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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning om barn som har socioemotionella svårigheter. 

Forskningen berör olika faktorer som är betydelsefulla i arbetet med dessa barn så som miljö 

och förhållningssätt. Här presenterar vi även centrala begrepp för studien och 

styrdokumentens riktlinjer.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sina erfarenheter i 

arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter i förskolan.  

 

Vilka pedagogiska kunskaper har förskollärare för att möta barn med socioemotionella 

svårigheter på ett bra sätt i förskolan? 

 

Metod 
I studien har vi använt oss av kvalitativ metod och vi har använt öppen intervju som redskap. 

Vi har intervjuat åtta förskollärare, på fyra förskolor, i tre kommuner i Västra 

Götalandsregionen.  
 

Resultat 
Resultatet av vår studie visar på att förskollärarna betonar vikten av ett medvetet 

förhållningssätt, utformningen av verksamheten och betydelsen av reflektion. De uttryckte 

även att det finns behov av specialkompetens i arbetet med barn som har socioemotionella 

svårigheter.  
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Inledning 
 

Ett barn som kritiseras - lär sig fördöma  

Ett barn som får stryk - lär sig att slåss 

Ett barn som hånas - lär sig blyghet 

Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete 

Men ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende 

Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod 

Ett barn som får beröm - lär sig uppskatta 

Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa 

Ett barn som känner vänskap - lär sig vänlighet 

Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro 

Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i världen 

(Svedberg, 2007, s. 36) 

 

I många förskolor finns det barn som inte finner trygghet, ro eller sin plats i gruppen. 

Grupperna idag är stora och barnen blir allt fler och fler vilket gör förskollärarnas uppdrag 

desto mer krävande. Alla barn har rätt till att få sina behov tillgodosedda. Detta är 

förskollärarnas främsta men också största utmaning då det finns barn som kräver mer än andra 

för att få sina behov tillgodosedda. De här barnen har svårt att anpassa sig och svårt för att 

finna ord för den frustration detta betyder. Vissa av dessa barn väljer att slåss, skrika eller på 

andra sätt bli uppmärksammade. Andra barn väljer att dra sig undan och att inte delta i 

aktiviteter vilket leder till att många får svårt att skapa kontakter (Kinge, 2000). 

 

Vi har olika erfarenheter i hur förskollärare bemöter och behandlar barn som sticker ut ur 

mängden och trotsar de rådande traditionerna i förskolan. Vi upplever att bemötandet sällan 

varit rättvist mot de barn som sticker ut och att förskollärarna hanterat svåra situationer 

oreflekterat. Vi inser att det inte går att utforma en specifik handbok för alla barn, men det 

behövs underlag som utvecklar förståelse för och vägleder förskollärare i arbetet med 

utmanande barn. Detta är en av anledningarna till varför detta är ett viktigt 

undersökningsområde. Förskollärare ute på fältet behöver aktuell forskning om metoder för 

att kunna bemöta alla barns behov även de barn som försvårar uppdraget, nämligen barn med 

socioemotionella svårigheter.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sina erfarenheter i 

arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter i förskolan.  

 

Vilka pedagogiska kunskaper har förskollärare för att möta barn med socioemotionella 

svårigheter på ett bra sätt i förskolan? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för aktuell forskning om barn med socioemotionella svårigheter och 

förutsättningar för dem i förskoleverksamheten. Vi presenterar även vad läroplanen för 

förskolan säger om barns olika behov och hur förskolepersonal bör tillgodose dem i 

verksamheten.  

Databaser och sökord 
Vi har sökt vetenskapliga artiklar och litteratur i databaserna ”Eric” och ”Summon”. För att 

söka artiklar och litteratur utifrån vår syftesformulering använde vi oss av de engelska 

sökorden; social difficulties, behavior, problem toddlers, social problems och explosive child. 

När vi hittade artiklar relevanta för vår studie valde vi att använda ”Ulrichs” som är ett 

granskningsverktyg där en tidskrift eller artikel kan granskas i sin vetenskapliga giltighet. 
De svenska sökorden vi använde oss av var; problembarn

1
, barn med svårigheter och 

beteendeproblem.  

Läroplan för förskolan 
Det är förskolans uppdrag att erbjuda alla barn en miljö där barnen uppmanas till lek och 

lärande och där de utvecklas samt att ta till de åtgärder som krävs för att stödja de barn som 

behöver hjälp i sin utveckling. Förskolläraren har ytterligare ansvar i att se till så barnen 

skapar goda relationer och utvecklar sin sociala kompetens samt att barnen blir trygga i 

barngruppen. Det är förskolepersonalens ansvar att utforma miljöer och planera verksamheten 

utifrån förståelsen för barns olika sätt att lära, förstå och uttrycka sig. Personalen bör också ha 

en förståelse för att resurser i förskolan inte kan delas lika eftersom vissa barn behöver mer 

stöd (Lpfö, 98 rev. 2010).  

Begreppsbeskrivning 
Vi väljer att benämna begreppet ”sociala och emotionella problem” som socioemotionella 

svårigheter, eftersom begreppen har samma innebörd utifrån den forskning vi tar 

utgångspunkt ifrån. Vi beskriver även vad risk- och skyddsfaktorer innebär i arbetet med barn 

som har socioemotionella svårigheter, även dessa begrepp förklaras nedan.  

Socioemotionella svårigheter  
Emilie Kinge är förskollärare och specialpedagog och har studerat barn som har 

socioemotionella svårigheter. Hon beskriver att barn med sociala och emotionella svårigheter 

främst kämpar med sin kommunikativa förmåga, där av försvåras samspelet med andra barn 

och vuxna. Hon poängterar att de här barnen sällan lider av någon diagnos utan att det är barn 

som har svårt att hantera sina känslor och kontakten med andra (Kinge, 2000, s. 17). Eva 

Johannessen som i många år har forskat om barn med dessa svårigheter, beskriver begreppet 

med en rad olika faktorer som orsakar svårigheter. Begrepp som beskriver barn med 

socioemotionella svårigheter är, överenergiska, oroliga, koncentration- och 

uppmärksamhetsbrist, brist i sitt perspektivtagande, undandragande eller svårt med turtagning 

och förändring (Johannessen, 1997, s. 34-41).  

 

Ett barn med socioemotionella svårigheter kan vara på många olika sätt. De sätt som framhävs 

av litteraturen är oftast de barn med stereotypa drag så som provocerande barn eller 

utagerande barn. Detta gör att en grupp barn glöms bort, nämligen de barn som är raka 

                                                 
1
 Vi stötte på begreppet när vi sökte litteratur och använde då detta begrepp för att finna ytterligare litteratur om 

ämnet. Exempel på litteratur som detta begrepp förekommit i är Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2003). I 

problembarnens tid: förnuftets moraliska ordning. Stockholm: Carlsson 
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motsatsen, de som drar sig undan och som sällan gör väsen ifrån sig. Johannessen (1997, s. 

41) belyser vikten av att det ”tysta” barnet inte får försummas. Kinge (2000, s. 19) påpekar 

också betydelsen av att uppmärksamma de barn som har en tendens att dra sig undan. Hon 

menar att förskolepersonalen ofta engageras i de barn som tar plats och därför ser de inte barn 

som är tillbakadragna i samma utsträckning. 

Riskfaktor och skyddsfaktor 
Riskfaktor syftar till de faktorer i barnets omgivning som på något sätt bidrar till barnets 

svårigheter och/eller beteende. Detta kan vara faktorer som finns i barnets hemmiljö eller 

förskolemiljö. En skyddande faktor innebär en faktor som finns i barnets miljö som 

förebygger barnets svårigheter. Denna faktor kan bestå av en person eller utformningen av 

miljön som barnet vistas i (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). 

Tidigare forskning  

Riskfaktorer 
Det finns flera riskfaktorer som kan utlösa socioemotionella svårigheter. En stor riskfaktor är 

förskolan i sig eftersom förskolans organisation och förskollärarnas förhållningssätt kan 

orsaka svårigheterna hos barnet. Med detta menar Johannessen (1997, s. 38) att val av 

aktivitet eller miljöns utformning kan vara ointressant och ostimulerande för barnet. 

Resultatet av dessa faktorer gör att barnet kan upplevas som okoncentrerat, ofokuserat, oroligt 

eller stökigt i sitt beteende som resultat av miljön. Nordin-Hultman (2004, s.190) beskriver i 

sin avhandling att i dagens förskola arbetas det på ett sätt där barns likheter är ett fokus i 

formandet av verksamheten. Hon förklarar att synen på olikheter anses som en motgång 

istället för en tillgång i barngruppen. Konsekvensen av att förvänta sig att alla barn är lika 

leder till en exkluderande verksamhet då de som är annorlunda betraktas som avvikande. 

Johannesen (1997, s. 42) förklarar att barns olika beteendemönster kan vara ett resultat av 

samspelsproblem som uppstått i barnets tidigare möten och hur barnet blivit bemött i dessa. I 

förskolan kan förskollärare uppleva en maktlöshet i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter om denne saknar kunskap om riskfaktorer. 

 

Elisabeth Nordin-Hultman undersöker i sin avhandling den svenska förskolans pedagogiska 

miljö. Hon uttrycker en förvåning över den svenska förskolans miljö då den visat sig vara 

starkt reglerad i små utrymmen och med lite aktivitetsmöjligheter. Hon menar att materialets 

placering och rummens utformning är planerade på ett sätt som gör barnen maktlösa i sina 

försök att leka och starta aktiviteter, de är beroende av förskollärarens dirigering menar hon. 

Vidare beskriver hon att materialet är enfaldigt och att barnens delaktighet i verksamheten är 

närmast obefintlig (Nordin-Hultman, 2008, ss. 99-101). Miljön i förskolan är en betydelsefull 

faktor i hur barnen upplevs i verksamheten. Nordin-Hultman menar att en konsekvens av 

förskollärarens kontroll och utformning av miljön är att barnens olikheter inte får utrymme i 

verksamheten. Miljön formas på ett sätt där alla barn förväntas vara lika. Hon förklarar att 

miljön speglar barnets beteende, och är beteendet oönskat blir det ett problem. Men få 

förskollärare inser att miljön kan vara avgörande för barnets utveckling och beteendemönster 

(Nordin-Hultman, 2004, ss.189-191). Även Johannessen (1997, s. 38) belyser att miljöns 

utformning kan vara en av anledningarna till att ett barn kan upplevas som problematiskt. 

 

Som förskollärare är det viktigt att känna sig själv och sina brister för att upprätthålla ett gott 

förhållningssätt i arbetet med barn. Är en förskollärare sliten, trött eller överarbetad bör denne 

inte involvera sig i arbetet med socioemotionella barn. Det kan vara svårt för förskolläraren 

att förbise sina egna behov när denne mår dåligt eller är utmattad i sin yrkesroll. Barn med 

socioemotionella svårigheter behöver en trygg, stabil och empatisk person med tålamod att 
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sätta barnets behov i centrum för att förhindra att ett riskfyllt mönster utvecklar sig i 

relationen dem emellan (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007, ss. 131-135). Det är 

avgörande för förskollärares inställning till arbetet med barn att denne känner till sina styrkor 

och svagheter samt respekterar och reflekterar den maktposition som denne innehar (Öhman, 

2003, ss. 54-56).  

 

Öhman (2003, s.64) belyser även det faktum att förskolläraren måste behärska förmågan att 

leva sig in i barnets perspektiv för att förstå och tillgodose barnets behov vilket är en fråga om 

inställning och attityd. Johannessen (1997, s. 91) lyfter aspekten om förskollärares attityd. 

Hon förklarar att en negativ attityd föds ur ett problemfokus. Förskollärares ordval och sätt att 

tala om barnen kan göra att det negativa perspektivet är det som dominerar. Att vända på det 

och istället använda ett positivt ordval när förskollärare talar om barnen ändrar också dennes 

attityd, detta genererar också ett mer empatiskt bemötande. Ordval kan vara avgörande, 

genom att till exempel kalla ett barn för aktivt och tydligt istället för överenergiskt och gapigt 

kan förskolläraren ändra sin inställning till arbetet med barnet (Johannessen, 1997, s. 91).  

 

Förskolan är en plats där många barn tillbringar mycket av sin tid och därför har förskolan en 

stor inverkan på barns utveckling. Hemmet består dock av de som påverkar barnet mest, 

nämligen familjen. Johnson, Ironsmith, Snow, Poteat (2000) har gjort psykologiska studier på 

förskolebarn i USA där de har studerat barns sociala interaktioner i lek, kontakt med vuxna 

och andra barn samt deras beteendemönster. Deras forskning pekar mot att familjens 

beteendemönster har stor inverkan på barnets sociala kompetens. De menar att om familjen 

har ett antisocialt beteende tar barnet med stor sannolikhet efter det beteendet. Wrangsjö 

(1998, s. 268) åsyftar också familjen som riskfaktor för barnets känslomässiga utveckling. 

Han menar att familjen är barnets förebilder för känslohantering och relationsskapande, 

brister det i familjens förmågor skapas konsekvenser i barnets samspel- och känsloutveckling.  

Miljön som skyddsfaktor 
Miljöns utformning i förskolan har stor betydelse i arbetet med barn som har socioemotionella 

svårigheter. Gloeckler och Cassell (2012) presenterar en flerårig forskning med datainsamling 

på över trehundra barn i åldern 3-5 år som går i barnomsorg i USA. De beskriver miljöns 

betydelse och menar att det är viktigt att utforma miljön efter barnens intressen, ha tydliga 

rutiner och strukturella övergångar mellan aktiviteter. Detta leder till att barnen får en trygg 

och igenkännbar omgivning som engagerar dem att lära samt minskar konflikter. De 

poängterar även vikten av att ha material i barnens nivå samt möbler som är anpassade för 

barns storlek. Även detta minskar risken för konflikter samt att det höjer möjligheten för barn 

att företa sig lärandeaktiviteter på egen hand. 

 

Det är viktigt att förskolans miljö är flexibel och föränderlig menar Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006, s. 93-94). Miljön bör anpassas efter den barngrupp och det intresse som är 

vid liv just nu. Den bör möjliggöra så att barnen kan ta sig an det de önskar och känna sig 

självständiga. Det ska finnas en klar struktur så att barnen vet vad som kommer hända under 

dagen, detta inger en känsla av igenkännbarhet och trygghet som är viktigt för barn.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 33) beskriver ett förändringsarbete de varit delaktiga i. De 

förklarar hur de med hjälp av observationer och dokumentation förändrade miljön. Genom att 

observera vad barnen gjorde på dagarna och dokumentera det fick de syn på vad som 

behövdes för att utmana och stimulera barnen i sin vardag. Inredningen i rummen avgör vad 

som sker där poängterar de. De förklarar också vikten av att involvera barnen i miljöns 

utformning. Barnen är de som ska vistas och trivas i rummen och eftersom förskolan vilar på 
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en demokratisk grund innebär det att förskolläraren inte kan utesluta barnens åsikter kring 

miljön. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 85) styrker också betydelsen av 

att observera och dokumentera barns lärande och erfarande. De beskriver att det är viktigt att 

observera barn ur deras perspektiv och studera vilka rutiner de har, vilka aktiviteter de företar 

sig och vilka relationer de väljer att utveckla. Observationerna leder till att förskollärarna kan 

utforma en miljö som tillvaratar barnens intressen och behov (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003, s. 85).   

Arbetssätt som skyddsfaktor 
Förskollärarens värderingar och förhållningssätt har en större inverkan på barnens utveckling 

och lärande än förskolans pedagogiska uppdrag menar Öhman (2003, ss. 54-56). Hon 

beskriver att förskollärarens förhållningssätt sker i två olika perspektiv, här- och 

nuperspektivet samt det långsiktiga perspektivet. Här- och nuperspektivet innebär att 

förskolläraren hanterar situationer spontant utifrån sin kunskapsbank och vad som anses mest 

lämpligt i den situation som uppstått. Det långsiktiga perspektivet är när förskolläraren efter 

en situation sätter sig ner för att reflektera kring händelsen och hur denne i framtiden planerar 

att utveckla verksamheten för att möta barnens behov. Öhman menar att det bästa är att 

kombinera dessa två förhållningssätt eftersom en förskollärare bör kunna agera snabbt samt 

reflektera över alla situationer som uppstår i arbetet med barn, lätta som svåra, för att uppnå 

en god kvalitet i pedagogiken och en professionalitet i arbetet med barn (Öhman, 2003, ss. 54-

56).  

 

Arbetslaget bör vara målinriktade och sammansvetsade för bästa resultat. Är det så att 

förskolläraren valt att arbeta efter en viss struktur, modell eller metod för att hjälpa ett barn 

med socioemotionella svårigheter så är det avgörande att hålla på det arbetssättet. De bör inte 

avbryta en process då detta kan förvärra barnets tillstånd. Det är även betydelsefullt att följa 

upp processen med kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Personalen i förskolan bör 

ordna miljöer där barnet med svårigheter blir stöttad i att etablera kontakt med andra barn och 

vuxna i ett positivt klimat. Detta har enligt Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007, ss. 131-

135) visat sig avgörande för barnets relationsbyggande i olika studier.  

 

Johnson, Ironsmith, Snow, Poteat (2000) diskuterar arbetsmodeller i sin studie. De menar att 

förskollärare bör skapa situationer där barn får positiva upplevelser i det sociala samspelet 

med andra barn och vuxna. Johnson et.al. (2000) påvisar att gruppaktiviteter är viktiga. De 

menar att styrda gruppaktiviteter ökar möjligheten till att alla barn känner en delaktighet och 

en känsla av samspel. Gruppaktiviteter synliggör varje barns sociala förmågor vilket ger 

förskolepersonalen möjlighet att stärka dem. Att gruppaktiviteter är betydelsefullt är något 

svensk forskning också visar på (Kärrby, 1985, ss.34-35).   

 

I en studie om socialiseringsprocessen i förskolan berättar Kärrby (1985, ss.34-35) om olika 

företeelser i förskolegrupper. Att arbeta grupporienterat är något som förskollärarna anser 

som en viktig aktivitet för att barn ska utveckla en ”vi känsla” och solidaritet. Studien visar 

även att barn som vistas i en stabil grupp lättare skapar varaktiga vänrelationer. Att vistas i 

grupp ger barn möjlighet att knyta olika slags kontakter. Barnen blir också trygga och 

sammansvetsade vilket gör att de vågar ge och ta i de olika relationerna för att utvecklas. I 

studien framkom dock att det uppstår konflikter i gruppen när ett barn med avvikande 

kontaktsökande kommer in. Förskollärarna i studien beskriver att barn med avvikande 

beteende oftast blev utstötta och skapade konflikter. De förklarar att det är viktigt att det finns 

en trygghet och en god toleransnivå i gruppen för att barn som avviker ska kunna bli delaktiga 

Kärrby 1985, ss.34-35). 
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Förskolans verksamhet består av en grupp med barn oavsett vilken förskola du besöker. På 

grund av detta faktum kan förskolepersonalen inte frångå den mångfald i form av kultur, 

behov, kunskaper och erfarenheter som barn har. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson 

(2007, ss. 54-57) diskuterar hur personalen i förskolan kan ta till vara på barnens mångfald 

och skapa situationer där de kommer till sin rätt. De poängterar att barn har olika uttryckssätt, 

resonemang och taktiker i sitt lärande och detta bör tillgodoses genom att erbjuda aktiviteter 

som utformas och kan förstås ur olika perspektiv. Förskolan ställs dock inför en stor utmaning 

eftersom barngruppernas storlek ökar.  

 

Enligt en studie presenterad av Skolverket framgår det att det finns ett samband mellan stora 

barngrupper och barn i behov av särskilt stöd.  

 
Det tycks också finnas ett samband mellan större barngrupper och en ökad andel barn i behov av 

särskilt stöd. I de flesta av de kommuner där barngruppernas storlek ökat på senare år, har också 

andelen barn i behov av stöd ökat. I många kommuner bedöms resurserna som otillräckliga – 

också främst i storstäder. Här finns det anmärkningsvärt stora variationer mellan olika kommuner 

och kommuntyper. Men det finns också skillnader mellan olika förskolor inom samma kommun. 

På förskolor som är belägna i lågresursområden definieras en högre andel barn som i behov av 

stöd (Förskola i brytningstid, 2004, s. 172). 

 

I rapporten, Förskola i brytningstid (2004), framkommer det att beslut om barngruppernas 

storlek styrs av kommunens ekonomiska resurser och att förskolans pedagogiska 

förutsättningar är av mindre betydelse för barngruppens storlek. Om förskolan behöver sätta 

in extra resurs för barn i behov av särskilt stöd beslutas även detta på kommunalpolitisk nivå.   
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Teoretisk ram 
I detta avsnitt kommer vi presentera den teori som vår studie tagit utgångspunkt i. Teorin vi 

valt är Urie Bronfenbrenners teori om barns utveckling i relation till de miljöer barn befinner 

sig i. Nedan beskriver vi Bronfenbrenners teori mer ingående och i slutet förklarar vi varför vi 

valt att ta utgångspunkt i den. 

Utvecklingsekologisk teori  
Teorins övergripande innebörd är att utveckling är något som sker i samspel mellan 

människor och den miljö de vistas i. Andersson (1986, ss16-20) förklarar att teorin måste 

förstås ur ett fenomenologiskt (upplevelse) - respektive interaktionsperspektiv då människan 

upplever miljön på olika sätt samt att hon själv påverkar miljön i viss grad, alltså interagerar 

med den. Miljöns olika komponenter och människorna i den påverkar ständigt varandra och 
därför är barnets miljö eller omgivning avgörande för dess utveckling. Han poängterar att de 

som studerar barns utveckling måste räkna med att barnet påverkas olika beroende på miljöns 

utformning och dess olika komponenter. Barnets erfarenheter och personlighet är också 

avgörande för hur barnet påverkas av olika miljöer (Andersson, 1986 ss. 16-20).  

 

I Bronfenbrenners modell delas miljöerna upp i fyra system som interagerar med varandra. 

Dessa system kallar han för: mikro, meso, exo- och makrosystemen. De fyra systemen bildar 

ett helhetssystem som är det ekologiska system som avgör hur barnets utveckling påverkas 

(Andersson, 1986 ss. 20-29). Nedan beskriver vi de olika systemen i den ordning de följer och 

hur de påverkar barns utveckling. Andersson (1986) benämner de olika systemen som nivåer, 

detta kommer vi också att göra i beskrivningen samt att vi kommer att ta vår teoretiska 

utgångspunkt specifikt ur exonivån som vi förklarar mer ingående på slutet. I fig. 1 kan vi se 

hur de olika systemen/nivåerna hänger samman. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1 illusterar en modell vi skapat för att förtydliga hur systemet är anpassat till vår studie. 

 

 

Mikronivån innefattar barnets närmiljö. De första som är i närkontakt med barnet är familjen 

och de utgör då barnets närmiljö. Senare i livet möter barnet andra personer som blir 

betydelsefulla för barnets utveckling så som, pedagoger och kompisar och då utökas barnets 
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närmiljö, detta gör den hela livet. Det barnet erfar i närmiljön påverkar också dess utveckling. 

Närmiljön barnet har i förskolan består av kompisar och pedagoger, men även strukturen och 

aktiviteterna utgör närmiljön och detta påverkar också utvecklingen (Andersson, 1986 ss. 20-

29).   

 

Mesonivån inbegriper de relationer som finns mellan barnets närmiljöer. Barnets närmiljöer, 

tillexempel familj, förskolan och kompisarna bildar en helhet i barnets värld och detta blir då 

mesonivån (Bronfenbrenner, 1996, s. 25). Beroende på hur dessa närmiljöer interagerar 

påverkar detta barnets utveckling. Ju bättre interaktionen fungerar desto mer gynnas barnets 

utveckling. Relationerna som finns mellan barnets närmiljöer ställer också krav och 

förväntningar på barnet, därför är interaktionens karaktär av stor betydelse för barnets 

självbild (Andersson, 1986 ss. 20-29).     

 

Exonivån påverkar barnet indirekt. Faktorer i exonivån som påverkar barnets utveckling är på 

samhällelig nivån. Kommunala beslut, bostadsområdet, familjens ekonomiska situation, 

förskolans förutsättningar, familjens status i samhället, rådande ideologier och föräldrarnas 

arbetsförhållanden är några av de faktorer som påverkar barnet. (Bronfenbrenner, 1996, s. 25).      

 

Alla nivåer är beroende av makronivån eftersom makronivån är den nivå där politiska beslut 

tas. De politiska besluten påverkar hur samhället formas och därmed förskolans utformning 

och därför är denna nivå avgörande för vilka förutsättningar barnet får i förskolan (Andersson, 

1986 ss. 20-29). Makronivån inbegriper också den kultur eller ideologi som råder i samhället 

vilket också indirekt påverkar de som verkar i samhället (Bronfenbrenner, 1996, s. 26).      

 

Eftersom exonivån är det ekologiska system som påverkar barnets möjligheter i förskolan 

indirekt är denna nivå mer aktuell att diskutera i förhållande till vår studie. Samhällstrukturen 

påverkar vilka kommunala beslut som tas. Detta påverkar i sin tur bland annat hur 

personalomsättningen ser ut i kommunens förskolor. Kommunen kan till exempel öka 

barntätheten på grund av resursbrist. Som konsekvens blir barngrupperna stora vilket kan ha 

en negativ påverkan på barnets utveckling eftersom det blir svårt att skapa varaktiga och 

meningsfulla relationer. I vissa kommuner kan det också finnas brist på utbildad personal. 

Konsekvensen av detta kan vara att kvaliteten i förskolans pedagogik försämras vilket 

påverkar de aktiviteter och det material som barnen erbjuds. Personalens värderingar och 

ideologier resulterar i vilka traditioner förskolan håller vid. Detta speglar även vilka 

handlingsutrymmen som tillåts och vilka ramar barnen förväntas hålla sig inom. De abstrakta 

normerna är alltså en spegling av de värderingar och ideologier personalen har, även detta är 

något som indirekt påverkar barnens möjligheter till utveckling (Andersson, 1986, s. 28). 

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori förklarar hur relationer, miljöer och andra 

faktorer så som beslut som tas i förskolan påverkar barns utveckling. Denna teori stödjer vår 

studie på det sätt att den går i linje med tidigare forskning som vi presenterat där det tydligt 

diskuteras att de miljöer som barnet vistas i har en inverkan på hur barnet beter sig och hur 

förskollärare uppfattar barnet i förhållande till miljön.  
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Metod 

Intervju 
Vi har genomfört en kvalitativ studie och redskapet vi använt oss av var en öppen intervju. 

Med en öppen intervju menas en dialog där informanten får tala fritt och obehindrat om sin 

upplevelse av fenomenet. I denna intervjuform formuleras frågorna så att informanten 

uppmanas till att utveckla sina svar (Lantz, 2007, ss. 29-30). Intervju används i syftet att finna 

information om ett fenomen eller område som forskaren vill veta mer om. Intervjusituationen 

kan uppfattas som en samtalssituation men skiljer sig eftersom samtalet är en informell och 

oplanerad situation medan intervjun är en formell och planerad situation (Lantz, 2007, ss. 9-

11). För att intervjuns innehåll ska kunna användas i vetenskapliga sammanhang så är det 

viktigt att den är tillförlitlig och giltig, alltså reliabel och valid. Innebörden av dessa begrepp 
förklaras i genomförandeavsnittet. Efter att resultaten av intervjun analyserats och bearbetats 

får man fram ett underlag som ligger till grund för ett beslut eller en konklusion. 

Konklusionen ska kunna användas och vara till hjälp i vidare forskning, därför är reliabiliteten 

och validiteten avgörande (Lantz, 2007, ss. 9-11). 

 

För att uppnå en god kvalitet i resultatet är det viktigt att hålla en god dialog där informanten 

känner sig bekväm i att utrycka sina tankar. Det är också viktigt att den som intervjuar har 

formulerat frågor som tydligt speglar syftet med studien samt att denne ställer mot- och 

följdfrågor under dialogen för att säkerställa att det som uttrycks inte misstolkas (Lantz, 2007, 

ss. 11-12).  

 

Innan forskaren påbörjar sina intervjuer är det viktigt att denne granskar sin egen förförståelse 

om fenomenet eller ämnet som ska studeras. Om forskaren inte är införstådd med sin 

förförståelse riskerar denne att tolka informanten fel. För att öka trovärdigheten i studien är 

det av värde att låta informanten berätta om situationer de har upplevt i förhållande till ämnet 

eftersom berättelsen i sig visar djupare innebörd än en åsikt. Om forskaren har djup kunskap i 

ämnet och insikt om sin förförståelse så är sannolikheten att han/hon tolkar informantens 

berättelser mer rättvist (Dimenäs, 2007 s. 49).  

Urval 
Här presenterar vi de informanter som deltagit i studien. I vårt underlag eftersökte vi en 

variation och valde därför att intervjua förskollärare med mycket respektive lite 

arbetslivserfarenhet. Vi ville även ha ett geografiskt spann och valde därför att intervjua åtta 

förskollärare på fyra förskolor i tre kommuner i Västra Götaland. En av förskolorna ligger i en 

mindre ort, två av dem i en medelstor ort och den sista i en stor ort. Förskollärarna hade 

arbetat eller arbetade med barn i åldrarna ett till sex år. Här följer en sammanställning av vad 

informanterna heter samt var de arbetar med fingerade namn. 

  

Lisa arbetar på förskolan Svanen. 

Charlotta arbetar på förskolan Svanen. 

Erika arbetar på förskolan Svanen. 

Karolina arbetar på förskolan Blåmesen. 

Josefin arbetar på förskolan Duvan. 

Karin arbetar på förskolan Duvan. 

Kerstin arbetar på förskolan Kråkan. 

Anna arbetar på förskolan Kråkan. 
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Etiska principer  
Som forskare har vi en skyldighet att ta hänsyn till de bestämmelser som finns vid hantering 

av forskningsmaterial. Vetenskapsrådets ordförande Hermerén (2011, ss.66-69) beskriver i 

”God forskningssed” olika etiska principer som skyddar deltagarnas integritet i 

forskningssammanhang. Nedan tolkar vi de principer vi har tagit hänsyn till i vår studie. 

 

I förskolans verksamhet råder det tystnadsplikt. Detta innebär att alla förskollärare måste 

värna om barnens och vårdnadshavarnas integritet. De får alltså inte tala om barnens privata 

uppgifter och förhållanden med någon obehörig. På grund av tystnadsplikten har 

informanterna inte delat med sig av några uppgifter eller närmre specifikationer på de barn de 

har nämnt i exemplen som de gett oss. Även informanternas integritet skyddas av 

anonymitetsprincipen vilket innebär att kopplingen mellan informantens svar och identitet ej 

går att spåra. Deras uppgifter var inte relevanta för vår studie, därför bevaras deras 

anonymitet. Vi har även muntligt utlovat att skydda deras identitet från obehöriga vilket ingår 

under konfidentialitetskravet. Detta görs genom att vi bara har använt oss av fingerade namn 

på person och förskola i vår resultatredovisning (Hermerén, 2011, ss.66-69). 

Genomförande 
Innan vi startade intervjuerna ville vi kontrollera våra intervjufrågor (se bilaga 2) och 

frågornas kommunicerbarhet, detta gjorde vi i en pilotstudie, alltså en provintervju. Den 

genomförde vi på en separat förskola som inte tillhör vår studie. Kommunicerbarhet innebär 

att frågorna är väl formulerade och leder till dialog. Att ha en flytande dialog är viktigt för 

studiens validitet (giltighet) (Kihlström, 2007, s. 164). Under pilotstudien fick vi också träna 

på att ställa motfrågor för att bli bekväma med detta i vår studie.  

 

När vi sökte deltagare ringde vi slumpmässigt runt till ett flertal förskolechefer i Västra 

Götaland. Vi presenterade vår studie och frågade om det fanns förskollärare med olika lång 

arbetslivserfarenhet som hade intresse att ställa upp på en intervju. Vi fick nummer till 

förskollärare som förskolecheferna valde ut som tänkbara deltagare. Dock föll många bort på 

grund av bristande intresse eller i avsaknad av tid. Detta resulterade i att vi vid flera tillfällen 

fick söka efter nya deltagare. När vi fick intressenter mailade vi information om vår studie till 

dem för att de skulle kunna förbereda sig inför en eventuell intervju (se bilaga 1). Även flera 

av dessa föll bort då de inte tog kontakt för att fastställa en intervjutid. Till slut fick vi tag i 

åtta deltagare som visade stort intresse för vår studie.  

 

Genomförandet av intervjuerna gjorde vi tillsammans med syfte att få ut så mycket tankar 

som möjligt ur intervjudialogerna. Dock fick vi genomföra tre intervjuer var för sig av privata 

omständigheter. Innan vi startade respektive intervju fick informanten ta del av 

intervjufrågorna för att de lättare skulle kunna besvara frågorna. Att genomföra intervjuerna 

tillsammans ökade ytterligare studiens reliabilitet eftersom intervjuerna fått fler infallsvinklar 

(Kihlström, 2007, ss. 231-232). Under intervjun är det också viktigt att forskaren spelar in 

samtalet då detta säkerställer att han/hon inte missar vad som sägs, även detta ökar 

reliabiliteten (Kihlström, 2007, ss. 231-232). Vi valde att spela in intervjuerna för att få en 

djup och oavbruten dialog vilket informanterna godkände. Vi meddelade även dem om att det 

är endast vi som kommer att lyssna på inspelningarna.  

 

Dahlgren och Johansson (2009, s. 126) talar om vikten med probing, vilket innebär att 

intervjuaren fördjupar dialogen med informanten. Genom att ställa följdfrågor så som ”kan du 
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förklara närmre vad du menar?” eller med så kallad icke-verbal probing då man med kroppen 

visar att man vill veta mer om det som informanten berättar om, till exempel genom att nicka 

och visa sig intresserad. Vi upplevde att ”probing” kommer naturligt av intresse i dialogen, vi 

ställde många följdfrågor och gav också tydliga signaler för eftertänksamhet då vi höll oss 

tysta tills informanten levererat hela sitt svar.  

 

Enligt Thurén (2007, ss. 96-97) finns det inga garantier för att forskaren tolkar informanten 

rätt. Det han menar är att det finns en risk att studera mänskliga företeelser utifrån sina egna 

erfarenheter och sin egen förförståelse. Han beskriver två risker, där den ena är att människan 

antar att andra upplever ett fenomen på samma sätt som man själv gör, vilket riskerar att 

forskaren antar och värderar det informanten säger. Det andra är att forskaren tar ämnet ur 

sammanhanget, alltså att det som sägs i intervjun tas ur kontext. Det är viktigt att förstå att 

alla har olika erfarenheter och det som sägs måste förstås utifrån dem (Thurén, 2007, s. 97).  

 

Det underlättade att vara två som gjorde intervjuerna eftersom den ena kompletterar den andra 

med följdfrågor och motfrågor som en själv kanske inte tänker på. Dock var vi tvungna att 

göra tre av intervjuerna på egen hand på grund av privata omständigheter. Efter varje intervju 

transkriberade vi dem så snart vi fick möjlighet. Att transkribera innebär att det inspelade 

materialet skrivs ner inför analysen. Vi valde att transkribera hälften var för att underlätta 

arbetet. Vi läste igenom dem tillsammans så att vi båda var förberedda inför analysdelen. För 

att verkligen säkerställa vår förståelse för informanterna samt öka trovärdighet i studien har vi 

också skickat ut respektive transkribering till varje informant för att kontrollera att vi återgivit 

det de sagt med rättvisa. Även i analysfasen underlättade det att vara två då vi haft olika 

perspektiv på svarens innehåll. Vi har även fått en bredare och djupare förståelse för vår data.  

Analys 
Vi har genomfört en fenomenografisk analys och vi förtydligar hur en sådan analys går till 

med hjälp av en modell som Fejes och Thornberg (2009, ss. 127-128) presenterar. Steg ett är 

att bekanta sig med sin data och läsa igenom den. Steg två innebär att forskaren sållar ut de 

mest betydelsefulla svaren och steg tre går ut på att aktivt söka likheter och olikheter i svaren. 

I steg fyra grupperar forskaren likheterna och olikheterna för att få syn på olika mönster. 

Vidare i steg fem fortsätter forskaren att söka efter en essens i mönstren och kategorierna 

börjar ta sin form och i steg sex är det dags att ge kategorierna namn. Slutligen i steg sju ska 

kategorierna jämföras för att se om de kan platsa i varandra (Fejes, & Thornberg, 2009, ss. 

127-128). Nedan följer en beskrivning av hur vi gått till väga för att få fram kategorier till vårt 

resultat. 

 

Vi analyserade alla intervjuer tillsammans efter det att vi läst dem enskilt. Efteråt diskuterade 

vi det vi hade läst samt förklarade hur vi hade tolkat transkriberingarna. Vi tittade närmare på 

vilka likheter och olikheter vi sett i svaren och ett mönster framträdde. Vi granskade mönstren 

för att skapa en gemensam förståelse för det som sagts och visat sig. Efter det att vi fann en 

gemensam förståelse för mönstren fann vi också en essens, nämligen arbetssätt. Sedan sökte 

vi efter svar i transkriberingarna som påvisade mönster i arbetssätten och skapade kategorier 

efter det, därefter namnade vi kategorierna. De kategorier som framkom ur analysen är: 

förhållningssätt, arbetslag, miljö, struktur och resurs.  
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Resultat 
Här kommer vi att presentera studiens resultat, vi lyfter fram resultatet med hjälp av följande 

kategorier: förhållningssätt, arbetslag, miljö, struktur och resurs.  

Betydelsen av ett medvetet förhållningssätt i arbetet med barn 
som har socioemotionella svårigheter 
Förskollärarens förhållningssätt är något som präglar arbetet med barn. I förskollärarnas svar 

kan vi utläsa att förhållningssätt är något som de belyser på flera sätt.  

 
asså jag förväntar mig att barn ska få vara ett barn, att barn liksom ska få vara där de är och att 

vi som personalgrupp liksom ska möta dem och deras behov (Intervju med Erika på förskolan 

Svanen) 

 

Erika på förskolan Svanen anser att alla barn är olika och ska få vara som de är och att det är 

hennes uppgift att möta varje barns behov samt stödja dem. Lisa på förskolan Svanen anser 

också att man ska stödja barnen genom att anpassa situationerna efter barnens förmåga. Vi 

kan även utläsa att hon reflekterar innan hon handlar för att kunna möta barnen på bästa sätt.  
 

det är ju faktiskt våran uppgift att se till att barnet inte hamnar där och att det ska egentligen inte 

bli utsatt för såna situationer som vi vet med oss att ”det här blir svårt” utan det är ju faktiskt 

tycker jag våran uppgift att plocka bort liksom eller skapa miljöer och sammanhang som fungerar 

för dom så (Intervju med Lisa på förskolan Svanen) 

 

Flera av förskollärarna talar om vikten av att reflektera. 
 

tycker jag att med rätt bemötande så kan dom barnen växa otroligt och vårat jobb är på något sätt 

att lägga den grunden till att få det så bra som möjligt (Intervju med Karolina på förskolan 

Blåmesen) 

 

Vidare kan vi tydligare se att tre förskollärare talar om vikten av att reflektera över sin 

yrkesroll för att kunna bemöta barn med socioemotionella svårigheter. De beskriver hur de 

reflekterar över sitt agerande i svåra situationer.  

 
hur det påverkar mig och, eh, vad händer i mitt, inuti mig när jag, när detta händer, om jag får ett 

spott i ansiktet, jag menar inte så att man inte ska säga till, det är inte så jag menar men ibland så 

tror jag att man går igång väldigt mycket (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

 

Det handlar ju väldigt mycket om att lära känna sig själv och tänka på vad jag blir provocerad av 

liksom, för att kunna möta dom barnen (Intervju med Karolina på förskolan Blåmesen) 

 

Karolina på förskolan Blåmesen och Erika på förskolan Duvan talar om vikten av att känna 

sig själv och sina brister samt att finna förståelse för konsekvenserna av en situation. Vidare 

talar en förskollärare istället om att hon reflekterar kring sitt arbete i verksamheten.  

 
Det är väldigt viktigt att vara väldigt reflekterande liksom skriva ner vad man ser, för man kan 

ibland ha en god ambition som inte alltid blir så bra, det har jag vart med, om att man tänker att 

”det här är ett bra sätt” och så blir det inte så för man kan ibland bli lite bekväm och tänka ”det 

här har vi kört i tre det funkar på allt liksom” nä det gäller verkligen att se varje barn (Intervju 

med Lisa på förskolan Svanen) 

 

Ovan kan vi se att förskollärarna anser att man bör tänka på hur man i sin yrkesroll reagerar i 

svåra situationer och att man reflekterar över verksamheten. Nedan talar flera av 

förskollärarna om vikten att ha samma förhållningssätt i arbetslaget. 
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vi är ju ganska lika, för vi, det är inget barn som kan gå till den andre och tro att den kan få ett 

annat svar. (Intervju med Karin på förskolan Duvan) 

 

och där är det väldigt viktigt att man pratar i arbetslaget att man alltid har samma 

förhållningssätt där för det gör ju också att man kan gå in och byta pedagog i samma konflikt, 

men det är ändå samma, samma svar dom får, och det blir ju också en svår grej att ”med den 

personen gäller det och med den personen gäller det” att man är sammansvetsade. (Intervju med 

Charlotta på förskolan Svanen) 

 

vi har ett ganska gemensamt sätt och vi har kommit överens om vissa saker och vi håller ganska 

mer lika förhållningssätt ibland, att det är lika när man frågar om vissa bestämda regler att vi 

möter ganska lika, och där kan jag ju se att man vinner mycket när det inte blir för otydligt och 

inte att man kan spela ut (Intervju med Lisa på förskolan Svanen) 

 

Citaten belyser vikten av att vara ett sammansvetsat arbetslag med en god dialog och lika 

värderingar. De talar också om att förhålla sig lika och konsekvent i mötet och i konflikter 

med barn som har socioemotionella svårigheter. Utifrån citaten kan vi förstå att arbetslaget är 

en viktig faktor för en fungerande verksamhet. 

Betydelsen av ett samstämmigt arbetslag i arbetet med barn 
som har socioemotionella svårigheter 
De flesta förskollärarna poängterade betydelsen av att arbeta i ett arbetslag som fungerar bra 

tillsammans och där man har ett hjälpsamt klimat sinsemellan.  

 
det ju viktigt att man stöttar varandra som kollegor, det är jätteviktigt för annars är det jättetungt 

(Intervju med Lisa på förskolan Svanen) 

 

och man upplever att det finns vissa barn som man inte riktigt når tillslut eller att man känner att 

”nu har jag testat alla grejer här och nu känner jag att jag tillför, alltså nu blir det negativt om 

jag sitter kvar här” då är det ju jätteviktigt att man byter, att man säger att ”nu är det någon 

annan som får gå in” (Intervju med Karolina på förskolan Blåmesen) 

 

Jag tycker det är en väldig hjälp att man är i ett arbetslag när man har samma dust gång efter 

gång på förmiddagen när man haft samma konflikt 10 gånger och då är det en väldig hjälp att 

man kan bytas av, och där är det väldigt viktigt att man pratar i arbetslaget (Intervju med 

Charlotta på förskolan Svanen) 

 

Det vi kan utläsa från de här citaten är att förskollärarna menar att det är en viktig möjlighet 

att spontant kunna bytas av i det nära arbetet med ett barn som har socioemotionella 

svårigheter. Karin på förskolan Duvan menar dock att det är bra att planera arbetet med ett 

barn med socioemotionella svårigheter i förväg.  

 
ibland har man ju liksom haft barn då som gör så att man har liksom ”idag har du henne på 

förmiddagen” eller två timmar” kan du vara liksom nära henne och, för att det har liksom hela 

tiden varit saker, så byts man av då efter två timmar, att man är den som håller sig nära och 

hjälper till att se så att det inte händer så mycket då, man turas om så att man inte hela tiden ska 

vara en som har det för det är ju jättetufft (Intervju med Karin på förskolan Duvan) 

 

Citaten visar på att det är betydelsefullt att bytas av i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter för att förskollärarna inte ska bli överbelastade och tyngda av 

känslan av att vara ensam med ansvaret för ett visst barn. Ansvaret innebär många områden i 

arbetet där miljön är en viktig del för att skapa förutsättningar för dessa barn.  
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Betydelsen av en genomtänkt förskolemiljö i arbetet med barn 
som har socioemotionella svårigheter 
Förskollärarna menar att det är viktigt att skapa situationer där barn med socioemotionella 

svårigheter får möjlighet att känna sig tillfreds i miljön.  

 
Vi har haft barn som varit riktigt ofunktionella i grupp och så, då har man ju fått liksom vända på 

det och bygga sammanhang och så som de lyckas i, det är ju det man måste, alltså få de här 

barnen att lyckas och vända det negativa. (Intervju med Lisa på förskolan Svanen) 

 

Eh, men eh, jag tror också att det är viktigt att man försöker skapa situationer där de faktiskt kan 

komma till sin rätt (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

 

Erika och Lisa på förskolan Svanen talar båda om att barn ska finna sin plats i gruppen och i 

miljön där denne kan känna sig betydelsefull och att det är förskollärarens ansvar att detta 

sker. Vidare anser Karolina på förskolan Blåmesen att det är viktigt att utgå ifrån varje individ 

när de utformar miljön. Som vi kan förstå det så har Karolina en holistisk syn på 

verksamheten då hon uttrycker att hon tänker på gruppen som helhet för att inkludera barn 

med socioemotionella svårigheter. 

 
Sen försöker vi diskutera, man diskuterar ju framförallt vad man kan ge gruppen och då är ju det, 

och man ska ju utgå ifrån varje individ, vi försöker väl på ett sätt tänka på hur vi ska utnyttja 

lokaler och de möjligheter vi har så bra som möjligt (Intervju med Karolina på förskolan 

Blåmesen) 

 

Utifrån ovanstående citat ser vi förskollärarnas goda vilja att förändra verksamheten efter alla 

barns behov. De har även en strävan att skapa en positiv tillvaro, även för de barn som 

utmanar de vardagliga strukturerna.  

Betydelsen av en strukturerad verksamhet i arbetet med barn 
som har socioemotionella svårigheter 
Flera av förskollärarna beskriver barnens vardag. I vardagen menar de att barn med 

socioemotionella svårigheter behöver tydlig struktur för att hjälpa barnet att handskas med sin 

dag i förskolan.  

 
Det är viktigt att vi strukturerar upp verksamheten, att vi är tydliga i vad vi gör, att vi har en 

tydlig, en tydlighet, dels liksom i, vad händer under dagen? en tydlighet att liksom ”nu är det jag 

som har dig nu, gör vi detta tillsammans”. Hon fick ett schema såhär, vi ritade upp vad som skulle 

hända under dagen och hon fick kryssa liksom när vi hade gjort saker och ting då liksom om vi 

skulle på utflykt eller så där. (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

 

tillslut så kom vi fram till att ett schema är ju väldigt bra, hur en dag ser ut till ett barn som har de 

här problemen. (Intervju med Karin på förskolan Duvan) 

 

Dessa förskollärare menar att det är bra att använda sig av scheman för att på ett konkret sätt 

visa barn med socioemotionella svårigheter hur dagen på förskolan kommer att se ut. 

Charlotta på förskolan Svanen talar om att använda sig av bilder när det sker något särskilt för 

att dessa barn lättare ska få en tydlig struktur på förskolan.  

 
Mycket är ju att jobba konkret, dels när man ger instruktioner och även när man lär in någon 

ramsa eller sång liksom att gärna visa upp bilder tillexempel eller ha konkret material och det är 

ju en väldig hjälp för dem att ha en väldig struktur på dagen. (Intervju med Charlotta på förskolan 

Svanen) 
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Nedan talar Josefin på förskolan Duvan om att använda sig av bilder i övergångar mellan 

aktiviteter.  

 
Det är väl en sådan här enkel grej, det är när vi ska, som hon tipsade om, när vi gör olika moment, 

när vi går över från ett till ett annat, som tillexempel maten till att tvätta oss så ska vi ha kort 

alltså just, ett kort på tvättfatet för att göra det tydligt, både för språk och så men just att det blir 

mer konkret. (Intervju med Josefin på förskolan Duvan) 

 

I ovanstående citat kan vi se att förskollärarna påvisar att ett schema och bilder är ett sätt att 

konkretisera för barnen vad som kommer ske under dagen. Detta är ett sätt att skapa struktur 

för de här barnen i förskolan enligt förskollärarna. Vidare talar några förskollärare om 

betydelsen att leka styrda och strukturerade lekar. 

 
Sen tycker jag också som funkat mycket som vi har kört väldigt mycket med de här barnen, det är 

att gå in och leka lite styrda lekar eller vad man ska säga, de här lekarna som en vuxen är med, 

tydliga regler och strukturer finns, styrda lekar eller vad man ska säga. (Intervju med Lisa på 

förskolan Svanen) 

 

Lisa på förskolan Svanen menar att barn med socioemotionella svårigheter gynnas av att få en 

styrning i lek för att lära sig regler i lek. Nedan talar dock Anna och Kerstin på förskolan 

Kråkan om att styrda lekar hjälper dessa barn med socialiseringen i barngruppen. 

 
så man får ju försöka jobba lite med det här barnet och man kanske behöver vara mycket med i 

leken, se till så att man kommer med med de andra barna i grupplekar och annat då får man ju 

kanske som vuxen vara med och hjälpa till att styra in i leken om man sitter och spelar spel att 

man försöker locka med dom och att man får träning och kommer in där automatiskt då va 

(Intervju med Anna på förskolan Kråkan) 

 

men däremot så kände vi att om vi var med och samspelade i leken och hjälpte det barnet in i 

leken och hela tiden var med så gagnar det hela gruppen, och då kände vi att då kunde vi ägna 

mer tid där genom att lek, .alla kunde vara med och leka liksom [...]att man försökte lotsa in 

barnet (Intervju med Kerstin på förskolan Kråkan) 

 

I ovanstående stycke kan vi utläsa att förskollärarna anser att vägleda barn i leksituationer är 

en hjälp för barn med socioemotionella svårigheter att samspela med andra barn. Ytterligare 

ett sätt att underlätta samspelet för barn med socioemotionella svårigheter är att arbeta i 

mindre grupper. Detta är något som flera av förskollärarna lyfter som avgörande för att få en 

funktionell verksamhet.  
 

med att ha små grupper så att man hinner att liksom se vad de kan och var de är, vill och vad de 

tycker är roligt (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

 

Vi har fortfarande delat upp barnen i mindre grupper men inte efter ålder utan efter äldre och 

yngre för att lättare få syn på barnens behov då. (Intervju med Karolina på förskolan Blåmesen) 

 

Förskollärarna ovan beskriver att arbetet i små grupper underlättar för dem att få syn på 

barnens behov. Vidare beskriver tre av förskollärarna att de arbetar med små grupper för att få 

ner antalet barn samt att dela på de barns som har svårigheter för att få verksamheten att 

fungera.  

 
Alltså det ligger ju kring dom barnen man, alltså i förskolan så riktar vi inte in oss på barnet i sig 

utan där ligger det, vi ser på vilka gruppkonstellationer funkar ändå bättre tillexempel och då 

försöker man ju ha dom grupperingarna liksom eeh (Intervju med Lisa på förskolan Svanen) 

 

Vi delar alltid in dem i tre grupper, oftast på dagarna, varje dag gör vi någonting på olika sätt, 

olika aktiviteter så att vi får ner antalet barn tillsammans egentligen tycker jag alla barn, för alla 
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barn har ju behov av att vara i små grupper någon gång under dagen med liksom (Intervju med 

Josefin på förskolan Duvan) 

 

det är väl mycket det här att man försöker dela upp barnen givetvis, det är ju ganska självklart för 

det måste man ju göra och att man kanske då får man ju tänka på att kanske inte alltid att man 

delar på de här barnen så att det inte, så de kanske inte är så många tillsammans (Intervju med 

Karin på förskolan Duvan) 

 

Nedan beskriver Charlotta på förskolan Svanen ytterligare ett sätt att tänka kring små grupper. 

Hon menar att det är förskollärarens ansvar att se till så miljöns förutsättningar används på ett 

sätt så alla barn gynnas av den, och är små grupper rätt sätt så ska det tillämpas.  
 

för det finns ju absolut miljöer och situationer där dom fungerar lika bra som vem som helst och 

där är det ju vår uppgift att ge dom förutsättningarna både i utformning av miljön och hur många 

som ska vistas i samma lokaler (Intervju med Charlotta på förskolan Svanen) 

 

Förskollärarna menar att arbetet i mindre grupper möjliggör för dem att få syn på barnens 

intressen och behov. De talar också om betydelsen att medvetet göra gruppsammansättningar 

så att barnen gynnar varandra. Förskollärarna menar att grupper underlättar arbetet.    

Resursers påverkan i arbetet med barn som har 
socioemotionella svårigheter 
Majoriteten förskollärare påpekade att de arbetar i stora barngrupper och att det har en 

inverkan på barn med socioemotionella svårigheter. Några av förskollärarna antyder även att 

de saknar kunskap om att arbeta med barn som har socioemotionella svårigheter. Nedan lyfter 

förskollärarna att stora barngrupper är svårt att hantera för barn med socioemotionella 

svårigheter.  

 
det är ju inte lätt heller när barna är så många på avdelningarna att klara av det (??)den sociala 

förmågan, det är stora krav på barna egentligen (Intervju med Anna på förskolan Kråkan) 

 

men nu är det ju ändå större barngrupper, och det påverkar givetvis de här barnen för de har ju 

svårt i det här att vara tillsammans med andra barn (Intervju med Karin på förskolan Duvan) 

 

vi har ju väldigt stora barngrupper, har vi ju, nu måste vi korta köerna så nu måste vi ta in fler 

barn [...] ja, men jag betonar ändå det här med stora barngrupper, att många barn har svårt för 

detta (Intervju med Josefin på förskolan Duvan) 

 

Vidare ser vi att två förskollärare dock upplever att stora barngrupper leder till tidsbrist då det 

blir svårt att uppmärksamma alla barn tillräckligt. 

 
asså eftersom vi har så stora grupper i skolan och förskolorna idag och man ändå är tre bara, 

oftast, så är det klart att det är svårt, det är jättesvårt att hinna med och hinna få, att alla får sin 

del (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

 

att det blir svårt för dig att ta till dig det som erbjuds det handlar ju väldigt ofta om att inte 

förutsättningarna ges då, som tillexempel nu som att man arbetar i stora grupper och så så är det 

ju svårt att nå alla barn det är ju jättesvårt. (Intervju med Karolina på förskolan Blåmesen) 

 

Vidare i resultatet kan vi se att några av förskollärarna antyder också att det växer fram en 

känsla av otillräcklighet och att behovet av resurser finns.  

 
Det är mycket otillräcklighet […]Ganska ovanligt att man får någon extra resurs då, många 

gånger så att det är mer acceptabelt att ett barn agerar på ett visst sätt men det är inte lättare för 
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det, man har inte möjligheten att, både för det barnets skull och de andra barnens skull, finnas där 

och hjälpa på rätt sätt. (Intervju med Kerstin på förskolan Kråkan) 

 

Ja och under vissa perioder under året så är det ju tuffare, då är det ju liksom, då är man ju 

tröttare och då kanske man skulle behöva det här lite inputtet liksom, tänk på detta nu eller så, att 

det behöver inte alltid vara att man kommer som specialpedagog och tittar på det enskilda barnet 

utan att liksom handleda arbetslaget (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

 

Nedan styrker förskollärarna att det någon gång behövs resurser, framförallt en 

specialpedagogs hjälp och handledning i arbetet med barn som har socioemotionella 

svårigheter. 

 
Sen är det ju viktigt att få den här hjälpen utifrån tycker jag, specialpedagoger och kanske 

psykologer eller så. Det är också värdefull hjälp eller så, just bara ibland att få sitta få möjlighet 

kanske som arbetslag och sitta ner och prata med en utomstående (Intervju med Lisa på förskolan 

Svanen) 

 

Lisa på förskolan Svanen anser att det är viktigt att hela arbetslaget får chans att ventilera med 

specialpedagog eller psykolog. Nedan menar dock förskollärarna att det viktiga med en 

specialpedagog är möjligheten att få hjälp i arbetet med barn som har socioemotionella 

svårigheter. 
 

Vi har ju kontakt med specialpedagog, för hur vi ska möta honom [en pojke som Josefin lyfte som 

exempel i intervjun], vi behöver ju det och det är även andra kontakter på utsidan, asså andra 

kontakter som ger oss tips som vi har tagit till oss.. (Intervju med Josefin på förskolan Duvan) 

 

och ibland är det ju så att vi inte känner att vi hittar någon bra lösning, då frågar vi vår 

specialpedagog. (Intervju med Kerstin på förskolan Kråkan) 

 

Erika på förskolan Svanen anser att specialpedagogisk hjälp inte är tillräckligt för att möta 

barn med socioemotionella svårigheter utan att de själva också behöver utbildning inom 

området.  
 

man behöver nog hela tiden få lite, asså kompetens också och att man får lite utbildningar och lite, 

kanske någon som kommer in och hjälper en, vi har ju specialpedagoger till exempel som kan 

komma in (Intervju med Erika på förskolan Svanen) 

  

Sammantaget i resursavsnittet kan vi se att förskollärarna upplever att deras kunskaper inte 

alltid räcker till i arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter. De uttrycker också 

att de stora barngrupperna försvårar arbetet.  

Sammanfattning 
Vi har sammanfattat resultaten i tre betydelsebärande aspekter i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter. Den första aspekten är förhållningssätt eftersom förskollärarna 

poängterade vikten av reflektion och att vara samstämmiga i arbetslaget.  Den andra aspekten 

är utformandet av verksamheten då förskollärarna belyste vikten av struktur och tydlighet i 

form av konkret material. Den tredje och sista aspekten är resurs och där menar förskollärarna 

på att barngruppernas storlek försvårar arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter 

samt att det finns behov av specialkompetens för att underlätta arbetet med dessa barn. Dessa 

aspekter är en slutsats av de fem kategorier som har presenterats i resultatet. I 

resultatdiskussionen kommer vi att diskutera dessa tre aspekter och hur de förhåller sig till 

tidigare forskning.  
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Diskussion 
I första delen diskuterar vi hur vårt resultat förankras med tidigare forskning och den teori vi 

utgått ifrån. I metoddiskussionen, kommer vi att reflektera över hur vår metod har förhållit sig 

till studiens syfte. Vidare i sista delen problematiserar vi vårt undersökningsområde i 

förhållande till vår yrkesroll. 

Resultatdiskussion  

Förhållningssätt  
Resultatet visar att förskollärarna anser att deras förhållningssätt är avgörande i arbetet med 

barn som har socioemotionella svårigheter. Utifrån vårt resultat får vi ett intryck av att ett 

medvetet förhållningssätt är någonting som förskollärarna främst prioriterar i sitt arbete. De 

menar att deras bemötande och inställning till barnen påverkar hur de ställer sig till arbetet 

med dessa barn. Johannessen (1997, s. 91) lyfter frågan om attityd och inställning i arbetet 

med barn som har socioemotionella svårigheter. Hon menar att det är viktigt att tänka på hur 

förskollärarna talar om barnen. Väljer de att se barnets beteende som ett problem och beskriva 

det med negativt laddade ord utvecklar de en negativ inställning till dessa barn. Om de 

däremot talar om barnets styrkor får de en positiv ingång till arbetet med barnet. Vi kan se att 

förskollärarna tänker mycket på vilken inställning de har till dessa barn då de poängterar 

vikten av att reflektera över sin yrkesroll. Dock har det inte framkommit i resultatet att 

förskollärarna funderat kring hur de talar om barnen i arbetslaget. Men som Johannessen 

(1997, s. 91) menar är detta något som är viktigt för förskollärarnas inställning till arbetet med 

barn som har socioemotionella svårigheter. Kanske har förskollärarnas reflektion redan en 

avgörande roll för deras inställning till arbetet med barnen.   

 

I resultatet kan vi även se att förskollärarna lyfter vikten av att arbetslaget är sammansvetsat 

och har samma förhållningssätt. De menar också att arbetslaget bör känna varandra väl för att 

kunna stötta och hjälpa varandra i svåra situationer som kan uppstå i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter. Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007, ss. 131-135) 

beskriver att det är viktigt för personalen som arbetar med dessa barn att de ska vara 

konsekventa i sitt arbetssätt samt att de är enade i hur de ska bemöta barn. Nordahl et.al. 

(2007, ss. 131-135) menar även att förskollärarna bör vara medvetna om sina brister för att 

kunna ta hjälp av sitt arbetslag i att hantera svåra situationer. I enlighet med Nordahl beskriver 

förskollärarna betydelsen av att reflektera över sitt agerande när svåra situationer uppstått 

samt att de rannsakar sina brister i mötet med barn som har socioemotionella svårigheter. 

Nordahl et.al. (2007, ss. 131-135) menar att det är viktigt att arbetslaget känner varandra väl 

och förhåller sig lika i arbetet för att det ska fungera i verksamheten.  

 

Förskollärarnas reflektioner har i stor utsträckning handlat om hur de agerar i sin yrkesroll 

tillsammans med barn som har socioemotionella svårigheter. Vi frågar oss om de är medvetna 

om att de även agerar förebild för barnen. Forskningen visar att alla vuxna i barnets närhet 

fungerar som förebilder för hur man beter sig eller är gentemot andra. Wrangsjö (1998, s. 

268) beskriver att familjens sätt att behandla andra och hantera sina känslor är det barnet lär in 

som beteendemönster. När barnet sedan börjar i förskolan så blir även förskollärarna 

förebilder för barnet. Enligt Andersson (1986 ss. 20-29) blir förskolan också barnets närmiljö 

där förskollärarna är betydelsefulla vuxna för barnets utveckling. På mesonivån förklarar han 

att relationen mellan familjen och förskolan består av olika krav och förväntningar på 

varandra vilket barnet förhåller sig till och skapar sig en självbild som speglar sig i denna 

relation (Andersson, 1986 ss. 20-29). Vi drar slutsatsen att förskollärarnas reflektioner över 
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sin yrkesroll visar en medvetenhet över vad de signalerar till barnen och detta går i linje med 

vad Wrangsjö och Andersson menar angående vuxna som förebild i förskolan.  

Verksamheten 
Flera av förskollärarna talar om att skapa situationer där barn med socioemotionella 

svårigheter lyckas och får en positiv upplevelse. De uttrycker att det är deras ansvar är att se 

till så att dessa barn inte hamnar i problematiska situationer. En ostimulerande miljö kan vara 

en riskfaktor i förskolan då vissa barn kan uppfattas som okoncentrerade eller stökiga 

(Johannessen, 1997, s. 38). Detta visar på hur viktigt det är att reflektera över miljöns innehåll 

och vad den erbjuder. Forskningen pekar på att det är viktigt att forma miljön efter barnens 

behov och intressen så att miljön blir igenkännbar och trygg för dem. Den visar även att 

struktur i verksamheten har stor betydelse för barn med socioemotionella svårigheter 

(Gloeckler och Cassell, 2012). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss. 93-94) talar 

också om en miljö där barnen kan vara självständiga för att en struktur råder där de vet vad 

som skall hända under dagen. I vårt resultat kan vi se att förskollärarna talar om att arbeta 

med konkret material så som bilder och scheman. De menar att detta skapar en tydlighet och 

struktur i vardagen för barn med socioemotionella svårigheter. Vi tolkar förskollärarnas 

uttalanden om en strukturerad vardag som att de vill att barnen ska känna sig trygga och veta 

vad som ska hända under dagen vilket går i linje med det forskningen visar på som viktigt.   

 

Nordin-Hultman (2004, ss.189-191) beskriver att miljön speglar barnets beteende och att 

förskolorna gärna formar miljöer där barnen förväntas vara likadana i beteende och 

utveckling. Hon poängterar även att miljöns utformning är en avgörande faktor för hur vi 

uppfattar barnen. Utifrån den forskning vi tagit utgångspunkt i förstår vi att miljöns betydelse 

för barn med socioemotionella svårigheter är av stor vikt i verksamheten. Förskollärarna i 

studien talar om att skapa situationer där barn med socioemotionella svårigheter får lyckas. 

De talar även om att forma miljön efter vad barnen tycker är roligt. Utifrån förskollärarnas 

svar tolkar vi det som att de vill ta hänsyn till alla barns intressen och vi frågar oss hur det kan 

gå till. Nordin-Hultman beskriver att det är vanligt att förskollärarna förväntar sig att alla barn 

är lika i beteende och utveckling och att miljön ofta utformas efter denna förväntning. Vi 

frågar oss om förskollärarna i vår studie har denna typ av förväntningar på barnen eftersom de 

menar att miljöerna utformas efter alla barns intressen, det är många intressen att ta hänsyn 

till. Det är också intressant att fundera över varför några av förskollärarna talar om alla barn 

eftersom våra intervjufrågor riktar sig mot barn som har socioemotionella svårigheter. Kanske 

kan detta bero på att vissa av förskollärarna hade mindre erfarenhet av barn med dessa 

svårigheter och därför hade de svårare att tänka kring denna grupp barn. 

 

Arbete i smågrupper är också någonting som förskollärarna lyfter i vårt resultat. De menar att 

alla barn bör få vara i liten grupp minst en gång per dag för att arbetslaget på bästa sätt ska 

kunna få syn på barnens behov. Detta är i linje med den forskning vi lutat oss mot i vår studie. 

Johnson, Ironsmith, Snow, Poteat (2000) menar att gruppaktiviteter är ett bra arbetssätt för att 

få barnen att känna en delaktighet och en känsla av samspel. De menar även att smågrupper 

möjliggör för förskollärarna att få syn på barnens behov. Att anordna styrda aktiviteter är 

något Johnson et.al. (2000) också beskriver som en givande aktivitet för barn med 

socioemotionella svårigheter. Detta är något förskollärarna i vår studie lyfter som 

meningsfullt i det syfte att barnen får träna samspel och de blir också hjälpta i att bli en del av 

gruppen med förskollärarens stöd.   

 

Utifrån de utsagor förskollärarna givit angående styrda lekar finner vi deras resonemang om 

detta problematiskt. Vi anser att det finns en risk i att barn med socioemotionella svårigheter 
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väljer att inte delta i aktiviteter. Barn med tillbakadraget beteende eller de som av olika 

anledningar anser att styrda lekar är krävande förlorar då möjligheten att komma in i gruppen 

och gemenskapen. Kärrby (1985, ss.34-35) belyser vikten av att gruppen bör vara trygg och 

tolerant för att barn med socioemotionella svårigheter ska våga ta sig an styrda aktiviteter. 

Förskollärarna bör också ha kunskap om barns olika sätt att lära. Pramling Samuelsson och 

Mårdsjö Olsson (2007, ss. 54-57) diskuterar att förskollärarna bör känna till barns olika 

taktiker i lärandet, därför är inte enbart styrda aktiviteter att föredra eftersom barnen förväntas 

kunna delta. Vi upplever att förskollärarnas svar om styrda lekar som exempel på arbetssätt 

var oreflekterat.  

 

Andersson (1986, s. 28) beskriver att på exonivån påverkas barnets utveckling också av vilken 

typ av kompetens personalen i förskolan besitter. Han poängterar att val av aktivitet och 

material är en spegling på vilken kompetens det finns i personalgruppen. Förskollärarna i vår 

studie uttrycker en önskan om att få kompetensutveckling i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter. Detta pekar på att det finns brist på kompetens bland personalen 

ute på förskolorna vilket i enlighet med Andersson indirekt påverkar barnens utveckling. 

Resurs 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att förskollärarna betonar att arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter försvåras när barngruppen är stor eftersom de antyder att dessa 

barn har svårt med socialiseringen. De var rörande överens om att barngrupperna de arbetat i 

varit och är för stora och att detta har en negativ inverkan på barn med socioemotionella 

svårigheter. Förskollärarnas upplevelse av att stora barngrupper har en negativ effekt på barn 

med socioemotionella svårigheter är förenligt med det som rapporten från skolverket 

beskriver. I rapporten belyses det att stora barngrupper har ett samband med barn i behov av 

särskilt stöd. Där beskrivs det att antalet barn med behov av särskilt stöd ökat i takt med att 

grupperna expanderats. Rapporten påvisar även att beslut om utdelning av resurs i förskolan 

avgörs i kommunen beroende på dess ekonomiska tillgång (Förskola i brytningstid, 2004, s. 

172). I vårt resultat uttrycks det att behovet av stöd i arbetet med barn med socioemotionella 

svårigheter finns och vad vi kan förstå finns det inga ekonomiska hinder för att ta in 

specialpedagog eller annan extra kompetens. 

 

Flera av förskollärarna menar att det är viktigt att få handledning i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter. Det är framförallt hjälp av specialpedagog som förskollärarna 

anser vara värdefullt. Dock är resurser något som styrs på kommunalpolitisk nivå och därför 

beror möjligheten till specialkompetens på vilken kommun du arbetar i. För att förstå hur 

resurser i förskolan påverkar barn med socioemotionella svårigheter lutar vi oss mot 

Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi och där exonivån påverkar barnets 

utvecklingsmöjligheter, alltså det som styrs på samhällelig nivå (Bronfenbrenner, 1996, s. 25). 

Andersson (1986 ss. 20-29) förklarar att eftersom barnets omgivning påverkar dess utveckling 

så har också samhällskontexten en stor betydelse för dess möjligheter att utvecklas. Vad vi 

menar är att eftersom resursutdelningen styrs av kommunens ekonomi så blir barnet indirekt 

påverkat av de beslut som tas på kommunalpolitisk nivå.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi förstå att arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter 

är krävande och att det finns behov av fortbildning för att skapa de bästa förutsättningarna för 

dessa barn. En anledning till detta verkar vara att barngrupperna är stora vilket gör uppdraget 

mer utmanande. Genomgående kan vi av resultatet utläsa att arbetslagets sammanhållning är 

viktig eftersom arbetet med dessa barn kräver struktur och konsekvens. Detta är något som 

även forskningen tydligt pekar på. Förskollärarna poängterar vikten av att vara reflekterande 
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över så väl sig själv som över verksamheten. De menar även att det krävs struktur och 

tydlighet i verksamheten för att barn med socioemotionella svårigheter på bästa sätt ska ta sig 

igenom dagarna i förskolan. Det mesta som framkommit av vårt resultat är förenligt med den 

forskning vi har förhållit oss till. 

Metoddiskussion 
Att använda intervju som redskap för vår studie har varit relevant för att få svar på vårt syfte. 

Vi upplever att de öppna intervjuer som vi genomfört har gett oss ett bra underlag för att få 

reda på hur förskollärarna resonerar kring sitt arbete i förskolan. Vi valde att välja informanter 

utifrån olika lång arbetslivserfarenhet men vi upptäckte att det inte hade någon betydelse för 

vår studie eftersom vi inte fann någon variation i svaren. Vi fick svar på alla intervjufrågor 

men vi fick inte de svar som vi hade förväntat oss. Vi hade förväntat oss att förskollärarnas 

svar skulle vara med formulerat utifrån ett barnperspektiv och inte ett perspektiv som utgick 

ifrån de själva. Vi inser dock att våra intervjufrågor var formulerade på ett sätt som förutsatte 

att förskollärarna svarade utifrån sina erfarenheter, vilket också var vårt syfte med studien, 

men vi önskade från början att de skulle berättat mer om barnens tillvaro i förskolan och inte 

sin egen. Om detta vore fallet kunde vi riskerat att inte fått vårt syfte besvarat.  

 

Under transkriberingen av intervjuerna märkte vi att några av de svar vi fått var svåra att tyda 

genom att bara lyssna på inspelningarna. Vi funderar över om detta kan bero på att våra 

intervjufrågor var otydliga och ledde till att förskollärarna upplevde att de behövde förklara 

sig en extra gång för att säkerställa att frågan blivit besvarad. Vi förstår i efterhand vikten av 

att kunna se och läsa av människors kroppsspråk och ansiktsuttryck för att få en fullständig 

förståelse i kommunikationen med varandra. Lantz (2007, ss. 11-12) menar att det är viktigt 

att formulera tydliga intervjufrågor så att informanten känner sig bekväm i att svara på frågan. 

Vi anser dock inte att de långa intervjusvaren har varit något problem för studien, tvärt om så 

känner vi att vi fick ett bredare underlag att utgå ifrån. En annan anledning till att 

intervjufrågorna fick långa svar kan bero på att vi var två som intervjuade och vi båda ställde 

följd- och motfrågor. Att vara två som intervjuar samt att få en flytande dialog med 

informanten är en fördel eftersom detta är något som höjer reliabiliteten och validiteten i 

studien (Kihlström, 2007, s. 164).  

 

Vi skickade även tillbaka transkriberingarna till respektive informant för att de skulle få 

bekräfta att det vi återgivit stämde överens med deras utsagor. När vi fick svar från 

informanterna godkände sju av åtta sin transkribering. En informant valde att stryka de 

exempel som hon delat med sig av i intervjun. Detta valde hon för att inte riskera att barnet i 

exemplet skulle identifieras. Detta har vi tagit hänsyn till i resultatsammanställningen. Att 

skicka tillbaka transkriberingarna till informanterna är något som höjer studiens reliabilitet 

eftersom vi återigen säkerställt att vi tolkat informanterna rättvist. Kihlström (2007, ss. 231-

232) poängterar vikten av att inte missförstå eller missa vad informanten sagt för att säkra 

studiens reliabilitet. Vi spelade även in intervjuerna för att säkerställa att vi inte missade något 

som informanterna sagt.  

 

I starten av denna studie funderade vi på att ha en fenomenografiskt inspirerad metod, men vi 

insåg att våra intervjufrågor var formulerade på ett sätt som inte var förenligt med 

fenomenografi. Däremot valde vi att analysera vår data med hjälp av ett fenomenografiskt 

analysverktyg istället för att göra en innehållsanalys som vanligen görs i en kvalitativ studie. I 

en innehållsanalys återberättar forskaren vad som sagts under intervjuerna i form av en 

deskriptiv text (Kihlström, 2007 s. 54), vi ville istället återge en kategorisk beskrivning av vår 

data enligt det fenomenografiska analysverktyget. Vi upplever att detta verktyg varit 



22 

 

användbart i vår resultatframställning eftersom vi fick fram mycket data som var otydlig i 

vissa avseenden. Verktyget tillät oss att först se mönster i svaren som framhävde en essens 

som vi tillslut kunde kategorisera. Vi ansåg att det blev lättare att organisera informanternas 

utsagor enligt denna analysmodell. 

 

Vi anser att tolkningarna och den djupgående diskussionen vi haft har ökat vår förståelse för 

fenomenet.  Dimenäs (2007 s. 49) menar att forskaren måste granska sin förförståelse i ämnet 

innan studien påbörjas. Annars finns det risk att denne tolkar informanten fel. Vi var väl 

medvetna om vår förförståelse då vi diskuterat ämnet flitigt och breddat vår kunskap under 

litteraturläsningen och vi upplevde att detta var en fördel under intervjuerna. Dessutom 

skickade vi tillbaka transkriberingarna till informanterna vilket var ett sätt att minska risken 

för missförstånd eller övertolkningar.  

Didaktiska konsekvenser 
Under studiens gång har vi utvecklat en stor kunskap och insikt i vilka delar av arbetet som 

förskollärare är betydelsefulla för barns utveckling och i synnerhet barn med socioemotionella 

svårigheter. Vi har funnit en förståelse för att barn med socioemotionella svårigheter är en 

grupp barn som i dagens stora barngrupper kräver att vi som förskollärare utvecklar våra 

pedagogiska kunskaper. I stort har vår studie belyst att det finns en kunskapsbrist som måste 

åtgärdas med fortbildning. 

 

En av aspekterna i det pedagogiska arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter är 

miljöaspekten. Vi har utvecklat en insikt om hur betydelsefull miljöns utformning är för dessa 

barn. Betydelsen av att ha struktur och konkret material i verksamheten är några exempel på 

detta. Vi bär med oss en kunskap i hur miljöerna bör ses över i förskolan och vikten av att 

observera miljöerna och utforma dem utefter barnens behov och intressen. Detta kan göras 

med hjälp av pedagogisk dokumentation. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 33) talar om 

betydelsen att dokumentera barnen samt involvera dem i miljöns utformning. Vi anser att det 

är opedagogiskt att forma miljöerna på ett sätt där barnen inte får utrymme att företa sig det de 

önskar. Att utforma miljön på detta sätt är inte förenligt med våra styrdokument där det står 

att det är förskolepersonalens ansvar att utforma miljöer och planera verksamheten utifrån 

förståelsen för barns olika sätt att lära, förstå och uttrycka sig.  

 

En annan aspekt som vår studie tydligt belyst är förskollärarens förhållningssätt i arbetet med 

barn som har socioemotionella svårigheter. Det vi främst tagit till oss är vår roll som förebild 

för barnen. Att reflektera över sina brister och styrkor samt tänka på hur man agerar i samspel 

med barnen är viktigt att tänka på i arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter. 

Det som framkom i studien var att förskollärarna inte reflekterat över sig själv som förebild. 

Ett sätt att ordna så att man kontinuerligt reflekterar kring verksamheten är att planera in korta 

stunder för detta i den dagliga rutinen. Forskningen visar på att barn utvecklar sina förmågor 

utifrån hur de vuxna agerar i deras närmiljö och detta visar på vikten av att planera in 

reflektionstid. I vår blivande yrkesroll bär vi med oss vikten av att reflektera kring hur vi 

agerar i arbetet med barn som har socioemotionella svårigheter och vilka konsekvenser vårt 

agerande resulterar i samt en förståelse för att vi är deras förebilder. Barn gör inte som vi 

säger utan barn gör som vi gör.  

Förslag på vidare forskning 
Vår studie behandlar de erfarenheter förskollärare beskriver att de har i arbetet med barn som 

har socioemotionella svårigheter. En intressant fortsättning på denna studie hade varit att 

vidare observera förskollärares arbete med barn som har socioemotionella svårigheter. Detta 
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hade förtydligat och konkretiserat hur ett sådant arbete kan se ut och urskilja brister och 

styrkor i den pedagogiska verksamheten. Detta hade i sin tur underlättat eventuell fortbildning 

då man fått syn på vilka kunskaper det finns brist på ute i verksamheten.  

 



24 

 

Tack 
 

Vi vill börja med att tacka de som deltagit i vår studie, framförallt förskollärarna som ställde 

upp på intervjuerna och gav oss kloka svar och nya kunskaper.  

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Ylva Odenbring för sin konkreta och positiva 

vägledning genom vår slitsamma men givande process.  

 

Tack även till våra nära och kära för att ni lyssnat till våra frustrationer och gett ny kraft och 

uppmuntran. 

 

Ett stort tack vill vi ge varandra. Vi har delat glädje och frustration genom processen och vi 

lyckades ta oss i mål!  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej! 

 

Intervjun kommer att handla om dina erfarenheter kring arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter.  

 

Frågeställningar inför studien: 

På vilket sätt beskriver förskollärarna att socioemotionella svårigheter har inverkan på barns 

utveckling och lärande i förskolan? 
Vilka situationer berättar förskollärarna att de möter i arbetet med barn som har 

socioemotionella svårigheter? 

 

Vi väljer att inte bifoga själva intervjufrågorna för att vi vill ha så raka och färska svar som 

möjligt, hoppas ni har överseende med detta. Vi räknar med att intervjun kommer att ta minst 

en timme och vi kommer att vara två personer som intervjuar, jag och min kollega Martina 

Andersson.  

 

Vi kommer naturligtvis ta till vara på de forskningsetiska regler som finns och därför 

respekterar vi era önskemål om integritet. Vi kommer alltså inte använda era eller förskolans 

namn eller uppgifter. 

 

Ring gärna vid frågor eller funderingar! 

Tack för din hjälp! 

 

Hälsn: Linda Kanerva (xxxx-xxxxxx) och Martina Andersson (xxxx-xxxxxx) studerande vid 

Högskolan i Borås 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Antal år som förskollärare: 

 

1. Vad lägger du i begreppet socioemotionella svårigheter, kan du karaktärisera ett barn 

med dessa svårigheter? 

 

2. Kan du berätta lite om dina förväntningar på barn med socioemotionella svårigheter? 

 

3. Kan du exemplifiera situationer där du mött ett barn med socioemotionella 
svårigheter? 

 

4. På vilket sätt anser du att socioemotionella svårigheter påverkar barns utveckling och 

lärande? 

 

5. Vilken typ av arbetsformer har ni för att möta barnens behov?  

 

6. Vilka utmaningar ställs man inför i arbetet med barn som har socioemotionella 

svårigheter? 

 

7. På vilket sätt tror du att en förskollärares erfarenheter av barn med socioemotionella 

svårigheter påverkar de förväntningar man utvecklar i arbetet med dessa barn?  

 

 
 

 


