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Abstract 

Förskolans uppdrag är bland annat att skapa goda lärande miljöer och lärandetillfällen som är 

anpassade efter barns individuella behov. Syftet med denna studie var att undersöka vilka 

pedagogiska strategier förskollärare i förskolan använder för att inkludera de barn som anses 

vara inåtvända. De frågeställningar som låg till grund för denna studie var; Vilka strategier 

använder förskollärare i förskolan för att inkludera inåtvända barn? Vilka uppfattningar har 

yrkesverksamma förskollärare, vad gäller stödbehovet hos inåtvända barn? För att få svar på 

dessa frågeställningar valde jag att utföra intervjuer med fem yrkesverksamma förskollärare. 

Resultatet av denna studie visar att pedagogens förhållningssätt, bemötande, engagemang, 

tillrättalagd lärandemiljö och ett individualiserat arbetssätt är strategier som kan bidra till att 

de inåtvända barnen inkluderas i lärande och socialt samspel. 
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1. Inledning 
 

                         Om hon inte var där, var det ingen som märkte det. Och om hon var där, var det 

inte heller någon som märkte henne. Hon var verkligen det osynliga barnet.          

( Folkman1998:14) 

 

I de flesta barngrupper möter vi barn som inte tar så mycket plats, de varken syns eller hörs 

utan bara finns. De barnen riskerar att hamna i ett utanförskap och på sidan av aktiviteter. Alla 

barn har unika personligheter med olika erfarenheter och bakgrund. Detta gör att arbetet inom 

pedagogisk verksamhet blir så utmanande. Mitt intresse är att undersöka vilket stöd de 

inåtvända barnen får i strävan efter att inkludera dem i barngruppen. Förskolan är en social 

arena som barnen får möta vid tidig ålder. Där möts barn med olika upplevelser och där läggs 

grunden för ett livslångt lärande och samspel i interaktion med andra barn och vuxna. I 

förskolan idag är det ofta stora barngrupper och möjligheten till att det enskilda barnet ska få 

sin röst hörd blir allt svårare. Min erfarenhet säger att det är lätt att förbise de inåtvända 

barnen. Detta sker inte medvetet utan för att de barn som prioriteras först är de barn som har 

ett utåtagerande beteende och därför anses ha ett större stödbehov. Coplan och Arbeau (2009) 

skriver att de barn som har ett utåtagerande beteende får mer uppmärksamhet än de barn som 

är blyga och tystlåtna.  

Uppdraget som förskollärare i förskolan har, är bland annat att skapa goda lärande miljöer 

som är anpassade efter barnens individuella behov. Verksamheten ska bedrivas under 

demokratiska former och barnen ska få möjlighet att skapa en positiv uppfattning av sig själva 

(Skolverket, 2010). I arbetet med inklusion i förskola och skola är det vikigt att bekräfta och 

möta alla barn. Syftet med den här studien är att undersöka vilka pedagogiska strategier som 

kan användas för att stödja det inåtvända barnet till att känna delaktighet i barngruppen, samt 

förskollärares uppfattningar om stödbehovet hos dessa barn.  
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2. Bakgrund 

Följande genomgång inleds med att definiera några centrala begrepp som är viktiga för 

förståelsen för vidare läsning, samt att gå igenom några kännetecken på ett inåtvänt beteende. 

Förskolans arbete styrs av nationella och internationella styrdokument. Dessa kommer att 

behandlas utifrån hur barn som är i behov av särskilt stöd ska bemötas. Vidare beskrivs kort 

om barn i behov av särskilt stöd, inklusion i pedagogisk verksamhet samt pedagogiska 

strategier och socialt samspel. 

I inledningen av denna studie söktes litteratur inom ämnet barn i behov av särskilt stöd och 

blyga, inåtvända barn. I sökandet av litteratur framkom att forskningen var något begränsad. 

Sökningen utvidgades till barn med socioemotionella svårigheter samt inkluderande 

verksamhet. I sökandet av vetenskapliga artiklar användes databaserna Academic Search Elite 

och Eric där sökorden; Shy*, preschool, difficulty, inclusion/ inclusive specialneeds, teaching 

strategies skrevs in i olika kombinationer.  

2.1Centrala begrepp 

Begreppet pedagog 

I denna studie används begreppet pedagog, som syftar på yrkesverksamma barnskötare och 

förskollärare som arbetar inom pedagogisk verksamhet.  

Begreppet inåtvända barn 

Begrepp som tillbakadragenhet, ”de tysta”, blyga, används när man talar om barn som sällan 

väcker uppmärksamhet eller tar egna initiativ. Dessa barn är passiva i interaktion med andra 

barn och vuxna och har svårighet att bli delaktig och inkluderad i det sociala samspelet. 

Folkman (1998) använder sig av begreppet inåtvända eller avskärmade barn när hon skriver om 

dessa barn. Folkman beskriver att det handlar om de barn som nästan aldrig säger emot eller 

försöker hävda sin vilja. Det här är en definition som stämmer bra överens med vilka barn som 

faller under begreppet ”inåtvända barn” i den här studien. Paraplybegreppet inåtvända barn 

kommer att användas i denna studie och inkluderar alla barn som har ett inåtvänt beteende av 

olika anledningar. 

Begreppet inklusion 

Nilholm (2007) beskriver begreppet inklusion, där man tar tillvara på barn och elevers 

naturliga olikheter i miljöer som är anpassade efter barnens behov. Det innebär att hela 

undervisningssituationen måste förändras så att den anpassas till barn och elevers 
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förutsättningar. I denna studie kommer begreppet inklusion användas i förhållande till 

inåtvända barns behov av särskilt stöd inom pedagogisk verksamhet, för att öka 

förutsättningarna för socialt samspel och delaktighet.  

2.2 Kännetecken på inåtvända barn 

De barn som benämns inåtvända i den här studien kan ha flera bakomliggande faktorer. Det 

behöver inte vara diagnostiserade utan ett tillstånd eller personlighet som barnet befinner sig i 

under en kortare eller längre period. 

Det blyga barnet 

Att vara blyg innebär att vara tystlåten och tillbakadragen skriver Zimbardo & Radl (1982). 

De beskriver två perspektiv på blyghet, det kroniskt blyga som anses vara en del av 

personligheten och det situationsbetingat blyga där blygheten och osäkerheten kommer i 

okända situationer som är obekväma. Zimbardo & Radl beskriver hur blyga barn ofta ställer 

höga krav på sig själv och känner oro inför situationer där de känner sig granskade, detta 

medverkar till att blyga personer ofta har en dålig självuppfattning . 

Svirsky och Thulin (2006) lyfter fram hur blyghet kan se ut i olika perioder av livet. Det lilla 

spädbarnet brister ut i gråt när en okänd person böjer sig fram för att hälsa på barnet. 

Förskolebarnet kan gömma sig bakom mamma och pappa i möte med främmande människor 

eller i okända situationer. Tonåringen kan vara glad och öppen med sina kompisar men tyst 

och tillbakadragen i skolan. Svirsky och Thulin skriver att blyghet kan vara situationsbundet 

och kan variera i intensitet. Detta tillstånd behöver inte vara något problem, men är angeläget 

att uppmärksamma om blygheten och den sociala rädslan blir ett hinder för barnet i sin 

vardag. Då kan det handla om social fobi. Svirsky och Thulin har tittat på amerikanska och 

europeiska studier som funnit att 4-10 procent av alla barn lider av social fobi. Det har dock 

inte hittats några svenska studier inom området men det finns ingen anledning att tro att 

siffran ska vara lägre bland svenska barn skriver författarna.  

Det inåtvända barnet 

Barn som står för sig själv, undviker ögonkontakt, tar inte egna initiativ, är inte med i lek och 

undviker gruppaktiviteter, beskriver Lund (2006) de inåtvända barnen. Folkman (1998) 

skriver att de osynliga, inåtvända barnen undviker att utmärka sig i sociala sammanhang och 

drar sig undan. På detta sätt får barnet svårigheter att utveckla sin sociala kompetens och drar 

sig undan situationer som kräver denna förmåga eller håller en tillbakadragen profil i sitt 
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deltagande med andra kamrater. Ett inåtvänt beteende kan leda till att barnet får en sämre 

självkänsla om inte mönstret bryts. Folkman ger några exempel på vad som kan ligga bakom 

ett sådant beteende; avsaknad av struktur i tillvaron, upplevda kränkningar, övergrepp eller 

känslomässig försummelse. Lund (2006) förklarar att det finns en mängd orsaker till att ett 

barn utvecklar ett inåtvänt beteende. Det kan vara dödsfall inom familjen, skilsmässa mellan 

föräldrar, mobbing, vantrivsel, blyghet eller liknande. Dessa perioder av svårigheter kan leda 

till att barnet drar sig undan från omgivningen och den sociala gemenskapen. Lund menar att 

denna problematik är minst lika viktig att uppmärksamma som för de barn som har ett 

utåtagerande beteende.  

2.3 Förskolans uppdrag enligt internationella och nationella 

dokument 

Inom det svenska skolväsendet finns styrdokument som yrkesverksamma inom skolan och 

förskolan ska förhålla sig till och som anger bestämmelser som påverkar skolsituationen. 

Dessa styrdokument är bland andra skollagen och läroplanerna. Det finns en läroplan för varje 

skolform vars uppgift är att styra skolan och förskolans arbete.  

Barnkonventionen – grunden till hur barn ska bemötas 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 2008) står för det enskilda 

barnets rätt. Barnkonventionen beskriver i sina 54 artiklar hur barnets bästa ska komma i 

första hand. Den ger en allmän definition av vilka rättigheter barnet bör ha oavsett vilket 

samhälle de lever i, vilken religion de tillhör, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. 

Artiklarna belyser vikten av barnets rätt till en utvecklande barndom, möjlighet till utbildning, 

sjukvård, trygghet, samt att uttrycka sina åsikter och inte diskrimineras. Barnkonventionens 

artiklar är utformade så att barnen på bästa sätt integreras i samhället. 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (2006) som antogs av Unesco, FN:s organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur 1994 handlar om hur skolan ska organisera undervisningen för elever i 

behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen är ett dokument där man uttalar vikten av att 

skolan är till för alla och att olikheter ska respekteras och tillgodoses i undervisningen.  

 

… alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen 

måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet 

med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur 

(Svenska Unescorådet, 2006:2:17). 
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Salamancadeklarationen ger uttryck för integrationstanken, vilken innebär att skolgång är en 

mänsklig rättighet och barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång till ordinarie skolor som 

ska tillgodose dem med en pedagogik som tar hänsyn till behoven. Målet är att motverka 

diskriminerande attityder och att göra skolorna pedagogiskt effektivare. Integrerad skolgång 

beskrivs som det mest verkningsfulla sättet att bygga upp en lojalitet mellan barn med behov 

av särskilt stöd och deras kamrater i pedagogiska verksamheter.  

Skollagen 

Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag, 2010:800. Den trädde i kraft 1 

augusti 2010 och togs i bruk 1 juli 2011. Skollagen innefattar alla typer av skolformer. I § 4 i 

den nya skollagen (SFS 2010:800) beskrivs den gemensamma ståndpunkten att utbildningen 

inom skolväsendet ska främja det livslånga lärandet och lusten till att inhämta kunskaper. I 

skollagens riktlinjer för förskolan står bland annat att förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska ha en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 

fortsatt utbildning.  

Läroplanen för förskolan  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas vikten av ett demokratiskt arbetssätt och 

allas lika värde. Förskolans uppdrag är att lägga grunden till livslångt lärande. Verksamheten 

skall anpassas till alla barn i förskolan och miljön ska vara utmanande och inbjuda till lek och 

lärande. De barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformat efter individuella behov. Alla barn ska få känna tillfredställelsen att göra framsteg 

och vara en tillgång i gruppen. 

Allmänna råd 

Skolverket (2005) Skriver i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan att; 

 
                         Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart 

avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några 

behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Barns 

behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn 

kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan (Skolverket, 2005:33). 
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Styrdokumenten lägger stor vikt vid att alla barn ska få utvecklas efter sina individuella 

förutsättningar och behov. Barnens vardag ska vara trygg och meningsfull och verksamheten 

ska anpassas efter det stöd barnen behöver. I allmänna råd beskrivs det att; 

 

En viktig princip som gäller i förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska 

tillgodoses i den ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar. För 

många barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen. För andra kan det 

vara nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement (Skolverket, 

2005:33). 

Att ta hänsyn till alla barns olikheter och behov som finns i den dagliga verksamheten är av 

största vikt enligt styrdokumenten. Genom att anpassa grupper och arbetsmetoder efter 

barnens behov så kan verksamheten utvecklas och ge stöd till de barn som är i behov av 

stödinsatser (Skolverket, 2005).  

2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Idag ses allt fler barn vara i behov av särskilt stöd (Vernersson, 2007). Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson, Granlund (2010) beskriver i sin studie att en oroande utveckling 

har skett inom barnomsorgen på grund av nedskärningar och större barngrupper, med detta 

följer också att resurserna minskar för de barn som är i behov av särskilt stöd. De barn som 

drabbas hårdast är de barn som inte har en diagnos men ändå har svårigheter och är i behov av 

särskilt stöd. Sandberg m.fl. skriver att barn i behov av särskilt stöd inte behöver innebära att 

barnet har en diagnos eller funktionsnedsättning utan behovet kan bero på andra orsaker, som 

uppmärksamhetsproblem, problem med interaktionen eller en funktionsnedsättning. Sandberg 

m.fl. klargör två perspektiv som pedagogerna utgår ifrån när de definierar barn i behov av 

särskilt stöd, dessa är barnperspektivet och det organisatoriska perspektivet. Barnperspektivet 

grundas på barnens behov och egenskaper, till dessa tillhör barn som under kortare eller 

längre tid behöver mer stöd än andra. Det organisatoriska perspektivet bygger på hur 

verksamheten och miljön anpassas efter barnets behov. Det kan innebära extra resurser och tid 

för att kunna stödja barnet så att alla barn har möjlighet att delta i förskoleverksamheten.  

Vernersson (2007) beskriver det uteblivna stödet som ett samhällsproblem där barngruppernas 

storlek har ökat vilket innebär en större arbetsbelastning. De allt större barngrupperna kan 

medverka till att pedagogerna inte hinner uppmärksamma alla barns behov. De barn som 

prioriteras först är de barn som har en diagnos. De inåtvända barnen som inte syns är det svårt 

att motivera resurser till.  
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Palla (2011) har undersökt hur barn skapas som subjekt när deras beteende bekymrar 

personalen i förskolan. Palla menar att när barnet möter förskolan så riktas blicken mot barnet 

och fokus på hur barnets beteende, kunskap och sätt att vara granskas. Det finns en stor risk 

att barnen kategoriseras och att barnen betraktas som avvikande inom förskolans ramar. Palla 

hävdar att miljön och omgivningen sällan utvärderas i förhållande till barnets problematik. 

Palla påpekar att barnets identitet utvecklas i den miljö de befinner sig i och i möten med 

andra barn och vuxna. Det påverkar hur barnet formar bilden av sig själv under sin uppväxt. 

Barns behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan 

behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i 

förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden 

(Skolverket, 2005). 

Myndigheten för skolutveckling (2005) redovisar i sin rapport Elever som behöver stöd men 

får för lite, en grupp elever som ofta prioriteras bort vid resursfördelning. Det är elever som 

beskrivs som initiativsvaga, blyga och tystlåtna. De kan i vissa fall ha svårighet med 

koncentrationen och problem med läsinlärningen. De gör så gott de kan i det tysta. Det är ett 

av skälen till att de inte får så mycket uppmärksamhet. 

2.5 Inklusion i pedagogisk verksamhet 

Nilholm och Alm (2010) har genomfört en studie som beskriver hur arbetet med inklusion i 

en klass kan genomföras. Nilholm och Alm beskriver lärares strategier för inklusion samt hur 

lärarens strategier för inklusion omfattar alla barn, med eller utan behov av särskilt stöd. 

Nilholm och Alm finner i sin studie att pedagogens förhållningssätt är av stor betydelse för att 

öka möjligheterna till inklusion. Genom att se barnens olikheter som tillgångar och resurser i 

barngruppen, anpassa instruktionerna efter individuella behov, samt att skapa tydliga 

förhållningsregler och struktur på vardagen bidrar till att barnen blir inkluderade i 

pedagogiska verksamheter. För att arbeta inkluderande med alla barn har Nilholm och Alm 

kommit fram till att det handlar om delaktighet, samhörighet och acceptans. 

Vernersson (2007) beskriver pedagogens roll och förhållningssätt i pedagogisk verksamhet 

som viktiga faktorer i ett inkluderande perspektiv. Vernersson hävdar att pedagogen har ett 

ansvar att tillfredställa barns grundläggande behov som trygghet, inflytande, positiv 

självuppfattning, delaktighet och uppskattning.  Pedagogens förhållningssätt är avgörande när 

det gäller att inkludera eller exkludera barn och elever i pedagogisk verksamhet. Att finna bra 

undervisningsmaterial, tid för att ge stöd och att ha kunskaper om olika metoder anses som 
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avgörande för att inklusion ska ske. Inklusion innebär också att individen blir accepterad i 

gruppen och får tillfällen att aktivt delta i socialt samspel med kamrater. 

Palla (2011) belyser vikten av att pedagoger som arbetar i förskolan ser en helhet runt barnet 

och finner strategier i vardagen. Genom att använda sig av miljön som redskap och skapa 

individuella lösningar för barnet, innebär det att barnets avvikelser inte blir så framträdande. 

Detta ger möjlighet till att barnet blir innesluten och delaktig i gemenskapen istället för 

utesluten och betraktad som avvikande.  

I Göransson, Nilholm och Karlssons (2011) artikel granskas, analyseras och diskuteras på 

vilket sätt barn i behov av särskilt stöd behandlas i det svenska skolsystemet. Göransson m.fl. 

skriver att undersökningen är viktig för att komplettera den bristfälliga forskningen om 

inklusion inom skolsystemet. I undersökningen framkommer att de nationella styrdokumenten 

lämnar stort utrymme för fri tolkning på kommunal och skolnivå vilket innebär stora 

skillnader mellan olika kommuner. Göransson m.fl. påpekar också att inklusions begreppet 

inte nämns i styrdokumenten på nationell nivå. 

2.6 Pedagogiska strategier och socialt samspel 

Förskolan har ett stort ansvar för att alla barn ska mötas med respekt och ta del av 

gemenskapen utifrån sina egna individuella behov. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) belyser pedagogens ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att det ges goda 

förutsättningar till att skapa varaktiga relationer, och att barnen ska känna trygghet i gruppen. 

Leken är en viktig del av barnens utveckling skriver Folkman och Svedin (2003). I leken får 

barnen möjlighet att forma bilden av sig själv som en unik och betydelsefull person, detta 

bidrar till att självkänslan ökar och barnet respekteras av andra. En förutsättning för att barn 

ska kunna leka med varandra är att de kan de sociala reglerna. För att skapa goda 

förutsättningar behöver pedagogen stödja barnet där det befinner sig i sin lekutveckling. 

Folkman och Svedin beskriver några viktiga delar som är nödvändiga för att skapa goda 

förutsättningar för de inåtvända barnens introduktion i leksammanhang. Pedagogens roll är att 

närvara genom att tillföra trygghet i barnens lekar. Det är viktigt att vinna barnets tillit för att 

sedan gå vidare med att hjälpa barnet att komma vidare i sin personliga och sociala 

utveckling. Genom att ta vara på intressen hos barnen och använda sig av det för att dela 

upplevelser med varandra ökar känslan av delaktighet och samvaro med andra. Folkman och 

Svedin belyser vikten av att barnet ska känna sig sedd i verksamheten och att det känner sig 

kompetent och betydelsefull, det medverkar till att barnets självuppfattning ökar. En annan 
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viktig aspekt för delaktighet och gemenskap är samvaron med kamrater och känslan för lek. 

Folkman och Svedin menar att det är viktigt att underlätta för barnen och skapa 

förutsättningar för att barnens intressen kan utvecklas till positiva upplevelser tillsammans 

med kamrater.  

Boat, Dinnebeil och Bae (2010) beskriver några pedagogiska metoder som pedagogen kan 

använda sig av för att stödja lärandet och det sociala samspelet hos barn. Metoderna bygger 

på att lära känna barnen utifrån intressen och behov. Boat m.fl. skriver, för att sträva efter ett 

inkluderande arbetssätt så är det nödvändigt att se individuellt till varje individ. I arbetet med 

barn som är i behov av särskilt stöd är det ännu viktigare att vara uppmärksam på vad som 

motiverar barnen så att pedagogen kan ge uppgifter och stimulans utifrån barnets individuella 

nivå. Boat m.fl. betonar att lyhörda pedagoger kan avgöra hur och när barn gör framsteg i sitt 

lärande, vilket sedan kan utvärderas och ändras till lämpliga strategier om det är nödvändigt. 

Coplan och Arbeau (2009) redogör för hur pedagogen kan öka förutsättningarna för blyga 

barns deltagande i gruppen. För att detta ska vara möjligt krävs att pedagogen har en god 

relation till barnet, där barnet känner sig trygg. För att stärka barnets självförtroende och 

självkänsla, rekommenderas att barnet får uppgifter och frågor som pedagogen är säker på att 

barnet klarar.  

Svårigheter i det sociala samspelet 

Johannessen (1997) skriver att barn som är tillbakadragna kan ha svårighet att interagera med 

andra barn. Tillbakadragenhet som mönster betraktas sällan som problematiskt. Det behöver 

inte betyda att barnet utesluts av sina kamrater utan att barnet väljer att ägna sig åt aktiviteter 

vid sidan om eller väljer att iaktta när de andra barnen leker. Folkman (1998) beskriver 

inåtvändhet som en överlevnadsstrategi som barnen använder sig av för att möta sin vardag 

och skydda sig mot den. Barnen visar det genom att vara till lags, inte visa sina känslor eller 

att dra sig ur gemenskapen. En sådan strategi tar energi från barnets utveckling. Folkman 

skriver att för de inåtvända barnen kan det vara brist på en identitet, att betyda något, en 

osäkerhet där barnet väljer att avstå från lek och kontakt med andra. Det medför att barnet 

missar tillfällen där social kompetens utvecklas, och barnet riskerar att hamna utanför 

aktiviteter och gruppgemenskapen. Folkman (1998) beskriver även de utåtagerande barnen 

som i motsats till de inåtvända kräver omedelbar uppmärksamhet, är impulsstyrda samt visar 

starka känslor och ibland aggressivitet.  
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Barn som betraktas som initiativlösa av pedagogen riskerar att hamna i ett utanförskap skriver 

Folkman och Svedin (2003). När barnet har svårt att förstå och tolka lekens teman, och 

upprepade gånger känner sig misslyckad i sina försök att ingå i den sociala gemenskapen 

skadas barnets självbild. Folkman och Svedin skriver att pedagogen har en viktig roll i arbetet 

med att väcka barnets leklust. Detta underlättas av att pedagogen har ett nära samspel med 

barnet, stärker barnet och visa att det är betydelsefullt och kompetent. Att tvinga barnet att 

leka ger ingen framgång utan det handlar snarare om att inspirera och ge positiv vägledning så 

att barnet själva upptäcker meningen med att leka och uppskattar samvaron med kamrater. 

Miljöns tillrättaläggning 

Coplan och Arbeau (2009) beskriver de blyga barnens möte med förskolan som problematisk.  

Barnen upplever oro när de plötsligt befinner sig i en ny miljö och i nya situationer med 

kamrater och lärare. Coplan och Arbeau skriver att blyga barn behöver förberedas inför nya 

miljöer och situationer.  

Nordin- Hultmans (2004) studie visar att barn bedöms redan i förskolan och detta för med sig 

att allt fler barn anses ha svårigheter av olika slag. Barnen blir identifierade utifrån sina behov 

och brister istället för sina kompetenta handlingar. Nordin- Hultman skriver att problemet ses 

i barnet istället för i miljön som omger barnet. Miljön och materialet som omger barnet är en 

bidragande del till hur barnet framstår i olika situationer. Ett barn kan uppfattas passivt i en 

miljö och aktivt i en annan miljö beroende på vad som tilltalar barnet. Om barnet uppfattar 

materialet eller aktiviteten som meningsfull och intressant bidrar det till att barnet får en 

positiv upplevelse. Nordin-Hultman menar att de pedagogiska rummen på förskolan ska vara 

planerade efter barns olikheter. Rummen ska erbjuda olika typer av verksamhet så att miljön 

inte begränsar barnens möjlighet till lärande och social interaktion. På så sätt skulle det finnas 

en plats för alla barn och de behöver inte känna sig avvikande. Folkman och Svedin (2003) 

skriver att lekro och tillgång till lekrum är viktiga aspekter för att stimulera till lek. Med det 

menar författarna att det är viktigt att tillrättalägga miljön. Trygghet och material som väcker 

lusten, ger förutsättningar för att skapa meningsfulla lekar för barnen.  
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3. Problemformulering och syfte 
 

I förskolan ska alla barn få tillfällen att lära och utvecklas utifrån sina unika intressen och 

förutsättningar. Alla barns behov ska bli tillgodosedda (Skolverket 2010). Trots dessa 

riktlinjer som är tydliga i styrdokumenten, visar forskning att barn som är inåtvända, tystlåtna 

och blyga inte får det stöd de är i behov av (Myndigheten för skolutveckling 2005). Det 

uteblivna stödet kan i ett vidare perspektiv bidra till att dessa barn hamnar utanför, både vad 

gäller känsla av delaktighet och i det sociala samspelet. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka pedagogiska strategier som förskollärare i 

förskolan använder för att stödja och inkludera de barn som anses vara inåtvända. För att nå 

syftet skall svar sökas i följande frågor;  

 

 

Frågeställningar 

 Vilka strategier använder förskollärare i förskolan för att inkludera inåtvända barn? 

 

 Vilka uppfattningar har yrkesverksamma förskollärare, vad gäller stödbehovet hos 

inåtvända barn? 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer den utvalda metoden att beskrivas. Avsikten är att redogöra för 

förfarandet i denna studie.  Val av metod, vilka urval som har gjorts och tillvägagångssätt 

kommer att beskrivas. Slutligen kommer ett avsnitt med etiska förhållningssätt samt studiens 

tillförlitlighet att presenteras. 

4.1 Val av metod 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att utföra kvalitativa intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få en förståelse 

för ämnen från vardagslivet och ur den intervjuades egna perspektiv. Den kvantitativa 

metoden skriver Stukát (2005) är en metod som söker efter vad som generellt antas gälla. I 

den kvantitativa metoden är statistiska analysmetoder viktiga hjälpmedel för att kunna dra 

säkra slutsatser. Syftet med denna studie är inte att mäta och generalisera, av den orsaken blev 

kvalitativa intervjuer det naturliga valet. Då det är förskollärarnas bemötande och 

tillvägagångssätt som ska belysas är intervju en lämplig metod som kan ge ett utförligare svar 

än vad exempelvis en enkät kan ge. Stukát beskriver denna form av metod som lämplig när 

syftet är att informanten ska beskriva sin uppfattning med egna ord. Stukát skriver att 

intervjun ger möjlighet till förtydligande eftersom svar kan följas upp med hjälp av följdfrågor 

på ett individualiserande sätt. (se. Bilaga 2) 

4.2 Urval 

Urval av intervjupersoner söktes i en kommun i mellan Sverige. I det första skedet togs 

telefonkontakt med förskolechefen. Jag presenterade mig och berättade mitt syfte. 

Utgångspunkten var att få komma i kontakt med fem förskollärare som arbetat ett varierat 

antal år inom förskolan. Detta för att få en så bred yrkeserfarenhet som möjligt. 

Förskolechefen föreslog att jag själv skulle ta kontakt med några förskolor i kommunen. 

Avsikten vara att genomföra fem personliga intervjuer. Detta bedömdes vara rimligt inom 

tidsramen för arbetet. Urvalet har skett enligt Trosts (1997) bekvämlighetsurval som 

författaren menar är en praktisk metod att använda för att få ett strategiskt urval. Kriterier för 

att delta var att de skulle vara yrkesverksamma förskollärare i förskolan med ett varierat antal 

år inom pedagogisk verksamhet. De fem kvinnliga förskollärarnas yrkeserfarenhet skiftar 

mellan 10 till 35 år.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Efter samtal med förskolechefen fick jag några mejladresser som jag använde mig av när jag 

tog jag kontakt med två förskolor. Första kontakten med förskollärarna var via mejl. Det var 

ett genomtänkt beslut på grund av att de förmodligen var upptagna i barngruppen dagtid, samt 

att möjlighet till att tänka igenom eventuellt deltagande fanns. På en förskola fick jag kontakt 

med två förskollärare och på en annan förskola tre förskollärare som kunde tänka sig att delta 

i studien. En tid avtalades med var och en då det passade att få intervjua dem. Jag genomförde 

individuella intervjuer som pågick cirka 45-60 minuter vardera. Intervjuerna utförde jag på 

deras arbetsplats i ett enskilt rum som informanterna själv valde. Det är av betydelse, menar 

Kvale och Brinkmann (2009) att den som intervjuar skapar en god stämning så informanten 

känner sig bekväm och blir intresserad av att dela med sig av sina erfarenheter. Stukát (2005) 

beskriver vikten av att miljön ska vara ostörd och kännas trygg för båda parter.  Jag hade på 

förhand utformat en intervjuguide som jag utgick ifrån när jag samtalade med dem. Det var 

öppna frågor, där möjlighet fanns för mig att ställa följdfrågor. ( se. Bilaga 2) Intervjun 

inleddes med en fråga om utbildning och yrkeserfarenhet, intervjun fortsatte sedan med en 

öppen fråga där informanten uppmanades att berätta fritt om sina erfarenheter.  Det material 

som användes under intervjun var en intervjuguide och bandspelaren. Kvale och Brinkmann 

(a. a) skriver att bandupptagning är användbart vid intervjuer detta för att det blir ett mer 

avslappnat samtal när anteckningar slipper göras. Bandupptagning är särskilt bra för att 

intervjuaren kan återvända till det inspelade materialet för avlyssning, samt att tonfall, pauser 

och dylikt framkommer tydligt. Kvale och Brinkmann upplyser om att tekniska missöden lätt 

kan ske. Detta kan ge förödande konsekvenser för intervjuaren. I min förberedelse inför 

intervjun hade extra batterier införskaffats, och instruktions manual lästs noggrant. Detta för 

att minska risken för missöden.  

4.4 Analys 

Efter genomförda intervjuer bearbetades det inspelade materialet systematiskt. Materialet 

avlyssnades och transkriberades ordagrant. Stukát (a.a.) skriver att detta tillvägagångssätt är 

nödvändigt för att inte riskera att missa något väsentligt. Utifrån utskrifterna bearbetades 

texterna genom att markera olika teman och områden, för att finna mönster som utmärkte sig. 

Det som eftersöktes var skillnader och likheter i det transkriberade materialet. Kavle och 

Brinkmann (a.a.) skriver att det är av stor vikt att se bortom det skrivna materialet och ägna 

uppmärksamheten åt det sammanhang som tolkas. 
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4.5 Etiska överväganden och förhållningssätt 

Vetenskapsrådet har utarbetat en folder som heter Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). Där beskrivs fyra huvudkrav som skall 

följas i vetenskapliga studier; Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera 

om studiens syfte. Detta har följts genom att berörda informanter har informerats om deras 

uppgift i studien. Samtyckeskravet innebär att informanterna i undersökningen själv har rätt 

att bestämma över sin medverkan. Informanterna har blivit upplysta om att medverkan sker av 

fri vilja och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. I missivbrevet (Bilaga 1) 

som informanterna fick tillhanda innan intervjun finns kontaktinformation i form av 

telefonnummer och mejladress om frågor skulle uppstå eller om informanten väljer att avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att varken förskola eller individ kommer att 

namnges i denna studie. Nyttjandekravet som är det fjärde kravet innebär att de uppgifter som 

samlats in i studien enbart kommer att användas i denna studie. Samtliga krav har uppfyllts 

genom att informanterna delgavs ett missivbrev innan intervjun samt att information har givits 

muntligt.  

4.6 Studiens tillförlitlighet 

I den här studien är jag medveten om att reliabiliteten är svårbedömd. Stukát (a.a.) hävdar att 

kvalitativa studier ofta ifrågasätts på grund av svårigheten att generalisera resultatet. Studien 

baseras på fem förskollärares erfarenheter och ger bara en liten inblick i förskollärarens arbete 

med att inkludera inåtvända barn. Det kan betraktas som en svaghet att det bara är ett fåtal 

förskollärare som ingått i studien. För att öka validitet i studien har en intervjuguide utformats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Citat har används i resultatet för att komma så nära 

informanternas utsagor som möjligt. Enligt Kvale och Brinkmann (a.a.) handlar validitet om i 

vilken utsträckning en metod är ämnad att undersöka det den är avsedd för. Eftersom 

kvalitativa intervjuer har utförts så innebär det att vi har haft ett samtal där jag som intervjuare 

kan ha påverkat informanten genom kroppsspråk eller ledande frågor. Kvale och Brinkmann 

skriver att när intervjuer genomförs så kan ledande frågor förekomma, det kan inverka 

positivt eller negativt på svaren, vilket leder till att svaren blir olika beroende på vilken som 

ställer dem.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning utifrån intervjuerna och studiens 

frågeställningar. Resultatet är indelat i olika rubriker för att framställas så tydligt som möjligt. 

Studien baseras på fem kvinnliga förskollärares erfarenheter av att arbeta med inåtvända barn 

i förskolan. Kriterierna för att delta var att de hade arbetat ett varierat antal år inom 

pedagogisk verksamhet. Deras yrkeserfarenhet skiftar mellan 10-35 år.    

5.1 Förskollärarnas uppfattningar om stödbehovet hos 

inåtvända barn 

Förskollärares erfarenheter av inåtvända barn 

De intervjuade förskollärarna bekräftar att de möter någon eller några barn i nästan varje 

barngrupp som kan betraktas som inåtvända. Dessa barn beskrivs av förskollärarna som barn 

som är tystlåtna, tar inte själv plats, inte kräver sin rätt och kanske inte ens visar känslor. 

Dessa barn är lätta att glömma i stora grupper, till skillnad från de barn som hörs och tar plats. 

                         Det är alltid ett dilemma, ett pedagogiskt dilemma är det hela tiden att just de 

här barnen tänker man ju alltid på och det är de barnen man kan ha dåligt 

samvete för när man åker hem. För de som är utåtagerande dom får ju alltid, dom 

kräver och tar de syns alla vet att dom har varit där, alla barn och alla fröknar har 

haft många, många kontakter med dem barnen. 

Några förskollärare är bekymrade över att tiden inte räcker till för alla barn. En faktor som har 

en negativ inverkan på inåtvända barn är stora barngrupper där barnet försvinner i mängden. 

På grund av låg personaltäthet kan det vara svårt att göra mindre gruppsammansättningar trots 

att det skulle vara gynnsamt för barnen. Stressade situationer kan vara svåra att hantera för de 

inåtvända barnen. Det kan vara situationer när barnen ska gå ut, exempelvis vid påklädning. 

Det kan uppstå oförutsedda situationer som barnen inte var förberedda på som kan orsaka 

ängslan och oro. En förskollärare uttrycker att utsatta situationer där barnen glöms bort i 

planeringen kan inåtvända barn ha svårighet att hantera, när man förväntar att alla barn klarar 

samma saker. Detta kan bidra till att barnet blir ännu mer hämmat och sluter sig ytterligare. 
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Stödbehovet hos inåtvända barn 

I frågan om förskollärarna ansåg att de inåtvända barnen var i behov av särskilt stöd uttrycker 

en av förskollärarna sig så här; 

                         De grupper som är i behov av särskilt stöd är ju de utagerande barnen och de 

inåtvända som vi pratar om. Gruppen mittemellan bara fungerar och får sitt i alla 

fall. Det är de här grupperna som behöver mer, men självklart är det de som 

högljutt kräver mer som får det hela tiden. Alltså mer vuxen kontakt, men den är 

ju inte alltid så bra, eftersom det blir mycket tillrättavisningar. 

I förskolans värld förekommer det sällan att specialpedagog tillkallas när det gäller barn med 

ett inåtvänt beteende. Endast en förskollärare har vänt sig till specialpedagog angående ett 

inåtvänt barn. Förskolläraren uttryckte sig bekymrad över det inåtvända beteendet, att barnet 

inte tog plats vare sig i social kontakt med kamrater eller i andra situationer. Förskolläraren 

uttryckte sig så här; ”… jag kände ändå att jag ville ha på fötterna och det var väldigt skönt. 

För hon kom ju som utomstående… och man blir ju hemma blind...” I detta speciella fall tog 

specialpedagogen tag i problemet från ett annat perspektiv. Barnets tal behövde stimuleras. I 

detta fall fanns det tillgång till logoped. Förskolläraren berättar att munmotoriska övningar 

rekommenderas av logoped för att utveckla barnets tal och på sikt stärka barnets självkänsla. 

Då handlar det om att pedagogerna ska använda sig av det i verksamheten. Det är sällan en 

logoped eller specialpedagog kommer ut i verksamheten och arbetar med barnen.  

Pedagogerna får själva utveckla metoder och strategier med hjälp av specialpedagog som de 

får utvärdera för att förbättra eller pröva nya metoder. En förskollärare uttrycker sig så här; 

”… då är det hjälp till självhjälp för våran del, så att säga… det är ju så det...” 

Flera förskollärare berättar att de har utifrån eget initiativ inhämtat kunskap och information 

för att stödja barn i behov av särskilt stöd. De söker och använder litteratur, åker på 

föreläsningar, diskuterar på möten, prövar olika strategier och utvärderar. I de stora 

barngrupperna som finns i dag, är det många barn som behöver särskilt stöd på olika vis. 

Därför är det viktigt att se till varje barns behov. En av förskollärarna menar att behovet av 

särskilt stöd är situationsbundet. Barnet kan behöva stöd i vissa situationer men inte i andra. 

En av förskollärarna säger att de som arbetar på förskolan är skyldiga till att ge stöd enligt 

läroplanen. 

                       Ja, det är ju så det är… de utagerande barnen som prioriteras för att de hörs mest, 

för annars kan det bli ännu värre för dom här tystlåtna barnen. Man tänker att de 

tysta, blyga och inåtvända barnen, ja de klarar sig… Man måste vara här och 

reda för annars blir det kaos. 
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Samtliga förskollärare berättar att de erfarit att utåtagerande barn får mer stöd och 

uppmärksamhet än inåtvända barn. Utåtagerande barn tar vad de behöver. Tyvärr är det så att 

den uppmärksamhet som dessa barn får inte är positiv utan snarare negativ. De utåtagerande 

barnen prioriteras först, annars kan de tystlåtna barnen få en sämre utgångspunkt menar 

förskollärarna. 

Engagemang och bemötande 

Samtliga intervjuade förskollärare beskriver att de är bekymrade över att de inåtvända barnen 

ofta kommer i kläm i verksamheten. Förskollärarna känner att de inte räcker till för dessa 

barn. En förskollärare belyser vikten av att engagera sig extra i de inåtvända barnen. När det 

inte finns en specifik diagnos kan det vara svårt att finna stöd för det pedagogiska arbetet. 

Finns en diagnos så finns det ofta strategier för att bemöta de barnen. Vad gäller de inåtvända 

barnen finns det inget att gå efter, därför kan det förekomma osäkerhet över hur de här barnen 

ska bemötas.  

                         Man behöver ju engagera sig lite extra som personal i ett sådant barn, känner 

jag väl lite. Om man tänker på… Barn med diagnos så har man ju en 

handlingsplan som man följer men det har man ju inte med dem här barnen, det 

finns ju inget, eller något skrivet när du har barn som är blygt eller inte vågar 

prata eller vill göra det.  

Förskollärarna belyser vikten av att bemöta barnet med empati och engagemang. De anser att 

det är viktigt att se en helhet runt barnet, vara uppmärksam på hur barnet mår och att ställa sig 

frågan; Vad kan svårigheten bero på? Att ha en bra kontakt och dialog med föräldrarna om 

pedagogerna är bekymrade och fundera över vad orsaken kan vara är värdefullt.  

5.2 Pedagogens förhållningssätt 

Positivt förstärka barnet 

Stärka självkänsla är något som förskolan ska arbeta med från grunden nämner några av de 

intervjuade förskollärarna. Det är bra att vara olika, alla ska vara lika viktiga i gruppen, och 

känna att man är bra på olika saker. En förskollärare nämner att det är viktigt att möta barnet 

på deras nivå utan att vara för påträngande. Flera förskollärare återkommer till hur viktigt det 

är att skapa en god relation med barnen genom att vara lyhörd och uppmärksamma barnet och 

hittar stunder där alla barn får sina behov tillgodosedda. 

                          Att man som pedagog ser alla. Man kan inte tvinga någon att vara med, men 

erbjuda dem, ge möjligheter inte bara en gång utan flera. Att man är lite 

finkänslig som pedagog också. 
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Aktiviteter som erbjuds ska vara anpassade så att barnet inte riskerar att misslyckas. När 

pedagogerna ger positiv förstärkning genom att uppmuntra till att barnet klarar utmaningar så 

ger pedagogen barnet en känsla av att lyckas och därmed stärks självkänslan. 

 

Skapa relationer 

Samtliga förskollärare bekräftar att en god relation med det inåtvända barnet är av stor 

betydelse. Pedagogen ska uppmuntra barnen till att de är bra som de är, att de vågar lita på sig 

själv och känna sig sedd, uppmärksammad och betydelsefull. När pedagogen arbetar för att 

skapa en relation till barnet medverkar det till att det bildas en ömsesidig känsla av trygghet 

och förtroende för pedagogen och hos barnet. Erfarenheten som en förskollärare vittnar om är 

att de inåtvända barnen ofta etablerar en stark relation till en pedagog. Barnet kan ha svårighet 

att uppleva trygghet med alla vuxna på förskolan.   

                         … men det är ju verkligen en utmaning att nå dem. Och det är ju inte säkert att 

jag gör det, det kanske är någon annan i mitt arbetslag som har en bättre relation 

med det här barnet. Så kan det ju också vara… att man har olika relationer till 

olika barn. 

Samtliga förskollärare uttrycker att det är en utmaning att nå de inåtvända barnen, att 

inkludera dem i barngruppen och skaffa ett ömsesidigt förtroende.  

 

Ha en förutsägbar vardag med tydliga förväntningar 

Flera av de intervjuade förskollärarna belyser vikten av att berätta för barnet vad som 

förväntas i olika situationer. Genom att förbereda barnet, inför en lek, i en samlingssituation 

eller om det är planerat en utflykt så förbereds barnet på vad som kommer och vad som 

förväntas. Att ha bestämda regler och rutiner i vardagen på förskolan underlättar också för de 

inåtvända barnen.  

                         Att vara tydlig är nog den som är viktigast eftersom att du inte får så mycket 

gensvar av det här barnet när du säger någonting, berätta för barnet hela tiden i 

förväg vad ska hända nu, vad ska vi göra då, det här förväntas eller så tydlighet, 

tydlighet och kärlek naturligtvis. Det är ju det viktigaste, att ge värme och kärlek 

till alla barn. Trygghet som sagt. 

En av förskollärarna uttrycker att tydlighet och förutsägbarhet är av stor betydelse för de 

inåtvända barnen. Några förskolläraren menar att det kan vara av betydelse att pedagogen 
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ligger steget före i händelsen för att undvika att barnet känner osäkerhet. Målsättningen är att 

skapa goda förutsättningar för att barnet ska känna sig trygg.   

 

5.3 Göra det osynliga barnet synligt 

Att finnas med som pedagog i arbetet för att stödja barnet är genomgående i alla intervjuer. I 

exempelvis samlingssammanhang är det viktigt som pedagog att vända sig till alla barn, 

oavsett om pedagogen får något gensvar eller inte. Det gör att barnet blir synligt för 

resterande barngruppen. Samtliga förskollärarna belyser att pedagogen har en stor och viktig 

uppgift, att uppmärksamma barnet om inte övriga gör det. Ett sätt är att pedagogen använder 

sin röst för att förtydliga för de andra barnen vad det inåtvända barnet vill. Pedagogen kan 

berätta i barnets ställe, ge muntliga ledtrådar som barnet kan använda när de pratar. Eller 

genom att lyfta fram bra egenskaper. 

                         Lyfter fram barnets starka sidor… i gruppen... ehhh ja... det inte barnet gör 

själv, andra barn berättar hela tiden vad de gjort hemma och… det här är jag bra 

på så får vi i stället lyfta… Titta på Kalle han har lärt sig det här… Ja, man får på 

något vis försöka ge de här barnen en bra roll i gruppen. 

I mindre grupp är det lättare för pedagogen att uppmärksamma alla barn. För att barnet som är 

inåtvänt ska få en starkare roll i gruppen så är det viktigt att pedagogen lyfter fram barnets 

kvalitéer för övriga barngruppen. 

                         Min strategi är väl så att barnet får inte vara osynligt om man säger så. Det är 

inte en pedagogisk verksamhet om ett barn får vara osynligt, sitta och vänta 

alltid, alltid vara sist, inte uppmärksammas stå sist jämt för att inte det springer 

först och får inte prata för att alla andra pratar hela tiden. 

En förskollärare uttrycker vikten av att alla barn måste vara synliga och uppmärksammas för 

den de är i en pedagogisk verksamhet, oavsett om de är företagsamma och aktiva eller 

osynliga och inte kräver sin rätt. 

 

5.4 Tillrättalagd lärandemiljö 

Ge stöd i socialt samspel 

För att arbeta med att det inåtvända barnet ska ingå i en gruppgemenskap behöver pedagogen 

vara med i den fria leken och tillsammans med barnet, detta är samtliga förskollärare överens 

om. Då kan pedagogen bjuda in andra barn och stötta i interaktionen däremellan. När 
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pedagogen sedan anser att leken fungerar, kan pedagogen dra sig undan och låta barnet ta en 

större roll i gemenskapen. 

                         … ibland kan jag ta till exempel våra blyga barn och så går vi in i dockvrån där, 

och så börjar vi att leka och då kan det komma in andra barn och vill vara med, 

och det tycker jag är bra. Och då frågar de mig om de får vara med, men då säger 

jag; Nej, jag kan inte svara på det utan du får fråga honom, det är han som 

bestämmer om leken härinne nu. Det var han som önska… det är han som 

bestämmer, och då får de fråga honom./.../ Då visar jag att han är att räkna med, 

man måste lyssna på det han säger. 

När det ges möjlighet att leka i mindre grupper, med olika barn med stöd av en vuxen är 

värdefullt för barn som är inåtvända säger de intervjuade förskollärarna. All lek och planerade 

situationer måste ske på barnets villkor. I aktiviteter där barnet känner sig otrygg och osäker, 

behöver pedagogen vara avvaktande och inte tvinga till delaktighet. Det ska vara tillåtet att stå 

vid sida om en aktivitet och iaktta. Sedan kan barnet bjudas in tillsammans med en vuxen. 

Genom att erbjuda och locka barnet till delaktighet och gemenskap kan barnet känna sig 

tryggt i situationen. Något som bör undvikas är situationer som pekar ut enskilda barn. 

Skapa trygghet 

Använda sig av beröring och kroppskontakt för att skapa trygghet hos barnen är viktigt. Det 

kan gälla att få sitta bredvid en vuxen eller i knät, hålla handen eller bara finnas bredvid. Det 

kan vara avgörande för om barnet ska våga delta i olika sammanhang. 

                          Men just det här att hålla om barnet. Barnet stod oftast uppe på en stol bredvid 

mig så vi var lika långa. Så ibland så… lag barnet armen om mig, då. Så då 

kändes det ytterligare tryggare. Ibland fick jag viska till barnet vad den skulle 

säga. 

Samtliga förskollärare uttrycker att det är viktigt att stödja barnet i situationer som de känner 

sig osäker i. Genom att finnas bredvid, uppmuntra och berömma så kan barnet så småningom 

bli bekväm i situationen. 

Planera aktiviteter 

Samtliga förskollärare säger att dela in barnen i mindre grupper är det bästa, inte bara för 

inåtvända barn, utan alla barn. Speciellt om barnet har svårighet av något slag, det kan vara 

utåtagerande, koncentrations svårigheter eller blyga och tystlåtna. Möjlighet att få leka i 

mindre grupper anser samtliga förskollärare vara ett tillfälle då barnet vågar prata och göra sin 

röst hörd och känna sig trygg i situationen. I den fria leken kan barn som har svårighet att 

knyta kontakt med andra barn ha problem att veta vad den ska göra. Barnet kan bli stående 

eller vill vara bredvid en fröken.  
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För att förebygga att några barn riskerar att hamna utanför i planerade aktiviteter, så beskriver 

en förskollärare strategier som kan användas exempelvis vid kösystem.  

… den måste få gå ut först eller stå först i ledet fast de inte kräver det och att 

man har strategier hela tiden för köbildandet, till exempel att man har siffror, 

drar lappar, så att det inte alltid är de som är snabbast som låter värst som alltid 

får göra allting först… det är också viktigt.  

De intervjuade förskollärarna är eniga om att inåtvända barn fungerar bäst i planerade 

aktiviteter. Då har pedagogen haft möjlighet att förbereda barnet på vad som förväntas. I 

arbetet med att stärka inåtvända barn är det viktigt att leda och uppmärksamma barnet i 

situationer som kan uppstå. Det kan vara samlingar eller lekar. När pedagogen är medveten 

om i vilka situationer barnet behöver stöd, kan de lyfta barnet genom att planera aktiviteter 

där barnet inte riskerar att misslyckas. Pedagogen har då ett viktigt ansvar att lyfta och ta fram 

positiva sidor hos barnet. Barnet ska aldrig få känslan av misslyckande utan ska stärkas i det 

den redan kan.  

5.5 Individualiserat arbetssätt 

Fånga barnets intressen 

I arbetet med barnen på förskolan berättar samtliga intervjuade förskollärare att de använder 

sig av barn intervjuer inför utvecklingssamtal. Då har pedagogen möjlighet att enskilt samtala 

med barnen individuellt om intressen och liknande. Förskollärarna menar att detta verktyg är 

särskilt användbart i arbetet med barn för att deras intressen kommer fram. Ett gott samarbete 

med föräldrarna är också till hjälp för att få reda på barnens intressen. Då kan pedagogerna 

använda sig av informationen från föräldrarna för att tillmötesgå barnens behov och locka 

barnen till något som de är intresserade av. Samtliga intervjuade förskollärare anser att miljön 

har stor betydelse för barns lek och sociala samspel.  

Ofta är man ju duktig på det man tycker är kul. Och då försöker vi ju att plocka 

fram… så att, så att sånt material ska finnas tillgängligt som han då tycker är 

roligt och föredrar… 

Att hitta material och arbetssätt som tilltalar barnen och fångar deras intresse är viktigt, detta 

är samtliga förskollärare överens om. Genom att erbjuda ett mångsidigt material och 

tillmötesgå med saker barnen är intresserade av medverkar till en gemenskap i barngruppen. 

Skapa situationer för delaktighet 

En pedagogisk strategi är att finna sammanhang där barnet trivs och inte blir utpekat, det kan 

till exempel vara en gemensam upplevelse. En förskollärare berättar om när barnen får vara 
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med och arbeta med en skapandesituation där exempelvis händer ska tryckas så är alla 

jättestolta att ha sin hand med i skapelsen. Detta menar förskollärarna bidrar till en 

gruppgemenskap, där alla får vara med. 

                         … jag tänker på situationer när vi har grupper, har något experiment eller 

någon aktivitet, en upplevelse som man samlas runt, det kan vara ett 

vattenexperiment/…/ när man jobbar med den här upplevelsen då är det jätte 

vanligt att alla barnen är jätteintresserade och engagerade och så där. 

En av de intervjuade förskollärarna ger exempel på hur en gemensam upplevelse kan bidra till 

gemenskap, engagemang och samhörighet med övriga barngruppen. När barnen får dela en 

upplevelse med varandra eller samarbeta så ökar också gruppens ”vi” känsla. 
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6. Diskussion 

I kommande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. Syftet med studien var att 

undersöka vilka strategier förskollärare i förskolan använder för att inkludera inåtvända barn, 

samt vilka uppfattningar förskollärarna har om barnens eventuella behov av särskilt stöd. 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån litteratur och tidigare forskning. Slutligen kommer en 

metoddiskussion att redovisas. 

Genom att utföra fem kvalitativa intervjuer och sedan sammanställa dessa har ett antal 

pedagogiska strategier blivit synliga. Samtliga förskollärare har belyst vikten av pedagogens 

förhållningssätt, förutsägbarhet, trygghet och bemötande för att skapa känslan av delaktighet 

för inåtvända barn. Genom att få vara delaktig i barngruppen och på ett demokratiskt sätt få 

göra sin röst hörd så menar förskollärarna att barnen inkluderas i barngruppen. Att inåtvända 

barn kan anses vara i behov av särskilt stöd var alla förskollärare eniga om. 

6.1 Resultat diskussion 

I inledningen av denna studie beskrevs vikten av att uppdraget som förskollärare i förskolan 

har är bland annat är att skapa goda lärandemiljöer som är anpassade efter barnens 

individuella behov (Skolverket, 2010). Pedagogen har ett ansvarsfullt uppdrag att tillmötesgå 

varje individ. I förskolan är det ofta stora barngrupper och det kan vara svårt att se varje 

enskild individ och särskilt de barn som har ett inåtvänt beteende. 

6.2 Pedagogiska strategier som kan öka möjligheterna till 

inklusion 

Pedagogens förhållningssätt 

I resultatet som framkommit anser förskollärarna att det är viktigt att skapa goda relationer 

mellan den vuxne och barnen. I arbetet med inåtvända barn behöver pedagogen vara lyhörd, 

tillåtande och ha ett accepterande förhållningssätt.  Genom att möta barnen på deras nivå, 

utifrån deras intressen, förmågor och behov ökar förutsättningarna till att barnen blir 

delaktiga.  Boat, Dinnebeil och Bae (2010) beskriver olika metoder som pedagoger kan 

använda sig av för att stödja lärandet och delaktigheten i barngruppen. Metoderna bygger på 

att lära känna varje barn och utifrån intressen och behov skapa möjligheter till meningsfullt 

lärande.  

I resultatet betonar förskollärarna att planerade aktiviteter där miljön och materialet är 

tillrättalagt är tillfällen som har positiv inverkan på de inåtvända barnen. Detta 
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överensstämmer med Palla (2011) som lyfter fram hur pedagogen kan finna strategier i 

vardagen genom att använda sig av miljön som redskap. Miljön kan medverka till att barnens 

svårigheter eller olikheter blir mindre framträdande. Miljön medverkar till att inkludera barnet 

i barngruppen istället för att utesluta det genom att betrakta det som avvikande. Detta 

överensstämmer även med Nilholm och Alm (2010) som finner i sin studie att förmågan att 

hantera barns olikheter som tillgångar och resurser medverkar till att närma sig ett 

inkluderande arbetssätt. 

En pedagogisk strategi som de intervjuade förskollärarna anser vara betydelsefull för att 

inkludera inåtvända barn är att finna sammanhang där barnet trivs. Att kunna erbjuda ett 

varierat material som utgår ifrån barnets intressen och situationer som stimulerar alla sinnen 

som exempelvis en upplevelse, medverkar till att barnen får en gemenskap med varandra och 

känner delaktighet. Nordin- Hultman (2004) menar att det är viktigt att det finns möjligheter 

för alla barn att skapa intressanta sammanhang och meningsfulla aktiviteter som de känner sig 

engagerade i. Ett barn kan uppfattas passivt i en miljö medan det uppfattas som aktivt i en 

annan miljö om aktiviteterna är intressanta och meningsfulla. Resultatet av denna studie visar 

att trygghet och tydlighet är viktigt för att göra inåtvända barn delaktiga. Det överensstämmer 

med Nilholm och Alm (a.a.) som skriver att pedagogens förmåga att ge tydliga 

förhållningsregler och att skapa en tydlig struktur kan bidra till ökad inklusion. 

Socialt samspel 

Folkman och Svedin (2003) beskriver några förutsättningar till att barnen ska få bra 

utgångspunkter till lek. En av de kanske viktigaste förutsättningarna är vuxnas närvaro i leken 

och i vardagen som stöd för barnet. Något som Folkman och Svedin anser viktigt är att barnen 

har en god självuppfattning, en positiv känsla för att leka, gemenskap och kamratskap i en 

stimulerande miljö. I resultatet har framkommit att förskollärarnas strategi är att barnen ska få 

en bra relation till pedagogen och till de andra barnen i gruppen. 

Resultatet visar att trygghet och tydlighet är viktigt. De inåtvända barnen kan vara känsliga 

för förändringar i miljön och rutiner. I dessa fall är det viktigt att förbereda barnen på vad som 

ska komma. Ett tryggt, välorganiserat och tydligt arbetssätt och miljö bidrar till att barnet får 

en tydlig struktur på tillvaron. Nilholm och Alm (2010) belyser vikten av att anpassa 

instruktionerna efter barnets individuella behov, eftersom det medverkar till att öka barnets 

möjlighet till deltagande och inklusion i lärandesituationer. Coplan och Arbeau (2009) visar 

också i sin studie att om barnets självkänsla och självförtroende ska stärkas rekommenderas 
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att barnet får frågor eller uppgifter som pedagogen är säker på att barnet klarar.  Resultatet 

visar att pedagogens uppgift är att ligga steget före så att aktiviteter är tillrättalagda för de 

inåtvända barnen så att de inte ska riskera att misslyckas. 

Känsla av delaktighet 

Genom intervjuerna framkom att en pedagogisk strategi är att finna sammanhang där barnet 

trivs och känner trygghet. Det kan vara en utmaning för pedagogen att fånga barnets intresse. 

Förskollärarna menar att ett gott samarbete med föräldrarna och att använda sig av 

barnintervjuer kan medverka till att pedagogerna kan tillmötesgå barnets intresse, förmågor 

och behov. Folkman och Svedin (2003) poängterar att alla barn ska mötas med respekt utifrån 

sina individuella behov och egenskaper och att barnen ska ta del av gemenskapen i 

barngruppen. I resultatet framkommer vikten av att stödja det inåtvända barnet och arbeta för 

att det ska få en starkare roll i gruppen. Förskolläraren menar att det är viktigt att ge barnet 

positiv uppmärksamhet och uppmuntran samt att barnets kvalitéer lyfts fram i barngruppen. 

 

6.3 Stödbehovet hos inåtvända barn 

Samtliga intervjuade förskollärare bekräftar att de möter barn i nästan varje barngrupp som 

anses inåtvända. En förskollärare beskriver dilemmat i att de inåtvända barnen ofta 

försummas till skillnad från de utåtagerande som får mycket stöd i sin vardag. Resultatet visar 

att förskollärarna uttrycker att det är de inåtvända barnen och de utagerande barnen som 

behöver stödet men att det oftast är de utåtagerande som prioriteras först. Detta bekräftas av 

Myndigheten för skolutveckling (2005) som skriver att den grupp som ofta prioriteras bort vid 

resursfördelning är de barn som är tysta, initiativsvaga och blyga. En bidragande orsak kan 

vara att föräldrarna inte står på sig när det gäller stödbehovet till dessa barn. Föräldrar som är 

lågmälda förlorar oftast kampen om resurser till sina barn. Det kan innebära förödande 

konsekvenser för dessa barn. 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) visar i sin studie att det 

finns en stor mängd barn som är i behov av särskilt stöd men att det är endast ett fåtal som 

formellt är berättigade till stöd. I den här studien har förskollärarna uttryckt att det är många 

barn som behöver extra stöd. Stödbehovet kan vara situationsbundet, handla om verbala 

problem som talsvårigheter eller en funktionsnedsättning. I resultatet beskriver förskollärarna 

två grupper som de anser vara i behov av särskilt stöd och det är de utåtagerande barnen och 

de inåtvända barnen.  I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) belyses vikten av att barn 
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som under kortare eller längre tid är i behov av särskilt stöd ska få det utformat efter 

individuella behov. En förskollärare bekräftar att det är förskolans skyldighet att alla barn ska 

få sina behov tillgodosedda för att lära och utvecklas i förskolan. Sandberg m.fl.( a.a.) redogör 

för två perspektiv som pedagogerna utgår ifrån när de definierar barn i behov av särskilt stöd, 

dessa är barnperspektivet och ett organisatoriskt perspektiv. Barnperspektivet baseras på 

barnens behov och egenskaper, detta kan vara bestående eller övergående. Det organisatoriska 

perspektivet bygger på krav på verksamheten och miljön. Det innebär extra resurser och tid 

för att kunna stödja barnet så att alla har möjlighet att kunna delta i förskoleverksamheten. Ett 

dilemma som förskollärarna uttrycker är att de inte räcker till för alla barn. En faktor som har 

en negativ inverkan på inåtvända barn är stora barngrupper där barnet försvinner i mängden. 

På grund av låg personaltäthet kan det vara svårt att göra mindre gruppsammansättningar trots 

att det skulle vara gynnsamt för barnen.  

Palla (2011) beskriver hur barns identitet skapas i olika miljöer och i möten med andra barn. 

Palla skriver att när barnen möter förskolan riktas fokus mot barnet, deras beteende och sätt 

att vara. Ofta ses barnet vara avvikande gentemot förskolans ramar. Palla menar att sällan 

utvärderas miljön och omgivningen i förhållande till hur barnet agerar och hanterar olika 

situationer som kan vara problematiska. 

Resultatet visar att de inåtvända barnen behöver lika mycket stöd i sin vardag som ett barn 

som har ett utåtagerande beteende. De barn som är utåtagerande eller inåtvända ställs ofta 

emot varandra. Barnet är antingen eller. Folkman (1998) beskriver de utåtagerande barnen 

som impulsstyrda, vill ha omedelbar uppmärksamhet och har en förmåga att göra sin röst 

hörd. Folkman hävdar att de inåtvända barnen inte har dessa förmågor utan väljer att rikta 

känslorna inåt. Detta kan medföra att inåtvända barn kan få svårigheter när de blir äldre och 

att skolgången kan bli lidande. Johannessen (1997) menar att tillbakadragenhet som mönster 

inte betraktas särskilt allvarligt och problematiskt. De lugna, blyga och tillbakadragna barnen 

får vänta i konkurrensen om uppmärksamhet.  

Inklusion 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) skriver att det finns en bristfällig forskning om 

inklusion i hela skolsystemet. Inklusions begreppet nämns inte i styrdokumenten på nationell 

nivå och styrdokumenten för skolväsendet lämnar ett stort utrymme för fri tolkning vilket 

bidrar till stora olikheter för hur kommuner och skolor väljer att arbeta med 

inkluderingsfrågor. Detta medverkar till att ett inkluderande arbetssätt är upp till pedagogen 
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och den pedagogiska verksamheten hur de väljer att tolka styrdokumenten. Göransson m.fl. 

ser kritiskt på om det svenska skolsystemet är så inkluderande som det påstås, med tanke på 

exempelvis frånvaron av inklusion i styrdokumenten. 

I arbetet med att inkludera barn i barngruppen skriver Vernersson (2007) att pedagogens roll 

är avgörande. Pedagogens har ett ansvar att tillfredställa barns grundläggande behov som 

trygghet, social samvaro, positiv självuppfattning, inflytande och uppskattning. Detta stämmer 

bra överens med mitt resultat att pedagogens förhållningssätt, engagemang och bemötande är 

grunden till att möjliggöra att inklusion av inåtvända barn i förskolan ska ske.      

6.4 Slutsats 

Då jag medvetet valt att undersöka vilka pedagogiska strategier förskollärare använder för att 

öka möjligheterna för att inkludera inåtvända barn så är slutsatsen utifrån min studie att 

pedagogens förhållningssätt, engagemang och bemötande är viktigt för att stödja de inåtvända 

barnen i delaktighet och socialt samspel i förskolan. Det behövs en tillrättalagd miljö och ett 

individualiserat arbetssätt för att stödja och inkludera dessa barn i förskolans verksamhet. 

De strategier som framkommit i studiens resultat ska inte ses som en generalisering för hur 

man kan inkludera inåtvända barn. Däremot visar resultatet tendenser till hur pedagogiska 

strategier kan öka möjligheterna till inklusion av inåtvända barn i pedagogisk verksamhet. Det 

som fungerar för ett barn kanske inte fungerar för ett annat. Vi är alla olika individer därför 

ska barnens behov respekteras och tillgodoses individuellt. 

Slutsatsen utifrån resultatet visar att inåtvända barn behöver lika mycket stöd i sin vardag som 

ett barn med exempelvis ett utåtagerande beteende. För att de inåtvända barnen ska få det stöd 

de behöver tillgodosett är pedagogens roll avgörande för att bidra till att stärka självkänslan 

hos det inåtvända barnet. När pedagogerna medvetet arbetar med att inkludera de inåtvända 

barnen så får barnet en känsla av delaktighet och av sammanhang. Om de inåtvända barnen 

förblir osynliga i pedagogisk verksamhet så kan det medverka till att barnets utveckling blir 

lidande, vilket kan påverka den framtida skolgången och identitetsutvecklingen. 

 

6.5  Metoddiskussion 

Nu när denna studie är avslutad ser jag tillbaka på det val som gjorts när det gäller metod för 

denna undersökning. Jag valde att utföra kvalitativa intervjuer för att nå mitt syfte. Det 
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innebar att fem yrkesverksamma förskollärare intervjuades för att ta del av deras 

uppfattningar och perspektiv på arbetet med inåtvända barn.  

När jag utgick från mitt syfte och mina frågeställningar så formulerades en intervjuguide som 

användes i samtliga intervjuerna. Detta gjordes för att säkerställa att samtliga informanter 

skulle ta del av frågor som var väsentligt för studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär validitet att ge arbetet giltighet och innebörd, resultatet i studien ska ge en 

sanningsenlig bild av det som ämnas undersökas. 

Om enbart en observation eller enkätstudie hade genomförts, anser jag att de pedagogiska 

strategierna som förskollärarna använder sig av i arbetet med inåtvända barn i förskolan inte 

hade blivit lika tydliga. Det positiva med att använda sig av en observation kunde vara att 

åskådliggöra barnens interaktion med andra barn och med pedagogen. En kombination av 

observation och en kvalitativ intervju hade varit ett alternativ, då möjlighet att både observera 

interaktionen mellan barn och vuxna samt ta del av pedagogernas syn på strategier som de 

använder sig av. 

I en kvalitativ studie, används ofta en bandspelare för att spela in intervjumaterialet. Det har 

även använts i den här studien och varit till stor hjälp. I intervjusituationerna kunde både 

informanten och jag prata fritt utan att anteckningar behövde göras. Detta gjorde att båda 

individerna blev avslappnade och följdfrågor kunde ställas. Efter genomförda intervjuer 

började arbetet med att transkribera det inspelade materialet systematiskt. Det underlättade att 

materialet var utskrivet när resultatet skulle analyseras, då olika kategorier kunde sorteras ut. 

Det var tidskrävande men nödvändigt för att få ett innehållsrikt resultat. Stukát (2005) 

beskriver några faktorer som kan inverka på att reliabiliteten blir låg, det kan vara feltolkning 

av frågor, felskrivningar i transkriberings material eller bero på yttre omständigheter. Min 

strävan har varit att så noggrant som möjligt utföra transkriberingen för att resultatet ska få en 

hög reliabilitet som möjligt.  

Utifrån ovanstående är jag tillfreds med mitt val av metod. Den har gjort att jag fått ett 

intressant material till min studie och att jag personligen fått ta del av betydelsefulla 

erfarenheter från andra förskollärare.  
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7. Vidare forskning 

Denna studie har främst belyst pedagogiska strategier för inåtvända barn i förskolan och deras 

behov av särskilt stöd. Svirsky och Thulin (2006) beskriver hur blyghet kan bli ett hinder för 

barnet i sin vardag, detta kan övergå i social fobi som är en allvarligare form av blyghet. Vad 

som kunde vara intressant att undersöka är hur/om social fobi påverkar den framtida 

skolgången, vad det gäller kunskapsinlärning, samt att undersöka pedagogerna och lärares 

kunskap och erfarenheter av att möta barn med social fobi i förskola och skola. Vilket stöd 

och eventuell utbildning får lärare och pedagoger i sitt arbete med barn med social fobi? 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

Jag heter Ingvor Eriksson och är student på Högskolan i Gävle. Inom förskollärarutbildningen 

ingår ett avslutande examensarbete där jag valt att undersöka de inåtvända, blyga och tystlåtna 

barnens behov av särskilt stöd. Min studie syftar till att undersöka vilka möjliga pedagogiska 

strategier som kan användas för att inkludera de inåtvända barnen i barngruppen, så att de 

känner delaktighet och socialt samspel tillsammans med andra barn.  

Jag kommer att utföra intervjuer med förskollärare och i min undersökning vill jag ha Din 

hjälp. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och kommer med ditt samtycke att spelas in. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Min studie följer de etiska riktlinjer som finns för vetenskapliga studier. Uppgifterna används 

enbart för denna studie och kommer att hanteras på ett sådant sätt att varken ditt eller 

förskolans namn kommer att framgå i rapporten. Resultatet av studien kommer att publiceras 

vid Högskolan i Gävles system för e-publicering av uppsatser, DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet)som är ett öppet arkiv där man kan söka efter forskningspublikationer och 

studentuppsatser. 

Jag tackar dig på förhand för att jag får ta del av dina erfarenheter och kunskaper inom 

området. 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig på: 

Ingvor Eriksson: mejl: xxx eller tel. nr xxxxxx 

Handledare för examensarbetet är Maud Söderlund: mejl: xxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Kan du berätta kort om din utbildning och din yrkesverksamhet? 

 

 

 

 Känner du att du har mött inåtvända barn någon gång? Vad gjorde du då för att bemöta dem? 

Berätta!! 

 

 

 

 Hur skulle du vilja beskriva arbetet med inåtvända, tystlåtna och tillbakadragna barn i det 

dagliga arbetet? Kan du ge exempel från din egen verksamhet? Vilka förutsättningar finns? 

 

 

 Hur önskar du att hjälpa dessa barn att vara delaktig i barngruppen? 

 

 

 

 Hur ser/ uppfattar du att barnen är i behov av särskilt stöd?  

 

 

 Har du någon strategi för att öka förutsättningarna till delaktigheten och socialt samspel med 

andra barn? 

 

 

 Vilka situationer upplever du har en positiv/ negativ inverkan på dessa barn? 

 

 

 

 


