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Sammanfattning/Abstract 

Denna studie är ett specialpedagogiskt examensarbete med undersökningsområdet jämlik psyko-

social hälsa. Syftet är att undersöka hur förskolans verksamhet tillämpar förebyggande insatser 

för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med nio yrkes-

verksamma förskollärare från några kommuner i Stockholm.  

 

Det analyserade resultatet presenteras utifrån fem teman där förskollärare beskriver relationen 

mellan jämlik psykosocial hälsa med förankring i en inkluderande verksamhet. Vidare beskrivs 

möjligheter samt förebyggande insatser på organisations-, grupp- samt individnivå utifrån att inte 

ignorera barns svårigheter, utan se alla barn och varje barns olikheter som en tillgång i förskolans 

inkluderande verksamhet. Även möjligheter till goda relationer och pedagogisk kvalité, där vuxna 

med sitt förhållningssätt är medvetna och goda förebilder samt engagerade, genom att ta tillvara 

barns intressen och behov av att bli sedda och bekräftade för sitt egenvärde. Förutsättningar besk-

rivs vara samarbete och specialpedagogiskt stöd. Hinder i verksamheten beskrivs på organisat-

ions- grupp- och individnivå som bristande specialpedagogisk kunskap, tidsbrist och stress, vilket 

kan leda till brist på empati samt respektlöst bemötande.  

 

Denna studie kan ses som ett bidrag till fortsatta studier om jämlik psykosocial hälsa i förskolan, 

då förslagsvis med utgångspunkt från barnets perspektiv. 
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Förord 

Vår studie har blivit verklighet och vi vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till alla som 

på olika sätt medverkat till att denna studie blev möjlig att genomföra. Tack till alla entusiastiska 

och tillmötesgående förskollärare som gav oss en del av sin värdefulla tid att delta som informan-

ter i vår studie. Utan era beskrivna erfarenheter och tankar från förskolans verksamhet hade 

denna studie inte blivit realitet. Tack också till vår fantastiska studiegrupp som med sin erfarenhet 

och kunskap bidragit med värdefull återkoppling vid våra handledningsträffar. Vi riktar också ett 

stort tack till vår handledare Eva Siljehag som från början till slut erbjudit oss konstruktiv åter-

koppling och väglett oss att under hela studiens gång fästa blicken på det specialpedagogiska 

uppdraget. Vi har också varandra att tacka för gott samarbete och många intressanta reflektioner, 

men också utmanande hårt arbete under hela studiens gång då vi kunnat uppmuntra och hämta 

stöd av varandra. Sist men inte minst ett stort och innerligt varmt tack till våra familjer som upp-

muntrat och gett oss kärleksfull omtanke. 

Stockholm den 22 januari 2018 

Anna-Karin Hultman och Malin Morgensterns 
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Inledning/Introduction 

Å ena sidan är vi människor lika varandra i en rad avseenden, vilket motiverar att vi är tillsam-

mans. Å andra sidan är vi olika varandra vilket också motiverar att vi lever tillsammans för att ta 

del av de erfarenheter som variation och mångfald kan ge (Persson 2010, s. 165). 

Vi inleder med detta citat som belyser synen på barns olikheter som en tillgång, såväl i förskolan 

som i samhället. Vi som genomför denna studie är två förskollärare som nu är inne på den sista 

terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Vår kunskapsinhämtning 

och praktiska tillämpning under utbildningen i relation till våra tidigare erfarenheter som förskol-

lärare, har bidragit till ett ökat intresse för hur specialpedagogik tillämpas i förskolans verksam-

het. Denna studie utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv med undersökningsområdet jämlik 

psykosocial hälsa för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola. Det specialpedagogiska 

synsättet på barn är enligt Simonsson (2016) ett tillåtande synsätt som utgår från att alla barn och 

varje barn är unika. Alla barn och varje barn innebär i vår studie barn i behov av särskilt stöd och 

barn utan behov av stöd i förskolans verksamhet. Skolverket (2016) förespråkar att alla barn och 

varje barn ska erbjudas en trygg miljö där de möts av pedagoger som ser och förstår barns behov.  

Det är angeläget att tidigt främja psykisk hälsa och att så tidigt som möjligt upptäcka tecken på 

psykisk ohälsa bland barn så att dessa kan få rätt hjälp och stöd. Förskolan har särskilda 

möjligheter till detta eftersom den har kontakt med de allra flesta yngre barn (Socialstyrelsen 

2009, s. 10).  

Socialstyrelsen (2009) poängterar att förskolans verksamhet möter många barn och har därmed 

en stor chans att tidigt fånga upp psykisk ohälsa. I vår efterforskning av tidigare publiceringar om 

psykosocial hälsa inom förskolans verksamhet fann vi ytterst lite, men den visade däremot att det 

finns forskning om psykosocial hälsa kopplat till arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket (2015) tog efter 

uppdrag av regeringen fram en ny föreskrift med allmänna råd som berör psykiska och sociala 

aspekter i arbetsmiljön. Vår tolkning är att förskolans verksamhet är beroende av en god arbets-

miljö för den personal som barnen är beroende av. Barnens vardag på förskolan står i direkt relat-

ion till de pedagoger och den organisation som ansvarar för deras psykiska och sociala välmå-

ende (Skolverket, 2016) och vi menar därför att det är angeläget att rikta forskningen om psyko-

social hälsa även mot förskolans verksamhet. 
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Psykosocial hälsa i denna studie undersöks och diskuteras utifrån jämlikhet. I förskolans läroplan 

är begreppet jämlikhet inte avfattat, dock är de närliggande begreppen delaktighet, rättvisa och 

demokrati formulerade (Skolverket, 2016).  

 
 

”Jämlikhet står alltså för alla människors lika värde. De ska vara lika inför lagen och ha samma 

rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt, funktionshinder eller 

kön. Det handlar om rätt till respekt, likabehandling och lika möjligheter” (Ahlberg, 2009, s. 32). 

Vår tolkning är att begreppet jämlikhet omfattar rätten till lika möjligheter för alla barn och varje 

barn i större grad än de tre närliggande begrepp som läroplanen för förskolan belyser vilket vi 

menar stödjer vårt val av att använda oss av begreppet jämlikhet. 

 

 

Under vår utbildning till specialpedagoger har inkludering varit ett centralt begrepp och är där-

med en självklarhet för oss att i denna studie undersöka hur förskolans verksamhet tillämpar in-

kludering. Begreppet inkludering finns inte omnämnt i förskolans läroplan och vi ser det därför 

som angeläget att ta del av hur och om förskolans verksamhet realiserar inkludering i praktiken. 

Ett samhälle där det råder inkludering samt där förutsättningar för lärande ges till alla barn oav-

sett vilka behov barnet har, är det mest produktiva sättet att motverka diskriminerande synsätt 

(UNESCO, 2006). Lundqvist (2016) indikerar att förskolans verksamhet inte alltid lyckas i arbe-

tet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd, men rekommenderar reflektion och planering 

för att hitta tillämpningsbara tillvägagångssätt för inkludering i praktiken. 
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Bakgrund 

Här presenteras hur jämlik psykosocial hälsa för alla barn och varje barn i förskolan kan förstås 

utifrån styrdokument, teorier, och undersökningar. Inledningsvis med en beskrivning av barns 

rättigheter och behov. Bakgrunden fortsätter därefter med att relatera vår studie till det special-

pedagogiska kunskapsområdets komplexitet, specialpedagogiskt perspektiv, specialpedagogik i 

förskolan samt påverkansfaktorer för specialpedagogik i förskolans verksamhet. Vidare med ut-

gångspunkt från barns psykosociala hälsa och förutsättningar, vilket är en presentation av de 

granskningar som genomförts på internationell samt nationell nivå utifrån barns psykosociala 

hälsa. Bakgrundsdelen i denna studie avslutas därefter med att lyfta behovet av specialpedagogisk 

forskning i förskolans verksamhet samt avsnittet tidigare forskning i syfte att öka kunskapen och 

förståelsen av tidigare genomförda studier sett i relation till studiens syfte.  

Barns rättigheter och behov 

Barns rättigheter beskrivs här utifrån Unicef (2009) och Skollagen (SFS 2010:800), barns behov 

beskrivs utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2016) samt förskollärares uppdrag utifrån Skol-

verket (2011) skrift som belyser förskollärares kompetensprofil. 

  

Unicef (2009) innefattar 54 artiklar och benämns Barnkonventionen. De artiklar som vi uppfattar 

som relevanta för denna studie är artiklarna två, tre, sex samt artikel 23. Artikel två lyfter de rät-

tigheter som är lika för alla barn, att alla barn är lika mycket värda samt nolltolerans mot diskri-

minering. I artikel tre anges att åtgärder ska utgå från vad som är bäst och individuellt anpassat 

för barnet. Artikel sex beskriver barnets rätt till social utveckling samt fysisk-, andlig-, moralisk- 

och psykisk hälsa. Att barnet ska få komma till tals och föra fram åsikter kommer fram i artikel 

tolv, vilket i förskolan kan innebära att barn får vara delaktiga i beslut. Artikel 23 framhåller att 

funktionsnedsättningar hos barn inte ska vara ett hinder för att passa in eller för att delta i sam-

hällslivet. 

  

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår att syftet med förskolans verksamhet är att barn ska ges möj-

lighet att utvecklas och lära. Det framhålls även att förskolan ska vara en trygg plats där barnet 

får adekvat stöd för att få sina behov tillgodosedda. Ytterligare ett ansvar som förskolan besitter 

är att understödja sociala tillfällen att göra barnet redo att möta sin skolgång. ”Verksamheten ska 

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

lärande bildar en helhet.” (SFS 2010:800, s. 30). Verksamheten i förskolan ska enligt Skolverket 

(2016) präglas av trygghet där barnet får uppleva att vuxna är goda förebilder. Barn förvärvar 

normer och etiska värden i sina erfarenheter och kontakter på förskolan.  
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Förhållningssättet hos vuxna i förskolan kan därför ha en inverkan på hur barn ser på demokrati 

samt etiska värden sett utifrån ett förebyggande och framtida samhällsperspektiv (ibid). Försko-

lans läroplan är även tydlig med att alla barn och varje barn ska ges det stöd som hen behöver: 

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

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016, s. 5). 

  

I och med införandet av den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) beslutade riksdagen att 

införa legitimation för förskollärare. Detta innebar att efter genomförd förskollärarutbildning och 

ett års handledning av mentor få ansöka om förskollärarlegitimation. Alla redan verksamma förs-

kollärare fick komplettera sin utbildning med en introduktion utifrån en konkret kompetensprofil 

(Skolverket, 2011). I praktiken innebar detta en organisationsförändring i förskolan, den legitime-

rade förskolläraren blev enligt Skollagen (SFS 2010:800) ansvarig för undervisningen i försko-

lan. Förskollärare fick ansvar att exempelvis “utforma utbildningen så att barnet får det stöd, den 

hjälp och de utmaningar barnet behöver”(Skolverket, 2011, s.24), samt “se fördelar med barns 

olikheter”(s.24). För att beskriva kompetensprofilen ytterligare så utgår förskollärarens uppdrag 

från mötet med barnet, som innebär vikten av att skapa trygghet, ömsesidig respekt samt ett för-

hållningssätt som är medvetet. Även ledarskap, samverkan med föräldrar samt ansvar för lärande 

och yrkesutveckling (ibid). 

Det specialpedagogiska kunskapsområdets kom-

plexitet 

Det specialpedagogiska kunskapsområdet är enligt Persson (2010) mycket komplext eftersom det 

utgörs av flera olika dimensioner som inte vilar på någon specifik teori. Det specialpedagogiska 

kunskapsområdet har hämtat influenser från det psykologiska samt det biologiskt-medicinska 

området samt teorier från flera olika områden, vilket har bidragit till att området ibland uppfattats 

som luddigt och svårdefinierat. Persson (2010) förklarar den psykologiska paradigmen utifrån att 

barn jämförs med varandra och i vad som avviker och vad som anses vara normalt. Det biologi-

medicinska synsättet riktar även den fokus mot vad som betraktas normalt och där det normala 

ses som friskt. Dessa två teorier har ett individualiserat synsätt där det normativa ses som det cen-

trala (ibid).  

Specialpedagogiskt perspektiv  

De fyra övergripande perspektiven inom specialpedagogisk forskning är enligt Ahlberg (2016) 

individ-, organisations- samhälls- samt det relationella perspektivet, vilka grundar sig i varierande 

förklaringsmodeller rörande barns svårigheter. Forskningens perspektiv har enligt Ahlberg (2016) 

en nära och gränsöverskridande relation till varandra. Hon anser att det specialpedagogiska upp-

draget handlar om att skapa förutsättningar och villkor som gynnar alla barns utveckling, vilket 

kan tillämpas på olika sätt beroende på verksamhetens kultur. Utifrån de olika nivåerna beskriver 

Ahlberg (2016) vilka frågeställningar verksamheten kan ställa sig för att barns olikheter skall 

tillvaratas i den specialpedagogiska verksamheten.  
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Det handlar därför om att kritiskt granska sin verksamhet och sitt bemötande av alla barn och 

varje barns behov. Det relationella perspektivet har fått ett allt större utrymme de senaste åren 

(Simonsson, 2016). Detta perspektiv riktar fokus mot hur den lärande miljön är utformad, vilket 

förhållningssätt pedagoger vidtar och hur verksamheten kan ha en inverkan på i vilken grad barn i 

behov av särskilt stöd inkluderas i den dagliga verksamheten (Persson, 2010). Det relationella 

perspektivet innefattar således vilka anpassningar och förutsättningar en verksamhet skapar för 

att kunna bemöta barns behov (ibid). Ytterligare ett perspektiv inom specialpedagogiken är det 

kategoriska som innefattar psykologi och medicin. Detta perspektiv förlägger svårigheter och 

problem hos individen och förbiser att problemen kan grunda sig i hur förskolan utformar verk-

samheten (Simonsson, 2016). Ahlberg (2016) menar att ett systematiskt specialpedagogiskt ut-

vecklingsarbete som framgångsfaktor, handlar om att förbättra verksamheten för alla, såväl barn 

som personal, genom att inte blunda för svårigheter utan att de istället hanteras (ibid). 

Specialpedagogik i förskolan 

Inkludering av alla barn och varje barn är enligt (Palla, 2015) centralt i förskolans uppdrag vilket 

innebär att barns specialpedagogiska behov skall tillgodoses. Vidare menar Palla (2015) att se 

barns olikheter bör förstås och tas till vara i förskolans verksamhet vilket inte alltid sker. Hon tror 

att detta beror på avsaknad av relevant kompetens och ett tillåtande förhållningssätt. De avvikel-

ser som barnet visar personifieras och förstås därför ofta enligt Palla (2015) som huvudorsak till 

insatser och kompensatoriska, det vill säga tillfälliga lösningar. Helldin (2007) framhåller att 

framgångsfaktorerna i den specialpedagogiska verksamheten pekar mot kontinuerlig tolkning och 

rannsakning av sin verksamhet för att på så sätt kunna utveckla transformativa lösningar, det vill 

säga att i motsats till kompensatoriska lösningar genomföra hållbara och långsiktiga lösningar 

som också främjar barnets rättigheter och behov på lång sikt. Specialpedagogens funktion är en-

ligt Nisser (2014) att med ett inkluderande synsätt skapa möjligheter och förutsättningar för lä-

rande samt att med ett professionellt förhållningssätt finnas till hands för handledning och stöd i 

förskolans verksamhet. 

  

Simonsson (2016) framhåller styrdokument som berör hur förskolan formulerar begreppet barn i 

behov av särskilt stöd, men påpekar att det inte finns några riktlinjer för hur pedagoger i försko-

lans verksamhet kan arbeta praktiskt med begreppet. Vidare menar Simonsson (2016) att de kun-

skaper pedagoger och förskolans verksamhet har om det specialpedagogiska fältet spelar stor roll 

för hur de bemöter barns behov. Inom förskolans verksamhet arbetar pedagoger dagligen med hur 

de kan bemöta och utmana barn i deras utveckling och lärande men ibland finns behov av speci-

alpedagogiska kompetenser “När förskollärare eller annan personal skapar och konstruerar verk-

samheter är det uppenbart att den generella pedagogiken inte alltid räcker till, utan specialpeda-

gogiska insatser behövs just för att kunna gynna alla barns bäst” (Simonsson, 2016, s. 40). Peda-

goger kan följaktligen behöva hjälp från andra yrkesgrupper, exempelvis från specialpedagoger, 

för att komma vidare i arbetet med att skapa en utmanande verksamhet där lärande och utveckl-

ing sker för alla barn (ibid). 
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Påverkansfaktorer för specialpedagogik i förskolans 

verksamhet 

Kinge (2016) vidhåller att det finns en lång rad påverkansfaktorer i förskolans verksamhet där 

medvetenhet och värderingar och mål kommer i skymundan och som leder till stress. Hon menar 

att om fokus ligger på att barns behov blir tillgodosedda med rätt stöd från empatiska vuxna som 

bekräftar dem, kommer de också allt eftersom kunna förstå sina egna känslor och kunna uttrycka 

sina behov (ibid). I förskolans verksamhet delar många barn på samma utrymme där de möter 

flera olika vuxna vilket enligt Ellneby (2001) kan vara krävande. Hon menar att möten med olika 

vuxna under en dag kan skapa stress hos barn. Hon påtalar även att vuxna i förskolan ibland slu-

tar och att nya tillkommer vilket leder till många olika vuxenkontakter som i sin tur kan leda till 

att barn kan känna ett minskat förtroende för vuxna och därmed finns det en risk att barn slutar 

knyta an till de vuxna (ibid). 

  

Pedagogers bemötande av barns behov och i synnerhet barn i behov av särskilt stöd, är enligt 

Kinge (2000) av stor vikt för relationen mellan pedagog och barn. Kinge (2000) menar framför 

allt att en pedagog med empatisk förmåga är mycket betydelsefull i sin funktion att förstå och 

tolka varje barn. Författaren understryker att barn med synliga behov får mer sympati och tid med 

pedagoger än barn med osynliga behov. “Barn med sociala och emotionella svårigheter utgör en 

grupp som har ett stort behov av hjälp från kompetenta och professionella vuxna.” (Kinge, 2000, 

s. 14). Ellneby (2001) menar likaså att empati är viktigt för att individer ska kunna förstå 

varandra. Författaren framhåller att barn som utvecklar en förståelse för andra individer kan 

känna ett större lugn och mindre stress än barn som inte kan tolka eller ha förståelse för andras 

agerande. I leken ges barnet stor möjlighet att träna på empatiska handlingar. I situationer då en 

vuxen är lyhörd inför barnets tankar och behov blir möjligheterna större (ibid). 

  

“Många förskoleanställda känner att klyftan mellan vad de borde ha gjort och vad de verkligen 

får gjort blir allt större” (Gotvassli, 2002, s. 215). Om en sådan känsla och arbetssituation pågår 

under en längre tid kan det leda till stress. Vidare påpekar han dock att stress även kan vara posi-

tivt och någonting som behövs för att skapa press på sig själv samt ett ökat intresse och drivkraft 

för sitt yrke. Påverkansfaktorer för att pedagoger kan känna stress och tidsbrist i sitt yrke kan vara 

flera, men Gotvassli (2002) poängterar att kontinuerliga förändringar, konflikter, en hög ljudnivå, 

förväntningar, oklarhet i vad som förväntas och bristande dialog som exempel (ibid). Frelin 

(2012) nämner påverkansfaktorer som tidsbrist i sammanhang där förskollärares värdefulla re-

flektionstid uteblir. Hon menar att praktiska omständigheter och händelsestyrda situationer i 

verksamheten orsakar tidsbrist vilket leder till minskad tid för reflektion. Hon är därför kritiskt 

till hur begreppet reflektion beskriver lärande, då samtidigt påverkansfaktorerna i verksamheten 

leder till utebliven reflektionstid (ibid). 
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Barns psykosociala hälsa och jämlika förutsättning-

ar 

Socialstyrelsen (2009) använder både begreppen psykisk hälsa och psykosocial hälsa. På Psyko-

logiguidens hemsida framgår det att psykosocial hälsa innefattar hur en individs sociala situation 

kan påverka hur denne mår psykiskt (https:// www.psykologiguiden.se). Socialstyrelsen (2009) 

beskriver psykosocial hälsa som ”(...) psykiska symtom som påverkar barnets känslomässiga väl-

befinnande och/ eller hindrar optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter” (Socialsty-

relsen, 2009 s. 11). Persson (2010) förknippar barns psykosociala hälsa med pedagogers förhåll-

ningssätt och lyfter att förskolebarns psykosociala hälsotillstånd kan förbättras genom att skapa 

förutsättningar i verksamheten i form av kvalitetsförbättring.  

Socialstyrelsen, (2009) upprättade på regeringens anmodan “Utvecklingscentrum för barns psy-

kiska hälsa” (s.3). Undersökningens problemformulering och definition var ”Med psykisk ohälsa 

hos barn avses psykiska symtom som påverkar barnets känslomässiga välbefinnande och/ eller 

hindrar optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter” (s. 11). Uppdraget var att genom-

föra en webb- och telefonbaserad enkätundersökning som gick ut på att identifiera vilka förebyg-

gande metoder och arbetssätt förskolor använder sig av när barn visar tecken på psykisk ohälsa. 

De förskolor som ingick i undersökningen var 600 stycken till antalet och jämt fördelade i Sve-

rige. Svarsfrekvensen uppgick till totalt 71 procent. I resultatet framkom det att det finns behov 

av såväl kunskap om psykisk hälsa hos barn såväl som vilka metoder som bör tillämpas. Slutsat-

sen visar att upptäckten av och arbetet med barns psykiska hälsa behöver förtydligas i förskolans 

uppdrag eftersom endast 46 förskolor av de 226 som svarade beskriver att de har ett strukturerat 

arbetssätt eller program för stöd och tidiga insatser. 

  

Säfström (2015) har använt sig av den franske filosofen Jacques Ranciéres tankar om jämlikhet 

för att få en förståelse hur jämlikhet kan användas i pedagogiska situationer och undervisning. 

Ranciéres menar att “(...) jämlikhet inte är något att sträva efter utan en nödvändig utgångspunkt 

för att inte enbart bekräfta ojämlikheten som nödvändig” (Säfström, 2015, s. 25). Jämlikhet är 

enligt Ranciéres filosofi när en individ ses för vem den är snarare än att kategoriseras utifrån tidi-

gare förutfattade meningar, exempelvis att en pedagog kan bemöta och se ett barn som en individ 

samt se dess förmågor och inte utifrån samhällets givna sociala normer (ibid). 

  

Skolinspektionens (2016) rapport är den första delrapporten av tre som bygger på inspektioner 

som Skolinspektionen genomfört på uppdrag av regeringen i förskolan mellan åren 2015–2017. 

Skolinspektionen (2016) besökte de 196 slumpmässigt utvalda förskoleavdelningar oanmält runt 

om i Sverige i syfte att observera och därefter kartlägga förskolans personalstyrka i relation till 

antalet barn i förskolegrupperna. Ytterligare två moment i granskningen var att intervjua de verk-

samhetsansvariga förskolecheferna samt att personalen svarade på en enkät vilka gav 500 svar. 

Efter Skolinspektionens besök intervjuades totalt 194 förskolechefer via telefonsamtal. Gransk-

ningens utgångspunkter var förskolans allmänna råd om de faktorer som gynnar alla barn i för-

skolan.  
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Undersökningen avsåg framför allt hur de yngsta barn får sina mest grundläggande behov tillgo-

dosedda i hallsituationer samt i utemiljön, i synnerhet utifrån faktorer som påverkar barns trygg-

het i förskolan. Personalens tillgänglighet och lyhördhet i verksamheten observerades när barnet 

visade behov av tröst, bekräftelse och närhet (ibid). 

  

Delar av Skolinspektionens (2016) granskning visar på att det finns välfungerande förskolor där 

pedagoger är lyhörda samt där verksamheten har en struktur och fördelning av ansvar som gynnar 

barns behov. God kvalitet visade sig också i goda relationer samt att ledningen var tydlig. Andra 

delar av granskningen visar på att personal i förskolan visar passivitet samt ett tillrättavisande 

förhållningssätt gentemot barn. Dessutom visade resultatet på bristande tillsyn vilket Skolinspekt-

ionen (2016) ansåg var märkligt eftersom ett flertal av förskolecheferna kände till bristerna. För-

klaringen ser de i premisser som tillgängligheten och utformningen av rådande miljö, pedagoger-

nas och förskolechefens kompetens samt hur organisationen fungerar. De menar att verksamheten 

begränsas av bristande samspel pedagoger emellan samt i förhållningssättet gentemot barnen i 

olika rutinsituationer. Verksamheten begränsas också av brister i personalstyrkan då uppsikten 

försämras (ibid).  

 

Ett mönster i de granskningar som genomförts av Skolinspektionen (2017) mellan åren 2015–

2016 visar att det finns stor efterfrågan på reflektionstid av personalen och likaså på kollegial 

kunskapsinhämtning, för att på ett bättre sätt kunna utföra sitt uppdrag. En slutrapport för denna 

tre år långa granskning av förskolans verksamhet kommer att publiceras i början av år 2018, vil-

ket kommer visa på “hur förskolan arbetar med barn i behov av särskilt stöd (...) och hur försko-

lan arbetar med sitt värdegrundsarbete” (Skolinspektionen, 2017, s.43). Bengtsson (2017/6) skri-

ver med hänvisning till den kommande rapporten att “två av tre förskolor behöver utveckla sitt 

arbete med särskilt stöd. Bristerna handlar främst om analys av vilka stödinsatser som ska sättas 

in samt uppföljning, dokumentation och utvärdering. Vidare skriver Bengtsson (2017, december) 

att Skolinspektionen har en positiv syn på förskolans inkluderande arbetssätt samt att i verksam-

heter där arbetssättet fungerar väl, där finns också möjlighet till kompetensutveckling, handled-

ning av specialpedagogen och reflektionstid för personalen. 

  

I syfte att kartlägga samt förebygga ojämlik psykosocial hälsa i Malmö tillsattes en kommission 

som fick i uppdrag att arbeta fram ett diskussionsunderlag (Persson, 2012). Det kom bland annat 

fram att förskolan har stor betydelse för barns psykosociala hälsa, framför allt bland socialt och 

socioekonomiskt utsatta barn för vilka förskolan kan ha en avgörande betydelse. Förskolebarns 

psykosociala hälsoeffekter visade sig vara positiva när socialt utanförskap begränsades vilket kan 

ge bättre framtidsutsikter för barnet.  Det förebyggande insatserna formuleras i studien exempel-

vis som fortbildning av personal inom förskolan (ibid). I en pilotstudie genomförd på kommun-

nivå i Västra Götalandsregionen (Harju-Luukkainen, Kultti & Pramling Samuelsson, 2016) un-

dersökte några forskare hur förskolebarns välbefinnande på olika sätt kan förstärkas i förskolan. 

Forskarna förtydligar att välbefinnande även inbegriper begreppet hälsa. I Pilotstudien formuleras 

begreppet hälsa som: “ (…) ett medel för att uppnå de ambitionerna man har i livet” (Harju-

Luukkainen, et.al, 2016, s. 6). Med det menar författarna dels att alla barn har rätt till en hälsa 

som är god och dels hur detta kan förebyggas genom tidiga insatser i förskolan i form av exem-

pelvis behovet av att bli sedd samt behovet av att få uppnå en känsla av tillhörighet. Forskarna 

upptäckte även att förskolan bidrar till att de socioekonomiska variationerna utjämnas då i form 

av ett främjande samarbete med hemmet samt inom ramen för förskolans undervisning (ibid). 



9 

 

I barnhälsovårdens rapport (Nerjat, 5/2016) granskades jämförelser av hälsofrämjande mätningar 

som Barnavårdscentralen genomfört i relation till låg köpkraft i Stockholms län. 170 000 barn i 

åldrarna 0–5 år ingick i undersökningen som utgick från att fastställa barns utsatthet i relation till 

familjernas socioekonomiska förutsättningar. Föräldrarnas inkomst baserad på deklarationsupp-

gifter visade att socioekonomiskt svagare grupper hade större behov av hälsofrämjande insatser, 

dock finns behov av fortsatta studier för att kunna bekräfta detta. Nerjat (5/2016) menar dock att 

undersökningen visar på en stark koppling mellan barns hälsa och deras socioekonomiska villkor. 

  

Folkhälsomyndigheten (2017) fick i uppdrag av regeringen att kartlägga förskolebarns psykoso-

ciala hälsa i de nordiska länderna Sverige, Norge samt Danmark. Undersökningen genomfördes i 

samarbete med samhällsmedicin samt Centrum för epidemiologi (CES) med en kunskapsbaserad 

metod. Med hjälp av flera större sökmotorer granskades artiklar för att komma fram till hur olika 

faktorer påverkar förskolebarns hälsa såväl på kort som på lång sikt. En av dessa faktorer var 

brist på trygghet vid övergången mellan förskola och skola. Studien talar för att trygghetsfräm-

jande rutiner ger god effekt på förskolebarnens psykiska samt kognitiva hälsa. Som helhet visade 

undersökningen att förskolebarns psykiska hälsa var god förutsatt en verksamhet av hög struktu-

rell samt pedagogisk kvalitet. Med pedagogisk kvalitet menades exempelvis pedagogernas för-

hållningssätt. Detta skulle enligt studiens resultat främjas genom kompetensutveckling och där-

med bli en framgångsfaktor för hur pedagogen motiveras till att inta ett professionellt förhåll-

ningssätt (ibid). 

Behovet av specialpedagogisk forskning 

Skolinspektionen (2012) påvisar i sin granskning att det specialpedagogiska perspektivet brister i 

verksamheter vilket kan resultera i att barns förmågor och kunskaper inte uppmärksammas och 

Palla (2015) betonar att det finns en mycket stor avsaknad av specialpedagogisk forskning riktad 

mot förskolans verksamhet. 

 

Även Luzt (2012) framhåller att bristen på specialpedagogisk forskning som innefattar förskolans 

verksamhet är stor och har en teori om att det kan bero på att utgångsläget i forskningen ofta be-

rört de pedagogiska och psykologiska frågorna och i mindre omfattning vilka premisser som ges 

för alla barn och varje barn i mötet med förskolans verksamhet.  

 

Den specialpedagogiska forskningen med inriktning mot förskolan var enligt Palla (2015) tidi-

gare fokuserad på de insatser som genomförts på individnivå. Under senare år har dock trenden 

vänt till att rikta forskningsfrågorna mot förskolans pedagogiska verksamhet och då inte bara på 

grupp- och organisationsnivå utan även med inriktning mot policy- och systemnivå (ibid). Pers-

son (2012) framhåller att den specialpedagogiska forskningen de senaste 25 åren utvecklats i oer-

hört snabbt tempo. Han menar att denna snabba utveckling beror på att det individbaserade syn-

sättet som förlägger svårigheterna hos det enskilda barnet har förskjutits till att riktas omkringlig-

gande förutsättningarna såsom den lärande miljön och pedagogerna. Persson (2012) betonar dock 

att den individualiserade forskningen fortfarande existerar, men att forskningen som granskar de 

omkringliggande faktorerna har expanderat. 
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Sammanfattning 

De granskningar vi presenterat visar på olika faktorer som kan avgöra i vilken grad barns jämlika 

psykosociala hälsa tillgodoses såväl i samhället som i förskolan. Det kan röra sig om barns trygg-

het, tillhörighet, socioekonomiska förutsättningar samt förskolans kvalitet. Vidare framkommer 

att tidigare insatser i förskolan är av stort värde för barns psykosociala hälsa i förskolan, samti-

digt som granskningarna visar att förskolans uppdrag behöver förtydligas och pedagogernas 

kompetens stärkas kring dessa frågor. 

Tidigare forskning 

Jämlikhet i en inkluderande förskola för alla barn och varje barn 

Ett inkluderande förhållningssätt medverkar till att barn utvecklas till individer med förutsätt-

ningar att bli en del av samhället (Westling Allodi, 2007). Westling Allodi (2007) undersökte 

vilka generella respektive specifika omständigheter som spelar in i utbildningssystemet i Sverige 

för att uppnå lika möjligheter för alla barn. Undersökningen innefattade även att studera vilka 

möjligheter och hinder som kan uppstå i strävan efter en verksamhet där alla barn erbjuds samma 

möjligheter. Studiens resultat visade att ett inkluderande förhållningssätt medverkar till att barn 

utvecklas till individer som kan förstå sociala frågor och därmed bli en del av samhället medan 

barn som exkluderas riskerar att bli socialt begränsade och löper således en större risk att hamna 

utanför samhället (Westling Allodi, 2007). Ytterligare en studie där resultatet visade att inklude-

ring kan påverka barnet positivt är Lundqvist, Westling Allodi och Siljehags (2015b) longitudi-

nella studie där 56 barn deltog. Resultatet av studien visar på att särskilda behov ökade bland 

barn i övergången mellan förskola och förskoleklass samt att inkludering påverkar barnet positivt, 

medan segregering påverkar barnet negativt då konsekvensen blir förlorad kontakt med sina kam-

rater vilket ofta sker i en övergång mellan dessa skolformer (ibid). 

  

Morningstar, Shogren, Lee och Born (2015) undersökte i en studie vilka strategier och metoder 

inkluderande skolor använder för att möta alla barn, även barn i behov av specialpedagogiskt 

stöd. Observationerna genomfördes i 65 klassrum i sex olika skolor. Studien visar på att barn i 

behov av specialpedagogiskt stöd gynnas och tar till sig lärande då de inkluderas i den ordinarie 

verksamheten. Forskarna fann flera metoder som kan bidra till att göra barn inkluderade i verk-

samheten. En metod som forskarna fann var att flera pedagoger i barngruppen ökar möjligheterna 

för att inkluderingen ska lyckas samt att pedagoger visar hängivenhet engagemang i mötet med 

barnen (ibid). Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu och İşcen (2014) har även de studerat inklu-

dering av barn i behov av särskilt stöd, men i förskolans verksamhet. Med studien ville de under-

söka vilka förutsättningar som behövs för att förskollärare ska kunna arbeta inkluderande och 

utveckla arbetet med att stödja barn i behov av särskilt stöd. I studien, som genomfördes i Tur-

kiet, användes intervju som metod och samtliga 40 förskollärare som intervjuades hade minst ett 

barn i särskilt behov i sin barngrupp. Resultatet av intervjuerna visade på att det behövs flera 

stödjande insatser för att förskollärare ska kunna utveckla inkluderingsarbetet. De stödjande in-

satser som behövs är enligt studiens resultat att förskollärare har erfarenhet och kunskap, att de 

har en bra dialog med föräldrar, att det finns individuella handlingsplaner och att agera och han-
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tera beteendeproblem hos barn (ibid). Stödjande insatser för att främja inkludering erfordras även 

enligt Graham och Harwoods (2011) fallstudie som genomfördes på två skolor i Australien. Syf-

tet med studien var att engagera pedagoger och barn i ett utvecklingsarbete med olika metoder för 

inkludering. Studiens resultat visade att en förutsättning för att uppnå en verksamhet där inklude-

ring fungerar krävs öppenhet och ett nytänkande hos pedagoger vad gäller inkludering. Genom 

olika övningar fångades även barn i behov av särskilt stöd upp och de blev på så sätt inkluderade 

i verksamheten (ibid). 

 

Som främjande insats av jämlikhet i utbildningen genomförde Ainscow, Dyson och Goldrick 

(2012) en omfattande studie på samhälls- och organisationsnivå i England. Under 20 års tid un-

dersökte de i ett inkluderingsprojekt, hur skolor kan bli jämlika och undervisningen mera effektiv 

för alla barn oavsett socioekonomisk status eller etniskt ursprung. Resultatet av deras forskning 

visade att kollegialt samarbete och lärande mellan professioner samt mellan skolor och samhälle 

var framgångsfaktorer för en jämlik undervisning (ibid). Den studie som Westling Allodis (2007) 

verkställde i Sverige för att uppnå lika möjligheter för alla barn visade att de relationer som finns 

mellan klimatet i verksamheten och skolorganisationen samt de attityder och värderingar som 

existerar behöver lyftas mer och medvetenheten behöver öka. För pedagoger och skolpolitiker är 

en ökad medvetenhet och reflektion över skolans utbildning angelägna frågor enligt studiens re-

sultat (ibid).   

 

Påverkansfaktorer för barnets psykosociala hälsa i förskolan 

Jeon, Buettner, Cynthia och Hur (2015) har i en studie undersökt huruvida pedagogers utbildning, 

kvaliteter och arbetsattityder spelar in i hur de presterar på jobbet. Undersökningen genomfördes 

i en amerikansk stat i mellanvästern där 96 pedagoger medverkade. I studien undersöktes peda-

gogernas attityd och inställningen till sitt yrke. Resultatet visade att utbildade pedagoger bidrar 

till en högre kvalitet i verksamheten. Forskarna förklarar att deras studie är viktig eftersom peda-

goger spelar en viktig roll för att skapa en trygg och empatisk atmosfär i verksamheten. Deras 

forskning visar att pedagoger har ett stort ansvar och att deras yrkesroll kräver empati i arbetet 

med småbarn (Jeon, Buettner, Cynthia & Hur, 2015).  

 

Coopers (2004) resultat visar på att lärarnas engagemang är viktigt. I studien medverkade 16 ut-

valda empatiska pedagoger och lärarelever som blev intervjuade och observerade i olika situat-

ioner. I observationerna medverkade även pedagoger som arbetade med barn i behov av särskilt 

stöd samt barn med engelska som andraspråk. I denna kvalitativa studie genomfördes observat-

ioner under 60 lektioner. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger uppfattar och arbetar 

med begreppet empati i samspelet med barnen, hur empati visar sig i relationen mellan pedagog 

och barn och om det finns hinder och möjligheter som påverkar en pedagogs empatiska handling-

ar. I studien fann Cooper (2004) att empati är dels viktigt för en relation mellan individer och dels 

för lärande. En möjlighet för att empati skulle kunna uppstå och i vilken grad pedagogerna visade 

empati berodde på vilka situationer pedagogen och barnet möttes (ibid). 
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Cooper (2004) fann i sin studie faktorer som hindrar pedagoger att integrera med varje barn. 

Detta var begränsningar som barngruppens storlek, pedagogens kvalitet och kunskap, tiden, läro-

planens och dess följder med pappersarbete, ledningen, gruppsammansättningar och den lärande 

miljön. Stora barngrupper kan leda till att barn tävlar och till och med bråkar om lärarnas upp-

märksamhet vilket kan tyda på att barn har ett stort behov av att bli sedda. En interaktion som 

präglas av positivitet skapar emotionella kopplingar mellan pedagog och barn. Resultatet visade 

även att när en pedagog arbetat en längre tid med stora barngrupper leder det till att pedagogen 

hittar vilka intressen som tilltalar individerna i gruppen och kan då börja använda dessa intressen 

som ett verktyg för skapande av interaktion. Det krävs att medvetenheten kring vikten av sociala 

möten ökar så att barn ges möjligheten att vistas i en miljö där social interaktion uppstår och 

därmed öka barnens empatiska förmågor (ibid). 

  

Barns hälsa och välbefinnande påverkas dels av den psykiska och fysiska miljön på förskolan och 

dels av i vilken grad pedagogerna är kvalificerade och att verksamheten är av god pedagogisk 

kvalitet. Renblad och Brodin (2012) kom fram till detta i sin undersökning då de ville ta reda på 

hur kvaliteten i förskolan påverkades vid införandet av läroplanen för förskolan. De intervjuade 

fyra förskolechefer i en kommun i Sverige. De förskolechefer som intervjuades ansvarade för 

sammanlagt elva förskolor i kommunen. Resultatet visade dels på att en bidragande orsak till hur 

barn i förskolan mår beror på vilken kvalitet förskolans verksamhet erbjuder. De menar på att det 

krävs kvalitetshöjande insatser för att förskolan ska kunna utvecklas. (ibid). Enligt Westling All-

lodis (2007) undersökning är en ökad medvetenhet och reflektion över skolans utbildning ange-

lägna frågor för pedagoger och skolpolitiker enligt studiens resultat. Vidare rekommenderar 

Westling Allodi (2007) att det behöver utvecklas fler bedömningsmetoder som är beprövade. 

Dessa bedömningsmetoder skulle då kunna bidra till att pedagoger får verktyg att både ha förstå-

else för och att förbättra lärmiljöer (ibid). 

  

I en longitudinell svensk studie där 165 förskollärare från 55 svenska förskolor deltog, under-

sökte Castro, Granlund och Almqvist (2017) svenska förskolors kvalitet i relation till barns enga-

gemang. Undersökningen utgick ifrån organisationen i verksamheten, på vilket sätt förskollärarna 

instruerar barnen samt på vilket sätt förskollärarna engagerar sig känslomässigt. 

Dettling, Parker, Lane, Sebanic och Gunnars (2000) genomförde en studie då de undersökte på-

verkansfaktorer för barns psykiska hälsa i olika verksamheter. Dessa påverkansfaktorer var grup-

pernas storlek, relationen mellan barn och vuxna samt familjeförhållanden. Metoden var mät-

ningar av kortisolvärdet på barn i olika verksamheter, analyser av dessa värden och utifrån det 

kunna utläsa mönster. Mätningarna av kortisolvärdet genomfördes på morgonen och på eftermid-

dagen i kombination med att det genomfördes relationella observationer i verksamheterna. Grup-

perna där undersökningarna genomfördes var alltifrån mycket små grupper i hemmet till stora 

förskolegrupper. Den svenska studien av Castro et al. (2017) visade på hög relationell kvalitet när 

förskollärarna bemötte barnen med visat känslomässigt engagemang vilket även hade stor effekt 

på barnens vilja att delta och vara engagerade i verksamheten. Dettling et al. (2000) studie i Au-

stralien visade på god psykisk hälsa hos barn i form av lägre stressnivåer, när verksamheten varit 

barncentrerad samt bidragit med högkvalitativa relationer. I Ainscow, Dyson och Goldricks 

(2012) undersökning kom det fram att förutsättningarna förändrades för barnen i takt med att 

lärarnas förhållningssätt och attityder till utvecklingen förändrades.  
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Även Morningstar, Shogren et al. (2015) resultat visade på att verksamheten behöver pedagoger 

som kan nå barnen i deras lärande. I studien fann forskarna att det finns två olika dimensioner 

som kan ha en påverkan på barns tid i verksamheterna. Den ena dimensionen är att barns behöver 

erbjudas det stöd som de behöver för att delta inkluderande och den andra dimensionen är att 

barn behöver få stöd att hitta intresse i sitt lärande (ibid). 

Sammanfattning 

Den presenterade forskningen visar att barns jämlika psykosociala hälsa i förskolan kan ses uti-

från olika perspektiv. Dels utifrån de förutsättningar barn får i samhället för att kunna delta i en 

verksamhet och dels de pedagogiska förutsättningar barn får när de befinner sig i en verksamhet. 

Jämlika förutsättningar i samhället kan vara attityder från media och politiker, samt inkludering i 

samhället och de pedagogiska verksamheterna. Jämlika pedagogiska förutsättningar kan vara den 

kvalitet som förskolan erbjuder. Kvaliteten skiftar mellan verksamheterna med olika påverkans-

faktorer på organisations-, grupp- samt individnivå som följd. Alla barn och varje barn måste 

därmed lita på att vuxna tar jämlika beslut som främjar deras psykosociala hälsa samt ger barnet 

goda framtidsutsikter. Forskningen som presenterats visar att förskolan har stor betydelse för 

barns psykosociala hälsa och då framför allt vid hög pedagogisk och relationell kvalitet. 

Problemformulering 

Ovanstående inledning och bakgrund ger inblick i vårt undersökningsområde jämlik psykosocial 

hälsa. Skolinspektionens (2012) resultat visar att pedagogers ledarskap behöver stärkas i verk-

samheterna för att lättare förstå och därmed kunna tillämpa det specialpedagogiska perspektivet. 

“Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(Skolverket, 2016, s.5). Tidiga insatser i förskolan i syfte att främja barns psykosociala hälsa be-

lyses inom ramen för denna studie utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga att alla barn och 

varje barn har rätt att bemötas jämlikt i förskolan. Tidiga insatser som främjar barns psykosociala 

hälsa i förskolan och i förlängningen även i samhället, är enligt Lindeberg (2014) investeringar 

för framtiden. Detta går i linje med Skolverket (2016) som framhåller att “Förskollärare ska an-

svara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde” (Skolverket, 2016, s.8). Förskollärare har i sin funktion möjligheten och förmånen till dag-

lig och nära kontakt med alla barn och varje barn i förskolan vilket ger dem möjlighet att tidigt 

förebygga psykosocial ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Vår erfarenhet är att problemorienterade diskussioner förekommer i förskolans arbetslag, men i 

mindre omfattning hur de problemområden verksamheten formulerar kan tillämpas i förskolans 

praktik. I vår efterforskning inför denna studie har vi erfarit en kunskapslucka inom undersök-

ningsområdet jämlik psykosocial hälsa i förskolan samt hur verksamhetens förebyggande arbete 

prioriteras och tillämpas inom detta undersökningsområde. Vi menar att dessa utgångspunkter 

stärker motivationen och relevansen att genomföra denna studie som undersöker och analyserar 

hur nio yrkesverksamma förskollärare uttrycker sina tankar och erfarenheter om jämlik psyko-

social hälsa, samt hur förskolan som verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla barn och 

varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.  
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Syfte 

Att undersöka och analysera hur nio yrkesverksamma förskollärare uttrycker tankar och erfaren-

heter om jämlik psykosocial hälsa samt hur förskolan som verksamhet tillämpar förebyggande 

insatser för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt per-

spektiv. 

  

Frågeställningar 

  

● Hur arbetar nio yrkesverksamma förskollärare i förskolan förebyggande med jämlik 

psykosocial hälsa med alla barn och varje barn på organisations-, grupp-, samt indi-

vidnivå? 

 

● Vilka förebyggande insatser tillämpar nio yrkesverksamma förskollärare i olika special-

pedagogiska situationer för att främja jämlik psykosocial hälsa? 

 

● Hur beskriver nio yrkesverksamma förskollärare i förskolan relationen mellan begrep-

pen jämlikhet och psykosocial hälsa med förankring i förskolans verksamhet? 
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Metod 

Kvalitativ metod 

Vår undersökning är genomförd med en kvalitativ ansats. Syftet med vår studie är att undersöka 

och analysera hur nio yrkesverksamma förskollärare uttrycker tankar och erfarenheter om jämlik 

psykosocial hälsa, samt hur förskolan som verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla 

barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vårt val 

föll på en kvalitativ ansats då vårt syfte går i linje med metodens eftersträvan. Motivet till vårt val 

av metodansats utgår från vårt syfte, det vill säga till att få en ingående förståelse för hur förskol-

lärare beskriver sina erfarenheter och tankar (Dalen, 2008). Vid en kvalitativ ansats finns det ut-

rymme för flexibilitet och förändring under datainsamlingen (Bjørndal, 2005) vilket således in-

nebär att metoden är någorlunda ostrukturerad, eller semistrukturerad, vilket vi strävade efter då 

vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor till förskollärarna. För vår studie var den kvalitativa 

ansatsen passande även ur aspekten att den ger utrymme för intervjuaren att gå in i en roll av att 

vara en detektiv med förmåga att reflektera över det som sker (Fejes & Thornberg, 2015). 

  

Vårt val av metod föll följaktligen på kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

har denna metod en öppen struktur vilket innebär likväl för- som nackdelar. Med det menas att 

varken exakta regler eller tillvägagångssätt finns att tillgå med intervjun, dock finns fastställda 

tekniker och infallsvinklar. Dessa tillämpas från och med hur syftet formuleras fram till och med 

hur undersökningens rapportering framställs (ibid). Med intervjuerna ville vi närma oss respon-

denternas upplevelser och beskrivningar samt hur de omvandlar och tillämpar dessa i verksam-

heten. Den kvalitativa metoden möjliggör detta genom att intervjuaren kommer nära den andres 

perspektiv och tankar på ett sätt som inte någon annan metod gör (Bjørndal, 2005). 

Urval av respondenter och avgränsning 

Med de kvalitativa intervjuerna ville vi ta del av förskollärares tankar och erfarenheter om jämlik 

psykosocial hälsa, samt hur förskolan som verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla 

barn och varje barn på organisations-, grupp-, individnivå- samt samhällsnivå. Detta motiverar till 

vårt urval att enbart genomföra intervjuer med förskollärare, i syfte att ta del av deras värdefulla 

erfarenhet och kunskap. I vår undersökning har nio förskollärare intervjuats.  



16 

 

Förskollärarna arbetar på olika förskolor i flera kommuner inom Stockholms län. Vår tanke med 

att intervjua förskollärare från olika förskolor var att arbetssätt och kultur varierar mellan försko-

lor samt att detta skulle ge oss ett verifierat och omfattande empiriskt underlag.  

 

De förskollärare som intervjuades arbetar med olika åldrar, vi inriktade alltså inte på någon speci-

fik åldersgrupp. Vi valde våra informanter med hjälp av olika kontaktnät. 

Genomförande 

Intervjuguide 

Vi valde att utarbeta en intervjuguide eftersom vi ville få en tydlig struktur över vilka frågor vi 

behövde ställa till respondenterna i syfte att få ett rikt empiriskt underlag. En intervjuguide som 

verktyg ger intervjuerna en någorlunda struktur, men det finns fortfarande ett stort utrymme för 

följdfrågor samt för förändringar i intervjuns ordningsföljd (Bjørndal, 2005). Syftet med en inter-

vjuguide är enligt Dalen (2008) att få en tydlig bild över studiens problemområde och därefter 

omvandla problemområdet till mönster eller teman och utefter mönstren skapa frågor. 

  

Vi valde att skapa en semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att det finns förutbestämda 

teman och frågor som är strukturerade, men även teman och frågor som är öppna (Dalen, 2008). I 

början av vår intervjuguide var frågorna av en öppen karaktär för att därefter utvecklas till inter-

vjuområden och frågor som var inriktade mot vårt syfte. Vi påbörjade vår intervjuguide med att 

ta fram en inledningsfråga; Hur lång yrkeserfarenhet har du som förskollärare i på denna för-

skola? Vår tanke med en inledningsfråga var att få fram en avslappnande inledning av intervjun 

eftersom vi ville att respondenten skulle känna sig bekväm och trygg i intervjusituationen. Avsik-

ten med inledande frågor är att respondenten ska kunna känna sig lugn och avslappnad (Dalen, 

2008). Vi fortsatte framställningen av intervjuguiden genom att granska vårt problemområde, 

syfte samt frågeställningar. Utefter detta arbetade vi fram intervjuområden som relaterade till vårt 

problemområde, syfte och frågeställningar. De intervjuområden som vi tog fram var; funktion och 

inkludering, jämlikhet, psykosocial hälsa, relationellt perspektiv samt relationen mellan jämlikhet 

och psykosocial hälsa. När vi tog fram intervjufrågorna var vårt mål att konstruera frågor som 

skulle få respondenterna att öppna upp och därmed beskriva och berätta om sina erfarenheter på 

ett naturligt sätt. Intervjufrågor som är öppna och beskrivande leder ofta till att respondenten ger 

en tydlig och öppen bild av sina erfarenheter (Dalen, 2008).   

Pilotintervju 

I vår intervjuguide ville vi undvika abstrakta frågor eftersom vårt mål var att få fram en målande 

och beskrivande bild i intervjuerna med pedagogerna. Innan vi realiserade våra intervjuer genom-

förde vi därför en pilotintervju för att testa vår intervjuguide. En pilotintervju kan enligt Dalen 

(2008) ge en tydlig bild över hur en intervjuguide fungerar i praktiken. Pilotintervjun gav oss 

erfarenheter och lärdomar om vår intervjuguide och om hur den eventuellt skulle komma att fun-

gera i en intervjusituation samt en tidsangivelse på intervjuns omfattning. 
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Slutsatsen av vår pilotintervju visade att några av frågorna var snarlika. En fråga upplevdes som 

krångligt formulerad av respondenten i pilotintervjun. Den fråga som respondenten upplevde som 

krånglig var; Vad i denna erfarenhet kan du se som framgångsfaktorer i ett fortsatt förebyggande 

jämlikhetsarbete i barngruppen? Vi formulerade om denna fråga till; Utifrån den situationen du 

precis beskrev, finns det någonting i den som givit dig användbara erfarenheter, som du nu kan 

du se som framgångsfaktorer i ett fortsatt förebyggande jämlikhetsarbete i barngruppen? 

  

Efter pilotintervjun ändrade vi vissa ord i några av frågorna. I pilotintervjun använde vi vid som-

liga tillfällen ordet “varför” vilket vi ändrade till “hur.” Ordet berätta ändrade vi till beskriva. Vi 

la även till frågan; Vilka andra professioner finns att tillgå när du har frågor om arbetet med 

jämlikhet?” under rubriken jämlikhet i intervjuguiden. 

  

Även under rubriken relationellt perspektiv utförde vi några ändringar. Vi tog bort frågan Hur ser 

du på din funktion i ett främjande relationsarbete i en inkluderande förskola? Detta eftersom den 

intervjuade i pilotstudien uppmärksammade att den var mycket lik den första frågan under denna 

rubrik; Hur arbetar du/ni konkret med att skapa goda relationer i din vardag på förskolan? Slut-

ligen lade vi till en fråga under denna rubrik; Hur hanterar du sådana situationer? 

  

Den intervjuade i pilotstudien upplevde som tidigare nämnt att några av frågorna var snarlika 

vilket kan ha sin grund i att respondenten svarade mycket utförligt på huvudfrågorna. Detta ledde 

till att följdfrågorna vid en del tillfällen upplevdes överflödiga. Vi gjorde valet att justera några 

av dessa frågor, men vi tog även beslutet att behålla några frågor som de var utformade men i 

åtanke att de inte nödvändigtvis behövde ställas. Beroende på intervjuernas utfall ställde vi de 

skrivna följdfrågorna, men i de fall där de upplevdes som upprepningar ställdes följdfrågor med 

relevans för situationen. 

Datainsamling 

Vi började vår datainsamling med att informera respondenterna via mail. I mailet bifogade vi ett 

missivbrev (bilaga, 1) där vi beskrivit vårt problemområde, syfte med studien samt de etiska 

forskningsprinciperna. Vi informerade även om vår avsikt med kvalitativ intervju och dess upp-

lägg. De intervjuområden vi utgick ifrån var följande: funktion och inkludering, jämlikhet, psyko-

social hälsa, relationellt perspektiv samt en sammanfattande reflektion kring problemområdet. 

Intervjuerna genomfördes på de förskolor där respektive förskollärare arbetade. Vi intervjuade 

fem respektive fyra förskollärare var. Antalet intervjuer som behövs för att få fram ett givande 

resultat beror enligt Kvale och Brinkmann (2009) på studiens syfte och frågeställningar, om anta-

let intervjupersoner är för få i förhållande till syftet finns det en risk att underlaget blir bristfälligt 

vilket kan omöjliggöra möjligheten att pröva hypoteser och dels att generalisera. Därmed är det 

av yttersta vikt att genomföra så pass många intervjuer att en mättnad av kunskap uppnås (ibid). 
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Vid intervjusituationer är det viktig att åstadkomma ett klimat som präglas av lugn och trygghet 

(Bjørndal, 2012) och därför fick förskollärarna välja vilken plats på förskolan som intervjun 

skulle genomföras då vi ville att de skulle känna sig trygga och bekväma. Tidsåtgången för pilot-

studien var cirka 40 minuter och utefter den meddelade vi de aktuella förskolorna att tidsåtgången 

för intervjuerna ungefär skulle vara 60 minuter. Tidsspannet för intervjuerna var 40 minuter till 

68 minuter. Alla intervjuer fullföljdes utan att avbrott. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljud-

upptagning vilka vi sedan transkriberade. 

Bearbetning av empiriskt material 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dem var för sig utan att utelämna detaljer 

vilket Fejes och Thornberg (2009) förespråkar för denna har stor relevans för denna form av 

undersökning. Eftersom avsikten med denna studie är att analysera förskollärares erfarenheter 

och tankat såg vi det som väsentligt att noggrant transkribera varje ord i våra intervjuer. Vi ute-

lämnade dock suckar och andra liknande ord eller ljud som upplevdes vara irrelevanta för vår 

studie. När transkriberingen var färdigställd utgick vi från Fejes och Thornberg (2009) synsätt 

som innebär att förhålla oss fördomsfritt och öppet till det empiriska materialet. Som ett första 

steg i vår bearbetning av de nio intervjuerna vi genomfört var att vi noggrant, var för sig, urskilja 

mönster och utifrån detta bilda teman. Detta genomförde vi med fokus på vårt syfte; Att under-

söka och analysera hur nio yrkesverksamma förskollärare uttrycker tankar och erfarenheter om 

jämlik psykosocial hälsa samt hur förskolan som verksamhet tillämpar förebyggande insatser för 

alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

  

Vår strategi med transkriberingarna var likt Fejes och Thornberg (2009) att föra anteckningar i 

marginalerna. Utifrån olika kriterier kodade vi därefter det empiriska materialet med överstryk-

ningspennor i olika färger, dels för att materialet var omfattande och behövde struktur och dels 

för att på ett naturligt sätt kunna se mönster. Vi numrerade varje intervju för att under bearbet-

ningen av mönster, teman och citat försäkra oss över att alla informanter skulle finnas represente-

rade i studiens resultat. Vi valde även att presentera förskollärarna med nummer ett till nio i re-

sultatdelen i syfte att visa på att samtliga informanter är representerade. 

  

Kriterierna i vår bearbetning; användbara citat, påverkansfaktorer och utmaningar, genomgående 

mönster samt förebyggande arbete, utgick dels explicit och dels implicit från vårt syfte utifrån 

vad som kunde fördjupa och medverka till att göra vår studie intressant. Det andra steget i vår 

bearbetning var att delge varandra våra fynd och därefter utifrån dessa fynd urskilja gemensamma 

mönster och teman. De teman som vi identifierade och som därmed gav oss ett empiriskt stabilt 

underlag för vårt resultat var: Inkludering för alla barn och varje barn, den engagerade förskol-

läraren, vad är jämlikhet egentligen? Barns psykosociala hälsa i främsta rummet samt relationen 

mellan jämlikhet och psykosocial hälsa. 

   

Vi var medvetna om storleken av dessa teman, men innehållet fann vi intressant och relevant vil-

ket gjorde att vi i stället för att bryta ner dem i mindre teman, valde vi att avsluta varje presentat-

ion med en förtydligade kort reflektion.   
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Trovärdighet och tillförlitlighet 

Eftersom vår studie är genomförd med en kvalitativ ansats har vi använt oss av begreppen trovär-

dighet och tillförlitlighet. Med vår studies syfte att undersöka och analysera hur några förskollä-

rare uttrycker tankar och erfarenheter valde vi som tidigare nämnt att genomföra kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. För att uppnå en bredd i vårt empiriska resultat genomförde vi intervju-

erna på olika förskolor och i olika kommuner. 

  

Vi tillämpade att omsorgsfullt beskriva studiens förlopp och bearbetning för att undersöka om vår 

kvalitativa studie skulle vara trovärdig (Dalen, 2008). Vi har under hela studiens gång försökt ge 

läsaren en tydlig översikt om hur processen genomförts. Vid sammanställningen av vårt resultat 

gick vi kontinuerligt tillbaka till våra ställda frågor för att upprätthålla valt ämne. Efter varje te-

matisering i resultatdelen formulerade vi en kort sammanfattning i avsikt att det skulle ge oss 

vägledning inför diskussionsdelen. Dalen (2008) framhåller att i en kvalitativ forskningsmetod 

bygger de medverkande sin egen verklighet och utefter den ges de egna erfarenheterna en inne-

börd. I och med detta utvecklas erfarenheter individuellt utan generell eller allmän sanning, en 

situation som två personer varit med om kan därmed tolkas olika och deras beskrivning av erfa-

renheten se ut på olika sätt (ibid). Detta menar vi är viktigt att ha i åtanke när resultatet tolkas 

eftersom det kan ha påverkats av vilka tidigare erfarenheter förskollärarna hade vid tidpunkt för 

intervjutillfällena. 

  

För att säkerställa att vår studie har tillförlitlighet var vi noggranna och systematiska när vi tran-

skriberade och analyserade vårt datamaterial, vilket förstärkte vår studies trovärdighet. Fejes och 

Thornberg (2016) skriver att tillförlitlighet handlar om huruvida resultatet från datamaterialet har 

struktur och stadga. Genom att vi var noggranna och systematiska i vårt tillvägagångssätt menar 

vi att resultatet i studien är tillförlitligt. I transkriberings- och analysprocessen färgkodade vi da-

tamaterialet och numrerade varje intervju i syfte att finna mönster och teman. Under processen 

fanns studiens syfte och frågeställningar synbara för att förvissa oss om att vi höll rätt fokus. 

  

En studies reliabilitet avhandlar huruvida andra forskare kan kontrollera det resultat som fram-

kommit (Dalen, 2008). Hon framhåller dock att sådana anspråk vid en kvalitativ undersökning är 

komplicerat. Vidare pekar hon på att en kvalitativ metod innebär att forskaren och deltagaren 

tillsammans skapar en specifik situation där och då. Det som uppkommer i en specifik situation 

skulle kunna se annorlunda ut vid en annan tidpunkt eller vid andra förhållanden och därmed me-

nar Dalen (2008) att det är problematiskt att kontrollera resultatet. Denna aspekt ser vi som bety-

dande för vårt resultat. Det som framkom i våra intervjuer hade eventuellt sett annorlunda ut be-

roende på omständigheterna samt om andra personer genomfört intervjuerna. För att få svar på 

huruvida ett resultat besvarar det som var intentionen med studien kan forskare kontrollera studi-

ens validitet vilket syftar till att kontrollera en studies kvalitet (Fejes & Thornberg, 2016). Vi har 

under studiens genomförande eftersträvat ett kritiskt tänkande genom att granska och ifrågasätta 

det som framkommit under processen. Genom att noggrant och systematiskt syna och betrakta sin 

studie kan undersökningen ges en god kvalitet (Fejes & Thornberg, 2016). 

  

Sammanfattningsvis har vi vidtagit ett kritiskt synsätt då vi genomfört vår studie och vi har även 

försökt uppnå en transparens genom att vi eftersträvat att beskriva studiens process så utförligt 

som möjligt. 
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Forskningsetiska aspekter 

Vi har under hela vår forskningsstudie varit noggranna med att skydda deltagarnas identiteter. 

Innan intervjuerna formulerade vi ett missivbrev (se bilaga) där vi berättade om vilka vi är, studi-

ens syfte, våra frågeställningar, begreppsförklaringar, vår avsikt med intervjuerna samt upplyste 

om att vi använder oss av God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

Vetenskapsrådet (2017) förordar fyra begrepp som forskare bör reflektera över; sekretess, tyst-

nadsplikt, anonymitet och integritet. Inom offentlighets- och sekretesslagen finns ett skydd som 

gäller forskning och hur en enskild individs anonymitet bibehålls. Forskare kan bevara individens 

anonymitet genom att exempelvis inte använda personens namn eller att studien avslöjar var in-

dividen arbetar (ibid). I vår studie anser vi inte att informanternas identiteter är relevanta för re-

sultatet och vi har därför utlovat dem anonymitet. Vetenskapsrådet (2017) framhåller att när ett 

ärende är sekretessbelagt faller det även automatiskt även under tystnadsplikt. Det fjärde begrep-

pet, integritet, innefattar: “(...) att forskaren vidtar åtgärder för att skydda försökspersoners per-

sonliga integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). 

                                          

När vi genomförde våra intervjuer spelade vi in dessa med ljudupptagning. I och med att vi valde 

ljudupptagning vidtog vi de etiska rekommendationer som Vetenskapsrådet förordar när det gäl-

ler just inspelningar. Detta informerade vi givetvis deltagarna om. Vi informerade även om syftet 

med inspelningen, att den enbart kommer att användas för forskningssyfte, att de får lyssna på 

inspelningen om de så önskar, hur vi förvarade inspelningen samt att det inspelade materialet 

raderas samt att dokumenten med transkriberingarna förstörs efter studiens verkställande. Veten-

skapsrådet poängterar även vikten av kvalitet och tillförlitlighet i forskning. För att kvalitet och 

tillförlitlighet ska uppnås ska studien ha ett tydligt syfte och frågeställningar. De metoder som 

nyttjats ska beskrivas på strukturerat och tydligt sätt och forskaren bör även ange sina skäl för val 

av metod (Vetenskapsrådet, 2017). Under hela vår studie har vi noggrant avkodat deltagarnas 

identiteter. Denna åtgärd har vi vidtagit eftersom vi lovat deltagarna anonymitet. Det datamaterial 

som vi samlat in har vi hanterat konfidentiellt på så sätt att oberättigade har fått ta del av underla-

get. 
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Resultat 

I denna del presenteras resultatet från våra intervjuer. Syftet med vår studie är att undersöka och 

analysera hur nio yrkesverksamma förskollärare uttrycker tankar och erfarenheter om jämlik psy-

kosocial hälsa, samt hur förskolan som verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla barn 

och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.  

  

De utarbetade teman som vårt resultat presenteras utifrån är inkludering för alla barn och varje 

barn, den engagerade förskolläraren, vad är jämlikhet egentligen? Barns psykosociala hälsa i 

främsta rummet samt relationen mellan jämlikhet och psykosocial hälsa. Varje tema avslutas med 

en kort reflektion där relevanta, och för oss väsentliga nedslag, från resultatet med fokus på jäm-

lik psykosocial hälsa i en inkluderande förskola lyfts fram. Vårt resultat ger en inblick i förskollä-

rarens vardag och funktion i arbetet med jämlik psykosocial hälsa för alla barn och varje barn i 

förskolan. Från intervjuerna finns utvalda citat i varje tema som vi markerat med citationstecken.   

 

Presentation av förskollärarna 

De nio förskollärare vi har intervjuat arbetade med förskolebarn mellan 1–5 år. Några förskollä-

rare arbetar med de yngsta barnen, några arbetar med de äldsta barnen och några arbetar i en 

barngrupp där alla åldersgrupper fanns representerade. Vår inledande fråga visade att de intervju-

ade förskollärarna hade en varierad erfarenhet av sin funktion; förskollärare ett har arbetat 12 år 

på den aktuella förskolan, förskollärare två har arbetat 15 år på sin nuvarande arbetsplats, förskol-

lärare tre har tre års erfarenhet på sin aktuella arbetsplats, förskollärare fyra har arbetat i sju år på 

den aktuella förskolan, förskollärare fem har arbetat i fem år, förskollärare sex i nio år, förskollä-

rare sju har arbetat två månader på den aktuella förskolan men fyra år sammanlagt som förskollä-

rare, förskollärare åtta i femton år med några års uppehåll, förskollärare nio har tolv års erfaren-

het på sin arbetsplats. Förskollärarna presenteras med nummer ett till nummer nio. 
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Inkludering för alla barn och varje barn 

“Se till varje barn” återkom ofta när vi samtalade med förskollärarna om inkludering för alla barn 

och varje barn. “(...) om ett barn känner sig sedd och känner att jag är genuint intresserad och vill 

det här barnets bästa, då tror jag att det blir lättare med inkludering, alla människor vill bli tagen 

på allvar” (förskollärare, åtta). 

  

De allra flesta av våra informanter var positiva till ett inkluderande arbetssätt när möjligheter 

skapas för att möta varje barns behov. Exempelvis nämnde förskollärarna att de inkluderar bar-

nen vid rutinsituationer och samlingar. Förskollärare tre berättade att de använder sig av sagor i 

samlingarna. Sagorna var verklighetsrelaterade och anpassade efter vad som skedde i barngrup-

pen. Förskolläraren beskrev vidare en specifik situation som nyligen inträffat. En pojke hade ram-

lat på gården, men ingen gick fram till honom. 

  
(...) då kan den handla om ett barn som gör illa sig, men ingen kommer och frågar hur det gick eller 

ja om den vill ha hjälp med något. Och då tar vi även upp, ja det här med hur det kan kännas för 

det barnet. Vi ställer såna frågor så under sagan. (Förskollärare, tre). 

  

Förskollärare åtta berättade att de tog upp olika aktuella ämnen i samlingarna och att de har en 

“reflektionpinne” som går runt och stannar hos den som vill säga något. Hon menade att det är 

frivilligt att säga något men att alla ska visa respekt för den som talar. Förskollärare ett berättade 

om en flicka med autism där inkluderingen fungerat väldigt bra. Förskollärarens uppfattning var 

att det fungerat bra dels för att de hade en stabil personalgrupp och dels för att ledningen var bra 

samt att de hade en bra dialog med flickans föräldrar (förskollärare, åtta). 

  

Förskollärare nio berättade om ett barn som inte sa något när hen började förskolan. Förskollära-

ren upplevde detta som en stor utmaning och även tålamodsprövande, då hon ville att barnet 

skulle få hjälp hos logoped, men föräldrarna backade och ansåg att de skulle vänta till dess att 

barnet blev tre år. Efter en tid gick dock föräldrarna med på att ta kontakt med en logoped. Det 

visade sig då att barnet hade fler svårigheter än det verbala språket. Hon berättade att arbetslaget 

fick mycket stöd och hjälp från resurscentrum under den tiden vilket ledde till att det började 

fungera bättre för barnet (förskollärare, nio). 

  

Ytterligare en utmaning för att lyckas med inkludering kan vara när barn är utåtagerande. Det 

beskrev förskollärare nummer nio som tog ett exempel från verksamheten då barnet vägrat gå in 

när alla andra barn och vuxna gick in. Hon berättade att några av hennes kollegor tagit barnet i 

armen och på så sätt försökt få med barnet. Det ledde till att barnet upplevdes väldigt arg. Förs-

kollärarens förhållningssätt var att förbereda barnet en stund innan de skulle gå in, inte alltid ta 

konflikterna utan samtala med och även vänta in barnet. “När barn är väldigt utåtagerande och 

slåss, när andra barn blir slagna och ibland är det farligt faktiskt (...)”. Då känns det som man 

verkligen behöver var flera för att lyckas med inkludering” (förskollärare, tre). Förskollärare fem 

menade att hon kanske varit lite för snabb att hjälpa barnen att lösa konflikter. “Ibland kanske 

dom hade löst den här situationen”. Olika situationer beskrevs av förskollärarna då de berättade 

att de varit flexibla och ändrat om i verksamheten utifrån barnens behov. Små grupper i samling-

en och vid rutinsituationer ansåg flera av de intervjuade förskollärarna som framgångsfaktorer i 
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förskolans arbete med inkludering. De upplevde dock att små grupper vid rutiner och i samlings-

situationen inte alltid går att organisera på grund av sjukdom eller annan frånvaro av kollegor. 

  

Förskollärare sju berättade att de hade ett barn i behov av särskilt stöd. Barnet lekte ofta själv och 

förskolläraren berättade att verksamheten arbetade med inkludering då arbetslagen gjorde aktiva 

val att inkluderade andra barn i den lek som barnet i behov av stöd lekte. “Vi formar verksamhet-

en så att (...) alla barnen får möjlighet att klara av vardagen” och att “alla barn ska få utmanas och 

inkluderas i gruppen, få möjlighet att man tillgodoser allas intressen och behov”. Hon berättade 

att de arbetade nära barnen så att de kunde förstå och tolka barnens behov och de aktiva lekval 

barnen gjorde, om de ville leka själva eller om de valde att leka med någon kamrat (förskollärare, 

sju). 

  

Samtliga förskollärare framhöll vikten av att se till varje barn och att vara uppmärksam på att en 

del barn behöver mer stöd än andra. “Utifrån barn i behov av särskilt stöd ja, det är väl att man 

försöker att alla barn får möjlighet att göra det som är bra för alla barn” (förskollärare två). Flera 

förskollärare berättade att de försöker skapa en verksamhet där alla barn ges samma möjligheter 

och där alla blir sedda. Förskollärare ett nämnde dock, utan att vi ställde frågan, föräldrarnas per-

spektiv på barn i behov av särskilt stöd.  Förskolläraren uttryckte att bearbetningen ibland har 

tagit tid eftersom föräldrar har behövt tid på sig för att acceptera att deras barn behöver stöd. Hon 

uttryckte att “alla föräldrar vill ju att deras barn ska passa in och vara som alla andra “ (förskollä-

rare, ett). 

  

Förskollärare fyra berättade om en flicka som de lyckades bemöta genom att vara observanta. 

Arbetslaget hade observerat att flickan inte klarade av att klä på sig när det var andra barn i hal-

len. 

  
Det var mycket tjat och gnat på henne, men vad vi än gjorde så höll hon på med annat än att just 

klä på sig. Hon sprang runt i hallen och ibland över hela avdelningen, hon tog de andra barnens 

kläder och sprang iväg med dem, hon gömde sig och sånt (förskollärare, fyra). 

  

När alla barn hade gått ut och bara flickan var kvar så kunde hon klä på sig. Förskolläraren berät-

tade att arbetslaget kom fram till att sluta tjata och inte säga till henne förrän alla andra barn gått 

ut. “När alla barn gått ut säger vi till henne att klä på sig och då gör hon det, utan vidare bara. 

Helt otroligt faktiskt” (förskollärare, fyra). 

  

Förskollärare fyra var dock tveksam till inkludering utifrån bristande ekonomiska förutsättningar 

i förskolan. Hon menade att verksamheten skulle kunna lyckas bättre med inkluderingsarbetet om 

de fick bättre ekonomiska resurser. Hon trodde dock inte att inkludering är till för alla barn. “Ja, 

eller det finns barn med sådana behov där jag i alla fall tror att det är bättre för dem att gå på en 

särskild förskola, ja som kan möta deras behov bättre än vad en vanlig förskola kan (förskollä-

rare, fyra). 
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Fler påverkansfaktorer för inkludering som trädde fram i våra intervjuer var tidsbrist, resurser, 

samt gruppernas sammansättning. “Det är ju en problematik det här med att ha större barn och 

småbarn på en avdelning (...) det är ju mycket med det här med vad man kan ha framme (...) det 

är ju en balansgång hela tiden” (förskollärare, fem). De övriga påverkansfaktorerna syftar förs-

kollärarna till att planerad verksamhet som gynnar inkludering måste ställas in, samt att proble-

matiken även ligger på organisations- och samhällsnivå i form av resursbesparingar. 

  
Det ska ju som sagt inkluderas till höger och vänster, hela tiden, men var är resurserna för det? Ja, 

men ja, jag upplever det faktiskt som någon skulle be mig om att handla till en specifik maträtt, 

men jag får varken med mig några pengar eller recept på det som ska handlas (förskollärare, fyra). 

  

Förskollärare ett berättade om tillfällen då hon velat köpa in material till vissa barn för att hjälpa 

dem att bli inkluderade i verksamheten. “Vi har ett barn just nu som verkligen behöver övning i 

det svenska språket och då önskar man att man typ kunde köpa in allt språkmaterial i världen 

haha”. Förskollärare ett berättade vidare om en pojke med en autismdiagnos som älskade ljuskäl-

lor. Hon hade en önskan om att köpa in lite olika lampor för att skapa ett sinnesrum, men att det 

inte var möjligt. “(...) herregud sånt material kostar ju hur mycket som helst så det skulle vi aldrig 

få köpa in” (förskollärare, ett). 

  

Reflektioner 

Inkludering av alla barn och varje barn i förskolan associerades av de flesta förskollärare till att 

se varje barn. I stort sett alla förskollärare var positiva till inkludering med utgångspunkt från att 

möta varje barns behov. De berättade om situationer när de lyckats med inkludering. De berättade 

även om de utmaningar och påverkansfaktorer som ett inkluderande arbetssätt för med sig. Möj-

ligheter till inkludering gavs när verksamheten tog tillvara situationer och reflekterade över dessa, 

vilket bidrog till att verksamheten fick insikt över hur den kunde bemöta alla barn och varje barn. 

Detta visar på att jämlik psykosocial hälsa har beröringspunkter med inkludering av alla barn och 

varje barn då ett inkluderande arbetssätt förutsätter att bemöta barn jämlikt. Förskollärarna be-

skriver då inkludering på grupp och individnivå varit lyckad vilket varit i situationer då de varit 

uppmärksamma och lyhörda för barnets behov vilket också beskrivs som förebyggande. Utma-

ningar med ett inkluderande arbetssätt var när fokus i stället visade sig som rationella och tempo-

rära lösningar i stunden. På samhälls- och organisationsnivå beskriver förskollärarna utmaningar i 

form av brist på ekonomiska resurser. 

Den engagerade förskolläraren 

Förskollärarna i den här studien betonade att på vilket sätt de bemöter samtliga barn är av mycket 

stor vikt för att skapa en god relation med barnen. “Relationen mellan pedagog och barn tror jag 

är lite basen för att barnet ska må bra förskolan” (förskollärare, två). För samtliga av de intervju-

ade förskollärarna var det även i detta sammanhang viktigt att se alla barn. De flesta av förskollä-

rarna arbetade medvetet med olika metoder för att säkerställa att de varje dag samtalat med varje 

barn, exempelvis att alltid gå ett varv på morgonen i syfte att hälsa på varje barn. “(...) barn behö-

ver mötas av glada och positiva pedagoger som tycker det är kul att jobba och som visar empati 

och förståelse” (förskollärare, tre). 
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Flertalet av förskollärarna beskrev relationen med barnen på vilket sätt de finns tillgängliga för 

dem i deras lek. “(...) jag tror att det är i leken som vi skapar bra relationer mellan varandra, jag 

och barnen”(förskollärare, tre). De flesta av förskollärarna menade att de behövde vara nära bar-

nen, observera dem och vara engagerad i deras lek och aktivitet i både små och stora grupper. 

Förskollärare tre uttryckte även att “(...) vi är lite dåliga att leka med barnen, vi som jobbar på 

förskola”, men att barnen uppvisar ett stort behov av att vuxna finns nära barnen och är delaktiga 

i deras lek.  

 

Flera förskollärare ansåg att verksamheten ska utgå från barns intressen. Det kan enligt förskollä-

rare sju vara att ett barn intresserar sig för en insekt när de är ute på gården, vilket förskolläraren 

uppmärksammar med att föreslå att de hämtar en lupp och undersöker insekten. Förskolläraren 

uttryckte att en sådan händelse smittar av sig på andra barn som ansluter sig och utforskar insek-

ten tillsammans. 

  

Förskollärare fyra menade att barn kan uttrycka sina behov på olika sätt vilket hon menade inne-

bar att hon måste vara lyhörd. Hon trodde också att en god relation till barnet är en bra grund för 

att kunna läsa av barnets behov oavsett om de använder kroppsspråk eller verbalt språk. Förskol-

lärare åtta märker på barnen när det finns goda relationer: “(...) det är någon slags harmoni kring 

dem då”. Hon trodde att det kunde bero på att barnen känner sig trygga och att i förlängningen 

kan tryggheten vara förknippad med förskollärares förhållningssätt. Vidare beskriver hon att hon 

med sitt förhållningssätt och sitt språk, får direkt återkoppling av barnet. “Vi är barnets största 

förebilder” vilket hon förklarar som “win-win” då den vuxne är personlig och kan locka fram det 

personliga språket hos barnet. “(...) jag är så övertygad om att mitt förhållningssätt till barnet 

speglar sig och det blir ju ringar, som en loop, att det jag ger ut det kommer tillbaka” (förskollä-

rare, åtta). 

  

Flera förskollärare berättade om de tysta barnen. Med de tysta barnen syftade samtliga förskollä-

rare till barn som inte tar plats och som inte söker så mycket kontakt. De talade om att barn är 

olika, att en del vill ha mycket kontakt med andra medan andra trivs bättre med lite mindre kon-

takt. Förskollärarna var samstämmiga om att de såg det som viktigt att inte glömma bort de tysta 

barnen. “De som inte söker så mycket kanske lätt bli lite bortglömda av oss som jobbar. Det 

måste man ju tänka på såklart” (förskollärare, tre). Några förskollärare berättade att en del barn 

tar väldigt mycket plats och fokus och att det då är lätt hänt att de tysta barnen hamnar i skymun-

dan. Förskollärarna förklarade att det handlar om att vara medveten om att de tysta barnen finns 

och att påminna sig om att verkligen söka upp dem och ge även ge dem tid och uppmärksamhet. 

  

Flera av de intervjuade förskollärarna såg tiden som ett hinder för att kunna skapa en god relation 

med alla barn. “Man vill ju räcka åt till alla och finnas där lika mycket för alla barn, men ibland 

blir det inte så” (förskollärare, två). I intervjuerna framkom det att brist på tid kan leda till stres-

siga situationer och att inte hinna med exempelvis dokumentationer. Förskollärare två ansåg att 

det var viktigt att kunna släppa på administrativa krav vid stressiga situationer; “Det gäller att 

tänka bort vissa krav som dokumentation till exempel och bara vara med barnen istället. Det är 

det viktigaste för barnen tror jag, närvarande pedagoger”. Förskollärare fyra påtalade att hon inte 

var en lika bra pedagog då hon kände sig stressad. Hon framhöll dock att: “(...) när man lyckats 

skapa en bra relation med ett barn så tror jag att möjligheterna är nästintill oändliga” (förskollä-
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rare, fyra). Förskollärare tre berättade att hon tyckte att det var en utmaning att skapa en relation 

med ett barn som drar sig undan. “…då kan relationen bli, ja den kan drabbas. Ibland har det varit 

väldigt svårt, men man måste ge det tid”. Förskolläraren betonade också att barn är olika och be-

höver därför olika lång tid för att kunna skapa tillit och bygga en relation till vuxna (förskollärare, 

tre). 

  

Alla intervjuade förskollärare nämnde på ett eller annat sätt att relationerna i arbetslaget kan vara 

en förutsättning för kvaliteten på förskolan. Förskollärare två menade att om pedagogerna är 

trygga med varandra så bidrar det till tidsbesparing då inte allting behöver diskuteras och istället 

ges mera tid till barnen. Vidare menade hon att pedagogerna blir trygga med varandra genom att 

arbeta tillsammans en längre tid och genom reflektionstid med varandra. Flera förskollärare 

nämnde arbetslagets reflektion som en viktig hållpunkt då verksamhetsrelaterade frågor bearbetas 

och diskuteras. Eftersom reflektionstiden inte infaller varje vecka såg flera av förskollärarna en 

stor vinst i att ta upp det mest akuta situationer i stunden. Förskollärare sju berättade att hon och 

andra förskollärare på förskolan var avdelningsansvariga och träffas kontinuerligt för att både 

reflektera och arbeta konkret med aktuella frågor och dokument. Flera av förskollärarna betonade 

att det ingår i deras uppdrag att föra diskussioner och reflektera över verksamhetens innehåll samt 

att bemöta barnen utifrån deras olika behov. 

  

Flera av de intervjuade förskollärarna upplevde att det inte alltid är enkelt att få en god kommu-

nikation med sina kollegor. Förskollärare nio berättade att hon vid ett tillfälle satt och läste för 

några barn samtidigt som två av hennes kollegor stod nära och pratade högt om något helt annat. 

Hon försökte då kommunicera med dem om att hon satt och läste och hon tog även upp det vid ett 

senare tillfälle. “Det föll inte i så god jord” som uttryckte hon det, med det menade hon att de inte 

riktigt förstod vad hon menade. Denna förskollärare upplevde sig själv som lugn och tålmodig 

och enligt henne själv har det varit vanligt förekommande att hon fått försvara sitt tålmodiga för-

hållningssätt. Vid ett senare tillfälle samma dag upptäckte förskollärare nio att några barn gjorde 

samma sak. Barnen pratade högt när en av de vuxna, som talade högt tidigare, satt och läste för 

några barn. Enligt förskolläraren reagerade hennes kollega med att säga till barnen att vara tysta. 

Reflektioner 

Jämlik psykosocial hälsa kan i detta avsnitt tolkas utifrån hur och på vilket sätt förskollärarna 

prioriterar goda relationer med alla barn och varje barn i förskolan. Förskollärarna behöver enligt 

dem själva vara goda förebilder för alla barn och varje barn med sitt förhållningssätt vilket de 

även tillämpar som förebyggande insats för barns psykosociala välmående. Oavsett om barn upp-

fattas av förskollärarna som tysta, utåtagerande eller om de exempelvis kommunicerar med sitt 

kroppsspråk, påverkas barnen enligt förskollärarna på olika sätt av deras bemötande och förhåll-

ningssätt. I resultatet blev det tydligt att vuxnas förhållningssätt påverkar barn. Förskollärarnas 

uttryckte att att barn iakttar och tar efter vuxnas förhållningssätt i verksamheten. Ytterligare på-

verkansfaktorer i verksamheten som påverkar barn negativt är enligt förskollärarna bristande 

kommunikation samt verksamheten prioriteringar. Förskollärarna betonade att stress och tidsbrist 

utgör hinder för skapandet av relationer, men poängterade att tillit och trygghet är förutsättningar 

för goda relationer.  
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Vad är jämlikhet egentligen? 

Den frågan uttryckte en av våra informanter när vi bad dem beskriva några situationer som de 

associerar med hur de arbetar med jämlikhet. En annan informant sa; “Jämlikhet, nej det ju inte 

ett begrepp vi använder direkt. Men vi har en värdegrund som vi arbetar efter och som vi reflek-

terar kring varje APT som vi har” (förskollärare, fyra). 

  

Vårt insamlade datamaterial visar att begreppet jämlikhet är svårt och inte så ofta förekommande 

på de förskolor där våra intervjuer ägde rum. “Jag tycker att jämlikhet är ett så svårt begrepp fak-

tiskt, men det beror på vad man lägger in i det (...) Alltså att man håller en bra kravnivå på varje 

barn. Det är ju en sorts jämlikhet och det tror jag påverkar deras psykosociala hälsa också, i det 

långa loppet.” (förskollärare, två). 

 Förskollärarna uttryckte även att det finns andra begrepp som har liknande innebörd som exem-

pelvis likvärdighet. “(...) jämlikhet, vad är det egentligen för likvärdighet är ju en sak, att vi har 

samma värde jämlika” (förskollärare, åtta). De intervjuade förskollärarna associerade jämlikhet 

till rättvisa, delaktighet, allas lika värde samt att alla barn blir sedda och hur de blir bemötta. 

Några av de intervjuade berättade att de ser jämlikhet på förskolan som ett förhållningssätt att ge 

alla barn möjligheter och att anpassa verksamheten efter varje barns behov. 

  

Förskollärare åtta reflekterade även över ordets innebörd och uttryckte “Vad kan vi bygga för bro 

från det ordet till vår verksamhet”? Hon menade att diskussionerna i arbetslaget kan leda till hur 

de tillsammans kan förankra teoretiska begrepp i verksamheten (förskollärare, åtta). De val förs-

kollärarna gör i vardagen i sitt bemötande med barnen utifrån vad som är bra för dem, behöver 

inte alltid vara lika. Det uttryckte flera av de intervjuade förskollärarna och menade att alla barn 

behöver få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och vad som är bra för dem. “Till 

exempel att alla inte behöver sitta med i samlingen utan en del kanske faktiskt inte klarar det” 

(förskollärare två). Några av de intervjuade berättade att de ser jämlikhet på förskolan som ett 

förhållningssätt att ge alla barn möjligheter och att anpassa verksamheten utefter varje barns be-

hov. 

  

Under samtalets gång reflekterade förskollärarna kring begreppets innebörd och praktiska till-

lämpning. “Oavsett vad man kommer från för bakgrund, hur man ser ut så ska vi ju ändå vara 

jämlika” (förskollärare, åtta). Flera förskollärare associerade till förskolans likabehandlingsplan, 

reflektionstiden i arbetslaget samt förhållningssättet i vardagen. När vi samtalade om hur ett före-

byggande jämlikhetsarbete kan utformas i förskolan beskrev förskollärarna dels att de arbetar 

med liknande begrepp som uttrycks i förskolans likabehandlingsplan samt ingår i förskolans vär-

degrundsarbete. 

  
(...) det handlar inte om att se bristerna hos barnet utan man måste se hur verksamheten kan föränd-

ras så att barnet trivs, och då måste man vara lite kritiskt mot sig själv och mot verksamheten också 

tror jag, och ja, det är det förebyggande arbetet (förskollärare, två). 
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Några förskollärare beskrev olika värdegrundsmaterial som de arbetade med i barngruppen.  För-

skollärare sex beskrev värdegrundsmaterialet Frendi som de arbetar med för att barnen ska våga 

visa känslor samt hur självkänsla kan stärkas och snick och snack då de iscensätter olika relat-

ionsdilemman. Förskollärare nummer tre tog samlingarna som exempel på när de samtalar om 

värdegrundsfrågor. “Där pratar vi mycket om respekt och allas lika värde och såna saker” (förs-

kollärare, tre). 

  

I intervjuerna samtalade vi om vilka hinder som kan uppstå i arbetet med jämlikhet. En faktor 

som flera förskollärare lyfte var när pedagoger är frånvarande. “Det absolut första jag tänker på 

det är när det är personalbrist och det är det ganska ofta. Det är sjukdomar, ledigheter, möten, 

planeringar, utbildningar och massor av saker hela tiden. Det är ju inte så jätteofta man är ett helt 

och komplett arbetslag” (förskollärare, tre). De menade att det vid personalbrist lätt kan bli stres-

sigt och att arbetet med jämlikhet hamnar i skymundan. “De märker ju om vi i personalen blir 

stressade, då blir barnen också stressade och de visar det på lite olika sätt. En del reagerar inte så 

mycket, en del försöker hjälpa till, en del börjar bråka” (förskollärare, tre). Förskollärare åtta be-

skrev en situation där det varit personalbrist och att vid sådana tillfällen måste barns säkerhet 

måste komma före jämlikheten. Förskollärare åtta relaterade till tillfällen när alla barn och vuxna 

är utomhus, ett barn vill gå in men får inte göra det eftersom någon personal var på rast och en 

annan var på ett möte. Förskolläraren beskrev att i en sådan situation hade hon velat uppfylla bar-

nets önskan men var istället tvungen att se till barnets säkerhet då ingen annan vuxen kunde följa 

med barnet in (förskollärare, åtta). 

  

Flera av förskollärarna uttryckte att resurserna är knapphändiga vilket de menar är politikernas 

ansvar. Förskollärare nummer fyra önskade att ledningen för förskolan skulle ha kontakt med 

politikerna mer för att på så sätt kanske kunna få mer resurser till förskolan i form av fortbildning 

och material. 

Reflektioner 

Jämlikhet var inte ett ofta förekommande begrepp inom de förskolorna där intervjuerna genom-

fördes. Begreppet jämlikhet upplevdes komplicerat av förskollärarna då de uttryckte att det finns 

andra begrepp som har liknande innebörd som exempelvis likvärdighet. Däremot såg vi ett möns-

ter i att de intervjuade förskollärarna associerade begreppet jämlikhet till rättvisa, allas lika värde 

samt att se och bemöta alla barn. 

  

Ett förebyggande jämlikhetsarbete ingår enligt de flesta förskollärare i deras arbete med försko-

lans likabehandlingsarbete samt att inte lyfta fram bristerna hos barnet utan stärka barnets själv-

känsla. Jämlik psykosocial hälsa kan därför tolkas som huruvida alla barn och varje barn är lika 

mycket värda och har rätt att bli jämlikt bemötta utifrån att allas lika värde oavsett förutsättningar 

och bakgrund. Det betyder inte att allt behöver vara lika men däremot att bemötandet ska utgå 

från barnets behov. Hinder för jämlikhet upplevs av flera förskollärare i form personalbrist som i 

sin tur leder till stressiga situationer. 
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Barns psykosociala hälsa i främsta rummet 

Det viktigaste och mest grundläggande arbetet i förskolan är enligt de flesta förskollärarna att 

främja barns psykosociala hälsa. I detta tema beskriver förskollärarna hur detta arbete praktiseras 

i deras verksamhet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

  

Vi efterfrågade hur förskollärarna tolkar att barn är psykiskt välmående. Flera av förskollärarna 

berättade då att de tror att det visar sig när barn leker och hur de leker. “Dom är lekfulla, det är 

också ett tecken på att dom mår bra. Att dom har inspiration, att dom leker och hittar på saker” 

(förskollärare, sex). När barnens lek innehåller fantasi och spontanitet kan vara ett tecken på att 

barn mår bra i förskolans verksamhet menade några av de intervjuade förskollärarna. 

  
“När det leker! Absolut! Och när de leker relativt konfliktfritt, alla barn hamnar ju i konflikter 

ibland så är det ju, men när ett barn liksom leker och hittar på saker och liksom har fantasi och så 

då tror jag att det mår bra faktiskt. Om barnet leker så har det ju någon vilja liksom, och glädje” 

(Förskollärare, ett). 

  

Flera förskollärare uttryckte att ett barn som är psykosocialt välmående upplevs vara trygg i mil-

jön, sig själva och har varken behov av att bekräftas för sina prestationer eller bli bedömda. 

Andra tecken på psykosocialt välmående är enligt förskollärare åtta när “de har inre harmoniskt 

lugn och det kan man se och många gånger är ju föräldrarna på samma sätt så att det speglar sig” 

(förskollärare, åtta). Om barn upplever att de är trygga på förskolan och med pedagogerna visar 

de enligt förskollärarna tillit till pedagogerna, vilket gör att de får stark självkänsla. “Dom växer, 

dom blir stark i självkänslan, jag klarar av någonting, det blir delat ansvar när man känner att man 

har klarat av någonting till exempel hitta en lösning på någonting då växer man”(förskollärare, 

åtta). Att utgå från bekräftelse av att barnet är bra som individ menar förskollärare sex att de 

kommit långt med i det förebyggande arbetet. “Det är kul att ha dig här i alla lägen”. Hon be-

nämner det som begreppet förmedling då de bekräftar att barnet är bra men inte alltid barnets 

agerande (förskollärare, sex). 

  

Ledarrollen på förskolan beskriver flera förskollärare som elementär för barns psykosociala 

hälsa. Dels att personalgruppen är stabil och dels att barnen får känna trygghet i att möta samma 

pedagoger över tid. “När de leker med kompisar och även när de leker med oss pedagoger och tar 

kontakt med oss” (förskollärare, fyra). En annan aspekt hade att göra med om personalen har 

“goda relationer med varandra så är det lättare att göra ett bra jobb. Och glad personal som mår 

bra det spiller över på barnen” (förskollärare, två).   

  

Förskollärare åtta beskrev utifrån sin erfarenhet en situation där en kollega gick fram till barn 

som grät. Kollegan sa till barnet att hen inte hade någon anledning att gråta. Det kan vara så att 

“(...) det här barnet trampar väl på någon mina i den här pedagogen”. Förskollärare nummer åtta 

ansåg att kollegan i situationen kränkte barnet genom att förringa och nonchalera barnets känsla. 

Förskolläraren samtalade då med sin kollega om vad hon sett och hört vilket hon menar är ett 

förebyggande arbete. Utan att peka ut någon person ledde denna händelse till vidare samtal på 

hela förskolan om bemötande.  
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“Barn vet ju väldigt väl vad de har lust till men dom vet inte alltid vad dom behöver och där får ju 

vi gå in som tydliga ledare alltid bekräfta känslan för känslan är ju alltid rätt”. Förskollärare åtta: 

s erfarenhet är att barn uppfattar subtila känslor hos den vuxne exempelvis när de suckar, eller 

himlar med ögonen. Hon menar att det finns pedagoger som inte alltid är medveten om sitt bete-

ende och vilka följder detta kan få för barnets självkänsla (förskollärare, åtta). 

  

När barn uppfattas som mindre välmående av förskollärarna är när de inte förstår det sociala sam-

spelet i leken utan hamnar i konflikter och “går till attack i stället för att lyssna in andra” (förskol-

lärare, åtta). Det kan också visa sig som självhävdelse då barnet hot som att någon kamrat inte får 

komma hem till barnet och leka. Detta kan enligt förskollärare nummer åtta få konsekvenser då 

omgivningen ofta stämplar barnet som besvärlig. Andra uttryckssätt är att barnen inte visar fan-

tasi i leken eller när ett barn plötsligt börjar agera på nytt sätt. “(...) när ett barn är väldigt iaktta-

gande, framför allt när ett barn som inte tidigare varit det plötsligt blir det” (förskollärare, fyra). 

Förskollärare fyra menar även att en del barn är bra på att dölja när de inte mår bra. 

 

 Fler orsaker till att barn upplevs vara mindre psykosocialt välmående kan enligt förskollärarna 

vara förändrade hemförhållanden, som exempelvis skilsmässa eller att familjen har flyttat och 

barnet har bytt förskola. Förskollärare nio berättade om ett barn som var ny på förskolan och som 

var ledsen väldigt ofta. Hon upplevde att de andra barnen inte reagerade när barnet stod framför 

spegeln och tittade på sig själv när hen grät. “Barn brukar hjälpa varandra när dom är ledsna men 

det gör dom inte tycker jag, dom tittar bara och sedan fortsätter dom bara med sitt” (förskollärare, 

nio). Hon uttryckte vidare att de därför behöver vara lyhörda och stötta barnet att finna kamrater 

och meningsfulla sysselsättningar.  

 

Stora barngrupper på förskolan upplevs som ytterligare en orsak likaså ökad personalomsättning 

och många vikarier. Det upplevde förskollärarna som en stressfaktor. “Om båda mina kollegor 

skulle vara sjuka så är ju jag den enda riktigt trygga personen för barnen så då tror jag att det är 

viktigt att bara vara med barnen” (förskollärare, två). Förskollärarna beskrev att stressiga till-

fällen lätt leder till att fokus hamnar på rutiner och att få dagen att fungera snarare än fokus på att 

se varje barn och deras behov. “När jag blir stressad är jag inte en lika bra pedagog” (förskollä-

rare, fyra). Brist på kunskap och fortbildning upplevs av några förskollärare som orsak till bris-

tande förmåga hos kollegorna att hantera barns olikheter och förstå barns signaler. Flera förskol-

lärare menar att det ofta saknas medvetenhet i arbetet med barn vilket visar sig i deras barnsyn. 

  

Förskollärare fyra är av uppfattningen att det inte går att förebygga alla situationer som uppkom-

mer i förskolan. Däremot går det enligt flera av förskollärarna att arbeta förebyggande och inta ett 

tillåtande förhållningssätt i verksamheten. Med det menar förskollärarna att finnas till hands, för 

barnen när de vill och behöver sitta i någon vuxens knä, samtala med barnen samt vara genuint 

intresserade av dem som individer. Hur organisationen ser ut är också av stor betydelse i strävan 

efter att arbeta förebyggande med barns psykosociala hälsa. Att dela in en barngrupp i mindre 

grupper var något som flera av de intervjuade förskollärarna förespråkade. Förskollärare ett be-

skriver organisationsarbetet på följande sätt: “…jag tror att vi skulle kunna bli bättre på att släppa 

varandra, alltså vi som jobbar, och dela in mer i smågrupper”.  
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Förskollärarnas erfarenheter att dela in barnen i mindre grupper var att de såg framgångsfaktorer 

som att lättare se alla barn och varje barn och att det därmed ges bättre möjlighet att möta upp 

barnens behov på ett annat sätt i en stor barngrupp. 

Reflektioner 

Barns psykosociala hälsa och välmående i förskolan kan enligt förskollärarna visa sig på olika 

sätt i hur och om barn leker. Funktionen som förskollärare och ledare är väsentlig i rollen att 

skapa trygghet och bidra till alla barn och varje barns psykosociala välmående. Barn som hela 

tiden söker bekräftelse, visar tecken på självhävdelse eller plötsligt visar upp en annan sida hos 

sig själv upplevs mindre psykosocialt välmående. En påverkansfaktor kan enligt flera förskollära-

res erfarenheter bero på att hemförhållandena är förändrade. I förskolan kan det bero på att barn-

grupperna är stora och barnen därmed inte får den omtanke som överensstämmer med deras be-

hov. Det kan också bero på bristande trygghet i form av kränkande behandlingar av vuxna som 

brister i sitt bemötande exempelvis barn som blir bedömda eller där barns självkänsla trycks ner. 

Ytterligare en påverkansfaktor kan vara stor personalomsättning vilket även upplevs som en bi-

dragande stressfaktor för förskollärarna. Omständigheterna går ofta inte att förebygga men däre-

mot kan förskollärarna arbeta för att främja ett tillåtande och bekräftande förhållningssätt samt en 

medveten barnsyn vilket de tror gynnar alla barn och varje barns psykosociala hälsa. 

Relationen mellan jämlikhet och psykosocial hälsa 

Samtalet med förskollärarna avslutades med en fråga där vi ville få en inblick i hur de ser på re-

lationen mellan jämlikhet och psykosocial hälsa i förskolan för alla barn och varje barn. I stort 

sett alla förskollärare var överens om att de samtalar med arbetslaget, chefen eller specialpedago-

gen när de har funderingar kring jämlikhet, psykosocial hälsa samt inkludering. Förskollärare fem 

upplevde det som värdefullt att hennes närmsta chef är utbildad specialpedagog. Hon kommer 

ofta in till dem på avdelningen. Ibland för att observera situationer då pedagogerna eftersöker 

extra stöd. Alla intervjuade förskollärare reflekterar tillsammans med sina kollegor över olika 

frågor på organisations-, grupp- samt individnivå. På organisationsnivå rörde sig diskussionerna 

ofta om resurser och förutsättningar, på gruppnivå och individnivå diskuterades hur verksamhet-

en kan bemöta alla barn och varje barn. Flera av de intervjuade förskollärarna betonade att det 

ingår i deras uppdrag att föra diskussioner och reflektera över verksamhetens innehåll samt att 

bemöta barnen utifrån deras olika behov. 

  

Förskollärare fem valde att inte svara på frågan om relationen mellan jämlikhet och psykosocial 

hälsa men att hon associerade till “att man ser alla barn”. Förskollärare nio uttryckte att “det hör 

ju ihop alltihopa”. Flera av förskollärarna berättade att de upplevde frågan som intressant men att 

de behövde fundera en stund för att kunna relatera frågan konkret till sin verksamhet.  

 

“Oj, oj, det var en tung fråga. Nej, jag vet faktiskt inte om jag kan svara på det… vänta. Jo, men 

jag tror att det måste finnas en viss jämlikhet för att barnen ska må psykosocialt bra” (förskollä-

rare, fyra). Som flera av förskollärarna nämnt tidigare under intervjuerna lyfter de även här vikten 

av se alla barn och att; “alla är en del av just den här gruppen och just den här förskolan och alla 

behövs, det tror jag är viktigt.” (förskollärare, fyra). 
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Det förskollärarna nämnde som direkta och konkreta påverkansfaktorer för barns psykosociala 

hälsa var balansen mellan de krav som förskolan ställer på barn och på vilka sätt barns behov blir 

tillgodosedda. “Alltså att man håller en bra kravnivå på varje barn. Det är ju en sorts jämlikhet 

och det tror jag påverkar deras psykosociala hälsa också, i det långa loppet” (förskollärare, två). 

Flera förskollärare relaterade frågan till inkludering och exkludering av barn i förskolan, respekt 

för barn olikheter samt vad som enligt dem bör vara fokus i förskolans verksamhet. Detta kan i 

förlängningen bidra till att barnen får med sig goda erfarenheter som kan vara betydelsefulla i sitt 

fortsatta lärande i kommande skolsituation. 

  

I funktionen som förskollärare framkommer att barnsynen och förhållningssättet är av stor vikt 

för barns psykosociala hälsa. “Det är ju en jättestor funktion för mig att kunna se det och lyfta 

barnen att kunna ge så mycket jämlikt utefter barnens förutsättningar” (förskollärare, sex). Flera 

förskollärare uttryckte att ett kritiskt förhållningssätt är värdefullt dels för verksamheten och dels 

i deras funktion som förskollärare. De menade dock att kritisk granskning är en del i det förebyg-

gande arbetet och en förutsättning för barns trivsel på förskolan. Förskollärare två förklarade att 

när en verksamhet behöver anpassa sig efter ett barns behov så krävs pedagoger som vågar och 

har förmågan att se att det är just verksamheten som som brister och inte barnet. Förskollärare 

nummer åtta ser sin funktion som ett jämlikt spel där “barn är våra största läromästare, för dom 

lär oss om oss”. Dock menar hon att många pedagoger ser detta som ett problem vilket hon tror är 

brist på medvetenhet. Hon vill däremot att samspelet där barn och vuxna lär av varandra ska ses 

som en möjlighet. Enligt flera förskollärare är deras funktion att alla barn ska må bra i förskolan 

och att ingen ska behöva känna sig ensam och utstött. De ser detta som en gedigen uppgift i arbe-

tet att främja barns psykosociala hälsa och goda relationer. 

Reflektioner 

Reflektioner i arbetslaget och handledning av specialpedagog anser de intervjuade förskollärarna 

vara värdefullt i deras funktion som förskollärare. Då får de reflektera kring hur de kan bemöta 

barn utifrån deras behov och förutsättningar. Jämlik psykosocial hälsa i förskolan associerar de 

intervjuade förskollärarna till att det hör ihop på olika sätt. Dels att se alla barn och dels att alla 

barn och varje barn har ett stort värde för gruppen. Det förebyggande arbetet med fokus på barns 

psykosociala hälsa ser förskollärarna utifrån olika förutsättningar och kriterier. Eftersom en förut-

sättning är att barn trivs och mår bra i förskolan, förutsätter detta i sin tur att kritiskt granska sin 

verksamhet. Att se bristerna i verksamheten snarare än att personifiera problemet hos barnet. Det 

andra är en medveten barnsyn och förhållningssätt hos vuxna i förskolan som värnar om goda 

relationer samt tillvaratar barns kompetenser så till vida att de ser barn som läromästare. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka och analysera hur nio yrkesverksamma förskollärare ut-

trycker tankar och erfarenheter om jämlik psykosocial hälsa, samt hur förskolan som verksamhet 

tillämpar förebyggande insatser för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. De frågeställningar som varit vägledande för oss i studien har va-

rit hur förskollärare i förskolan arbetar förebyggande med jämlik psykosocial hälsa med alla barn 

och varje barn på organisations-, grupp-, individnivå- och samhällsnivå, vilka förebyggande in-

satser förskollärare tillämpar i olika specialpedagogiska situationer för att främja jämlik psyko-

social hälsa samt hur förskollärare i förskolan beskriver relationen mellan begreppen jämlikhet 

och psykosocial hälsa med förankring i förskolans verksamhet. 

Metoddiskussion 

Jämlik psykosocial hälsa som undersökningsområde i förskolans verksamhet gav oss anledning 

att fundera på vilken metod som skulle ge oss ett tillräckligt empiriskt underlag. Eftersom studien 

är begränsad i sin omfattning både när det gäller tid och antal sidor, föll vårt val slutligen på kva-

litativ ansats och intervjuer med nio förskollärare. Antalet förskollärare som intervjuades i vår 

studie gav enligt vår mening studien den mättnad som krävdes för att få fram ett resultat gav oss 

möjlighet till analys och diskussion med förankring till vårt syfte samt frågeställningar. I kvalita-

tiva intervjuer är det enligt Dalen (2008) viktigt att reflektera över hur många intervjuer ger till-

räckligt stort datamaterial för tolkning och analys. Vidare poängterar Dalen (2008) att data-

materialet som samlas inte ska vara alltför stort eftersom det är tidskrävande att samla in och ana-

lysera material från kvalitativa intervjuer. Om vi i vår studie inte hade upplevt en mättnad av det 

empiriska materialet fanns ytterligare förskollärare som uttryckte sig villiga att delta. 

  

Resultatet hade troligtvis fått en djupare dimension om vi genomfört intervjuer med förskoleche-

fer och specialpedagoger anknutna till respektive deltagande förskola samt med observationer i 

verksamheten och i samtal med barn. Den senast omnämnda metoden hade gjort att vi fått begära 

tillstånd från respektive barns vårdnadshavare att få samtala med deras barn. En mera omfattande 

studie hade kunnat genomföras med kvantitativ metod där förskollärare och vårdnadshavare fått 

möjlighet att fylla i en enkätundersökning. Det hade gett oss en statistisk bild av ämnesområdet 

och dess tillämpning i verksamheten. 

  

De intervjuade förskollärarna hade olika lång yrkeserfarenhet i sin funktion samt fortbildning och 

ansvarsfördelning på förskolan, vilket kom fram i den inledande frågan. Detta visade sig i våra 

intervjuer, då vi reflekterade över att några förskollärare beskrev sin funktion på ett mera utförligt 

sätt än förskollärare som inte nämnde något om detta i sin beskrivning av sin funktion. 
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De ansvarsområdena var exempelvis avdelningsansvarig, samordnare eller utvecklingsansvarig. 

Alla förskollärares erfarenheter är representerade i studien men i olika omfattning vilket tyder på 

att några intervjuer gav resultatet en djupare dimension med fler beskrivna exempel från verk-

samheten. En annan möjlig tolkning av att svaren utgjorde stor variabel vara att valet av under-

sökningsområde passade några förskollärare bättre. Under våra intervjuer blev det tydligt att 

några begrepp utgjorde en svårighet för förskollärarna att förklara då de vanligtvis inte tillämpar 

dem i verksamheten. Då vi inför denna studie granskat läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) fann vi att begreppen jämlikhet, inkludering och psykosocial inte fanns omnämnda vilket 

vi ser som möjlig förklaring. Inkludering kunde dock alla förskollärare relatera till. Då vår tidi-

gare funktion var förskollärare i förskolan kunde vi förstå och relatera till deras resonemang då 

inte heller vi hade vetskap sedan tidigare att dessa begrepp inte fanns omnämnda i förskolans 

läroplan. Förskollärarnas tidigare erfarenheter av inkludering och specialpedagogiskt synsätt kan 

tolkas utifrån förskolans långa erfarenhet av att inkludera alla barn och varje barn i förskolan. 

Etiska reflektioner 

De forskningsetiska aspekter som vi vidtog har enligt vår uppfattning, givit de deltagande förs-

kollärarna den sekretess och anonymitet och integritet som Vetenskapsrådet (2017) rekommende-

rar. Vi har även varit ytterst noggranna med att bibehålla förskollärarnas identitet genom att upp-

rätthålla vår tystnadsplikt. Intervju som forskningsmetod innebär enligt Kvale och Brinkman 

(2009) ett oskiljaktigt förhållande mellan etiska överväganden och moraliska ställningstaganden. 

I vår studie kan vi relatera detta till att vi valde att intervjua förskollärare som vi inte kände sedan 

tidigare. De moraliska ställningstaganden vi hade ställts inför om vi intervjuat förskollärare som 

vi känt sedan tidigare hade varit att lägga vetskapen om förskollärarens personlighet åt sidan un-

der hela studiens gång. Vi valde därför att intervjua för oss okända förskollärare i strävan efter att 

förhålla oss likvärdigt inför alla förskollärare samt inför det empiriska materialet. Tillämpningen 

av moraliska och etiska riktlinjer är enligt Kvale och Brinkman (2009) avhängt den relevans som 

situationen kräver. De utmaningar vi ställdes inför var när kategoriska samt liknande svar gavs på 

frågorna vilket vi tolkade som osäkerhet och bristande erfarenhet av intervjusamtal. 

  

I samtalen med förskollärarna fanns stor relevans att inta lyhördhet inför varje intervju. Vi förhöll 

oss inkännande och förtroendeingivande inför samt i våra samtal, med strävan att varken värdera 

hur förskolläraren uttrycker sig eller vilka åsikter eller erfarenheter förskolläraren beskriver. Det 

innebär enligt Kvale och Brinkman (2009) stora krav på moralisk integritet samt förtrogenhet 

med etiska riktlinjer och värdefrågor men framför allt utifrån erfarenhet. Vår tidigare erfarenhet 

som förskollärare var värdefull i intervjuerna då vi kunde relatera och tänka oss in i till informan-

ternas vardag och i relation till detta sträva efter att förhålla oss fördomsfritt. Vår tidigare erfa-

renhet hade dock kunna leda till ett kritiskt förhållningssätt relaterat till vår egen erfarenhet som 

vi satte i jämförelse med informanternas erfarenhet. Ytterligare ett moralisk och etiskt övervä-

gande var vid tillfällen då förskollärare talade om ett specifikt barn eller sina kollegor.  

 

I och med att vi varit mycket noggranna med att vidmakthålla de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2017) förespråkar är vår reflektion att de barn, förskollärare samt deras kollegor 

som beskrivs i resultatet inte går att identifiera. 
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Resultatdiskussion 

Inkludering i relation till kvalitet och jämlik psykosocial hälsa 

Vår studie utgår som tidigare nämnts från ett specialpedagogiskt perspektiv vilket i vår studie 

innebär inkludering av alla barn och varje barn i förskolan. Vi har under studiens gång reflekterat 

över de erfarenheter förskollärarna beskriver om inkludering och sett att relationen mellan inklu-

dering och kvaliteten i förskolan verkar vara beroende av varandra. Förskollärarnas erfarenheter i 

vår studie visar att kvalitetsaspekterna utgår från förskollärarens och förskollärarens kollegors 

engagemang och förhållningssätt i verksamheten. Ainscow; et als (2012) undersökning visade på 

att olika kvalitetsaspekter i ett inkluderingsprojekt. I början av projektet var det svårt att få med 

alla vuxna eftersom de hade varierad motivation samt ett sedan länge inarbetat arbetssätt. Allt 

eftersom projektet pågick förändrades deras attityd på dels inkluderingsprojektet och dels kvali-

teten i sin egen verksamhet då de såg fördelarna med samarbetet. En möjlig tolkning skulle kunna 

vara att pedagogerna allt eftersom projektet fortlöpte, genomgick en process dels hos sig själva 

och dels i relation till verksamheten med en ökad pedagogisk medvetenhet som följd. Ytterligare 

en tolkning kan vara att de vuxna fick ökad insikt om att deras förhållningssätt har betydelse för 

hur mötet med barnen och verksamheten tar sig i uttryck. 

  

Vårt resultat likt Cooper (2014) tyder på att de intressen som barnen visar tas tillvara i verksam-

heten, samt att erfarna och medvetna pedagoger kan med utgångspunkt från barns intressen skapa 

samspel mellan barnen. I vårt resultat kan vi relatera detta till en verksamhet där pedagoger orga-

niserade leksituationer för att främja ett barns sociala förmåga vilket bidrog till inkludering för 

alla barn och varje barn. Enligt Palla (2015) inriktas även forskningen i allt större grad på hur 

verksamheten kan möta upp och tillgodose barnets behov vilket även föregående erfarenhet från 

verksamheten belyser. 

  

Vårt resultat visar att förskollärarna är positiva till en inkluderande verksamhet vilket i sig kan 

tolkas som en kvalitetsaspekt då de visar ett öppet och tillåtande förhållningssätt i bemötandet av 

alla barn och varje barn. Detta specialpedagogiska synsätt skulle kunna vara en god förutsättning 

samt en grund för en inkluderande verksamhet. Förskollärarnas erfarenheter visade dock att det 

finns begränsat med resurser för att fullt ut arbeta med inkluderande. De hinder för inkludering 

som förskollärarna upplevde var ekonomiska resurser, tidsbrist och för få pedagoger. Vidare vi-

sade deras erfarenheter på grupp samt individnivå att utåtagerande barn kan vara svåra att bemöta 

och inkludera i barngruppen. Morningstar; et al (2015) fann i sin studie att en barngrupp med 

stärkt arbetslag i form av flera pedagoger visade att chanserna för att arbeta inkluderande ökade. 

Stödjande insatser i form av kompetenta pedagoger för att lyckas med inkludering fann även 

Akalın; et al (2014)i sin studie. Kan otillräcklig kompetens möjligtvis kan leda till en osäkerhet 

inför utmaningar i verksamheten? Osäkerhet kring ett inkluderande arbetssätt kan möjligen tolkas 

som orsak till en negativ inställning till arbetet medan huvudorsaken egentligen kan bero på bris-

tande specialpedagogisk kompetens.  

 

Palla (2015) menar att verksamheter ibland misslyckas med att arbeta inkluderande på grund av 

bristande kompetens. Vidare menar hon att en pedagog med otillräcklig kompetens riskerar att se 

barnets brister och personifiera barnet utefter dessa (ibid). 
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Graham och Harwoods (2011) klargjorde att verksamheter och pedagoger behöver öppna sitt 

sinne för inkludering samt besitta ett nytänkande för att kunna utveckla ett inkluderande arbets-

sätt. Förskolans verksamhet som föremål för kritisk granskning kommer ofta i skymundan då 

barnet ses som bärare av problem, vilket kom fram i intervjuerna med förskollärarna. De menar 

att det krävs både mod och förmåga hos pedagoger att dels vara medveten om verksamhetens 

brister och dels utifrån detta kunna arbeta för att verksamheten är tillåtande för alla barn och varje 

barn. 

  
 (...) det handlar inte om att se bristerna hos barnet utan man måste se hur verksamheten kan förändras 

så att barnet trivs, och då måste man vara lite kritiskt mot sig själv och mot verksamheten också tror 

jag, och ja, det är det förebyggande arbetet (förskollärare, två). 

  

Det är enligt vårt resultat vanligt att människor personifierar barnet som stökig vilket barnet se-

dan identifierar sig med och därefter uttrycker i mindre önskvärda handlingar. En framgångsfak-

tor i verksamheten är att inte ignorera alla barn och varje barns svårigheter (Ahlberg, 2016). Hon 

menar att det karakteriserar yrkesskickligheten i verksamheten att metodiskt utveckla den speci-

alpedagogiska verksamheten genom att kunna hantera de situationer som uppstår (ibid). En möj-

lig tolkning kan vara att en verksamhet som möter barnets behov på organisations- grupp- samt 

individnivå gynnar barnets psykosociala hälsa i motsats till om barnet istället behöver anpassa sig 

till befintlig verksamhet vilket kan missgynna barnets psykosociala hälsa. 

 

Förskolans kvalitet i relation till jämlik psykosocial hälsa 

I förskolan skedde en omorganisation i och med att riksdagen beslutade om legitimation för alla 

förskollärare (Skolverket, 2010).  För förskollärare innebar detta ett ökat ansvar för alla barn och 

varje barn i förskolan. Det vi reflekterar över här är om det ökade ansvaret går hand i hand med 

kompetensutveckling av förskollärarna vad gäller kunskapen om bemötandet av barn i behov av 

särskilt stöd? I vårt resultat fann vi att ledarskapet och kvalitet i förskolan ses som väsentligt i 

arbetet med jämlik psykosocial hälsa i förskolan. Renblad och Brodins (2012) studie visade på en 

relation mellan barns välmående i förskolan och den kvalitet som förskolan kunde erbjuda. Soci-

alstyrelsen (2009) framhåller att det finns ett stort behov av tidiga insatser om barns psykiska 

hälsa i förskolan men att kunskapen om hur detta skall tillämpas behöver preciseras. 

  

Skolverket (2016) framhåller tryggheten som grundpelare i förskolans verksamhet. Det kan tol-

kas som att tryggheten är i fokus när intervjuade förskollärarna beskriver att de rikta blicken och 

uppmärksamheten på barnet och barnets behov i förskolans verksamhet. De får dock ofta prova 

sig fram i olika situationer, exempelvis på samlingen för att se vilka undervisningsmetoder som 

fungerar bäst. En förskollärare beskrev att det går bra att samla alla barn en stund men oftast de-

lar de in barnen i mindre grupper vilket fungerar allra bäst.  

Några förskollärare beskriver att de får stöd och handledning av specialpedagog för att hitta me-

toder att möta upp alla barn och varje barns behov i verksamheten. Simonsson (2016) ser hand-

ledning av specialpedagog som ett sätt att utforma en verksamhet som prioriterar utmaningar för 

alla barn och varje barn. Hon menar att ibland kan detta innebära att specialpedagogiska åtgärder 

behövs för att kunna möta alla barn och varje barns behov. 
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Relationer för alla barn och varje barn för en jämlik psykosocial hälsa 

Många tillfällen ges i förskolan i syfte att skapa goda relationer enligt förskollärarnas erfarenhet-

er. När vi analyserade vårt resultat fann vi att relationer är av stor prioritet i förskolan. En metod 

som främjar relationer visade sig i Castro; et. Al (2017) studie då de fann att när förskollärarna 

visade empati gentemot barnen, då ökade också barnens motivation för lärande. Detta visade sig i 

förskollärarnas erfarenheter av främjande insats för jämlik psykosocial hälsa då förskollärarna 

prioriterar relationerna till barnen som ett sätt att främja deras välmående. Förskollärarnas erfa-

renheter belyser vidare att relationerna till barnen fungerar väl då de med sitt förhållningssätt är 

deras förebilder. Enligt Skolverket (2016) har förhållningssättet hos vuxna i förskolan stort infly-

tande på barns syn på jämlikhet i framtiden. I vårt resultat fann vi att förskollärarna är förebilder 

genom att visa alla barn och varje barn intresse samt vara lyhörd och ge dem tid och bekräftelse, 

då mår barnen bra och visar det genom att utstråla lugn och harmoni. Flera av de intervjuade för-

skollärarna arbetar förebyggande med att alltid bekräfta barnet för vem de är och inte utifrån bar-

nets prestationer. Utifrån ett vidare perspektiv ser Skolverket (2016) de vuxnas förhållningssätt i 

ett förebyggande perspektiv, då de är moraliska förebilder för barns ställningstaganden i ett fram-

tida samhällsliv (ibid).  Ett samspel mellan barn och en lyhörd vuxen som förebild gör enligt vår 

reflektion att barnets perspektiv blir synligt. Cooper (2004) menar att positivt laddade situationer 

och möten mellan barn och pedagog i verksamheten, bidrar till ökad empati för både barn och 

vuxna. Jeon; et al (2015) fann i sin studie att ansvaret vilar på den vuxne i förskolan att bygga 

upp atmosfär i verksamheten som präglas av empati. Ellneby (2001) ser en stor vinning i att barn 

möts av empatiska vuxna som ger alla barn och varje barn rätt förutsättningar att de i sin tur 

kunna förstå samt bygga relationer till andra människor. Cooper (2004) beskriver empatiska 

handlingar som situationsbundna men också att empati är förutsättningen för relationsbyggande. 

Utifrån detta perspektiv kan en möjlig tolkning vara att synsättet på barn och barns kompetenser 

förstärker relationen mellan den vuxne och barnet. 

  

Verksamheten tillåter inte alltid att tid avsätts för att skapa relationer, vilket även de intervjuade 

förskollärarna vidhöll som det största hindret. Förskollärarnas erfarenheter tydde på att barnen 

påverkas på olika sätt av verksamhetens förhållningssätt och bemötande då det finns olika syn på 

vikten samt hur verksamheten bemöter alla barn och varje barn i uppkomna situationer. Dels re-

lationer mellan vuxna då respekten för varandra tycks saknas och dels relationer mellan vuxen 

och barn då lågaffektivt bemötande saknas. I resultatet fann vi exempelvis en verksamhet där 

vuxna tog barnet i armen när ett barn inte kom när de vuxna påtalade att de skulle gå in. Ett annat 

fynd var när en vuxen tillintetgjorde ett barns känsla och sa till barnet att inte gråta. Förskollära-

ren tolkade detta förhållningssätt som en kränkning av barnets självkänsla. Kan detta förhåll-

ningssätt tyda på bristande empatisk förmåga?  

 

Kinge (2016) menar att empatisk förmåga ofta kommer i skymundan för denna typ av rationella 

lösningar med avsaknad av barnets perspektiv. Barnsyn kan enligt Skolinspektionen (2012) ligga 

till grund för ett synsätt kopplat till vilka erfarenheter och kunskaper pedagogen har med sig. 

Skolinspektionens (2012) rapport visar på att det förekommer förhållningssätt i verksamheter 

med brist på lyhördhet och struktur där de i stället tillämpar tillsägelser. Varför den vuxne agerar 

affektivt i ovanstående exempel från vårt empiriska material, kan enligt förskolläraren vara att 

barnet satte igång en försvarshandling hos pedagogen som ledde att kränka barnets självkänsla.  
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En möjlig tolkning av ett sådant förhållningssätt där att barnets självkänsla försvagas och att pe-

dagogen får ett maktövertag kan vara stress eller oförmåga att kritiskt granska sin verksamhet och 

sina egna metoder. Synen på barnets behov kommer då i skymundan till förmån för pedagogens 

något snäva barnsyn. 

  

En framgångsfaktor är därför enligt Kinge (2000) att verksamheten möter upp alla barn och varje 

barn med yrkesskickliga och empatiska vuxna. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv kan en 

möjlig tolkning vara att verksamheten främjas av empatiska och lyhörda vuxna som prioriterar 

goda relationer i förskolan samt barns jämlika psykosocial hälsa utifrån vem barnet är och inte 

utifrån att barnet måste tillmötesgå verksamhetens krav och förväntningar på hur de ska vara. Ett 

sådant dilemma kan uppträda vid övergången från förskola till skola. Folkhälsomyndighetens 

rapport (2017) bekräftar att barns psykosociala hälsa stärks om de känner trygghet vid en sådan 

förändring där även enligt Lundqvist et; al (2015b) fann segregering som dilemma vid över-

gången till skolan. Barnets inkluderande trygghet i förskolan med sina kamrater och med trygga 

vuxna förändras vilket därmed kan påverka barnets psykosociala välmående och öka behovet av 

specialpedagogisk kompetens (ibid). Skollagen (2010) fastslår att verksamheten har ansvar att 

förbereda barnet för kommande skolgång vilket de kan utforma utifrån en helhetssyn på de behov 

som barnet påvisar. Här kan en möjlig tolkning vara att utifrån ett förebyggande och främjande 

perspektiv samarbeta mellan individ-, grupp- samt organisationsnivå för att i största möjliga mån 

främja barnets välmående. Detta går i linje med Ahlberg (2016) som menar att medvetenheten 

om den praktiska tillämpningen av ett sådant gränsöverskridande samarbete begränsar barnets 

svårigheter till förmån för att se alla barn och varje barn som en tillgång. 

 

Påverkansfaktorer i funktionen som förskollärare 

Förskollärarna i vår studie uttryckte att det finns påverkansfaktorer i förskolans verksamhet. En 

av deras erfarenheter visade på att arbetssituationer kan uppträda då upplevelsen av otillräcklig-

het infinner sig vilket i sin tur kan leda till stress och tidsbrist. Detta går i linje med Gotvassli 

(2002) som i sin studie fastställde att en arbetssituation med en känsla av otillräcklighet kan leda 

till stress och tidsbrist. Coopers (2004) studie pekade på flera påverkansfaktorer som kan orsaka 

stress och tidspress för pedagogers strävan i att hinna bemöta alla barn och varje barn. De påver-

kansfaktorer som studiens resultat påvisade var barngruppens storlek, pedagogens kunskap och 

kvalitet, tiden, läroplanen, organisationen, gruppsammansättning och den lärande miljön (2004). 

Detta resultat går i linje med de intervjuade förskollärarnas tankar och erfarenheter då de ut-

tryckte tidsbrist, resurser, kollegors bristande kunskap, gruppernas sammansättning samt ekono-

miska resurser som påverkansfaktorer för inkludering. En möjlig tolkning skulle kunna vara att 

barn i en verksamhet där stress och tidsbrist förekommer, kan påverka barn på olika sätt, exem-

pelvis deras psykosociala hälsa då följden kan bli mindre tid att få bli sedd och lyssnad till av en 

vuxen. 

 

Ytterligare en påverkansfaktorer i funktionen som förskollärare som blev tydligt i vår studie var 

att det inte finns tillräckligt med resurser och möjligheter för ett inkluderande arbetssätt. Skolin-

spektionens (2012) resultat visade att det specialpedagogiska perspektivet är en brist i förskolan 

och Palla (2015) formulerade att den specialpedagogiska forskningen med inriktning på försko-

lans verksamhet länge fokuserat enbart på individnivå.  
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Detta går i linje med hur förskollärarna uttrycker sina erfarenheter och tankar om att ett inklude-

rande arbetssätt kan vara svårt att verkställa och förskollärarnas upplevelse var att det inte alltid 

finns tillräckligt med möjligheter och resurser. En tolkning skulle kunna vara att den specialpe-

dagogiska forskningen med inriktning mot förskolans pedagogiska verksamhet är relativt ny, 

vilket kan förklara att tillämpningen av inkludering inte utvecklats fullt ut på organisationsnivå. 

En tolkning skulle kunna vara att den specialpedagogiska forskningens snabba frammarsch (Pers-

son, 2012) de senaste åren har gått så pass fort att processen på den organisatoriska nivån inte har 

hunnits med. Nisser (2014) framhåller att förskolans verksamhet kan behöva handledning och 

stöd med hjälp av specialpedagogisk kompetens i syfte att skapa en lärande och inkluderande 

verksamhet. Detta är förenligt med Simonssons (2016) konstaterande om att pedagoger i försko-

lans verksamhet kan behöva söka stöd och hjälp från yrkesgrupper med specialpedagogisk kun-

skap för att utveckla arbetet med lärande och utveckling. En möjlig tolkning skulle kunna vara att 

kunskapsluckor i arbetet med inkludering och det specialpedagogiska kunskapsområdet, kan vara 

en anledning till att förskollärarna upplever tidsbrist och stress som en påverkansfaktor i verk-

samheten och kan därför behöva specialpedagogiskt stöd. Vi resonerar även om det föreligger så 

att brist på kunskap om specialpedagogik hos pedagoger i förskolans verksamhet kan leda till en 

känsla av stress i arbetet.  

  

Förskollärarnas uttryckte att värderar reflektionstid och de menade att reflektionstid är en viktig 

faktor för att lyckas i sin funktion som förskollärare. I resultatet framkom det att förskollärarna 

upplevde att det var under reflektionstiden som de kunde diskutera planera och planer hur till-

lämpning av ett inkluderande arbetssätt kan verkställas samt utveckla tillvägagångssätt där alla 

barn och varje barn bemöts jämlikt. Detta överensstämmer med Helldins (2007) beskrivning av 

vikten av att reflektera och granska sin verksamhet för att den ska kunna utvecklas. Dock förefal-

ler det enligt Frelin (2012) att reflektionstiden i verksamheter tenderar att utebli på grund av tids-

brist. Hon framhåller att praktiska faktorer och händelsestyrda situationer som uppstår i en verk-

samhet kan föranleda till att tiden för reflektion minskas eller uteblir (ibid). I resultatet framkom 

att det kan vara tidsbesparande när ett arbetslag samarbetar och är trygga med varandra, eftersom 

de då inte behöver diskutera hela tiden och mer tid kan därmed läggas på mera tid med barnen. 

Vidare visade resultatet att ett tryggt arbetslag skapas genom att de arbetar tillsammans en längre 

tid samt genom reflektionstid. I och med det faktum att samtliga förskollärare uppskattar och be-

traktar reflektionstiden som mycket värdefull, kan en möjlig tolkning vara att reflektionstid kan 

bidra till att förskollärare får möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar med varandra, vilket vi 

tolkar som ytterligare en aspekt i strävan efter att minska diskussionerna i verksamheten och 

därmed kunna prioritera tid tillsammans med alla barn och varje barn. Vidare resonerar vi om 

utbytet med varandra kan leda till ny förståelse och nya perspektiv som i sin tur understödjer ut-

vecklandet av verksamheten. Vårt resonemang stärks med de granskningar som Skolinspektionen 

(2017) genomfört. Granskningarna visade att pedagoger behöver reflektionstid såväl som kollegi-

ala sammanträden för att kunna utveckla verksamheten. 
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Se alla barn och varje barn – barns rättigheter och behov 

Gemensamt för alla förskollärare i vår studie var att de betonade vikten av att se alla barn. När de 

skulle förklara vidare vad detta innebar för dem i verksamheten framkom det att de samtalar, be-

kräftar samt bygger upp ett förtroende hos barnen. Förskollärarnas erfarenheter i vår studie till-

lämpar även detta förhållningssätt som förebyggande insatser. Det går i linje med Harju-

Lukkanien; et al (2016) studie där det framkom att en förebyggande insats för barns välmående i 

förskolan var att barnen får synas och att få känna att de tillhör ett sammanhang. Kinge (2000) 

förtydligar ett sådant synsätt genom att använda sig av begreppen bemötande och empati. Vidare 

bygger Ranciéres filosofi (Säfström, 2015) på ett förhållningssätt där barnet ses för vem barnet är 

och inte utifrån redan fastslagna samhällsnormer. En möjlig tolkning kan vara att dessa normer 

kan röra sig om familjens socioekonomiska status då (Nerjat, 5/2016) i sin undersökning fann en 

relation mellan barns behov av insatser som främjar deras hälsa och de villkor som familjens 

ekonomi uppvisade.  

  

En möjlig tolkning av vad dessa fynd skulle kunna innebära för förskolornas förutsättningar att 

bedriva en jämlik verksamhet, kan vara vilken grad av socioekonomisk utsatthet som det aktuella 

förskoleområdet uppvisar. Vi reflekterar vidare kring om verksamheten därför får tuffare villkor 

att dels arbeta inkluderande och dels arbeta förebyggande med jämlik psykosocial hälsa. Vårt 

resultat visar inte några givna spår av utsatthet bland barn men däremot olikheter i hur verksam-

heten exemplifierar sina förebyggande insatser. Några verksamheter kunde relatera till insatser 

direkt medan andra verksamheter konstaterade att utsatthet existerar. Exemplet som följer skulle 

kunna tolkas som social utsatthet vilket var när ett barn står vid spegeln och ser sig själv gråta 

men att kamraterna ignorerar barnet och fortsätter att leka. Detta exempel kan tolkas utifrån dels 

brist på att förstå vikten av förebyggande insatser och dels på kunskap om hur verksamheten ska 

tillämpa förebyggande insatser. Att se alla barn och varje barn i förskolans verksamhet får då 

utmaningar att i sin funktion upptäcka och tillämpa möjligheter och likt Harju-Lukkanien; e al 

(2016) förebygga barns svårigheter med att bekräfta och inkludera barn. Barns behov hör enligt 

UNICEF (2009) samman med de rättigheter barn har i samhället. Barns rätt att få sina uppvisade 

behov tillgodosedda kan i förlängningen gynna deras psykosociala välmående. Eftersom ansvaret 

ligger på förskolläraren att utforma en verksamhet som ser olikheter hos barn som en fördel, är 

det enligt Skolverket (2011) väsentligt att respektera barn för vilka de är samt att de inkluderas 

oavsett förutsättningar. 

  

Förskollärarna i vår studie menade att inkludering gynnar alla barn och varje barn i förskolan, 

men att det inkluderande arbetssättet är beroende av att alla barn bemöts jämlikt samt att och hur 

de främjar barns psykosociala välmående. Detta förebygger flera av förskollärarna genom att 

stärka barnets självkänsla och bekräfta barnet i nuet och inte utifrån vad barnet presterar i verk-

samheten. Enligt Simonsson (2016) kan verksamheten bemöta barns behov än mera om de får 

specialpedagogisk kompetensutveckling. Likt Helldin (2007) skulle en sådan kunskap kunna leda 

till kritisk granskning av verksamheten. Självrannsakning nämnde flera förskollärare i vår studie 

som en förebyggande insats.  
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Granskning av sina egna och verksamhetens metoder skulle kunna leda till insikt och medveten-

het, som i sin tur skulle kunna bidra till metoder som fungerar på lång sikt. Helldin (2007) fram-

håller att verksamheten ska främja de behov och rättigheter alla barn och varje barn har att enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) bli sedd och få känna förvissning om att verksamheten ser och utgår 

från helheten, det vill säga att den utformas efter och bemöter barnet jämlikt efter barnet olika 

och individuella behov. 

 

Sammanfattande reflektion 

Jämlik psykosocial hälsa som undersökningsområde har i denna studie visat på att samtliga förs-

kollärare anser att de ska arbeta med ett inkluderande arbetssätt, men att det finns påverkansfak-

torer för att lyckas fullt ut. Påverkansfaktorerna kan enligt förskollärarna hänvisas till möjligheter 

och hinder på samtliga nivåer; samhälls-, organisations-, grupp- samt individnivån. Utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv utgår förskollärarna från att barn ska lyckas vilket innebär givna 

förutsättningar i form av att se samt tillgodose alla barn och varje barns behov i en inkluderande 

förskola. Förskollärarna belyser att en god relation där barns egenvärde tillvaratas är av stor bety-

delse och en förutsättning för dels inkludering och dels barns psykosociala välmående i förskolan 

är att bemöta barn utifrån deras egenvärde. Förskollärarna ser sitt eget och verksamhetens för-

hållningssätt och bemötande som dels en påverkansfaktor och dels en framgångsfaktor för att 

kunna tillämpa jämlik psykosocial hälsa och dess förebyggande insatser.  
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Slutsatser och framtida forskning 

Syftet med vår studie var är att undersöka och analysera hur nio yrkesverksamma förskollärare 

uttrycker tankar och erfarenheter om jämlik psykosocial hälsa, samt hur förskolan som verksam-

het tillämpar förebyggande insatser för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån 

ett specialpedagogiskt perspektiv. De tankar och erfarenheter förskollärarna delat med sig av har 

varit oerhört värdefulla samt gett oss inblick i deras vardag i förskolan. Resultatet i vår studie 

visar att förskolans verksamhet arbetar förebyggande med jämlik psykosocial hälsa på organisat-

ions-, grupp- samt individnivå. Förskollärarnas erfarenheter och tankar visade på svårigheter i att 

lyckas fullt ut med det förbyggande arbetet samt i strävan efter att möta alla barn och varje barn.  

 

Förskolans verksamhet lyckas mindre bra med inkludering vid exempelvis otillräcklig specialpe-

dagogisk kunskap och brister på organisationsnivå. Vidare fann vi att förskolans verksamhet kan 

behöva specialpedagogiskt stöd. En framtida studie skulle därför kunna inrikta sig på organisat-

ionsnivå där intervjuer med specialpedagoger, förskolechefer och pedagoger belyser praktiskt 

tillämpning av ett inkluderande arbetssätt i förskolan. Med utgångspunkt från vårt resultat finner 

vi att en sådan studie skulle vara intressant och relevant. En möjlig väg att undersöka en sådan 

frågeställning skulle kunna vara att genomföra intervjuer och observationer i förskolans verk-

samhet under en längre tid. 

 

Fokus i denna studie har varit jämlik psykosocial hälsa vilket för de intervjuade förskollärarna 

innefattat flera tolkningsbara begrepp. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) saknar som tidi-

gare nämnts flera av de begrepp som denna studie utgår från. En slutsats vi gör är att studiens 

resultat kan ha påverkats av att begreppen inte finns omnämnda i förskolans läroplan. Det är möj-

ligt att vi hade fått fram ett annat resultat om dessa begrepp varit omnämnda i förskolans läro-

plan, exempelvis hade förskollärarna eventuellt kunnat beskriva fler verksamhetsrelaterade ex-

empel.  Vidare forskning om jämlik psykosocial hälsa i förskolan skulle därför kunna förläggas i 

framtiden då en reviderad läroplan för förskolan förhoppningsvis skulle visa på att det specialpe-

dagogiska perspektivet synliggjorts. Det skulle dessutom vara mycket intressant med en forsk-

ningsstudie där barnens perspektiv och röster får utrymme.  
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Bilaga 1 

Missivbrev          2017-09-28 
Till dig som arbetar som förskollärare i förskolan. 

 
Hej, 

 

Vi heter Anna-Karin Hultman och Malin Morgensterns. Vi är utbildade förskollärare och läser nu 

sista terminen på Specialpedagogiska programmet på Stockholms universitet. Vi har startat upp 

arbetet med vårt examensarbete där vårt valda syfte är att undersöka jämlik psykosocial hälsa i en 

inkluderande förskola utifrån ett relationellt perspektiv. Med jämlikhet menar vi verksamhetens 

bemötande med barnet i förskolan. Med hälsa menar vi barns psykosociala välmående under sin 

vistelse på förskolan. Detta skall undersökas utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, problema-

tiseras utifrån organisations-, grupp- och individperspektiv, samt resoneras utifrån det specialpe-

dagogiska samhällsuppdraget och dess funktion.  

 

I vårt förberedande arbete har vi sett att forskning i ämnet jämlik hälsa i förskolan väckt ett behov 

av att undersöka hur och på vilket sätt ett förebyggande specialpedagogiskt arbete med inriktning 

mot den psykosociala hälsan kan främjas. Med dessa förkunskaper menar vi att det är viktigt 

undersökningsområde.   

 

Vår avsikt med intervjun är att ta del av din värdefulla erfarenhet och kunskap i ämnet jämlikhet 

och barnets psykosociala hälsa i förskolan. Intervjun kommer innefatta frågor utifrån ämnesom-

rådet och vår förhoppning är att en berikande dialog uppstår. Tidsåtgången för intervjun beräknar 

vi till ca 45-60 minuter.   

   

Vi kommer använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se) under våra 

intervjuer samt under hela vårt examensarbete. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och att 

du när som helst har möjlighet att avbryta ditt deltagande. Materialet som vi samlar in kommer att 

hanteras konfidentiellt och det resultat som vi får fram kommer endast tillämpas i undervisnings-

sammanhang. Vi kommer formulera texten i vårt examensarbete på ett sådant sätt att det inte går 

att identifiera varken vilka som deltagit i studien eller var studien är genomförd.  

 

Om du har funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av oss: 

ak.hultman@gmail.com 

malinmorgensterns@gmail.com 

 

Vi hoppas att du vill delta! 

http://www.vr.se/
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Funktion och inkludering 
Hur lång yrkeserfarenhet har du som förskollärare på denna förskola? 

 

Vilken erfarenhet har du av inkludering av barn i behov av särskilt stöd? 

 

Kan du beskriva hur du/ ni arbetar för att alla barn ska bli inkluderade i barngruppen? 

 

Vilka möjligheter och hinder har du stött på i din funktion som förskollärare med ett inkluderande 

arbetssätt? 

 

Jämlikhet 
Utifrån din dag på förskolan; beskriv någon/ några situation/er som du associerar med hur du/ni 

arbetar med jämlikhet? 

 

Utifrån den situationen du precis beskrev, finns det någonting i den som givit dig användbara 

erfarenheter, som du nu kan du se som framgångsfaktorer i ett fortsatt förebyggande jämlikhets-

arbete i barngruppen? 

 

Hur kan hinder för jämlikhet visa sig på ett konkret sätt i din vardag på förskolan? 

 

Vilken erfarenhet har du av ledningens funktion i arbetet med jämlikhet i förskolan? 

 

Vad innebär ett förebyggande jämlikhetsarbete för dig/ er just nu? 

 

På vilket sätt skulle ledningen kunna stödja ett förebyggande arbete med jämlikhet i förskolan? 

 

Vilka andra professioner finns att tillgå när du har frågor om arbetet med jämlikhet? 

 

Psykosocial hälsa 
Vilka erfarenheter har du av situationer när du tolkar att barnet i förskolan tycks vara psykosoci-

alt välmående? 

 

 (Hur syns det, kan du ge exempel? ev. följdfråga) 

 

Kan du beskriva någon situation när du tolkat att barnet i förskolan tycks vara mindre psykosoci-

alt välmående? 

 

(Beror på hur de svarar…) 

Varför tror du att sådana situationer uppstår? 
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Kan du beskriva någon eller några situationer då du utmanas i din funktion som förskollärare när 

det gäller barnets psykosociala hälsa? 

 

Hur hanterar du sådana situationer? 

 

Har du tankar om hur sådana situationer skulle kunna förebyggas? 

 

Vad innebär ett förebyggande arbete om barnets psykosociala hälsa för dig och dina kollegor just 

nu? 

 

Följdfråga: 

Om de arbetat förebyggande: Vilka framgångsfaktorer har du sett med ett förebyggande arbete? 

 

Om de inte arbetar förebyggande: Hur skulle ett sådant förebyggande arbete kunna se ut i din 

vardag på förskolan? 

 

Vilka andra professioner finns att tillgå när du har frågor om arbetet med den psykosociala mil-

jön? 

 

Relationellt perspektiv 
 

Hur arbetar du/ ni konkret med att skapa goda relationer i din vardag på förskolan? 

 

Sett utifrån din erfarenhet av relationer i förskolan; Vilka möjligheter och hinder stöter du på i 

din funktion som förskollärare? 

 

Kan du beskriva någon eller några situationer när du utmanas i din relation till barnet? 

 

Hur hanterar du sådana situationer? 

 

Varför tror du att sådana situationer uppstår? 

 

Har du tankar om hur sådana situationer skulle kunna förebyggas? 

 

Sammanfattande reflektion kring problemområdet 
 

Kan du beskriva relationen mellan begreppen jämlikhet och psykosociala hälsa i din funktion 

som förskollärare? 
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