmärksammar och arbetar bra med dessa barn, utan hens kännedom. 

”Nästa steg – när dom känner att dom inte riktigt vet hur dom ska möta – det är ju då 

dom tar kontakt med mig”. Hen tror att det i grund och botten är kompetensen hos 

pedagogerna ute i verksamheten som avgör huruvida barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna ska komma att uppmärksammas och få stöd eller inte.   

 

Specialpedagogerna A, C, D och Fs erfarenheter är att barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna mycket sällan lyfts tillsammans med dem som specialpedagoger utav 

pedagogerna ute i verksamheten. Samtliga beskriver hur de upplever att de barn som 

oftast lyfts med dem som specialpedagoger är barn som betraktas som mer 

utåtagerande, som hörs, syns och märks i de pedagogiska verksamheterna.  

 

”Jag tycker inte att det kommer till mig speciellt ofta. Jag upplever att 

pedagogerna mest reagerar på de barn som är utåtagerande och märks 

mest”  

(Specialpedagog A).  
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Specialpedagogerna A, B, C, D och F tror alla att anledningen till att barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning är 

på grund av att de inte syns, hörs och märks i förskolan och skolan. Dessa barn stör inte 

på något sätt den pedagogiska verksamheten. De tar ingen plats och påkallar inte 

pedagogernas uppmärksamhet.  

 

”Dom som hörs och syns och är utåtagerande…kan störa väldigt mycket. 

Dom här barnen stör ju inte, utan dom är väldigt lugna och fina och ha i 

en grupp”  

(Specialpedagog B).    

 

Barngruppen, pedagogerna och klimatet i de pedagogiska verksamheterna framhålls 

vara en bidragande orsak till varför tystlåtna och tillbakadragna barn inte 

uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. I en barngrupp där många barn syns, 

hörs och märks anses pedagogernas fokus i huvudsak riktas emot dessa barn, vilket 

bidrar till att barn som inte syns, hörs och märks ges mindre uppmärksamhet.  

 

”Där det är rörigt och där lärmiljön inte sitter blir det mycket kring dom 

som vispar runt – man prioriterar ju inte den tystlåtne då utan man går 

på en annan typ av elev i sina åtgärder…i en sån miljö en tystlåten elev 

tror jag inte ens att pedagogen knappt märker att hon eller han är i det 

allmänna kaoset. Och än mindre att den eleven då skulle komma till mig. 

Fast om man tänker på individnivå så är ju det lika förödande som 

någonting annat tänker jag”  

(Specialpedagog F).   

 

7.4.1 Analys 

Den bild som framkommer i denna studie överensstämmer med vad tidigare forskning 

visat. Barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter 

riskerar att inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning i förskolan och skolan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005; Paulus et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010a; 

Socialstyrelsen, 2010b; Svirsky & Thulin, 2011). Samtliga specialpedagoger tycks dela 

denna bild och framhåller på varierande sätt att dessa barn således även riskerar att inte 

få det stöd de behöver och har rätt till. Liksom Hellman (2013) pekar 

specialpedagogernas berättelser på en ökad risk för att barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna ska glömmas bort, missas och/eller försvinna i mängden i förskolan 

och skolan. Den primära anledning som framhålls av specialpedagogerna stämmer väl 

överens med tidigare forskning inom området (Coplan & Arbeau, 2008). På liknande 

sätt framhålls att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna inte syns, hörs och 

märks i skolväsendets verksamheter. Dessa barn stör inte på något sätt den pedagogiska 

verksamheten och påkallar inte själva uppmärksamheten. Hjörne och Säljö (2013) 

framhåller det faktum att resurser saknas i skolväsendet för att kunna ge obegränsat med 

stöd till alla barn. I relation till specialpedagogernas berättelser skulle således en utav 

anledningarna till att dessa barn inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning 

kunna vara en följd utav prioriteringar som görs på grund av resursbrist. Barn vars 
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behov tydligt framträder, som syns, hörs och märks i förskolan och skolan och som på 

något sätt påverkar den pedagogiska verksamheten upplevs utav specialpedagogerna 

vara de barn som mestadels uppmärksammas ute i verksamheterna. Specialpedagogerna 

upplever att det framförallt är de sistnämnda barnen som lyfts tillsammans med dem 

utav pedagogerna ute i verksamheterna. Det beskrivs vara väldigt ovanligt att pedagoger 

i förskolan och skolan lyfter ärenden kring barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna.   

 

I relation till den teoretiska utgångspunkten om mänsklig subjektivitet som 

intersubjektivt konstruerad framkommer i specialpedagogernas berättelser betydelsen av 

att möta alla barn i ett mellanmänskligt möte för att alla barn ska uppmärksammas och 

synliggöras på ett för dem gynnsamt sätt i förskolan och skolan (von Wright, 2000). 

Alla specialpedagoger poängterar på varierande sätt relationens betydelse. 

Specialpedagogernas möjligheter att möta alla barn i mellanmänskliga möten påverkas 

av hur de ges möjlighet att arbeta. De specialpedagoger som i sitt arbete ges möjlighet 

att i det förebyggande arbetet kunna delta i verksamheterna ges ökade möjligheter att 

själva möta alla barn som en vem. Specialpedagogerna som huvudsakligen arbetar 

utifrån ärenden ifrån pedagogerna i verksamheterna ges i ett senare skede möjlighet att i 

sitt arbete möta de barn som pedagogerna lyfter som en vem. Det är dock i båda fallen 

framförallt pedagogerna ute i verksamheterna och deras relationer med barnen som 

framhålls vara mest betydelsefulla för att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna ska uppmärksammas i förskolan och skolan. I tidigare forskning anges 

pedagoger vara en utav de yrkesprofessioner som har gynnsamma förutsättningar för att 

tidigt upptäcka ett barns behov av stöd (Ballespi, Jane & Riba, 2011; Socialstyrelsen, 

2010a; Socialstyrelsen, 2010b; Svensson, 2013). I relation till den forskning (Rydell, 

Bohlin, Thorell, 2005) som pekar på att pedagoger skattar sina relationer med barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna som mindre nära än sina relationer med barn 

som uppfattas som mer utåtagerande och utåtriktade, bör specialpedagogernas 

upplevelser av att dessa barn sällan lyfts fram utav pedagogerna ytterligare analyseras. 

En utav anledningarna till att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna inte 

uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning skulle kunna vara att relationerna mellan 

pedagogerna och barnen inte är tillräckligt nära. Rydell, Bohlin och Thorell (2005) 

pekar på att pedagoger upplever sina relationer med barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna som relativt konfliktlösa och oproblematiska. Således skulle det 

kunna vara så i denna studie att pedagogerna inte anser sig behöva lyfta dessa barn med 

specialpedagogerna då de inte har problematiska och/eller konfliktfyllda relationer. 

Vidare menar forskning inom området att barns behov av stöd som inte tydligt 

framkommer och märks oftare inte upptäcks och/eller förbises i de lägre åldrarna. Ett 

barns inneboende känslor är svårare för omgivningen att se och förstå, vilket uppges 

vara en utav anledningarna till att dessa barn tenderar att inte uppmärksammas i 

tillräckligt stor utsträckning (Ballespi, Jane & Riba, 2011; Paulus et al., 2014). I relation 

till detta framträder ytterligare betydelsen av nära relationer och mellanmänskliga möten 

för att kunna se och uppmärksamma alla barn.  
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I analysen av specialpedagogernas berättelser kring deras uppfattningar om att barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna inte uppmärksammas i tillräckligt stor 

utsträckning i skolväsendets verksamheter framkommer betydelsen av vilket perspektiv 

och vilka normer som råder. Tolkat utifrån deras uttalanden kan ett kategoriskt 

perspektiv generera ökade risker för att dessa barn inte ska komma att uppmärksammas, 

då de till följd av rådande normer kring tysthet och tillbakadragenhet kan komma att 

”bara” betraktas vara blyga. Genom att inta ett punktuellt perspektiv skulle 

specialpedagogernas utsagor kunna ses belysa hur barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna utifrån pedagogernas beskrivningar inte heller kommer att 

uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Barnet och dess behov anses kunna 

definieras, vilket således kan bidra till att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna även ur ett punktuellt perspektiv kan ses som ”bara” blyga och således 

inte heller i behov av stöd. Specialpedagogernas upplevelser kan sägas vittna om 

betydelsen av att genom ett relationellt perspektiv möta varje individuellt barn, för att 

öka möjligheterna att se och uppmärksamma alla barn. Här framkommer dock de 

faktorer som på olika sätt och i varierande grad ur ett relationellt perspektiv även kan 

resultera i att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna inte uppmärksammas 

i tillräckligt stor utsträckning. Specialpedagogerna pratar om dessa barns risk att 

försvinna i mängden och att inte bli uppmärksammade till följd av det sammanhang och 

den kontext som barnet befinner sig i.    

 

7.5 Möjligheter och svårigheter  

Specialpedagogerna berättar i intervjuerna om vilka möjligheter och svårigheter de 

upplever i sitt arbete i relation till de barn som i förskolan och skolan betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. De pratar om betydelsen av att skapa relationer, att lära 

känna barnet för att ges möjlighet att göra anpassningar utifrån barnets förutsättningar 

och behov. Det behövs ett lyhört och nära förhållningssätt och en förmåga att skapa 

trygghet. ”Du måste vara lyhörd som vuxen för att nå alla barn och dom tysta barnen i 

synnerhet” (Specialpedagog E). Att ha ett bra samarbete med barnets föräldrar lyfts 

fram utav många av specialpedagogerna som en faktor som genererar ökade 

möjligheter. En annan möjlighet som specialpedagogerna pratar om, dock på varierande 

sätt, är handledning och olika former av samtal med pedagogerna. Genom dessa ges 

möjlighet att ställa frågor och att lyfta barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna i förskolan och skolan. Pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt, 

förståelse och kunskap tas upp som en faktor som kan generera möjligheter, men även 

svårigheter. Specialpedagog C poängterar pedagogernas kompetens som en 

betydelsefull faktor för möjligheterna att uppmärksamma barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. 

 

”Det handlar om pedagogernas kunskaper och ett vaket öga att kunna se 

dom här barnen… Det påverkar ju såklart om det kommer outbildat folk 

som kanske inte alltid ser, utan då tar man ju dom barnen som hörs och 

syns. Så jag tror att det handlar mycket om att man har en kompetens hos 

personalen att uppmärksamma det”  

(Specialpedagog C). 
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Många utav specialpedagogerna poängterar chansen att vara ute i verksamheterna och 

observera och/eller delta för att öka möjligheterna för att uppmärksamma behoven hos 

barn som i skolväsendets verksamheter betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. 

Genom att själva kunna vara ute i verksamheterna ges möjlighet att se och 

uppmärksamma det som pedagogerna kanske inte lyfter med dem som specialpedagoger 

och/eller det som pedagogerna kanske inte själva ser, uppmärksammar och reflekterar 

kring. Specialpedagog F betonar att det handlar om ”vilka glasögon” man som 

specialpedagog sätter på sig när man är ute i verksamheterna.  

 

”Alltså går jag in i klassrummet och på nått vis tänker kring var har vi 

dom tysta barnen? Vad är det som händer? Hur ser dom ut? Så är klart 

att då skulle ju jag vässa mina ögon. Och också tillsammans med 

pedagogerna lyfta upp och prata om. Hur tänker du? Har du sett det 

här? Hur förhåller du dig till det? Så att jag tänker att ta på mig dom 

glasögonen – nummer ett – för dom har jag sällan” 

(Specialpedagog F).  

 

Vidare beskrivs de olika former utav tillfällen då samtliga barn i en barngrupp/klass 

lyfts som en möjlighet för specialpedagogerna att i deras yrkesroll uppmärksamma barn 

som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Vid dessa 

tillfällen ges specialpedagogerna möjlighet att lyssna in vad pedagogerna berättar, men 

också vad de inte berättar, om ett barn.  

 

Specialpedagogerna A, C och F anser alla att den största svårigheten i deras arbete kring 

barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna är om de inte får dessa ärenden till 

sig ifrån pedagogerna ute i verksamheterna. De berättar även att det är ovanligt att de får 

in ärenden kring barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna, utan att det oftast 

är barn som upplevs som utåtagerande som lyfts utav pedagogerna. ”Svårigheten är att 

jag kanske inte alltid får veta det. Att man inte uppmärksammar det… barnet kanske 

finns där, men inte uppmärksammas och då är det ju svårt att veta om dom och att 

kunna göra någonting åt det om man inte känner till det” (Specialpedagog C). 

Specialpedagog F upplever även att om behovet inte kommer ifrån pedagogerna själva 

så är det svårt att få dem att inse betydelsen. Hen menar att ”det är inte högprioriterat”.   

 

Specialpedagog B och E uppger inga svårigheter i arbetet kring barn som i förskolan 

och skolan betraktas som tystlåtna och tillbakadragna direkt kopplade till deras 

yrkesuppdrag. Däremot poängterar specialpedagog B vikten av att arbeta mycket för att 

få dessa barn delaktiga i den sociala gemenskapen, vilket hen annars anser kan skapa 

svårigheter för barnet. Specialpedagog E påpekar att en svårighet i pedagogernas arbete 

kring barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna kan vara möjligheten att alltid 

finnas nära för att skapa trygghet.  

 

”Jag tror att pedagogerna vill, men sen så händer det nått…och då har 

du inte den kontakten med det tysta barnet. Det räcker att det bryts en 
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liten stund så försvinner den tryggheten då kanske som barnet behövde. 

Där är en svårighet”   

(Specialpedagog E). 

 

Specialpedagog D menar att den största svårigheten ligger i den kultur som råder i 

samhället och skolväsendet. Hen upplever att de flesta pedagogerna är extroverta, vilket 

genererar i svårigheter. ”Det är en extrovert kultur…Det är bara det snabba som 

räknas... Och det ska vara så tjoigt och stimmigt som möjligt” (Specialpedagog D).  

 

7.5.1 Analys  

I arbetet kring de barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna framhåller samtliga specialpedagoger på varierande sätt relationens 

betydelse. Liksom forskning inom området anser specialpedagogerna att relationerna är 

en av de faktorer som skapar möjligheter för alla barns likvärdiga möjligheter att lära 

och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Specialpedagogerna 

betonar pedagogernas uppdrag och ansvar att skapa gynnsamma och goda relationer 

med alla barn, vilket även tidigare forskning framhåller (Eriksson Bergström, 2013; 

Jenner, 2004; Lilja, 2013; Nordin-Hultman, 2006; Rökenes & Hanssen, 2006). Vidare 

framkommer i en del utav specialpedagogernas berättelser att pedagogerna kan behöva 

anstränga sig mer för att skapa dessa betydelsefulla relationer med barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna. Tolkat i relation till Rydell, Bohlin och Thorells 

(2005) studie kan detta ses vara viktigt att ytterligare belysa och vidare analysera. Deras 

studie visar att pedagoger upplever sina relationer med barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna som mindre nära än sina relationer med barn som betraktas som 

utåtagerande och utåtriktade. Tolkat utifrån vissa specialpedagogers meningar torde 

detta kunna peka på betydelsen av att pedagogerna mer aktivt behöver arbeta för att 

skapa dessa nära relationer med barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna.      

 

I intervjuerna med specialpedagogerna framställs pedagogernas förhållningssätt, 

bemötande, arbetssätt, förståelse, kunskap och kompetens kunna generera såväl 

möjligheter som svårigheter för barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. 

Även det specialpedagogiska uppdragets utformning och specialpedagogens synsätt och 

perspektivtagande anses kunna skapa möjligheter och/eller svårigheter. I relation till 

tidigare forskning och teorin kring mänsklig subjektivitet som intersubjektivt 

konstruerad visar specialpedagogernas berättelser på hur detta kan bidra till att skapa 

möjligheter och/eller svårigheter för barnets identitets- och självbildsutveckling 

(Månson, 2000; von Wright, 2000). I relation till detta kan även andra 

möjlighetsfaktorer som specialpedagogerna framhåller belysas så som samarbetet med 

barnets föräldrar och pedagogerna ute i verksamheterna. Tolkat utifrån von Wright 

(2000) är barnets subjektivitet föränderlig och i ständigt varande i alla de olika sociala 

kontexter som barnet ingår i. Genom att förespråka ett nära samarbete mellan människor 

som på olika sätt befinner sig i relationer tillsammans med barnet i olika sammanhang 

skulle ökade möjligheter kunna ges för förståelse för omgivningens påverkan på barnet. 

Således torde även detta kunna bidra till att öka möjligheterna för att eftersträva 
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förståelse utifrån en helhetsbild och tidig upptäckt av barns behov av stöd, vilket 

framhålls vara betydelsefullt i såväl litteratur som tidigare forskning. Ett oupptäckt 

och/eller oförstått behov av stöd kan leda till att barnet utvecklar psykisk ohälsa, vilket i 

sin tur kan generera minskade möjligheter för barnets lärande och utveckling (Ballespi, 

Jane & Riba, 2011; Coplan et al., 2010; Jacobsson & Nilsson, 2011; Paulus et al., 2014; 

Socialstyrelsen, 2010a).  

 

I specialpedagogernas beskrivningar av de svårigheter de upplever i relation till barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan framträder vissa 

skillnader. De specialpedagoger som uppger att de i sitt uppdrag ges möjlighet att i det 

förebyggande arbetet delta och observera ute i verksamheterna anger inga svårigheter 

direkt kopplade till det specialpedagogiska uppdraget. De lyfter istället svårigheter som 

barnet kan hamna i så som utanförskap och brist på trygghet till följd av att pedagogerna 

kanske inte alltid ges möjlighet att finnas nära barnet. Specialpedagogerna som 

huvudsakligen arbetar utifrån de ärenden som pedagogerna ute i verksamheterna lyfter 

uppger att svårigheten är om de inte får kännedom om barnen. De menar att det i deras 

uppdrag är en svårighet att ges möjlighet att arbeta för barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna om de inte vet om att dessa finns ute i verksamheterna. Detta skulle 

kunna indikera att specialpedagogerna i sitt uppdrag att arbeta för att utforma och 

utveckla verksamheter som kan möta alla barns olikheter påverkas utav de normer som 

råder. Dessa normer påverkar enligt tidigare studier hur pedagoger ute i verksamheterna 

ser på och särskiljer barn (Tideman et al., 2004). De olika normer och perspektiv som 

råder inom en verksamhet kan således tolkas skapa både möjligheter och/eller 

svårigheter i specialpedagogernas arbete i relation till de barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Då specialpedagogerna inte själva ges möjlighet att i 

tillräckligt stor omfattning delta och observera ute i verksamheterna i rent förebyggande 

syfte, utan framförallt kring specifika ärenden som lyfts utav pedagogerna i 

verksamheterna, kan de tolkas vara beroende av de normer som påverkar vilka barn 

pedagogerna i slutändan på något sätt kommer att särskilja.  

 

Liksom Besic (2014) talar specialpedagog D om hur normer i den kultur som råder i 

samhället kommer att påverka synen på barn som i förskolan och skolan betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Specialpedagog D framhåller detta som den största 

svårigheten i arbetet i relation till de barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna i skolväsendets verksamheter. Hen poängterar, på liknande sätt som 

Besic (2014), att det i dagens samhälle och skola är den extroverta personligheten som 

ses som mest önskvärd. I relation till von Wrights (2000) förklaring av den mänskliga 

subjektiviteten som intersubjektivt konstruerad framträder de svårigheter dessa normer 

kan bidra till att skapa för barnets syn på och upplevelse av sig själv i skolväsendets 

verksamheter. Då de normer som råder utgår ifrån det extroverta kan barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna ges minskade förutsättningar och möjligheter för att 

utveckla en positiv självbild. Tolkat i relation till specialpedagog D och tidigare 

forskning framkommer således betydelsen av medvetenhet kring de normer som på 

olika sätt påverkar och skapar varierande förutsättningar för alla barns likvärdiga 

möjligheter att lära och utvecklas på ett för dem gynnsamt sätt i skolväsendets 
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verksamheter. I relation till ett socialpsykologiskt perspektiv, där normalitet och 

avvikelse ses som relationella processer, framkommer än mer betydelsen av förståelsen 

för de normer som på olika nivåer på varierande sätt i slutändan påverkar det 

individuella barnet. Om ett barn tillräckligt ofta bemöts och uppfattas av omgivningen 

som avvikande kommer barnet till slut att se sig själv som en avvikare (Månson, 2010). 

Barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter 

skulle tillföljd av de kulturella och samhälleliga normer som råder kring det extroverta 

och det introverta således kunna komma att betrakta sig själva som avvikande i 

förskolan och skolan. Barnen behöver enligt Specialpedagog D känna att de är 

accepterade och respekterade så som de är i olika sammanhang. Det specialpedagogiska 

dilemmat tycks här framträda då alla barn samtidigt har rättighet att ges det stöd de är i 

behov av för att lära och utvecklas så långt som möjligt.       

 

7.6 Gynnsamma arbets- och förhållningssätt 

Samtliga specialpedagoger beskriver arbets- och förhållningssätt som de på något sätt 

anser ökar möjligheterna för barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i 

förskolan och skolan. Klimatet i verksamheten är en faktor som alla specialpedagoger 

på något sätt berör. Det behövs ett tillåtande och tryggt klimat på förskolan/skolan. 

Även den fysiska miljön berörs, liksom betydelsen av att ha en tydlig struktur. Samtliga 

specialpedagoger framhåller relationen som den kanske mest avgörande faktorn för barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Pedagogerna behöver ha ett lyhört och 

nära förhållningssätt, vara positiva och uppmuntrande, nyfikna på barnets intressen, 

hysa positiva förväntningar, samt ha en förmåga att se och uppmärksamma alla barn.  

 

”Vår uppfattning om en person påverkar hur vi bemöter honom eller 

henne. Tänker vi att det här barnet är blygt så påverkar det vårat 

bemötande också. Och det ska det ju, till viss del. För man måste ju va 

öppen för att man är olika personligheter och att man bemöter olika 

människor olika, men det får inte bli att det hämmar” 

(Specialpedagog B). 

 

För att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna ska ges gynnsamma 

möjligheter till lärande, utveckling och socialisation utifrån sina förutsättningar och 

behov är samtliga specialpedagoger eniga om att pedagogerna behöver lära känna vem 

barnet är. En del framhåller betydelsen av att prata med barnet för att ta reda på hur 

barnet själv ser på sin situation och hur barnet själv skulle vilja ha det. Att lyfta barnets 

styrkor och att få barnet att uppleva sig som en tillgång i barngruppen är ytterligare en 

viktig faktor som specialpedagogerna på olika sätt belyser.  

 

Specialpedagogerna poängterar betydelsen av att dela barngrupperna i mindre 

gruppkonstellationer, samt att skapa mindre sammanhang. ”Det måste ju gynna, än om 

man ska försvinna i en mängd” (Specialpedagog B). De belyser även vikten av att se till 

gruppdynamiken och vilken gruppkonstellation som kan komma att gynna mest. Vidare 

menar specialpedagogerna att tecken som stöd, bildstöd och konkret material som 
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intresserar barnet kan vara bra att använda. Specialpedagogerna D och F betonar vikten 

av att tänka utanför boxen och att finna strategier som passar barnet. Enligt dem behövs 

ett bredare tänk och möjlighet att gå utanför ramarna.  

 

7.6.1 Analys  

Specialpedagogernas berättelser kring vilka gynnsamma arbets- och förhållningssätt de 

ser i arbetet kring barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna innehåller 

faktorer på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Även här poängteras 

relationens betydelse. De vuxnas bemötande och förhållningssätt betonas, liksom vikten 

av att hysa positiva förväntningar. Detta överensstämmer väl med tidigare forskning 

kring bemötandets, förhållningssättets och förväntningarnas betydelse (Jenner, 2004; 

Nordin-Hultman, 2006). Specialpedagogernas berättelser tyder på ett socialpsykologiskt 

perspektiv där barnets syn på och förståelse för sig själv och omvärlden anses utvecklas 

i relation med människor i omgivningen. Specialpedagogerna betonar betydelsen av att 

arbeta utifrån barnets styrkor, intressen, känslor och vilja. För att möjliggöra detta 

poängteras ett arbets- och förhållningssätt där möjlighet ges att lära känna vem barnet 

är. I relation till teorin kring mänsklig subjektivitet som intersubjektivt konstruerad 

innebär detta inte att pedagogen en gång för alla kan lära känna vem barnet är, utan att 

detta behöver vara en ständigt pågående process (von Wright, 2000). 

Specialpedagogernas uppfattningar om behovet att skapa mindre sammanhang och 

mindre gruppkonstellationer i relation till de barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna skulle kunna ge ökade möjligheter för detta relationsskapande.   

 

Klimatet i verksamheten behöver, enligt specialpedagogerna, präglas av acceptans och 

trygghet. Även en tydlig struktur och arbete med tecken som stöd, bildstöd och för 

barnet intressant konkret material framlyfts som gynnsamt i arbetet med de barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Specialpedagogerna D och F poängterar 

även vikten av att se och tänka utanför boxen. De menar att verksamma inom förskolan 

och skolan behöver bredda sitt tänk och försöka finna strategier som passar och gynnar 

alla barn. I tidigare forskning har de pedagogiska verksamheternas homogenitet i sig 

setts vara en bidragande orsak till varför barn av olika anledningar betraktas falla 

utanför normaliteten (Nordin-Hultman, 2006). Specialpedagogernas betoning av ett 

arbetssätt- och förhållningssätt som innebär att utveckla mångfasetterade, snarare än 

homogena, verksamheter kan således ses utöka vad som anses falla innanför 

normalitetens ramar. För barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna skulle detta i sin tur kunna leda till mer gynnsamma förutsättningar att 

lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov.   

 

7.7 I de bästa utav världar 

Samtliga specialpedagoger berättar om önskningar kring hur det i de bästa utav världar 

skulle se ut i förskolans och skolans verksamhet i relation till de barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Deras önskningar berör på olika sätt möjligheterna att 

skapa gynnsamma relationer. Specialpedagog E och F önskar att alla barn i alla 

förskolor och skolor ska ha en nära och trygg relation med en vuxen inom 
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verksamheten. Denna vuxna skulle ha ett lyhört förhållningssätt och verkligen lära 

känna det individuella barnet.  

 

”Jag hade önskat att nån funktion – om det är en specialpedagog eller en 

klasslärare som har gått om tid det spelar inte så stor roll – men att man 

verkligen ges möjlighet att prata kring det här. Och inte då att ja du är 

så himla tyst utan då mer att göra nån sorts relationsbygge i samtalet för 

att hitta pusselbitarna till Vem är den här eleven? 

(Specialpedagog F).  

 

Specialpedagog A och E önskar att pedagogerna ute i verksamheterna skulle ges 

möjlighet att vara nära barnet och mer delaktiga i samspelet. Även specialpedagog B har 

önskemål som rör pedagogerna ute i verksamheterna. Hen skulle vilja ha mer personal 

och se ett mer språkinriktat arbetssätt. ”Man tänker språk från morgon till kväll – 

språkbadar barn”. Specialpedagog B anser även att ”i dom bästa utav världar finns det 

ingen som säger till ett barn negativt med namnet och det finns inga trötta pedagoger 

som tappar humöret”. Hen tillägger att pedagoger ute i skolväsendets verksamheter 

idag gör så gott de kan, men att det är väldigt pressat inom verksamheterna. 

Specialpedagog F lyfter en annan aspekt kring pedagogrollen. Hen önskar att 

pedagogerna i arbetslagen mer lyfter barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna och tillsammans reflektera kring ”hur gör vi på gruppnivå?”. Även 

överlämningen från en verksamhet till en annan anser specialpedagog F skulle vara 

välfungerande i de bästa utav världar. Detta för att skapa trygghet för barnen.   

 

För att öka möjligheterna för att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna ska 

uppmärksammas mer i de pedagogiska verksamheterna önskar specialpedagogerna A, B 

och C minskade barngrupper och mer strukturerad uppdelning utav barngrupperna i 

mindre gruppkonstellationer. I de bästa utav världar önskar specialpedagogerna B, C 

och D gynnsamma och anpassade lärmiljöer. För specialpedagog D betyder detta en 

begränsning utav intryck, medan det för specialpedagog B innebär lokaler som är 

anpassade för att möjliggöra uppdelandet av barngruppen. Specialpedagog C önskar 

mer ekonomiska resurser för att kunna förändra i lärmiljöerna och köpa in mer 

stimulerande material utifrån olika barns intressen, förutsättningar och behov.  

 

”Man kan köpa in mer material kring nånting som kanske inspirerar och 

hjälper barnet igång med att kunna våga ta för sig…Någonting som man 

vet att barnet är intresserad av och då ha möjlighet att köpa in material 

kring det och bygga en egen liten värld kring det för att stimulera 

barnen…Det går ju stimulera barn på olika sätt tänker jag och det tycker 

jag är viktigt att kunna göra” 

(Specialpedagog C).         

 

I de bästa utav världar råder, enligt specialpedagog D, inkludering. ”Att man ska va som 

man är och respektera alla” (Specialpedagog D). Vidare menar hen att alla ska kunna 

inkluderas i verksamheterna utifrån sina förutsättningar och behov, samt att klimatet ska 
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vara tillåtande. ”Man ska se varandras styrkor och acceptera att man inte klarar 

samma saker – att man klarar olika saker” (Specialpedagog D). Hen poängterar dock 

att samhället idag inte är sådant. Även specialpedagog B ger uttryck för att 

önskningarna är just önskningar om något som i dagsläget inte råder/finns ute 

skolväsendets verksamheter.  

 

”Det finns ju mycket att önska såklart, men verkligheten ser ju inte riktigt 

ut så” 

(Specialpedagog B). 

 

7.7.1 Analys  

Då specialpedagogerna fritt fick önska hur det i de bästa utav världar skulle se ut kring 

de barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

framkommer återigen betydelsen av relationer. Möjligheten att vara mer nära och 

delaktig och att verkligen lära känna vem barnet är poängteras på varierande sätt. Alla 

barn i skolväsendets verksamheter anses gynnas av nära, tillitsfulla och trygga 

relationer. Det efterfrågas mer resurser till förskolan och skolan. Dels för att kunna 

minska barngrupperna och öka personaltätheten, men även för att kunna köpa in mer 

anpassat material och utveckla bättre anpassade lärmiljöer. Specialpedagogerna önskar 

ett arbets- och förhållningssätt som bättre gynnar barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna, samt möjliggör att dessa barn uppmärksammas och synliggörs i högre 

utsträckning. Inkluderande verksamheter präglade av trygghet och acceptans önskas, där 

alla barns bästa skapar välmående hos alla. Specialpedagogernas önskningar kan tolkas 

indikera utvecklingsmöjligheter i relation till barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna. Även om det under denna fråga inte direkt berördes så framkommer i 

denna studie även en önskan om att som specialpedagog ges möjlighet att i större 

utsträckning kunna delta och observera i det förebyggande arbetet. Att ges möjlighet att 

sätta ord på sina önskningar, bidrar även till en möjlighet att starta en reflektion kring 

vad som kan utvecklas. Önskningar är önskningar, men kan ibland också leda till att 

möjligheter skapas. Specialpedagogernas önskningar kan tolkas präglas utav deras 

gemensamma uppdrag – att arbeta för alla barns likvärdiga möjligheter att lära och 

utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov.  

 

7.8 Sammanfattning 

Specialpedagogernas syn på barn som i förskolans och skolans verksamhet betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna präglas av det faktum att alla barn är olika. De 

poängterar betydelsen av att skapa gynnsamma relationer med alla barn i 

verksamheterna och att lära känna vem barnet är. Faktorer på såväl individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå belyses i relation till varför ett barn kan komma att 

betraktas som tystlåtet och tillbakadraget i förskolan och skolan. Förståelse, lyhördhet, 

närhet, trygghet och kunskap behövs för att öka möjligheterna för barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter.  
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Även behovet av stöd i förskolans och skolans verksamhet hos barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna upplevs utav specialpedagogerna variera utifrån att alla barn 

är olika. Det som poängteras vara viktigast är barnets välmående och barnets bästa. De 

tycks eniga om att dessa barn behöver stöd liksom många andra, men vad detta stöd 

innebär kan skilja ifrån barn till barn. En del utav specialpedagogerna beskriver att barn 

som uppfattas som tystlåtna och tillbakadragna behöver stöd för att våga och vilja ta för 

sig mer i de pedagogiska verksamheterna. De anser att barnen behöver ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att tala i grupp och att delta aktivt i aktiviteter tillsammans med 

andra människor. Pedagogerna behöver göra anpassningar i verksamheten och i sitt 

förhållningssätt för att möjliggöra detta. Även de andra specialpedagogerna anser att 

verksamheten och pedagogerna behöver anpassa sig för att möta barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna. De poängterar betydelsen av att låta barnet vara 

tystlåtet och tillbakadraget om barnet så önskar och att istället förändra förskolan och 

skolans arbetssätt, bemötande och förhållningssätt. Barnen betraktas vara i behov av 

stöd i form av en vuxen med förståelse för vad barnets tystlåtenhet och 

tillbakadragenhet innebär för barnet själv, för att sedan utifrån detta kunna göra 

anpassningar för att gynna barnet.  

 

Samtliga specialpedagoger anser att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

uppmärksammas i allt för liten utsträckning i förskolan och skolan. Dessa barn syns, 

hörs och märks inte ute i verksamheterna. De tar ingen plats och påkallar inte själva 

uppmärksamheten, vilket kan bidra till att de riskerar att försvinna i mängden. Många 

utav de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna upplevs lugna och fina att 

ha i en barngrupp. Detta tror specialpedagogerna är en utav anledningarna till att de 

sällan lyfts fram tillsammans med dem som specialpedagoger. De upplever att 

pedagogernas fokus ute i verksamheterna framförallt riktas mot de barn som betraktas 

som utåtagerande, som hörs, syns och märks. Anledningen till att dessa barn tycks 

prioriteras är, enligt specialpedagogerna, för att de upplevs störa verksamheten och 

således även påverka de andra barnen på ett icke önskvärt sätt.  

 

Möjligheterna att i det förebyggande arbetet kunna observera och delta ute i 

verksamheterna anses vara en betydelsefull faktor för huruvida specialpedagogerna i 

deras uppdrag ska kunna arbeta för att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna ska ges likvärdiga möjligheter att lära, utvecklas och socialiseras utifrån 

sina individuella förutsättningar och behov. Genom detta ges specialpedagogerna 

möjlighet att se, uppmärksamma och fråga efter det som pedagogerna kanske inte själva 

har tänkt på. Men det är enbart två utav de sex specialpedagogerna i denna studie som 

uppger sig ha möjlighet att arbeta så pass mycket förebyggande som de själva önskar. 

De ser det som en stor möjlighet att kunna närvara ute i verksamheten för att observera, 

uppmärksamma och ställa frågor till pedagogerna kring de barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. Möjligheten att delta och observera ute i verksamheten 

generar även ökade möjligheter att i handledningen med pedagogerna kunna lyfta barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Tillsammans ges då möjlighet att 

reflektera och diskutera faktorer som kan gynna dessa barn. De andra 

specialpedagogerna beskriver hur de framförallt arbetar kring de ärenden som 



  
 

57 

inkommer från pedagogerna ute i verksamheterna och det tycks vara ovanligt att 

pedagogerna lyfter barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Detta upplever 

specialpedagogerna som en svårighet, då de inte ges kännedom om dessa barn om inte 

pedagogerna ute i verksamheten uppmärksammar dem. De betonar svårigheten att 

arbeta för att dessa barn ska ges det stöd de behöver om de inte vet om att behovet av 

stöd finns. En möjlighet de uppger sig ha är dock att själva sätta på sig de glasögonen 

när de i andra ärenden deltar i verksamheten och att mer fråga efter barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna. Även de tillfällen där samtliga barn i en barngrupp 

lyfts belyses utav specialpedagogerna som en möjlighet att uppmärksamma barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Det gäller dock att då som specialpedagog 

vara lyhörd för vad pedagogerna berättar om ett barn och vad de inte berättar.   

 

Alla barn ska i förskolan och skolan ges likvärdiga möjligheter att utvecklas, lära och 

socialiseras utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Alla barn innebär att 

detta också gäller barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. För att öka 

möjligheterna för dessa barn anser specialpedagogerna att det således är avgörande 

huruvida barnen uppmärksammas, blir sedda och lär kännas. Relationens betydelse och 

faktorer som påverkar möjligheterna att skapa denna ses således som en avgörande 

faktor. Mindre barngrupper, stimulerande lärmiljöer som möjliggör uppdelandet av 

barngruppen i mindre gruppkonstellationer, ett tillåtande och tryggt klimat, kunskap och 

kompetens hos pedagogerna, samverkan med föräldrarna, samt en vilja att se, möta och 

lära känna varje unikt barn efterfrågas av specialpedagogerna i arbetet kring barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan.  

 

8 Diskussion 

Detta kapitel innehåller en metoddiskussion där denna studies använda metod kritiskt 

diskuteras. Därpå följer en diskussion kring vad som framkommit i denna studie, varpå 

specialpedagogiska implikationer presenteras. Till slut ges, utifrån vad som framkommit 

i denna studie, förslag på vidare forskning inom området.  

 

8.1 Metoddiskussion  

I denna studie är syftet att belysa specialpedagogernas syn på barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan. För att möjliggöra detta har en viss 

form av beskrivande benämning behövts som skulle kunna uppfattas vara 

kategoriserande. Detta har dock eftersträvats att undvikas så långt som möjligt. Alla 

former av samtal kring andra människor kan tolkas innehålla olika och varierande 

former utav beskrivande benämningar. I denna studie har detta således skett med 

ambitionen att göra gott och förhoppningar om att detta ska kunna generera i ökade 

möjligheter för barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets 

verksamheter. Användandet av begreppet ”barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna” bör ses som en strävan att synliggöra ett relationellt perspektivtagande i 

relation till ett socialpsykologiskt perspektiv och mänsklig subjektivitet som 

intersubjektivt konstruerad. Ordet ”betraktas” innebär att dessa barn inte har definierats 
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som tystlåtna och tillbakadragna, utan upplevts på detta sätt utav en annan människa. 

Genom att ha använt detta begrepp har en strävan funnits för att öka förståelsen för att 

barnet inte en gång för alla går att definiera som tystlåten och tillbakadragen, utan 

barnet kan upplevas på varierande sätt i olika sammanhang, kontexter och relationer. 

Samtidigt är det viktigt att i detta sammanhang även poängtera att begreppet ”tystlåten 

och tillbakadragen” kan ha olika betydelse för olika människor. I kapitlet 

”Forskningsproblemet i sitt sammanhang” har jag således valt att belysa den mångfald 

av orsaker som i tidigare forskning framhållits kunna påverka att ett barn betraktas som 

tystlåtet och tillbakadraget. Detta skulle kunna vara en svaghet i detta arbete, då 

användandet av dessa begrepp medför en viss subjektivitet såväl ifrån min som läsarens 

sida. Jag har dock eftersträvat att förhålla mig så objektivt som möjligt och att redogöra 

studiens resultat på ett sakligt och tydligt sätt för att öka möjligheten att styrka och 

konfirmera att jag agerat i god tro.   

 

I denna studie har hermeneutiken använts för att genom tolkning försöka få en förståelse 

för specialpedagogernas syn på barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna. Ambitionen har varit att genom en kvalitativ ansats kunna bidra med 

en djupare kunskap och förståelse än om en kvantitativ ansats hade valts. I denna studie 

genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få en fördjupad bild av 

specialpedagogernas tankar, uppfattningar, erfarenheter och åsikter i relation till de barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i skolväsendets verksamheter. 

Upplevelsen är att denna metod gav goda möjligheter för att kunna belysa 

specialpedagogernas syn, tankar, upplevelser, erfarenheter och åsikter kring de barn 

som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan. Ett alternativ 

hade kunnat vara att istället genomföra fokusgruppsintervjuer med specialpedagogerna. 

Detta för att de tillsammans då kunnat reflektera och diskutera kring detta komplexa 

forskningsproblem. Dock hade inte samma möjlighet funnits att i en 

fokusgruppsituation söka djupare svar hos de enskilda specialpedagogerna, vilket 

möjliggjordes i den enskilda intervjun. Tack vare intervjuns semistrukturerade art gavs 

möjlighet att ställa följdfrågor i såväl fördjupande som förtydligande syfte. Denna 

metod gav således möjlighet till en djupare och mer omfattande förståelse för 

specialpedagogernas intervjusvar än vad som hade varit möjligt i exempelvis en 

enkätundersökning eller fokusgruppsintervju. Samtidigt medförde intervjuns 

semistrukturerade art skillnader i vilka områden som i de olika intervjuerna kom att 

diskuteras mer ingående. I efterhand väckte detta önskningar om att få möjlighet att 

diskutera en del områden mer djupgående med vissa specialpedagoger, vilket på grund 

av tidsbrist dock inte var en möjlighet i denna studie. Även vissa förtydligande frågor 

hade behövts ställas för att få en djupare förståelse för innebörden i en del utav 

specialpedagogernas svar. Det skulle kunna vara så att en pilotundersökning genomförd 

med för mig okända specialpedagoger hade resulterat i en ökad förberedelse för vilka 

frågor som krävde mer omfattande följdfrågor av förtydligande och fördjupande art. 

Samtidigt upplevdes pilotundersökningen ge goda möjligheter till gemensam kritisk 

reflektion kring intervjufrågorna till följd av att intervjupersonerna sedan tidigare var 

kända utav mig. Samtidigt är alla intervjuer unika, då de äger rum i skilda sammanhang 
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och kontexter med olika människor. Således går bara att sia om huruvida ett annat 

genomförande av pilotundersökningen hade kommit att påverka denna studies resultat.   

 

Efter kritisk granskning av intervjuguiden i relation till upplevelsen av intervjuerna, 

samt denna studies insamlade empiriska material, framträder vissa frågors likartade 

formuleringar. I en del intervjuer upplevdes detta som en repetition, medan det i andra 

intervjuer snarare blev en möjlighet till fördjupning kring området. Frågan kring vilka 

möjligheter och svårigheter specialpedagogerna upplevde i sitt arbete i relation till de 

barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna hade förmodligen tjänat på att delas 

upp i två olika frågor. Detta skedde dock relativt naturligt i själva intervjusituationerna. 

Frågan om hur specialpedagogen ser på tystlåtna och tillbakadragna barns behov av stöd 

i förskolans/skolans verksamhet skulle kunna tolkas som att jag redan i förväg hade 

avgjort att specialpedagogen ansåg att dessa barn har behov av stöd. Detta var inte min 

avsikt. Istället hade frågan kunnat ställas som en ja och nej fråga med efterföljande 

följdfråga. ”Anser du att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna är i behov 

av stöd i förskolans/skolans verksamhet. Om ja – skulle du vilja beskriva hur detta 

behov av stöd skulle kunna se ut? Om nej – skulle du vilja beskriva varför du inte anser 

att de är i behov av stöd?” Huruvida dessa omformuleringar hade påverkat resultatet är 

dock svårt att veta. Den inledande frågan kring det specialpedagogiska uppdraget visade 

sig vara en för denna studie betydelsefull fråga. Syftet att ges möjlighet till ökad 

förståelse genom en inblick i villkoren och förutsättningarna för specialpedagogernas 

arbete bidrog till intressant och relevant information. I resultatet framträdde hur 

variationen i det specialpedagogiska uppdraget kom att skapa såväl möjligheter som 

hinder för specialpedagogerna i deras arbete i relation till barn som betraktas som 

tystlåtna och tillbakadragna. En viktig lärdom som kunde gått oupptäckt förbi om denna 

fråga inte inledningsvis ställts.    

 

Svagheten med studiens val av metod för datainsamling skulle kunna vara omfattningen 

av data som gets möjlighet att samla in. Genom att istället ha genomfört en 

enkätundersökning hade ett större urval kunnat göras, vilket i sin tur hade kunnat 

generera i ett bredare resultat. Å andra sidan hade inte möjlighet funnits att ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse och inblick i intervjupersonernas svar. En 

annan svaghet med de metodologiska övervägandena skulle kunna vara påverkan av 

eventuella intervjueffekter, halo-effekter och centraltendenser (Hultén, Hultman & 

Eriksson, 2007). Detta är dock något som noggrant har beaktas i urvalsprocessen, samt 

reflekterats vidare kring i analysen av studiens resultat och diskussion. Studien 

genomfördes inte med för mig kända specialpedagoger, vilket torde ha minskat risken 

för halo-effekten avsevärt. Intervjueffekter är ofrånkomligt vid mellanmänskliga möten, 

men eftersträvan att inta en mer objektiv och lyssnande inställning under intervjuerna 

torde dock ha kunnat bidra till mindre påverkan på specialpedagogernas svar. 

Eventuella centraltendenser blev mindre tydliga då möjlighet gavs att i intervjuerna 

reflektera och diskutera kring forskningsproblemet på ett mer generellt plan. Även 

frågan kring hur det skulle vara ”i de bästa utav världar” gav ökade möjligheter att få 

svar som inte tydligt präglades av eventuella centraltendenser.   
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Om möjlighet hade funnits inom tidsramarna för denna studie hade jag önskat kunna 

genomföra en fördjupande återkopplande intervju med specialpedagogerna. Detta tror 

jag hade kunnat resultera i ännu djupare och reflekterad information som i sin tur skulle 

kunna generera i en ökad förståelse och ge en mer omfattande blid. Det hade även varit 

önskvärt att efter intervjuerna kunna genomföra fokusgrupper med specialpedagogerna 

för att dessa skulle ges möjlighet att tillsammans reflektera och diskutera 

forskningsproblemet. Min uppfattning är att detta hade gett specialpedagogerna mycket, 

då jag upplevde att detta var ett område som de gärna diskuterat mer kring. Genom att 

genomföra fokusgrupper kunde en viss form av kollegialt lärande ha skett, vilket för 

specialpedagogernas del hade kunnat bidra med mer möjligheter än vad enbart en 

intervju gjorde. Min förhoppning är dock att de upplevde sin medverkan meningsfull, 

då jag inte kunnat genomföra denna studie utan deras deltagande. Ambitionen med detta 

arbete är att det ska generera ökade möjligheter för barn som i förskolan och skolan 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna, vilket specialpedagogernas medverkan 

skapar förutsättningar för att möjliggöra.          

    

8.2 Resultatdiskussion  

Barnkonventionen fastlår alla barns lika värde och rättigheter, samt att beslut som på 

något sätt berör barn ska fattas utifrån barnets bästa (Unicef, 2009). Enligt de lagar och 

läroplaner som styr det svenska skolväsendet ska alla barn ges likvärdiga möjligheter att 

lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar och 

behov (SFS 2010:800; Skolverket 2010; Skolverket 2011). Tolkat utifrån dessa är det 

förskolan och skolan som ska utvecklas och anpassas för att kunna möta olikheterna hos 

alla barn, inte barnen som ska förändras för att kunna passa in i skolväsendets 

verksamheter. Specialpedagogen kan utifrån examensförordningen anses vara en av de 

yrkesprofessioner som skall arbeta för att öka möjligheterna för detta (SFS 2007:638). I 

denna studie framkommer att specialpedagogerna ser det som sitt uppdrag att arbeta för 

alla barns likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina förutsättningar 

och behov. Specialpedagogerna framhåller sitt ökade ansvar för de barn som på något 

sätt kan betraktas vara i behov av stöd. Det är barnets bästa och barnets välmående som 

poängteras vara viktigast. Vad detta innebär tycks dock präglas av en viss skillnad 

beroende på perspektiv och synsätt. Rådande normers betydelse för synen på vad som är 

barnets bästa och vad som skapar välmående för barn framkommer i denna studie. 

Specialpedagogerna poängterar att alla barn är olika, vilket även torde innebära 

skillnader i vad som är barnets bästa och vad som skapar välmående för barnet. 

Samtliga specialpedagoger framhåller relationens betydelse för att uppmärksamma och 

skapa en förståelse för vad som kan tolkas vara bäst för barnet som betraktas som 

tystlåtet och tillbakadraget i förskolan och skolan. Relationer framhålls öka 

möjligheterna för att lära känna vem barnet är, vilket i relation till ett socialpsykologiskt 

perspektiv skulle kunna ses som en avgörande faktor för att i skolväsendets 

verksamheter kunna arbeta utifrån barnets bästa. I denna studie framkommer dock att 

variationer i specialpedagogernas uppdrag genererar i skilda förutsättningar och 

påverkar deras möjligheter att möta alla barn som en vem. Betydelsen av att i det 

förebyggande arbetet ges möjlighet att delta och observera ute i verksamheterna för att 
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kunna uppmärksamma alla barn framträder. Denna studies resultat kan sägas visa att 

specialpedagogernas möjligheter att arbeta för alla barn påverkas av hur deras uppdrag 

ser ut.  

 

I denna studie framkommer den komplexitet och variation i det specialpedgogiska 

uppdraget som tidigare forskning pekat på (Tideman et al., 2004). Även om 

specialpedagogernas huvudsakliga uppdrag är detsamma ser utformningen och 

utförandet av det specialpedagogiska uppdraget olika ut. Specialpedagogernas 

möjligheter att arbeta präglas av organisatoriska faktorer, liksom rådande normer, 

värderingar och förväntningar kring det specialpedagogiska uppdraget. Detta bidrar i sin 

tur till att skapa möjligheter och/eller hinder i det specialpedagogiska arbetet. 

Möjligheter och hinder som således även kommer att påverka barnen ute i 

verksamheterna. Denna studie visar på betydelsen av att som specialpedagog ges 

möjlighet att i det förebyggande arbetet delta och observera ute i verksamheterna. Detta 

anses bidra med ökade chanser att uppmärksamma alla barn, men framförallt de barn 

som inte syns, hörs eller märks i de pedagogiska verksamheterna. Barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna lyfts sällan fram till specialpedagogerna utav 

pedagogerna ute i verksamheterna. För de specialpedagoger som framförallt arbetar på 

uppdrag ifrån pedagogerna innebär detta svårigheter då dessa barn inte kommer till 

deras kännedom. Om specialpedagogerna inte känner till barnen upplever de att det är 

svårt att arbeta för dem. En slutsats i denna studie är således att specialpedagogen ges 

ökade möjligheter att arbeta för alla barn genom det förebyggande arbetet i form av 

deltagande och observerande ute i verksamheterna. För barn som betraktas som tystlåtna 

och tillbakadragna i förskolan och skolan kan detta resultera i ökade chanser att 

uppmärksammas och således ges likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas utifrån 

sina individuella förutsättningar och behov.    

 

Liksom belysts i tidigare forskning framträder i denna studie ett specialpedagogiskt 

dilemma. Ett dilemma som tycks präglas av rådande perspektiv och normer. 

Specialpedagogiken ska värna om alla barn, samtidigt som den i detta arbete även 

särskiljer barn. I arbetet med att utveckla verksamheter som kan möta alla barns 

olikheter, behöver på något sätt dessa olikheter uppmärksammas. Skolväsendets 

verksamheter har i tidigare forskning (Hjörne & Säljö, 2013) framskrivits vara 

normerande, vilket i relation till denna studie blir betydelsefullt att belysa. I 

specialpedagogernas berättelser framträder, liksom i tidigare studier och rapporter, att 

barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna och tillbakadragna riskerar att 

inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning (Myndigheten för skolutveckling, 

2005; Paulus et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010a; Socialstyrelsen, 2010b; Svirsky & 

Thulin, 2011). Denna studie visar att en utav orsakerna till detta kan vara att dessa barn 

inte tydligt syns, hörs och märks i skolväsendets verksamheter. Det skulle således kunna 

vara så att dessa barn inte anses falla utanför normalitetens ram och därför inte heller 

upplevs vara i behov av stöd. Å andra sidan skulle det kunna vara så att barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna på något sätt upplevs avvika från 

normaliteten, fast inte på ett icke önskvärt sätt. Liksom tidigare studier finns även i 

denna studie indikationer på att dessa barn upplevs ”lugna och fina att ha i en grupp”, 
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vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till varför de inte tycks uppmärksammas 

tillräckligt. Samtidigt visar denna studie, liksom tidigare forskning, att de normer som 

råder kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet kan bidra till att barn utan djupare 

förståelse och/eller på felaktig grund definieras som blyga. Detta tycks i sin tur kunna 

leda till att en djupare förståelse för barnet inte eftersträvas, vilket kan bidra till att 

barnet inte heller betraktas vara i behov av stöd. Tolkat i relation till Pallas (2011) 

studie framträder även i detta arbete en upplevd risk för att fixerade normer inom 

skolväsendets verksamheter ska komma att öka kategoriseringen av barn. Detta skulle i 

sådana fall kunna medföra att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna även 

fortsättningsvis kan riskera att inte uppmärksammas i förskolan och skolan. Med detta 

arbete önskar jag således genom belysandet av detta bidra med information som väcker 

tankar och funderingar kring de normer och perspektiv som råder. Denna studies 

utgångspunkt och slutsats är att inga barn borde riskera att glömmas bort eller förvinna i 

mängden i förskolan och skolan. Därför behöver barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna uppmärksammas mer.   

 

Forskning inom området tycks entydig om vikten av tidig upptäckt, förståelse, insats 

och stöd till barn som av olika anledningar kan vara i behov utav detta (Ballespi, Jane & 

Riba, 2011; Coplan et al., 2010; Paulus et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010a). Orsakerna 

till varför ett barn kan komma att betraktas som tystlåtet och tillbakadraget har genom 

tidigare forskning och denna studie visat sig kunna vara många (Besic, 2014; Hedström, 

2015; Socialstyrelsen, 2010a; Socialstyrelsen, 2010b; Socialstyrelsen, 2010c; Paulus et 

al., 2014; Svirsky & Thulin, 2011). Barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

i skolväsendets verksamheter kan således vara i behov av stöd utav flera olika 

anledningar. Dessa barn behöver uppmärksammas för barnens bästa och välmående. Ett 

oupptäckt stödbehov kan komma att resultera i utvecklandet av psykisk och/eller fysisk 

ohälsa hos barnet, vilket i sin tur kan leda till minskade möjligheter till lärande och 

utveckling. Specialpedagogerna i denna studie, liksom tidigare forskning 

(Socialstyrelsen, 2010c), pekar även på vikten av att uppmärksamma barn som av olika 

anledningar kan fara illa. Risken ökar för att barn som far illa inte får det stöd de 

behöver om barnet inte uppmärksammas och lär kännas i tillräckligt stor utsträckning i 

de pedagogiska verksamheterna. Det är således, för alla barns bästa, betydelsefullt att 

uppmärksamma och möta alla barn i förskolan och skolan som en vem.    

 

8.3 Specialpedagogiska implikationer 

I denna studie framkommer betydelsen av specialpedagogens arbete för att utveckla och 

utforma verksamheter utifrån alla barns varierande förutsättningar och behov. 

Specialpedagogens roll är viktig i relation till de barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna i förskolan och skolan. Dessa barn behöver uppmärksammas och 

synliggöras i verksamheterna, vilket specialpedagogens arbete kan bidra till att göra. 

Detta arbete behöver ske på såväl organisations- grupp- och individnivå. Genom att ges 

möjlighet att delta och observera i verksamheterna kan specialpedagogen möta alla barn 

som en vem i mellanmänskliga möten, samtidigt som möjligheten att uppmärksamma 

och synliggöra de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna ökar. 
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Specialpedagogens möjligheter att se och uppmärksamma det som pedagogerna kanske 

inte har tänkt på ökar i och med det egna deltagandet och observerandet i förebyggande 

syfte i förskolan och skolan.  

 

Denna studie visar på vikten av att som specialpedagog ”sätta på sig dom glasögonen” 

och att aktivt arbeta med att fråga efter dessa barn. Genom handledning kan 

specialpedagogen bidra till att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna 

uppmärksammas mer. Via olika typer av handledningstillfällen kan diskussion och 

reflektion uppstå kring hur verksamheterna kan anpassas för att ge dessa barn ökade 

möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina förutsättningar och behov. 

Specialpedagogen behöver lyfta den betydelsefulla relationen och arbeta för att öka 

möjligheterna för skapandet av gynnsamma relationer i verksamheterna. Vidare bör 

specialpedagogen även arbeta aktivt för att tillsammans med pedagogerna tänka bredare 

och utanför ramarna för att finna strategier, arbetssätt, förhållningssätt och bemötande 

som gynnar barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. 

  

I denna studie framkommer att specialpedagogen på organisationsnivå har en 

betydelsefull roll i arbetet med att skapa och värna om ett tryggt, tillåtande och 

harmoniskt klimat i förskolan och skolan. I detta arbete är det även viktigt att som 

specialpedagog arbeta för att synliggöra och medvetandegöra de olika normer som råder 

och påverkar arbetet i skolväsendets verksamheter. Specialpedagogen kan ha en 

betydelsefull roll för att öka förståelsen och kunskapen ute i verksamheterna i relation 

till de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Detta har i denna studie, 

liksom i tidigare forskning, visat sig vara betydelsefullt för att dessa barn ska ges 

likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

individuella förutsättningar och behov i förskolan och skolan.  

 

8.4 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolans och 

skolans verksamhet lyfts fram i relation till ett specialpedagogiskt perspektiv. Intervjuer 

har genomförts med specialpedagoger verksamma inom förskolan och skolan för att få 

en bild av deras syn på barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i 

skolväsendets verksamheter, samt deras behov av stöd. Liksom tidigare studier inom 

forskningsområdet visar även denna studie på betydelsen av att uppmärksamma och 

synliggöra dessa barn i större utsträckning, då de anses få för lite stöd i skolväsendets 

verksamheter. För att öka möjligheterna för alla barns rätt till likvärdiga möjligheter att 

lära, utvecklas och socialiseras utifrån sina förutsättningar och behov i förskolan och 

skolan behövs således vidare forskning på området. I denna studie framkommer 

skillnader i specialpedagogernas möjligheter att i det förebyggande arbetet delta och 

observera ute i verksamheterna. Detta tycks i sin tur bidra till varierande möjligheter i 

arbetet kring de barn som i förskolan och skolan betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna. Ytterligare forskning kring vilka möjligheter och/eller svårigheter 

utformningen av det specialpedagogiska uppdraget medför i relation till barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna är således mycket relevant att utföra.  
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I denna studie, liksom i tidigare forskning, framkommer ett behov av vidare forskning 

kring ångestsyndrom, oro, depression och Behavioral Inhibition hos barn i de tidiga 

åldrarna för att öka kunskapen ute i verksamheterna. Enligt tidigare forskning inom 

området är detta ofta oupptäckt och/eller förbisett, vilket kan leda till psykisk ohälsa hos 

barnet. I denna studie var det ingen utav specialpedagogerna som nämnde detta, vilket 

skulle kunna vara ett tecken på att området behöver belysas mer. Att ångest, oro, 

depression och Behavioral Inhibition sällan uppmärksammas är enligt tidigare forskning 

beklagansvärt, då dessa barn anses behöva det allra mest. Ett oupptäckt och/eller 

oförstått behov av stöd kan i sin tur bidra till minskade möjligheter för barnets lärande 

och utveckling i skolväsendets verksamheter, varpå detta torde vara ett viktigt område 

att bedriva vidare forskning kring.  

 

Utifrån denna studies resultat kan framtida forskning av jämförande slag vara intressant. 

Studier kring hur det ser ut i skolväsendets olika verksamheter kring barn som betraktas 

som tystlåtna och tillbakadragna torde vara väsentliga att genomföra. Även studier som 

belyser olika yrkesprofessioners syn på barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna skulle kunna generera i betydelsefull kunskap. I denna studie belystes 

information som indikerar att vidare forskning kring samverkan runt de barn som 

betraktas som tystlåtna och tillbakadragna behövs. Även fortsatta studier kring de 

normer som råder i förskolan och skolan kring tystlåtenhet och tillbakadragenhet skulle 

kunna bidra med viktig information. I denna studie blev det tydligt hur barnets 

perspektiv behöver uppmärksammas, vilket visar på behovet av vidare forskning kring 

barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna ur barnens perspektiv. Tydligt 

framkommer behovet av vidare forskning inom området för att öka möjligheterna för 

barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragnas likvärdiga möjligheter att lära och 

utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov i skolväsendets verksamheter.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Linda Wisén och jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska nu skriva mitt självständiga arbete vars syfte är 

att lyfta fram specialpedagogers syn på de tystlåtna och tillbakadragna barnens behov av 

stöd i förskolan och skolan. Jag vill belysa hur specialpedagoger beskriver sitt arbete i 

relation till barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna, samt vilka möjligheter 

och/eller hinder de upplever i detta arbete.   

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring området, samt tagit del av debatter 

och inlägg kring ämnet i olika forum. Jag önskar nu få hjälp av er verksamma 

specialpedagoger för att kunna genomföra min studie.  

 

Jag önskar att du som verksam specialpedagog vill delge mig dina tankar, funderingar, 

synpunkter och upplevelser i en intervju. Intervjun kommer att vara av semistrukturerad 

art. Detta innebär att jag har förberett ett antal frågor, men att det är dina svar som 

kommer att styra följdfrågorna. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter. 

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet fastslagit. Detta 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du kan välja att avsäga dig ditt deltagande 

i studien. Uppgifter kring din medverkan kommer att behandlas så konfidentiellt som 

möjligt. För att ges ökad möjlighet att ge en rättvisande bild av det du delger mig under 

intervjun önskar jag få spela in denna. Det inspelade materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för oberörda och förstöras efter arbetets godkännande. Ditt bidrag kommer 

enbart att användas till mitt självständiga arbete.  

 

Min förhoppning är att detta arbete kan lyfta fram betydelsefull information som kan 

komma att öka möjligheterna för att barn som betraktas som tystlåtna och 

tillbakadragna ska ges likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt 

utifrån deras individuella förutsättningar och behov.   

 

Jag är väldigt tacksam för att du vill delta då dina tankar, erfarenheter, funderingar och 

kunskaper är mycket betydelsefulla för denna studie. Vid eventuella frågor eller 

funderingar är du välkommen att kontakta mig. Tack för att du ställer upp!  
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Margareta Ekberg 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Kan du beskriva vad ditt uppdrag som specialpedagog innebär? 

 

Upplever du att det finns barn som är tystlåtna och tillbakadragna i 

förskolans/skolans verksamhet?  

 

Hur vill du beskriva tystlåtna och tillbakadragna barn i förskolans/skolans 

verksamhet?  
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som tystlåtna och tillbakadragna?   
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önska att arbetet kring de tystlåtna och tillbakadragna barnen såg ut? 

 


