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Sammanfattning 

Granskningar från Skolinspektionen (2016, 2017) visar att det uppstår klyftor i utbildningen 

samt bristande kunskaper om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och tamburen 

som lärmiljö i flera svenska förskolor. Syftet med studien är att vidga kunskapen om äldre 

barns behov av särskilt stöd i tamburen ur ett förskolesammanhang.  

I studien får läsaren ta del av tamburen som lärmiljö och barn i behov av särskilt stöd. 

Detta innefattar också vilka hinder och möjligheter som förekommer för barns lärande och 

utveckling i tamburen utifrån sociala, kommunikativa, språkliga och motoriska aspekter. 

Studien bestod av två delstudier med olika metodologiska tillvägagångsätt där den ena 

delstudien granskade hur det såg ut i praktiken, och den andra delstudien om hur 

förskollärare tolkade sitt uppdrag kring barn i behov av särskilt stöd. Studien utgick från två 

teoretiska perspektiv inom specialpedagogik, det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet, och en kandidat till ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet. 

De kvalitativa insamlingsmetoderna som användes i studien för att samla in empirin var 

intervjuer och videoobservationer. Urvalet valdes och motiverades i förhållande till syftet 

och forskningsfrågorna. De analysmetoder som användes för att analysera studiens empiri 

var tematisk analysmetod och multimodal interaktionsanalys. 

Forskningsresultaten visade att barn i behov av särskilt stöd är barn som har olika behov 

av hjälp och stöttning i olika sammanhang, och i praktiken inträffade inga incidenter som 

visade att vissa barn var i behov av särskilt stöd. Resultaten visade också att barnen tränade 

mycket på självständighet och många äldre barn, på förskolan som observerades, kunde 

genomföra på- och avklädningsmomenten självständigt. Däremot var en del barn i behov av 

mer stöttning med påklädningsmomenten vilket bidrog till att det inträffade mycket 

språkträning i tamburen. Barnen fick också möjlighet att utveckla sociala relationer samt 

kommunikativa och motoriska färdigheter. För att tamburen ska kunna användas som en 

lärmiljö var det viktigt att miljön organiserades och att medvetna pedagoger tog vara på de 

spontana undervisningstillfällena för att utveckla barnens lärande.  

Nyckelord: specialpedagogik, förskollärare, videoobservation, intervju, tamburen som 

lärmiljö 
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Inledning 

I vårt självständiga arbete har vi valt att fokusera på området specialpedagogik i förskolan. 

Förskolans läroplan lyfter fram att ”Alla barn ska få en utbildning som är utformad och 

anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket, 2018, s. 6). Detta citat ur 

Lpfö18 innebär att undervisningen och förskoleverksamheten anpassas efter alla individers 

olika behov. Utifrån våra egna erfarenheter från utbildningen och efter att ha jobbat på 

förskola i flera år har vi dock sett att detta inte stämmer. Alla barn får inte möjlighet till det 

stöd som de är i behov av. Därför har vi valt att titta på hur det ser ut i praktiken och hur 

förskollärare tolkar sitt uppdrag kring barn i behov av särskilt stöd. Vi valde att titta på 

tamburen och hur barnets behov av särskilt stöd möts av miljön och pedagogerna. I 

tamburen, som i andra miljöer av förskoleverksamheten, ska det ske spontan och planerad 

undervisning. Vad vi har reagerat på, från tidigare erfarenheter, är att tamburen upplevs som 

en stökig, stressande och högljudd miljö. Tamburen används ofta som en övergång till andra 

aktiviteter eller för att förbereda barnen för utevistelse. Vi vill i praktiken se om- och hur 

barn får det stöd som de enligt styrdokumenten har rätt till. Vi undrar även hur tamburmiljön 

är utformad, hur tamburen används som lärmiljö och vilket förhållningssätt pedagogerna har 

gentemot barns olika behov av särskilt stöd i tamburen.  

 

 

 



  

2 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en historisk tillbakablick om specialpedagogik och information 

kring några specialpedagogiska insatser och hjälpmedel i förskolan. Olika slags 

styrdokument tas upp för att tydliggöra begreppet barn i behov av särskilt stöd samt 

förskollärarens och arbetslagets ansvar relaterat till barn i behov av särskilt stöd. Vidare 

beskrivs tamburen som lärmiljö. Avslutningsvis presenteras den övergripande 

problemställningen till syftet och forskningsfrågorna. 

Specialpedagogik 

Historiskt menar Nilholm (2020, s. 15-16) att specialpedagogiken har haft en negativ 

definition. Specialpedagogiken uppstod för barn som inte passade in i den “normala” 

pedagogiska verksamheten. Speciella verksamheter skapades tidigt för blinda och döva barn, 

för barn som inte kunde hänga med i undervisningstakten samt barn som hade svårt att läsa 

eller inte skötte sig. Dessa barn stämplades som ”avvikande”, eftersom de inte ansågs passa 

in i samhällets normer, krav och de vuxnas värderingar. Frågan är om problemen verkligen 

var dessa barn eller om problematiken snarare låg i de samhällsnormer, värderingar och höga 

krav som ställdes på barn.  

Idag finns det en öppnare syn kring barn som är i behov av särskilt stöd även om det 

fortfarande finns förbättringspotential. Specialpedagogiken har medverkat till att man har 

kunnat känna igen barn i behov av särskilt stöd och ge det stöd som barnen är i behov av 

(Nilholm, 2020, s. 16). Utredningar av behovet av stöd gör att man kan rikta resurser dit det 

behövs (ibid., s. 17). Stödet som barnen har rätt till ska anpassas efter deras behov och 

förutsättningar. Många lever dock inte upp till detta krav och en stor del av orsaken är 

bristande resurser i stödarbetet på förskolan (Olsson och Olsson, 2021, s. 31). Det är enklare 

att förebygga svårigheterna än att åtgärda dem i efterhand. Enligt Olsson och Olsson (ibid.) 

finns det krav på fysisk och social delaktighet inom förskoleverksamheten. En viktig del av 

specialpedagogiken är att förskolan därför ingår i en tidig intervention (early childhood 

intervention, ECI). Det innebär att alla barn har rätt till en plats i förskolan oavsett 

funktionshinder, -variation eller nedsättning. Alla förskolor i Sverige är skyldiga att ta emot 

och skapa en verksamhet för alla barn, även de som är i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Inom specialpedagogiken finns det flera hjälpmedel som barn och pedagoger kan använda 

för att kommunicera med varandra. Det är viktigt då kommunikation mellan barn och 

pedagoger i förskolan är en väsentlig del för att förskoleverksamheten ska fungera. 

Kommunikation är det övergripande begreppet för mänskligt samspel (Heister Trygg, 2012, 

s. 21). När man kommunicerar gör man det via talet och språket, även genom kroppsspråk, 

ljud, mimik och gester. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett 

samlingsnamn för olika kommunikationssätt. AKK behövs och används för att stödja både 

kommunikation, tal och språk i förskolan (ibid., s. 27). I AKK ingår till exempel bildstöd 

och tecken som stöd (TAKK) vilket gynnar alla barn på förskolan (ibid.).  
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Styrdokument  

Utgångspunkten för Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö18) är alla barns rätt till en 

likvärdig utbildning där förskoleverksamheter ska anpassa sig efter barns olika 

förutsättningar och behov i olika pedagogiska och sociala miljöer (Lpfö18, 2018, s. 6–7; SFS 

2010:800, 8 kap. 2 §). Förskolans läroplan lyfter fram att ”Alla barn ska få en utbildning 

som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket, 2018, 

s. 6). Detta citat ur Lpfö18 innebär att undervisningen och förskoleverksamheten anpassas 

efter alla individers olika behov.  

I Skollagen (SFS, 2010:800, kap 8, 9 §) betonar man att ”Barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella 

behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, från ett barn, ett barns 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska 

rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 

vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Enligt Skollagen har rektorn det yttersta 

ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd som barnet har rätt till. Rektorn 

definierar även vilka barn som är i behov av särskilt stöd. 

Skolverkets måluppfyllelse i förskolan med allmänna råd med kommentarer (2017) är till 

för att vägleda och stötta förskoleverksamheter i deras arbete med Lpfö18 (Skolverket, 2018) 

för ökad måluppfyllelse i förskolan. Det är tydligt att förskolans verksamhet ska anpassa sig 

efter barnets olika behov och förutsättningar. De allmänna råden från Skolverket är 

uppdelade i fyra kapitel bestående av olika områden som beskrivs och förklaras. Inom några 

av dessa kapitel lyfts delar som är angelägna för barn i behov av särskilt stöd. I det första 

kapitlet, styrning och ledning, betonas det i enlighet med Skollagen att all personal och 

ledning i allt som rör barnet ska utgå från barnets bästa i all den utbildning och verksamhet 

som bedrivs. Forskning visar att den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan är personalens 

utbildning och kompetens. Enligt Skolverket kan verksamheten ”inte utformas på samma 

sätt överallt och förskolans resurser ska inte fördelas lika”.  Kommunerna ska dela ut resurser 

till förskolans utbildning utefter barnets olika behov och förutsättningar. Några av de 

faktorer som påverkar resursfördelningen är miljöns utformning, barngruppens storlek och 

sammansättning samt barnets socioekonomiska levnadsförhållanden. Det är viktigt att 

hänsyn tas till hur miljön utformas för att möjliggöra vilken kunskapsutveckling barnet ges 

i förskolan. Barngruppens storlek och sammansättning i förhållande till andelen utbildade 

pedagoger och den fysiska miljön är också avgörande faktorer för barn i behov av särskilt 

stöd. Sammansättning innebär bland annat barnets ålder och andelen barn i behov av särskilt 

stöd i utveckling. Skolverket menar att lagom stora barngrupper som är bra sammansatta 

ökar möjligheterna för förskollärare att bedriva utbildning utifrån läroplansmålen. De 

socioekonomiska förhållanden som barn lever i är betydelsefulla och bör tas i beaktande för 

en likvärdig utbildning i förskolan (Skolverket, 2017, s. 14-17). 

I det andra kapitlet, planering och genomförande av utbildning, finns en punkt som 

benämns som barn i behov av särskilt stöd i utveckling. Först i denna punkt betonar 

Skolverket (2017, s. 21) att förskolans verksamhet ska vara anpassad för alla barn. Någon 

gång under tiden på förskolan möter många barn svårigheter och behöver något slags stöd 

under en kortare tid. Andra barn upplever svårigheter och behöver stöd under hela, eller en 
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längre period av, tiden på förskolan. Det kan vara med anledning av sjukdom, sociala 

förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att utnyttja verksamheten av andra 

anledningar. Barn som, tillfälligt eller kroniskt, är i behov av mer stöd och stimulans än 

andra har rätt att få detta utifrån deras egna behov och förutsättningar för att kunna utvecklas 

så långt som möjligt. Skolverket lyfter fram att alla barn ska få känna den glädje det ger att 

göra framsteg, bemästra svårigheter och uppleva att de är en tillgång i gruppen. Vidare menar 

Skolverket att barns behov av särskilt stöd inte kan avse en av barnens egenskaper utan det 

särskilda stöd som barn behöver är alltid sammankopplat med de situationer som barnen 

befinner sig i. Det som händer i mötet mellan barnet, pedagogen och förskolans miljö är 

sammankopplat med det stöd barnen behöver. Skolverket menar att detta innebär att barn till 

exempel kan vara i behov av särskilt stöd i sin utveckling i en miljö (till exempel tamburen) 

och sedan klara av resterande på egen hand. Förskolan kan, med hjälp av systematiskt 

kvalitetsarbete, utveckla arbetet för barn i behov av särskilt stöd. Det krävs också att 

pedagogerna dokumenterar för att utvärdera och följa upp om stödinsatserna är tillräckliga 

och fungerar och om insatserna haft avsedd effekt. Förskolan ska alltid i kontinuerliga samtal 

med barnens vårdnadshavare avgöra vilka stödinsatser som är passande för barnen (ibid., s. 

21-22). 

FN: konvention om barns rättigheter blev svensk lag den första januari 2020 (UNICEF 

Sverige, 1989). Barnkonventionen blev ett förtydligande om barns rättigheter och ett sätt att 

synliggöra barnrättsbaserat synsätt i samhället. Artikel 23 beskriver barns rätt till särskilt 

stöd. Barn med olika typer av funktionsvariationer, funktionsnedsättningar och svårigheter 

har rätt att leva under förhållanden som garanterar barnets dignitet och förtroende till barnets 

egen förmåga. För att möjliggöra barnets deltagande i samhället har barnets rätt till 

tillgängliga resurser och särskilt stöd anpassats efter barnets behov.  

Förskollärarens ansvar 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) har flera riktlinjer över vad förskolläraren ansvarar 

för under ett flertal rubriker. Förskolläraren har särskilt ansvar för att leda undervisningen 

gemensamt med sitt arbetslag (ibid., s. 7). Undervisningen bedrivs utifrån målen som finns 

i läroplanen. Under mål och riktlinjer står det specifikt vad förskolläraren ansvarar för. Alla 

barns behov ska mötas och respekteras. Förskolläraren ska tillämpa ett demokratiskt 

arbetssätt och aktivt utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Alla barn ska få likvärdiga 

möjligheter. (ibid., s. 12).  

Fler riktlinjer kring vad förskolläraren ska ansvara för förekommer under omsorg, 

utveckling och lärande. Skolverket, 2018, s. 15). Förskolläraren ska skapa förutsättningar 

där barn kan använda alla sina förmågor för sin utveckling och sitt lärande. Förskolläraren 

ansvarar dessutom för att skapa förutsättningar så att barnet får möjlighet att utmanas och 

stimuleras i sin sociala, motoriska, kognitiva, språkliga och emotionella utveckling (ibid.).   

Skolverket (2018, s. 17) beskriver riktlinjerna för det förskolläraren ska ansvara för vid 

barns delaktighet och inflytande. Eftersom barn har rätt att delta och bestämma på förskolan 

är deras intressen och behov grunden till upplägget på förskolan och förskolläraren ska utgå 

från dem när hen planerar sin undervisning. Förskolläraren har ett speciellt ansvar för att 

särskilt synliggöra barn i behov av särskilt stöd i sin framväxt (ibid.). Förskolläraren ansvar 
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för att planera utifrån barnets behov, förutsättningar och intressen samt utgå från läroplan 

och läroplansmålen. Genom detta kan förskolläraren utveckla det pedagogiska innehållet 

samt forma lärmiljöerna som stimulerar barns utveckling och lärande efter barns behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2018, s. 18).  

Arbetslagets ansvar  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) har flera riktlinjer för vad arbetslaget ansvarar för 

under flertal olika rubriker. Under rubriken normer och värden ska arbetslaget skapa och 

medverka i demokratiska miljöer där alla barn får möjlighet att känna sig som en del av 

förskolan. Arbetslaget ska arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 

behandling i förebyggande syfte och aktivt arbeta med jämställdhet och solidaritet (ibid., s. 

13). Arbetslaget ska skapa miljöer som stimulerar alla barns lärande och samspel med andra 

barn och vuxna. Arbetslaget ska vara närvarande för att hjälpa och stötta barnet när det sker 

konflikter och missförstånd.  

Vid omsorg, utveckling och lärande ska arbetslaget skapa förutsättningar som bidrar till 

att barn skapar förståelse för sin omvärld och sig själv. Arbetslaget ska väcka lusten att 

utforska och leka samt skapa nyfikenhet för utbildningen (Skolverket, 2018, s. 15). De ska 

samtidigt uppmärksamma och stimulera barn i behov av särskilt stöd. Arbetslaget ska skapa 

förutsättningar för alla barn att utveckla olika slags sociala, kommunikativa och emotionella 

förmågor samt motoriska färdigheter (ibid.).  

Skolverket (2017, s. 22) tar upp att barn i behov av särskilt stöd ska få rätt utformad stöd 

med konsideration till barnets egna behov och förutsättningar för att barnet ska utvecklas i 

den grad som är möjligt. Därför är det viktigt att arbetslaget analyserar utbildningens struktur 

och formar den efter barns särskilda behov för att ge det stöd och den utmaning som barnet 

behöver. Edfelt (2019, s. 187) beskriver samsynen i arbetslaget som grundläggande. I många 

fall är man överens och i andra fall är man inte det, vilket är en del i vardagen. Det är därför 

nödvändigt att man skapar samsyn tillsammans kring till exempel begrepp, situationer och 

rutiner för att undvika missförstånd och problem som kan skapas när en samsyn inte finns. 

Arbetslaget ska ses som en resurs och en viktig tillgång till utbildningen (ibid., s. 188).  

Tamburen 

Niss och Pihlgren (2018, s. 16; 2017, s. 89) beskriver tamburen som en mötesplats för 

barnen, pedagogerna och vårdnadshavarna. Det är där barn lämnas och hämtas, samt där 

dagliga övergångar sker när en aktivitet ska börjas och en ska avslutas. Niss (2018, s. 9) 

beskriver att det är viktigt att planera, analysera och ge övergångarna ett innehåll för att dessa 

ska vara en del av det pedagogiska innehållet. Det handlar om att inte låta tamburen vara 

stressig och att det ska gå fort där utan att se det som det perfekta tillfället att bygga upp en 

trygg relation med barnen. Detta gör att barnen bli sedda och lyssnade på, vilket resulterar i 

att pedagogerna kan förse barnen med omsorg, får möjlighet att skapa trygga relationer med 

barnen samt så bidrar det till lärandetillfällen (Niss, 2018, s. 9).  

Enligt Pihlgren (2017, s. 89) beskriver pedagoger ofta att de vill ha en närmare relation 

till barnen men att vissa delar i förskolan försvårar detta. Pihlgren lyfter fram 
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Skolinspektionens rapport (2016) som visar att i en femtedel av de förskolor som 

inspekterades var tamburen ingen trygg eller utvecklande miljö. Pedagogerna hade istället, 

på ett passivt sätt, uppsikt över barnen och ibland gavs tillrättavisningar och uppmaningar. 

Ju större barngrupperna var, desto mindre uppmärksamhet gavs till barnen. Av de förskolor 

som Skolinspektionen inspekterade använde endast hälften av förskolorna tamburen som 

undervisnings- eller lärmiljö (ibid.). Pedagogerna såg tamburen som en passage mellan två 

aktiviteter. Den blev som ett slags tomrum som barnen behövde passera för att kunna 

fortsätta med det som pedagogerna ansåg som viktigt. Under flera tillfällen samlades flera 

pedagoger och hela barngrupper i tamburen samtidigt vilket skapade en kaosartad stämning. 

Pihlgren menar också att barnen har större chans att kunna fokusera på till exempel 

lärandeobjekt när de delas upp i mindre grupper. Hon hävdar också att mindre grupper med 

varsin pedagog oftast bättre gynnar lärandekvalitet i förskolan. Pihlgren vill också lyfta fram 

att, precis som de allmänna råden från Skolverket, har pedagogernas kompetens och 

förståelse stor betydelse för tamburen som lärmiljö (Pihlgren, 2017, s. 89-90). Om man ska 

se tamburen som en lärmiljö menar Pihlgren att barnen ges ett mer indirekt och till viss del 

dolt lärande. Till exempel lär de sig att förhålla sig till och följa de vuxnas regler och att låta 

bli de andra barnen när tamburen blir stökig och trång (ibid., s. 93).  

Övergripande problemformulering 

Skollagen och Lpfö18 formulerar barn i behov av särskilt stöd och en likvärdig utbildning. 

Förskollärarens uppdrag är att anpassa miljön och undervisningen till alla barn. 

Förskolläraren har särskilt ansvar för att leda undervisningen gemensamt med sitt arbetslag 

och undervisningen ska bedrivas utifrån målen som finns i läroplanen. Förskolläraren ska 

tillämpa demokratiska arbetssätt och aktivt utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Arbetslaget 

på förskolan ska skapa förutsättningar för lärande och stimulerande miljöer och ska ta vara 

på alla barns intressen samt stärka barnets förtroende till sig själv. De ska uppmärksamma 

och stimulera barn i behov av särskilt stöd. Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnet 

att utveckla olika slags sociala, kommunikativa och emotionella förmågor samt motoriska 

färdigheter. Dock finns det inget specifikt om just tamburen men att tamburen är en del av 

utbildningen och ska användas som lärmiljö som andra miljöer på förskolan. Enligt en 

forskningsrapport från Skolinspektionen (2017) finns det dock stora skillnader i 

förskolepersonalens syn på barn i behov av särskilt stöd. Det var tydligt att det finns mindre 

utvecklade arbetssätt på de förskolor som Skolinspektionen inspekterade. Studier av 

tamburen visar att den snarare utgör en passage mellan lärmiljöer än en lärmiljö.  

Med utgångspunkt i denna bakgrund blir det relevant att närmare undersöka tamburen 

som lärmiljö i förskolan, och mer specifikt vilka möjligheter och begränsningar som finns i 

tamburen kring barns behov av särskilt stöd. Den åldersgrupp på barnen som denna 

undersökning kommer att utgå ifrån är 4–6 år. Detta undersökningsområde är intressant för 

oss för att öka kunskapen om barn i behov av särskilt stöd i tamburen. Därav vårt intresse 

för att i praktiken se hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i verksamheten eller om 

dessa barn på olika sätt begränsas sätt i tamburen. 
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Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med studien är att vidga kunskapen om äldre barns behov av särskilt stöd i tamburen 

ur ett förskolesammanhang.  

 

Den utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Hur reflekterar förskollärare kring begreppet barn i behov av särskilt stöd?  

 

2. Hur beskriver förskollärare att de upplever tamburen som en tillgänglig lärmiljö för 

barn i behov av särskilt stöd?  

 

3. Vilka hinder identifierar förskollärare för barn i behov av särskilt stöd olika 

förutsättningar till lärande och utveckling i tamburen? 

 

4. Hur organiseras situationer i tamburen med avseende på att stödja sociala, språkliga, 

kommunikativa och motoriska aspekter hos barn i behov av särskilt stöd? 

 

5. Hur används tamburen för barn i behov av särskilt stöd som lärmiljö i förskolan? 



  

8 

 

Forskningsläge  

Skolinspektionens rapporter  

I en rapport från 2016 undersöker Skolinspektionen förskolebarn i åldrarna 1-3 år, med fokus 

på trygghet och lärande. I denna rapport valde Skolinspektionen att fokusera på tamburen 

som lärmiljö för att undersöka hur miljön används pedagogiskt oavsett åldersgrupp. 

Skolinspektionen beskriver, genom observationer, hur pedagogerna tar tillvara tamburen 

som lärmiljö. Många förskolor använde tambursituationen i lärandesyfte, dock varierade 

möjligheterna och begränsningarna att använda tamburen som en lärmiljö på förskolorna. 

Det framkom tydligt att barnen inte fick stora möjligheter att utveckla olika slags förmågor 

och att pedagogerna inte hade diskuterat tamburen som en lärmiljö (ibid., s. 19). Förskolorna 

hade däremot en tydlig samsyn på hur tamburen organiserades. Några förskolor gjorde så att 

barnen slussades ut till tamburen i mindre grupper för att det inte skulle bli för trångt eller 

stökigt enligt pedagogerna. Andra förskolor förberedde tamburen genom att lägga barnens 

kläder i högar. När barnen kom ut till tamburen gick de fram till sin hög och klädde på sig. 

Tack vare de genomtänkta rutinerna kunde barnen effektivt öva på på-och avklädningen i ett 

lärandesyfte (ibid., s. 20). 

Pedagogernas förhållningssätt präglades, enligt Skolinspektionen,  av en samspelande 

och trevlig miljö där barnen fick möjlighet att själva prova på- och avklädning. Pedagogerna 

var närvarande i den utsträckning de kunde och stöttade barnen med att sätta ord på vad för 

hjälp barnen behövde. Det förekom flera tillfällen där pedagogerna gjorde tambursituationen 

till en lärandemiljö genom att benämna klädesplagg och kroppsdelar. Barnen fick träna på 

att vänta på sin tur och räkna samt öva på färger och geometriska former (Skolinspektionen, 

2016, s. 20). Skolinspektionen (ibid.) fick syn på att i en mindre andel av de observerade 

förskolorna fick barnen inte någon möjlighet till lärande alls. Tambursituationen i dessa 

förskolor var en process utan något pedagogiskt innehåll och där det förekom väldigt många 

tillrättavisningar. Stunden i tamburen användes av pedagogerna för att prata med varandra. 

Barnen fick inte ens någon möjlighet att försöka ta på sig ytterkläderna själva utan blev 

istället påklädda av pedagogerna.  

Intervjuerna som Skolinspektionen (2016, s. 20) genomförde visade att pedagogerna på 

förskolan inte, i någon större utsträckning, hade diskussioner kring tamburen som en 

lärmiljö. Detta bidrog till att möjligheterna för barnen begränsades mer än hälften av tiden. 

Enligt pedagogerna var detta ett resultat av att de inte hade sett att det fanns något lärande i 

tamburen. Deras syfte med tamburen var oftast att träna barnens självständighet. Lärandet i 

tamburen bedömdes som ostrukturerat vilket kan bero på pedagogernas förhållningssätt. Om 

barnen ska få tillfälle och möjlighet att utveckla olika självständiga färdigheter behöver det 

finnas närvarande pedagoger som ser till att detta sker (ibid., s. 25). Hur förskolorna använde 

sig av tamburen som lärmiljö varierade. I vissa fall förekom det sociala samspel i tamburen, 

medan vissa pedagoger hade tamburen som en snabb övergång till annan aktivitet där barnen 

inte fick någon möjlighet till att utvecklas. Det är, enligt Skolinspektionen (ibid.), väldigt 

viktigt att pedagogerna bibehåller en samsyn kring sitt förhållningssätt i tamburen. Detta 

involverar även hur de ska forma och på bästa sätt använda tamburen för att barn ska få 

möjlighet att lära sig och utvecklas i det sammanhang de befinner sig i.  
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Skolinspektionen publicerade 2017 en granskning gällande hur 35 förskolor över landet 

arbetade med barn i behov av särskilt stöd. Syftet med granskningen var att se om 

förskolorna hade kunskap, material och arbetssätt för att “uppmärksamma barn i behov av 

särskilt stöd, så att de får möjlighet att utveckla sin sociala delaktighet och sitt lärande utifrån 

sina förutsättningar.” (Skolinspektionen, 2017, s. 5). Granskningen genomfördes genom 

intervjuer, observationer och dokumentationsstudier. Skolinspektionen intervjuade 

förskolechefer, förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och övrig personal inom 

förskolans verksamhet. Det visade sig att barn i behov av särskilt stöd inte alltid får en 

likvärdig utbildning och tillgänglig lärmiljö som stimulerar delaktighet, utveckling och 

lärande på deras nivå. Pedagogerna har inte alltid den kunskap som behövs för att ge barnen 

stöd efter deras behov.  

Två tredjedelar av de granskade förskolorna behövde utveckla sina arbetssätt med barn i 

behov av särskilt stöd. Förskolorna behövde utveckla fler arbetssätt att kartlägga, 

dokumentera, analysera och följa upp stödinsatserna. Dessutom behövde pedagogerna skapa 

en samsyn kring innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur man ska 

arbeta tillsammans för att på bästa möjliga sätt ge det särskilda stöd som barnen är i behov 

av (Skolinspektionen, 2017, s. 5). En tredjedel av de granskade förskolorna hade ett 

välfungerande arbete. Pedagogerna hade kunskap om det gemensamma uppdraget med barn 

i behov av särskilt stöd och det fanns tilltänkta och utvecklade arbetssätt för att 

uppmärksamma barnen. Skolinspektionen (ibid., s. 6) menar att de förskolor som hade fler 

genomtänkta rutiner hade mer kvalitet, än förskolorna som hade färre genomtänkta rutiner. 

Rektorerna på förskolorna har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för förskollärarna 

och arbetslaget (ibid.). Förskolepersonalens tillgång till kunskap om specialpedagogik och 

annan relevant kompetens varierar mycket, vilket innebär en stor klyfta i utbildningen som 

enligt lag ska vara likvärdig för alla barn.  

Ur ett specialpedagogiskt förhållningssätt  

I Pallas (2021, s. 8) studie, som handlar om det pressade läget på förskolan och bristande 

resurs till barn i behov av särskilt stöd,  finns det många belägg som bekräftar det pressande 

läget på förskolan. Studien genomfördes genom dokumentationsstudier. Dokumenten 

innehöll sammanställda berättelser från förskolepedagoger om bristläget på svenska 

förskolor. Palla (ibid.) utgår från Skolverkets granskning (2017) där bedömningen av läget 

på förskolan bekräftar bilden av att förskolan är i ett läge där det råder brist inom olika 

områden. Det råder brist på behörig personal, bland annat legitimerade förskollärare och den 

försämrade arbetsmiljön är ett annat bristområde. I en ny studie av Gäreskog och Lindqvist 

(2022, s. 62) lyfter författarna fram Bjørnestad & Pramling Samuelsson (2012, s. 28 och 69) 

som menar att bristen på utbildade förskollärare påverkar förskolans kvalitét generellt. 

Forskningen visar att personaltäthet och kompetensutveckling är avgörande för barns 

lärande och utveckling (ibid.). 

Det finns ett flertal svårigheter och dilemman i förskollärares uppdrag (Palla, 2021, s. 8). 

Detta resulterar i en hög sjukfrånvaro och sämre psykisk hälsa. Förskollärarna upplever att 

det finns otillräckliga resurser för barn som förskollärarna menar är i behov av särskilt stöd. 

Inte bara det att det finns otillräckliga resurser utan det förekommer även kortvarig hjälp och 



  

10 

 

stöd som inte räcker till när behovet av omsorg och anpassningar i den pedagogiska, sociala 

och fysiska miljön finns. 

En del av förskollärares uppdrag i förskolan är att uppmärksamma och stötta barn i behov 

av särskilt stöd (Palla, 2021, s. 9). I förskolans styrdokument beskrivs uppdraget kring vad 

förskoleverksamheten bör göra, förskollärares uppdrag och ansvar samt arbetslagets 

riktlinjer vid uppdraget kring barn i behov av särskilt stöd.  Barn i behov av särskilt stöd 

finns även definierat i styrdokumenten.  Palla (ibid., s. 10) menar att problemet inte ligger i 

barns rätt till särskilt stöd utan att kunskapen om hur dessa barn skrivs fram i relation till 

bristen på resurser behöver utvecklas och fördjupas i förhållande till hur det faktiskt ser ut i 

praktiken (ibid.).  

Palla (2021, s. 17) beskriver pedagogernas frustration och känslor av otillräcklighet. Det 

råder brist på möjligheter att hinna med barnens behov och rättigheter. En av anledningarna 

till detta beror på att det inte finns ekonomiska resurser för att barn i behov av särskilt stöd 

ska få sina behov tillgodosedda. Förskollärarna känner att de skapar ytterligare besvär för 

barn i behov av särskilt stöd när det inte finns tid, plats eller resurser för att bemöta dessa 

barns ”egentliga” behov.  

Barn i behov av särskilt stöd är en återkommande kategori. Palla (2021, s. 19) beskriver 

tecken och signaler hos barn som av olika anledningar kan uppfattas som att ett barn är i 

behov av särskilt stöd. Det kan vara barn med olika funktionsnedsättningar som exempelvis 

hörsel- och synnedsättningar, barn med NPF-diagnoser, tysta barn, blyga barn, nyanlända 

barn som behöver språkligt stöd, utåtagerande barn, med flera. Det som pedagogerna säger 

är att mer tid kan gå till barnen i behov av särskilt stöd (ibid., s. 22).  

I Gäreskog och Lindqvists (2022, s. 61) nyaste studie analyserar de hur förskollärare 

beskriver vilka roller specialpedagoger har i förskolan. De menar att studier som deras kan 

ses som ett forskningsbidrag till förskolan vilket i bland annat Pallas studie (2020) uttrycks 

som ett bristområde (2022, s. 63). Studien genomfördes genom intervjuer med förskollärare 

som har haft kontakt med specialpedagoger. I skolans styrdokument och bland 

yrkesgrupperna i förskolan råder det stora oklarheter kring specialpedagogens roll i 

förskolan, vilket kan ge negativa effekter för de barn som betraktas vara i behov av särskilt 

stöd (ibid., s. 62-63). Specialpedagogens yrkesroll i förskolan är viktig att lyfta fram för att 

den besitter en kunskap och legitimitet, om barn i behov av särskilt stöd, som förskollärare 

anser att de själva inte har (ibid., s. 74 och 76). Förskollärarna menar att specialpedagogens 

ord har stor betydelse i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogen har i 

sitt uppdrag att rådgiva arbetslaget. I studiens resultat kom Gäreskog och Lindqvist fram till 

att, utifrån förskollärarnas intervjubeskrivningar är specialpedagoger både handledare,  

observatörer och rådgivare (ibid., s. 74). Gäreskog och Lindqvists (2022, s. 74-75). 

undersökning faller i linje med den tidigare forskningen (Gäreskog, 2020; Sandberg et al., 

2009; von Ahlefeld Nisser, 2009) där specialpedagogens roll i verksamheten värderas av 

förskollärarna. Inom specialpedagogens behörighetsområde ingår det att handleda och 

rådgiva arbetslag och vårdnadshavare om specialpedagogik i förskolan. Det framkommer i 

Gäreskog och Lindqvists studie att många förskollärare förväntar sig att det ingår i 

specialpedagogens yrkesroll att rådgiva arbetslag (ibid., s. 74 och 76). Detta gäller även när 

det kommer till att rådgiva barnens vårdnadshavare då förskollärarna betraktar 

specialpedagogen som expert inom detta område med anledning av att de anses kunna 
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bemöta vårdnadshavare på ett fördelaktigare sätt än de själva. Vidare menar förskollärare att 

detta beror på att specialpedagogen har mer kompetenser gällande barns svårigheter (ibid., 

s. 77).  

Specialpedagogen förväntas ha inverkan på förskolans barn och pedagoger, vilket till 

exempel innebär att specialpedagogen har arbetsuppgifter som tillhör dennes 

behörighetsområde såsom att observera barn i behov av särskilt stöd (ibid., s. 74 och 76).  

Idén om att specialpedagogen bör observera barnet kan tolkas som att fokus läggs på barnet 

än åtgärdande insatser som behöver implementeras. Dock fokuserar specialpedagogens 

faktiska roll som observatör av verksamheten på interaktionen mellan förskolläraren, barnet 

och miljön (ibid.). Gäreskog och Lindqvist hänvisar vidare till Skolverket (2017) och menar 

att detta stämmer överens med förskolans styrdokument där behovet av särskilt stöd inte ses 

som en egenskap hos barnet utan att behoven alltid är knutna till olika situationer. Behovet 

av särskilt stöd relateras till vad som sker i interaktionen mellan barnet, pedagoger och 

miljön (ibid., s. 75-76). I vår studies fall motsvarar miljön tamburen.  

Tamburen som lärmiljö 

I en studie av Nordberg (2019) var syftet att på nio kommunala förskolor i Sverige undersöka 

hur barns språkutveckling kunde stödjas av förskolepersonalen i tambursituationen. Studien 

genomfördes genom videoobservationer och kollegiala reflektioner, där barns interaktioner 

med andra barn och pedagoger observerades. Tamburen (Nordberg, 2019, s. 700: 

Markström, 2007, s. 51) ses som en transithall i from av en arena där det privata och det 

offentliga möts. Tamburen är även en rumslig övergång mellan inomhus- och 

utomhusaktiviteter. Nordberg (ibid.) menar att tambursituationen för barnen och pedagogen 

kan ses som en övergångssituation som kan utvecklas till en lärandesituation beroende på 

pedagogernas förhållningssätt. I svenska förskolor ges barnen möjligheter och 

förutsättningar att bli självständiga genom på- och avklädningen i tamburen.  

Vuxna har en avgörande roll i stödjandet av barns språkutveckling (Nordberg, s. 2019, s. 

708). Pedagogerna i denna studie spelade en nyckelroll i att stödja barnens språk och 

utveckla tamburen för att stödja deras kognitiv- och inlärningsförmåga. Forskningen visar 

att språkinlärningsmiljöer förbättras när lärarresurser med bilder och ord används. Material 

på förskolorna med bilder och ord stödjer och gynnar barns språkutveckling. Barnen gynnas 

i språkutvecklingen när de engagerar sig i vardagsaktiviteter där pedagoger använder sig av 

en mängd olika typer av strategier och aktiviteter, som användning av bilder och symboler 

(ibid., s. 709; Aydoğan, Farran och Sağsöz, 2015, s. 604). Andra arbetssätt som pedagogerna 

använde och stöttade barnens språkprocesser med var kroppsliga uttryck och bilder med 

barnen.  

Nordbergs (ibid., s. 710) studie visar att om man arbetar med ett syfte där man fokuserar 

på att utveckla barns språk och kommunikation på olika arbetssätt finns det forskning som 

visar på en positiv utveckling. Det finns belägg för att det fungerar, till exempel fick barnen 

ett utökat ordförråd och antalet samtal mellan barn och pedagog ökade.  
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Teori 

I detta avsnitt presenteras två perspektiv på specialpedagogik (det kategoriska perspektivet 

och det relationella perspektivet) och en kandidat till ytterligare ett perspektiv, 

dilemmaperspektivet. Det kategoriska perspektivet (Emanuelsson, m.fl., 2001) har, av 

diverse forskare, fått olika benämningar - kompensatoriskt (Haug, 1998). Det kritiska 

perspektivet (Emanuelsson, m.fl., 2001; Nilholm, 2020) har andra benämningar, vilka är det 

relationella perspektivet.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Kategoriska perspektivet – med det kompensatoriska synsättet  

Den grundläggande idén med det kompensatoriska synsättet är att man ska kompensera 

barnen för deras problem eller svårigheter (Nilholm, 2020, s. 31). I perspektivet identifierar 

man olika typer av grupper, främst så kallade problemgrupper, för att lättare hitta lösningar 

och åtgärder för att kompensera för de problem/svårigheter som barnen visar. Det 

kategoriska perspektivet grundar sig i en medicin-psykologisktradition, där diagnosen som 

barnet har blir en central del i perspektivet. Nilholm (2020, s. 32) beskriver tre olika steg 

som utgör ramen för det kategoriska perspektivet. Man behöver inte nödvändigtvis följa 

stegen i en viss ordning men de går in i varandra. Det första steget är att identifiera 

problemgrupperna. Det andra steget är att man ska söka efter psykologiska och neurologiska 

förklaringar till varför barnet uppvisar problem eller svårigheter. Det tredje steget är 

skapandet av metoder, lösningar och åtgärder för att kompensera för problemet eller 

svårigheten.  

Palla (2013, s. 166) menar att i ett kategoriskt perspektiv ses svårigheterna som avvikelser 

eller egenskaper hos barnet. SPSM (2019) menar att om man utgår från det kategoriska 

perspektivet är det barnet som är eller har svårigheten och inte miljön. Åtgärderna som sätts 

in är till för det individuella barnet och de är oftast inte långsiktiga utan ska hjälpa för stunden 

(ibid.).  

Nilholm (2020, s. 32) menade att begreppet specialpedagogik tyder på att det finns 

sammanhang där den “normala” pedagogiken inte räcker till. Historiskt har man sett att de 

specialpedagogiska åtgärderna har riktat sig mot vissa grupper av barn som har visat 

svårigheter eller problem. Det kan dock vara väldigt problematiskt att gruppera barnen 

menar Nilholm (ibid). Det är därför väldigt viktigt att man har ett syfte med och kunskap om 

grupperingarna för att till exempel identifiera barnens behov av särskilt stöd och för att 

kunna erbjuda det stöd barnen behöver (ibid., s. 33).  

Relationella perspektivet – med det kritiska synsättet 

Inom det relationella perspektivet fokuserar man på relationer, samspel, kommunikation och 

inkludering. SPSM (2019) menar att Lpfö18 utgår från ett relationellt perspektiv i många av 

dess formuleringar. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt blir tillsammans med 

lärmiljön blir centrala delar inom detta perspektiv, eftersom man vill förstå varför och hur 
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barnen hamnar i svårigheter och vad som orsakar dessa. Man tänker att svårigheterna är 

förknippade med och uppstår i samband med den situation som barnen befinner sig i. I det 

relationella perspektivet intresserar man sig även för hur förskolemiljön möter barnens 

individuella behov. Arbetslaget har ansvar för att gemensamt utreda och ta fram hållbara, 

pedagogiska lösningar och insatser (ibid.).  

Det kritiska perspektivet riktar kritik mot det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2020, s. 

51). Kritiken riktas mot tanken att förskolan är för alla, hur identitetspolitiken radikaliserats 

och de vetenskapliga angreppssätten (ibid.). Den första faktorn som har bidragit till 

formandet av det kritiska perspektivet menar Nilholm (2020, s. 54) är tanken om en förskola 

för alla. Historiskt har man sett att det inte har varit en skola för alla när grundtanken har 

varit det. Detta påvisades när “utvecklingsstörda” barn hölls utanför den obligatoriska 

skolan/förskolan. Till och med när alla barn hade tillgång till skola/förskola förekom det 

grupperingar och särbehandling. Salamancadeklarationen 1994 gjorde det möjligt för att så 

många barn som möjligt fick delta och vara inkluderad i den ordinarie undervisningsmiljön 

(ibid., s. 56).  

Identitetspolitik är ett begreppet som används i syfte för att förklara hur grupper som 

traditionellt har varit marginaliserade i samhället, utmanat generaliseringarna och 

begräsningarna och krävt likvärdiga möjligheter. Identitetspolitiken menar Nilholm (2020, 

s. 57) har bidragit till framväxten av det kritiska synsättet på traditionell specialpedagogik. 

En parallell kan också dras mellan identitetspolitiken och Lpfö18 (2018, s. 5) som lyfter 

fram att förskolan aktivt ska motverka att inget barn blir utsatt för de sju 

diskrimineringsgrunderna. Identitetspolitiken har stor betydelse för ökad kunskap och 

förståelse om funktionsvariationer, funktionshinder och funktionsnedsättningar samt 

bidragit till förståelsen av det specialpedagogiska ämnet (Nilholm, 2020, s. 58).  

Specialpedagogiken har kritiserats på flera olika sätt. Funktionshindrade har inte fått 

möjligheten till likvärdig utbildning på grund av att de är en minoritetsgrupp som är 

diskriminerade av en “able-bodied society” och på grund av att problemet läggs på samhället 

(Nilholm, 2020, s. 68). Begreppet special antyder på att det förekommer något onormalt och 

avvikande från samhällsnormen. Strukturella problem medikaliseras och individanpassas i 

specialpedagogiken.   

Dilemmaperspektivet  

Nilholm (2020, s. 81 och 82) definierar dilemmaperspektivet där dilemman är motsättningar 

som inte går att lösa på ett bra sätt. Specialpedagogiken ur ett dilemmaperspektiv innebär att 

det finns grundläggande motsättningar utan någon tillfredsställande lösning. Förskolor 

behöver balansera mellan olika lösningar genom att exempelvis placera alla barn 

tillsammans och ge det stöd som krävs på individnivå som utvecklar färdigheter i deras nivå. 

I utbildningen ska man ge barnen samma erfarenheter och kunskap men anpassa 

undervisningen efter barnens individuella förutsättningar, vilket blir ett dilemma i sig.  
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Metod och material 

Under detta avsnitt presenteras insamlingsmetoderna och analysmetoderna samt det material 

som användes under arbetets gång. De kvalitativa insamlingsmetoderna som användes i 

studien för att samla in empirin var i den första delstudien intervjuer och i den andra 

delstudien videoobservationer. Urvalet gjordes och motiverades i relation till syftet och 

forskningsfrågorna. De analysmetoder som användes för att analysera studiens empiri var 

tematisk analysmetod och multimodal interaktionsanalys. Intervjuavsnittet och tematisk 

analys i den första delstudien presenteras av Natasha. Videoobservationsavsnittet och 

multimodal interaktionsanalys i den andra delstudien presenteras av Olivia. Vidare 

presenteras hur vi har förhållit oss till etiska hänsynstaganden under studiens gång. 

Metodavsnittet avslutas med en diskussion om vårt val av metod för att göra mått på 

vetenskaplig kvalitet. 

Intervjuer 

Intervjuer med ljudinspelning valdes med motiveringen att kvalitativa intervjuer är lämpliga 

med anledning av att det är en flexibel metod som ger möjlighet att få detaljerade och 

trovärdig empiri i förhållande till forskningsfrågorna (Christoffersen & Johannessen, 2015, 

s. 83-85). Det passar speciellt bra för att få reda på hur personal inom förskoleverksamheter 

och förskollärare i synnerhet tänker kring barn i behov av särskilt stöd, hur de tolkar sitt 

uppdrag och reflekterar kring tamburen som lärmiljö. Att dokumentera intervjuer är 

nödvändigt för att kunna få med allt som sägs. Intervjuanteckningar är ett alternativ menar 

Christoffersen & Johannessen (2015, s. 92) men ljudinspelningar föredras. Med 

ljudinspelningar har man med säkerhet ljudet inspelat för att kunna lyssna flera gångar 

(ibid.). Natasha kunde bemöta respondenterna på ett självsäkert sätt och verkligen lyssna in 

deras svar genom att hon hade möjlighet att spela in ljudet på intervjuerna. Ljudfilerna med 

intervjusvaren möjliggjorde att empirin kunde transkriberas ordagrant och påbörja den 

tematiska analysen.  

Bryman och Nillson (2018, s. 280) visar att intervjuer kan ge en effekt av social 

önskvärdhet. Respondenter kan svara på frågorna på ett sätt som från deras sida anses vara 

det ”rätta svaret” eller ett svar som respondenten anser är socialt passande för studien. 

Intervjufrågorna formulerades därför på ett sätt så respondenten kunde svara på frågorna 

utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Under formuleringen av intervjufrågorna och under 

själva intervjuerna var Natasha medveten om detta.  

Urval 

Respondenterna valdes ut ur ett bekvämlighetsurval och ur ett homogent urval 

(Christofferson & Johannessen, 2015, s. 55, 57: Bryman och Nillson, 2018, s. 300). Eftersom 

tre av forskningsfrågorna frågade efter förskollärares syn på barn i behov av särskilt stöd, 

hur förskollärare upplever tamburen som lärmiljö och vilka hinder som kan förekomma för 

barns olika förutsättningar till lärande och utveckling valdes förskollärare som respondenter 

till studien. Respondenterna valdes för att de godkände att bli intervjuade om sådant som 
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berörde studiens syfte och forskningsfrågor. Respondenterna tillfrågades om samtycke, 

skriftligt via mejl och muntligt vid intervjutillfällena.  

Tre av de fyra förskollärarna, F1, F2, F3, har mer än 20 års erfarenhet i yrket och jobbar 

på förskolan Elefanten och den fjärde, F4, förskolläraren som jobbar på Sjöbäckens förskola 

har över 10 års erfarenhet av att jobba på förskoleverksamheter. Alla jobbar på kommunala 

förskolor och har och haft äldre barngrupper. Förskollärarna tillhör förskolor som är 

partnerförskolor till Uppsala universitet. 

Genomförande av intervjuer 

Respondenterna rekryterades via personlig rekrytering (Christofferson & Johannessen, 

2015, s. 61). Rekryteringen skedde via mejl med bifogat informationsbrev (se bilaga 1) till 

förskollärarna för att de skulle få en bild av studien. Natasha och  

Olivia hörde av sig via mejl till tre partnerförskolor, varav Natasha hade sin VFU på två av 

förskolorna. Sjöbackens förskola och förskolan Elefanten svarade på vårt mejl och gav sina 

medgivanden för intervjuer. Det bestämdes via mejl när intervjuerna kunde genomföras. 

Intervjuerna genomfördes i mitten på en vecka i oktober månad.  

Före intervjun förbereddes en intervjuguide i förhållande till syftet och 

forskningsfrågorna. Deltagarna kontaktades via mejl med informationsbrevet (se bilaga 1) 

och efter godkännande av studien bestämdes datum, tid och plats för intervjuerna. Alla 

intervjuer kunde genomföras under en dag.   

Intervjuerna genomfördes genom att Natasha först presenterade sig och berättade om vad 

intervjun skulle handla om för respondenten. Respondenten fick reda på att intervjun skulle 

pågå i ungefär 20–30 minuter. Respondenten fick en beskrivning om studiens syfte och 

huvudtema samt vetskap om att ljudet från intervjun spelades in i ljudformat med hjälp av 

min inspelningsapp på mobilen. Respondenten fick ta del av centrala begrepp som användes 

i studien, som specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och tamburen.  

Respondenten fick vetskap om vilka forskningsetiska principer som varit studiens 

utgångspunkt samt att datamaterialet enbart hanterades av Natasha.  Respondenten fick veta 

att hen kunde avbryta intervjun när hen ville. Det tydliggjordes för respondenten att 

ljudfilerna raderas efter analysen av datamaterialet. Respondentens anonymitet garanterades 

i datamaterialet, det vill säga respondenten och respondentens verksamhet var anonymiserad 

i transkriptionerna. Respondenten erbjöds att ta en del av studien när den godkänts och 

publicerats på DIVA. 

Under intervjun ställdes frågor ur intervjuguiden (se bilaga 2). Vid slutet när 

respondenten inte ville tillägga något mer tackades respondenten för sitt deltagande.  

Efteråt granskades alla intervjuanteckningar. Ljudfilerna lyssnades igenom vid ett flertal 

tillfällen för transkriberingen. Efter transkriberingen av alla intervjuer lyssnades alla filerna 

igen för att kontrollera att respondenternas svar på frågorna skrivits ner ordagrant. Efter att 

transkriberingarna skrivits ut på papper påbörjades den tematiska analysen.  

Bearbetning av data och analys av intervjusvar 

För analys av intervjusvaren användes tematisk analys som analysmetod (Braun och Clarke, 

2021, s. 4-5). Tematisk analys valdes med motiveringen att det är en anpassningsbar metod 
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som passar för att utveckla, analysera och tolka mönster i en kvalitativ datauppsättning. Detta 

involverar systematiska processer av datakod för att utveckla teman. Vilka beslut man tar 

angående teman måste motiveras menar Braun och Clarke (ibid.). Tematisk analys är teorifri, 

vilket innebär att det är en induktiv analysmetod där empirin kan kodas utan att man behöver 

anpassa sig efter en teori.  

Transkriptionen av inspelningarna av intervjuerna gick till så att Natasha systematiskt 

lyssnade på varje ljudinspelning från intervjuerna. Hon såg till att lyssna på en ljudfil i taget. 

Ett Word-dokument öppnades till varje transkription. Varje intervju valdes först att lyssnas 

igenom innan transkriberingen. Under tiden kopierades intervjufrågorna in för att underlätta 

transkriberingen av intervjusvaren. Varje dokument namngavs med anonymiserade namn på 

respondenterna och deras förskoleverksamhet. Motiveringen till varför de inspelade 

intervjusvaren transkriberades är för att man kan kontrollera det respondenterna har sagt 

under intervjun. Eftersom man inte alltid hinner med att anteckna det respondenterna säger 

underlättar det om man spelar in intervjun. Detta ledde till en noggrann analys av vad 

respondenten hade sagt (Bryman och Nillson, 2018, s. 557).  

Braun och Clarke (2021, s. 34, 35) introducerar sex olika analysfaser, Analysfaserna är 

mer som riktlinjer än regler för själva analysprocessen. Braun och Clarke (ibid.) tydliggör 

att de inte använder begreppet ”analyssteg” eftersom ”steg” kan innebära att så här måste 

man göra i en viss analysfas. Dessutom frammanar termen ”steg” en ganska linjär och 

enkelriktad modell, därav användandet av begreppet analysfas istället. 

I analysfas ett valde Natasha att bekanta sig med empirin. Alla intervjuanteckningar lästes 

igenom ett par gånger. För att bekanta sig med intervjusvaren lyssnades det på alla fyra 

ljudfiler ett par gånger och sedan lästes transkriptionerna igenom från varje intervju en i taget 

(ibid., s. 35). I analysfas två letade det efter koder på ett systematiskt sätt. Hon identifierade 

segment av empiri som verkade vara relevanta och meningsfulla för forskningsfrågorna. 

Natasha såg till att föra fram koder som var i form av enkla meningar eller begrepp. Koderna 

markerade med överstyckningspenna de utskrivna transkriptioner  

I analysfas tre skapades potentiella teman med hjälp av koderna. Natasha började med att 

identifiera mönstret mellan koderna. Kluster av koderna sammanställde, där varje kluster 

delade en kärnidé och kunde ge ett meningsfullt svar på forskningsfrågorna. I analysfas fyra 

(ibid.) utvecklades alla teman med hjälp av koderna.  

I analysfas fem (ibid., s. 36) förfinade, definierade och namngavs alla teman. Teman 

finjusterade så att varje tema var tydligt avgränsat och uppbyggt kring ett starkt 

centralbegrepp. Natasha såg till att skriva en kort, informativ sammanfattning till varje tema. 

Den sjätte analysfasen handlar om själva skrivandet i analysarbetet. Det Braun och Clarke 

(ibid.) menar med analysfas sex är att skrivandet är en integrerad fas i den analytiska 

processen för en tematisk analys. Detta innebär att fas sex handlar om den slutliga 

skrivningen som innebär att skriva fram inledning, metod och slutsatser.  

Videoobservation 

Observation med videoinspelning valdes med motivation att skapa den helhetsbild som 

behövdes för att undersöka studiens syfte och besvara de sista två forskningsfrågorna.  
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Videoobservation blev en lämplig och användbar metod till denna delstudie för att 

synliggöra barns och pedagogers konkreta handlings- och kommunikationsmönster samt 

undersöka om och hur tamburen används som lärmiljö. Videoobservation var också 

passande i denna studie då den uppmärksammar många detaljer som kan vara svåra att notera 

genom att enbart observera på forskningsfältet (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 77). 

Metoden underlättade också bearbetningsprocessen eftersom Olivia kunde spola tillbaka, 

pausa och se om filmerna för att se samma situation ur olika perspektiv. Detta utökade 

möjligheten att få syn på sekundära saker som var betydelsefulla i skapandet av den 

helhetsbild som behövdes för att besvara forskningsfrågorna (Eidevald, 2017, s. 82-83). 

Urval 

Tamburen valdes som undersökningsområde eftersom denna miljö lätt kan glömmas bort i 

den pedagogiska verksamheten. Enligt Pihlgren (2017, s. 89-90) ser många tamburen som 

en passage mellan två viktiga platser. Det är därför lätt att tamburen blir en stökig och 

högljudd miljö om pedagogerna inte har en genomtänkt plan för denna ”rutinsituation”. Om 

och när kaoset uppstår kan pedagogerna bli stressade, vilket oftast sprider sig vidare till 

barnen som speglar de vuxnas känslomässiga beteende. Detta resulterar i att både 

pedagogerna och barnen tappar humöret. När detta sker hamnar den pedagogiska delen i 

andra hand eftersom pedagogernas fokus ligger i att barnen ska bli färdigklädda och då 

glömmer att se tamburen som en lärmiljö (ibid., s. 89-92). Denna situation är säkert många 

pedagoger bekanta med. Av följande skäl valde Olivia att observera tamburen lite närmare. 

Efter att tamburen valdes som undersökningsområde gjordes ett aktivt och medvetet val att 

endast observera när barnen skulle klä på sig för att gå ut. Olivia ville behålla en fast variabel 

för att på så sätt skapa en tydligare struktur i materialet. 

När materialet samlades in valdes deltagarna ut efter ett homogent urval, ett 

kriteriebaserat urval och ett bekvämlighetsurval (Christoffersen och Johannessen, 2015, s. 

55-57). Olivias kriterier kring urvalet gällde främst valet av barngrupp. Dessa kriterier var 

äldre barn, helst i åldrarna fyra till sex år och barn som tillhörde en partnerförskola som var 

villiga att delta. En fördel med att välja en partnerförskola var att Olivia inte behövde 

inhämta något medgivande från vårdnadshavarna för att få genomföra denna studie. 

Eftersom vårdnadshavarna redan har givit ett skriftligt samtycke åt att studenter ska få 

genomföra olika studier. Olivia använde sig av personlig rekrytering (ibid., s. 61). Olivia 

och Natasha hörde av oss via mejl till tre partnerförskolor, där Natasha hade sin VFU, men 

det var bara Sjöbackens förskola som gick med på att delta i Olivias delstudie. Förskolan 

Elefanten ville inte bli filmade och den tredje förskolan svarade inte på vårt mejl. Sjöbackens 

förskola var helt anonym för Olivia innan hon genomförde videoobservationerna. 

De deltagare på Sjöbackens förskola som observerades var en storbarnsavdelning med 28 

barn i åldrarna fyra till fem år. Barnen var uppdelade i fyra lärgrupper med fem till sju barn 

per grupp och varje grupp hade en tillhörande förskollärare eller barnskötare. Pedagogerna, 

och barnen, har fått fingerade namn för att bevara deras anonymitet. Detta innebär att 

pedagogerna, som återkommer i transkriptionerna och observationsschemana, hädanefter 

kommer att kallas för sina fingerade namn. Till storbarnsavdelningen fanns det två tamburer 

(de nämns som vänster och höger tambur i observationsschemana) där den ena hälften av 
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barngruppen tillhörde den ena tamburen och den andra hälften av barngruppen tillhörde den 

andra tamburen. Den ordinarie personalen på storbarnsavdelningen består av en förskollärare 

(Lena) och fyra barnskötare (bland annat Moa, Karin och Nadja). Bortsett från den ordinarie 

personalen finns det en pensionerad pedagog som arbetar extra (Eva) och en barnskötare 

som arbetar för att träna sitt svenska språk (Yasmin). 

Genomförande av videoobservation 

Empirin samlades in genom observation i form av fyra videoinspelningar, två 

videoinspelningar per tambur, under tre förmiddagar. Innan filmandet togs många medvetna 

beslut om hur observationsfilmandet skulle gå till. Ett sådant beslut var att filmerna spelades 

in på Olivias privata iPhone (ur en etisk synvinkel låter detta kanske inte helt logiskt men 

det hon kan tillägga var att bara hon och ibland Natasha såg filmerna. Mer om detta finns att 

läsa under information om etiska hänsynstaganden nedan). Mobilen sattes fast i ett litet stativ 

och placerades på en bänk eller hylla i respektive tambur. Alla observationer filmades också 

i vidvinkelperspektiv. Olivias beslut kring detta var att mobilen skulle placeras högt upp för 

att få med så mycket av händelserna i tamburerna som möjligt.  

Första dagen var Olivia där för att observera verksamheten, få en överblick av förskolan 

och avdelningarna och bekanta sig med pedagogerna och barnen. Andra dagen spelades den 

första observationsfilmen in med Karin och Yasmin vilket tog ungefär tio minuter. Eftersom 

det fanns två tamburer och barnen, och pedagogerna, var uppdelade i sina lärgrupper gick 

barnen oftast ut med sin lärgrupp i omgångar. Detta innebar att under hennes tredje dag 

kunde hon spela in två filmer, en från vardera tambur, med två lärgrupper. Den andra filmen 

spelades in med Nadja och Moa vilket tog nästan åtta minuter och den tredje filmen spelades 

in med Lena vilket också tog runt åtta minuter. Den fjärde dagen spelades den sista 

observationen in med Moa och Eva vilket tog ungefär tio minuter. Alla inspelningarna 

startades när barnen kom in i tamburen och avslutades när alla barn och pedagoger hade 

lämnat tamburen. Empirin som samlades in under de tre förmiddagarna blev en precis lagom 

mängd material för att hinna gå igenom och analysera. 

Bearbetning av data och analys av observationerna 

I bearbetningen av empirin valde Olivia, för att få en struktur i arbetet, att använda sig av tre 

observationsscheman som utgick från de två sista forskningsfrågorna. I analysen av den 

transkriberade empirin användes multimodal interaktionsanalys. I en multimodal 

interaktionsanalys beaktas, utöver det verbala språket, den icke-verbala kommunikationen 

vilket, innebär att forskaren noterar såväl talet som kroppen, blickar, rösten, gester och 

mimik i barnens och pedagogernas interaktioner (Evaldsson, 2020, s. 169). 

Bearbetningen av empirin inleddes med att Olivia tittade igenom filmerna, vilka 

sammanlagt motsvarade lite mer än 35 minuter, ungefär tre gånger för att få en överblick av 

den insamlade empirin. Under tiden hade hon ett noteringsblock där korta anteckningar om 

innehållet skrevs ned. Olivia behövde ett helikopterperspektiv innan empirin bröts ned i 

mindre delar. När filmerna hade tittats igenom insåg Olivia ganska direkt att sluten på 

filmerna var onödigt långa och behövde skalas ned. Därefter sågs filmerna ytterligare ett par 

gånger och denna gång utgick Olivia från studiens syfte och de två sista forskningsfrågorna. 
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Forskningsfrågorna bröts ned i mindre delar för att försöka få fram kärnan i frågorna för att 

kunna göra relevanta iakttagelser av filmerna. Detta ledde till att Olivia, även vid dessa två 

tillfällen, utvecklade sina tidigare anteckningar med allmänna iakttagelser. Det här tog 

ganska lång tid och var energikrävande men relevant för att kunna fortsätta med nästa steg i 

bearbetningsprocessen, vilket blev att skapa en ram (med ram menas de rubriker som kan 

ses i observationsschemana) för varje observationsschema. 

Det första observationsschemat (se bilaga 3) illustrerar några utvalda sociala, 

kommunikativa och språkliga aspekter som kunde ses i tamburen. Det andra 

observationsschemat (se bilaga 4) illustrerar några utvalda motoriska aspekter som kunde 

ses i tamburen. Dessa två observationsscheman utgick från forskningsfrågan: ”Hur 

organiseras tamburen med avseende på sociala, språkliga, kommunikativa och motoriska 

aspekter?”. Det tredje och sista observationsschemat (se bilaga 5) utgick från 

forskningsfrågan ”Hur används tamburen som lärmiljö?” och illustrerar hur miljön är 

utformad för att möjliggöra alternativt begränsa olika lärtillfällen i tamburen.  

När ramen för varje observationsschema var färdiggjord sorterades de allmänna 

iakttagelserna in under passande rubrik. Därefter valdes tre till fyra allmänna iakttagelser till 

varje observationsschema. Baserat på de allmänna iakttagelserna valdes sedan ett till två 

konkreta exempel ut från filmerna som därefter transkriberades. Olivia valde att transkribera 

alla exempel bortsett från observationsschemat som illustrerade tamburen som lärmiljö. 

Detta berodde på att två av dessa allmänna iakttagelser handlade om fysiska händelser i 

miljön som inte gick att transkribera. Till exempel att en stol var placerad i varje tambur och 

fördelarna med denna ur ett lärande perspektiv. När transkriberingen skulle göras utgick 

Olivia från en transkriptionsnyckel (se bilaga 6) för att underlätta arbetet något och för att 

involvera och påvisa de tonartshöjningar, samtidigt tal mellan deltagarna, rörelser, etcetera 

som uppstod i filmerna. Med hjälp av de konkreta exemplen och tillhörande excerpten har 

varje allmän iakttagelse följts upp med en analys (se resultat och analys för delstudie 2). 

Etiska hänsynstaganden  

Under studiens gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer vid 

god forskningssed. Vi har gjort etiska överväganden gällande aspekter som att tilldela 

information, samtycke från deltagarna och konfidentialitet av empirin och deltagarna.  

Vi informerade respondenterna via mejl för intervjuerna. Mejlen innehöll information om 

studien och studiens syfte samt vår forskning. Mejlen innehöll även information om hur 

intervjuerna skulle genomföras samt hur lång tid intervjuerna planerades att ta och 

information om att respondenterna och verksamheten skulle anonymiseras. Slutligen bad vi 

respondenterna besvara mejlet, om de ville delta, med ett skriftligt samtycke (ibid., s. 26) 

och en tid när de kunde delta.  

Gällande observationerna informerade vi förskollärarna via mejl med ett bifogat 

informationsbrev (se bilaga 1) som de kunde delge vårdnadshavare på respektive förskola 

som skulle observeras. Informationsbrevet innehöll information om vår studie, studiens 

syfte, vilka som skulle kunna delta och att observationerna skulle ske vid några tillfällen 

under en vecka. Samtycket från barnen gjordes på plats med frågan om de ville vara med i 

observationen.  Deltagarna kom från partnerförskolor till Uppsala universitet. En fördel med 
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att välja partnerförskola var att vi inte behövde inhämta något medgivande, för att få 

genomföra denna studie, av vårdnadshavarna. Detta beror på att vårdnadshavarna redan har 

givit ett skriftligt samtycke åt att studenter ska få genomföra olika studier.   

Innan studien påbörjades fick alla deltagare veta att det är frivilligt att delta och att de får 

dra sig ur studien när som helst. Man behövde vara uppmärksam på om barnen, med sitt 

kroppsspråk, visade att de inte vill vara med. Om barnen valde att inte delta så ströks de från 

studien. Detta innebar att dessa videoklipp skulle uteslutas från videoobservationen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 80-81 och 91-92). 

Under bearbetningen fingerades alla namn från empirin av etiska skäl. 

Videoinspelningarna och intervjuerna kommer endast forskaren att se och lyssna på och när 

all empiri är bearbetad raderas inspelningarna. Ljudfilerna och videofilmerna sparades på 

lösenordskyddade enheter och allt raderades efter studiens avslut. Respondenternas och 

deltagarnas namn har fingerats med fiktiva namn i studien, och de informerades om 

konfidentialitet och att empirin inte skulle spridas vidare (Pramling, 2020, s. 26–27 och 40).  

Diskussion av metod 

Det finns olika slags kriterier för hur pass bra en kvalitativ undersökning är enligt Bryman 

och Nillson (2018, s. 75). Ett kriterium är trovärdighet, det vill säga hur trovärdiga resultaten 

är, vilket även benämns som validitet. Validitet handlar om en metod undersöker vad 

metoden påstår sig att undersöka. Ett annat kriterium är pålitlighet, det vill ifall säga man får 

likadana resultat från delstudierna vid olika undersökningstillfällen (ibid.). Pålitlighet 

benämns även som reliabilitet. Pålitligheten kontrollerar även om studiens resultat motsvarar 

den verklighet som undersökts (Kvale, Brinkmann och Torhell, 2009, s. 263). Ett tredje 

kriterium är möjligheten att stryka och konfirmera, det vill säga att forskaren inte har lagt 

några personliga värderingar eller att de inte har påverkat undersökningen på något sätt 

(Bryman och Nillson, 2018, s. 75). 

Kvale, Brinkmann och Torhell (2009, s. 200) anser att reliabiliteten sällan nämns när det 

kommer till själva omvandlandet av ljud- och videoinspelningar till skriven text. Enligt 

Pramling (2020, s. 30-31) bör forskaren däremot vara konsekvent med hur bild- och 

ljudfilerna omarbetas till nya nedskrivna återgivanden under transkriberingen. Med det 

menas att det alltid kommer att finnas ett visst tolkningsutrymme av den empiri som 

bearbetas. Detta medför att forskaren bör ifrågasätta hur transkriberingen ska genomföras. 

En viktig del under arbetets gång var därför att tolka ljud- och videoinspelningarna på ett så 

pålitligt sätt som möjligt i våra transkriberingar. I transkriberingen av videoobservationerna 

återgavs både verbal och icke-verbal kommunikation vilket kan sägas öka trovärdigheten, 

och därmed pålitligheten. Detta speglar en mer verklighetstrogen bild av 

observationstillfällena. I transkriberingen av ljudfilerna fanns fördelen att kunna lyssna på 

det respondenterna ordagrant sa flera gånger om. Detta gjorde att transkriberingarna kan 

anses representera respondenternas svar på ett pålitligt sätt. Något som höjer både 

reliabiliteten och validiteten är att respondenternas svar i intervjuerna även jämfördes med 

videoobservationerna (se jämförelse av delstudierna).  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys för de båda delstudierna. I den första delstudien, 

som genomfördes av Natasha, introduceras huvudteman från den tematiska analysen med 

intervjusvaren från respondenterna. Tematiska analysen redogör för de underteman som dök 

upp under huvudteman med citat från respondenterna används som belägg för underteman. 

Analysen avslutas med koppling till de specialpedagogiska perspektiven. Den andra 

delstudien, som genomfördes av Olivia, är indelad i tre huvuddelar där varje del 

representerar ett observationsschema som innehåller några allmänna iakttagelser. Varje 

iakttagelse följs upp med exempel, excerpter ur transkriptioner och en kort analys. Analysen 

avslutas med koppling till de specialpedagogiska perspektiven. Avsnittet avslutas med en 

jämförelse av delstudierna.  

Delstudie 1 

Sammanfattning av huvudteman i intervjusvar  

Denna del presenterar de resultat som kan synliggöras utifrån de tre första 

forskningsfrågorna. Resultatdelen kommer att presentera inledningen i huvudteman och en 

sammanfattning av respondenternas intervjusvar. Intervjufrågorna är indelade i tre olika 

teman (se bilaga 2) eftersom de var tydligt avgränsade och uppbyggda kring ett starkt 

centralbegrepp. Dessa teman är huvudteman. Egenskaperna hos eller vad som kännetecknar 

varje tema presenteras i en sammanfattade tabell (Tabell 1). Enligt Braun & Clarke (2021, 

s. 130) är en tabell ett användbart sätt för att förhandsgranska resultatet genom att presentera 

varje tema tillsammans med en kort sammanfattning av det centrala organiseringskoncept 

och dess omfattning. Varför teman definieras är för att ge en kortfattad beskrivning av temat, 

inklusive dess centrala begrepp, dess olika aspekter, vad som inkluderas (och kanske 

utesluts) och hur det relaterar till andra teman (ibid., s. 296). 

 

Tabell 1. Huvudteman i intervjustudien 

Huvudteman Egenskaper/betydelse 

Barn i behov av särskilt stöd De barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 

och stimulans än andra få det stöd de behöver. Stödet ska 

utformas efter barnens egna behov och förutsättningar så 

att de utvecklas så långt som möjligt. 

Tamburen som lärmiljö Med tamburen som lärmiljö avses hela den miljö och de 

sammanhang i förskolan som barn befinner sig i för att 

utvecklas och lära sig. 

Hinder/begräsningar i 

tamburen  

Motstånd som gör att tamburen inte kan användas som 

en lärmiljö och där pedagoger begränsas i sin planerings 

för att använda tamburen som en del av förskolans 

lärmiljöer.  

  

Braun & Clarke (2021, s. 274) tydliggör vikten av att teman är sammanhängande och 

meningsfulla. Därför bör temanamnen förmedla ”abstraktet” i temat. Motiveringen till varför 
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Natasha valde att namnge huvudtema 1 ”barn i behov av särskilt stöd” är för att det 

sammanfattar vilka barn studien gäller. Barn i behov av särskilt stöd är ett samlingsnamn för 

barn som har olika speciella behov och förutsättningar och behöver ytterligare olika typer av 

särskilt stöd.  

Motiveringen till varför Natasha valde att namnge huvudtema 2, ”tamburen som 

lärmiljö”, är för att tamburen är den miljö som undersöks i denna studie. Varför tamburen 

definieras som en lärmiljö är för att se ifall tamburen kan användas som en lärmiljö som 

övriga lärmiljöer på förskolan. Motiveringen till varför hon valde att namnge huvudtema 3 

”hinder/begräsningar i tamburen” är för att ha ett huvudtema som samlar ihop alla hinder 

och begränsningar som förekommer i tamburen och hur dessa hinder och begräsningar i 

tamburen påverkar barns utveckling och lärande samt hur dessa hinder och begräsningar 

undanröjs av förskollärarna.  

Resultatet av intervjusvaren beskrivs i kortfattade drag baserat på hur respondenterna har 

besvarar intervjufrågorna (se bilaga 2). På frågor inom ramen för huvudtema ett, barn i behov 

av särskilt stöd, svarade respondenterna att barn i behov av särskilt stöd är barn som har 

olika behov av stöd i olika sammanhang. Dessa barn behöver extra tid och anpassningar av 

rutiner för att klara av dagen på förskolan. Respondenterna menar att alla barn är olika, därav 

barnens behov av särskilt stöd. Vissa barn behöver stöd i sociala sammanhang, behöver stöd 

i sin kommunikation och språk. Barn som har olika typer av diagnoser har dessutom ett 

behov av särskilt stöd, till exempel en resurs. Respondenterna uttryckte att behandla alla lika 

betyder att behandla alla olika för att kunna nå alla barn utifrån deras förutsättningar. 

Respondenterna tog även upp att uppdraget är stort. Det uppdraget innebär är att alla barn 

ska ges förutsättningar för att kunna vara en del av verksamheten. Vi som är förskollärare, 

menade respondenterna, bär på ansvaret för att organisera verksamheter så att de passar 

dessa barn. 

Respondenterna menar att de behöver planera aktiviteter och skapa rutiner för att dessa 

barn ska utvecklas på bästa sätt. I uppdraget ingår att man som förskollärare ska upptäcka 

vilka behov det handlar om, upptäcka var svårigheter förekommer och åtgärda dem. 

Respondenterna svarade också att det finns en samsyn i arbetslaget och att det är en ständig 

öppen kommunikation om vilka som behöver hjälp i olika situationer, vilka åtgärder som 

krävs, samt vilka anpassningar som måste läggas till för att barnen i behov av särskilt stöd 

ska kunna delta och vara inkluderande i verksamheten. När det kommer till handlingsplaner 

menar respondenterna att det förekommer skriftliga handlingsplaner när det är barn som har 

diagnoser. I andra sammanhang förekommer det mer muntliga överenskommelser när det är 

barn med andra behov av särskilt stöd.  

På frågor inom huvudtema 2, tamburen som lärmiljö, svarade respondenterna att de 

resonerar om tamburen som lärmiljö precis som andra miljöer i förskoleverksamheten. I 

tamburen är det en miljö där man tränar på självständighet och på/avklädning. 

Respondenterna har erfarenhet av att barnen behöver mer stöttning vid påklädningen än vid 

avklädningen som brukar gå fortare. Respondenterna talar om att det sker mycket 

språkträning, det blir samtal om teknik, fysik och väder. För att tamburen ska kunna 

användas som lärmiljö är det, enligt respondenterna, viktigt att man organiserar miljön och 

tar till sig de spontana undervisningstillfällena för att utveckla barns lärande. 

Respondenterna menar att tamburen är en stressig och hög ljudmiljö, vilket gör att tamburen 



  

23 

 

ofta blir en övergång till andra aktiviteter snarare än att planerade aktiviteter sker i tamburen. 

Respondenterna tog även upp att det finns massor av möjligheter att lära sig olika saker där. 

Barnen kan absolut utveckla sociala relationer och färdigheter, utveckla praktiska 

färdigheter, till exempel klä av sig och på sig, samt utveckla språkliga och kommunikativa 

färdigheter.  

Respondenterna menar att detta sker när vi ger barnen rätt förutsättningar och möjlighet 

att lyssna på varandra. Organiserar och planerar vi som förskollärare finns det goda 

förutsättningar att barnen utvecklar sådana färdigheter. Förskollärarens förhållningssätt har 

stor betydelse här. Det är viktigt att man är en närvarande pedagog och medveten om att 

använda sig av begrepp i rätt sammanhang när man talar med barnen. Respondenterna 

svarade också att de försökte göra tamburen inkluderande i den mån det går. Respondenterna 

försöker lyssna på vad barnen säger och komma på frågor som väcker tankar hos barnen. 

Respondenterna menar att de försöker möta barnen på deras nivå. Respondenterna tar upp 

att de använder sig mycket av bildstöd och ibland tecken som stöd. De barn som behöver 

bildstöd får bilderna uppsatta på sina hyllplatser och respondenterna ser till att allt finns i 

barnens nivå på tamburen.  

I huvudtema 3, hinder/begränsningar i tamburen, svarade respondenterna att själva 

fysiska miljön i tamburen är ett hinder. Tamburen är trång, högljudd och stressig. Barnens 

hyllplatser är för nära varandra och det i sig kan skapa konflikter mellan barnen. 

Respondenternas erfarenhet och kunskap säger att tamburen inte är byggd ur ett 

barnperspektiv. Det kan enkelt bli för många barn och pedagoger i tamburen.  Eftersom 

tamburen är förvaringsplats för ytterkläder och för hämtning och lämning av barn utvecklas 

inte tamburen mer än så. Respondenterna menar att det är lätt att glömma att ta med tamburen 

i planeringen för undervisning.  

Respondenterna tog även upp olika åtgärder för att undanröja de hinder som uppstår i 

tamburen. En åtgärd som alla respondenter tog upp var att ha några barn, cirka 4-7 stycken, 

i tamburen i taget, för att minska på antalet individer så att det inte blir för trångt. En annan 

åtgärd som respondenterna tog upp var att de såg till att de barn som är i behov av särskilt 

stöd får klä på eller av sig före eller efter de andra barnen för att barnen i behov av särskilt 

stöd ska ha en möjlighet att i sin egen takt göra det de behöver i tamburen. Respondenterna 

tog upp att de tar en runda när tamburen är tom och organiserar i tamburen. De ställer upp 

skor och hänger upp kläder på sin plats, saker som underlättar för barnen vid till exempel 

på- och avklädning. Avslutningsvis hade respondenterna inget mer att tillägga.  

Tematisk analys  

Denna del redogör för vilka underteman som dök upp inom intervjuns huvudteman. Citat 

från förskollärarna kommer att användas som belägg för att underteman finns, och hur 

förskollärarna formulerade sig ordagrant. Analysen kommer att avslutas med vilka eller 

vilket perspektiv förskollärarna gett uttryck för i sina intervjusvar.   

Underteman innebär (Braun och Clarke, 2021, s. 85) att de delar ett nyckel koncept med 

ett huvudtema som de är en del av. Underteman kan hjälpa till att rama in och beskriva 

huvudteman på det mest värdefulla sätt. Braun och Clarke (ibid., s. 86) menar att det är 

viktigt att man inte har flera lager av temanivå, det innebär inte att det blir en bättre analys, 
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det kan faktiskt orsaka en tunnare och mer underutvecklad analys. Därav bör man använda 

underteman med eftertanke snarare än som en självklarhet. Efter den tematiska analysen fick 

Natasha fram ett flertal underteman till huvudteman (se bilaga 7).   

I huvudtema barn i behov av särskilt stöd kom tre olika underteman fram. Det första 

undertemat är behovet av särskilt stöd. Förskollärarna är anonymiserade, namnen är ersatta 

med F och varje nummer visar vilken förskollärare som säger vad. Det förskollärarna säger 

kring behovet av särskilt stöd (U1 behovet av särskilt stöd) är: 

… Det finns en kategori som faktisk behöver en extra tid eller en extra resurs. 

Bredden är ganska stor tycker jag. Många barn behöver hjälp inom nått område men 

just i dom här större områden till exempel sociala problem, språk problem eller de som 

har diagnoser… (F1) 

… Ja men att barn behöver extra tid… Att ett barn är i behov av särskilt stöd innebär att 

man måste organisera på ett sätt som fungerar för barnet. (F2) 

 

… Jag tycker att alla barn är i behov av särskilt stöd… . Jag utgår nästan ifrån att alla 

barn är olika, därför behöver alla barn särskilt stöd. Men sen är det vissa barn som 

behöver särskilt stöd i flera områden än vad andra barn behöver… Man får fundera på 

varför pusselbitarna inte funkar, hur ska vi göra det här och hur man vänder 

förutsättningar för att det ska funka. Att behandla alla lika betyder behandla alla olika 

för att kunna nå alla barn utifrån deras förutsättningar… (F3) 

 

Ja, det innebär det är barn om behöver extra stöd, som behöver anpassningar i olika 

rutiner. Vi behöver ha lite extra koll och veta vart barnet befinner sig. … Alla barn 

behöver stöd på något sätt. (F4)   

Generellt ser man att förskollärarna menar att alla barn är i behov av särskilt stöd men att 

det finns olika typer av barns olika behov och särskilt stöd (F1, F2 och F3). Det är tydligen 

viktiga aspekter att betrakta. Det ligger väldigt mycket ansvar på pedagogerna på förskolan 

för att hålla koll på barnen som är i behov av särskilt stöd och veta var barnen befinner sig i 

sin utveckling för att vidare stötta dem (F4). Man ser att även att det finns en tanke kring att 

alla barn ska få en likvärdig utbildning behövs andra barn få mera stöd än andra på grund av 

deras särskilda behov och förutsättningar.  

Det andra undertemat är förskollärarens uppdrag. Det förskollärarna säger kring 

förskollärarens uppdrag (U2 förskollärarens uppdrag) är:  

De barnen har rätt till att få samma hjälp som de är i behov av, oavsett om problemet 

är stort eller litet. Alla barn har rätt till att få stöttning i mitt uppdrag… Se till att 

vårdnadshavarna tar en del av arbetet och får information om vad som sker och 

annat…(F1)  

Mitt uppdrag är stort, att se till att de barnen får det extra stöd som de är i behov av… 

Som förskollärare på avdelningen så måste man dels prata igenom vilka uppdrag, hur 

vi ska fördela arbetet , dels med föräldrar, resursteam och med rektor, se till att man gör 

det så bra som möjligt… Uppdraget beror lite på beroende på vad vårdnadshavarna 

säger och hur de uppfattar situationen... (F2)  

Det är det viktigt uppdrag. Det uppdraget har med att göra är att alla barn ska ges 

förutsättningar för att kunna ta en del av verksamheten. Vilket gör att jag behöver ge 
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särskilt stöd till de barn som behöver det för att de ska kunna delta och ta till sig 

verksamheten. Jag som förskollärare har ansvarat till att organisera det… (F3)   

Jag tolkar det så att jag ska upptäcka vilka behov det handlar om. Se till att kartlägga 

behoven. Se till att skriva ner situationer där svårigheterna förekommer och behöver 

stöd och visa upp barnets styrkor. Det är en del av mitt uppdrag… En till sak i mitt 

uppdrag är att informera vårdnadshavarna…(F4) 

Det framgår att förskollärarens uppdrag är stort. Det finns flera delar som förskollärarna 

behöver tänka på och göra för att behålla kvaliteten i sitt uppdrag. När det kommer till deras 

uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd handlar det om att förskollärarna ska upplysa 

dessa barns starka sidor och ge dem förutsättningar för att kunna ta del av verksamheten (F1 

och F3). Dels ska förskollärarna se till att arbetslaget leds och att arbetsuppgifterna fördelas 

jämlikt (F2). Det är viktigt för alla förskollärare att delge information och få samtycke från 

vårdnadshavarna. Att vårdnadshavarna är en del av processen avgör hur förskollärarna går 

vidare med sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd (F4).  

Den tredje undertemat är samsyn i arbetslaget. Det förskollärarna säger kring  

samsyn i arbetslaget (U3 samsyn i arbetslaget) är: 

… Vi pratar hela tiden om vilka som behöver hjälp i olika situationer, en del i 

hallen…. Vi har jämt muntliga diskussioner om detta…. (F1) 

Inte alltid…. Vi har försökt tänka på alla delar av dagen och hur vi ska hantera olika 

rutiner och situationer… (F2) 

Ja, det tycker jag att vi har. Vi pratar hela tiden. Hur vi ska göra när vi ska in i hallen 

efter att varit ute, hur man gör när det blir många barn samtidigt i hallen och hur vi 

pedagoger ska kunna vara fysiskt närvarande i hallen när det är trångt…. (F3) 

Vi pratar ihop om vilka behov barnen har i tamburen. Vi har pratat om hur mycket stöd 

och hjälp barnen ska få och vill ha… Sen har vi märkt att barnen beter sig olika beroende 

på vilken eller vilka pedagoger som är i hallen just då. Vissa barn vet att finns det dära 

pedagogen får jag hjälp med påklädningen fast jag inte behöver det och andra vet att går 

man till den dära pedagogen får man muntliga uppmaningar och stöd än hjälp. Vi tar 

upp mycket under våra arbetslags reflektionstider om vi ser behov och specifika 

situationer som barnen behöver extra stöd i. (F4) 

Det är tydligt att alla förskollärarna har kontinuerliga dialoger med sitt arbetslag gällande 

tamburen och barnen som är i behov av särskilt stöd (F1 och F3). I vissa fall sker inte samsyn 

men det kan bero på flera olika saker (F2). Inte bara att det sker dialoger i och utanför 

tamburen man ser till att använda sina arbetslags reflektionstider för att ytterligare diskutera 

om tamburen och barn i behov av särskilt stöd (F4).  

I huvudtema tamburen som lärmiljö kom Natasha fram till tre olika underteman. Det 

första undertemat är lärandet i tamburen. Det förskollärarna säger kring lärandet i tamburen  

(U1 lärandet i tamburen).är:  

Det är en miljö där det är viktigt att träna påklädning… Att känna att man kan klara 

sig själv. Det blir mycket språkträning. Sen kan det komma att man pratar som hur en 

dragkedja kan fungera, lite teknik blir det. Men vad barnen kan lära sig i hallen kan bero 

på dagens aktiviteter. Vissa dagar är det jättelugnt och vi kan ha massor av diskussioner 

men annars går det rätt fort in och ut. (F1) 
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Ja, det går absolut att lära sig saker i hallen, man kan lära sig saker överallt. Och sen 

när det handlar om barn i behov av särskilt stöd i hallen med andra barn så är det viktigt 

att man har på sig tillfällen där man kan lyckas, till exempel att man organiserar så att 

barnet kan gå först eller sist ut/in i hallen tillsammans med andra barn som ger trygghet 

till varandra. Barnen får se varandra på sina egna nivåer… (F2) 

Det är bra lärmiljö. Men det beror på hur vi organiserar. Man måste ta vara på dom 

tillfällena som spontana undervisningar som finns. Det blir både en diskussion kring 

kläder, väder. Det blir diskussion om begrepp, hur man drar på eller drar över. Det finns 

många konkreta saker som barnen kan lära sig i hallen… (F3) 

Vi tränar mycket på självständighet, att barnen ska själva kunna till exempel ta på sig 

kläder. Det är en miljö där man kan lära sig mycket. Bara på och avklädningen är 

mycket. Lära sig hantera knappar och dragkedjor. Det sker mycket lärande. Det 

förekommer många spontana undervisningsmoment, mycket begreppsträning, till 

exempel matematiska begrepp, ordning, prepositioner osv…. (F4) 

Förskollärarna resonerar kring olika exempel och säger att det sker lärande i olika former i 

tamburen. Tamburen är en miljö där barnen kan träna självständighet i olika former, främst 

av på- och av klädningen. Samtidigt sker det språkträning av begrepp och i vilken ordning 

man klär på sig  (F1 och F4). Andra gånger handlar det om att skapa förutsättningar så att 

barnen i behov av särskilt stöd känner sig lyckade och lyckas i det de gör (F2 och F3).  

Det andra undertemat är utvecklandet av olika färdigheter. Det förskollärarna säger kring 

utvecklandet av olika färdigheter (U2 utvecklandet av olika färdigheter) är: 

…språkliga och praktiska, absolut. De sociala kan det också vara, en del fokuserar 

sig på att klä på och av sig, medans en del ibland pratar. (F1) 

Ja, när vi ger barnen rätt förutsättningar och möjlighet att lyssna på varandra. 

Organiserar och planerar vi det så finns det goda förutsättningar till att barnen utvecklar 

att sådana förmågor och färdigheter… (F2) 

Ja, absolut. Men det kräver att det finns medvetna pedagoger. Det går inte att säga 

”ta den där”, ”häng den där” utan att man pratar utvecklande och tydligt, till exempel 

”häng jackan på din krok på din plats”… (F3) 

Som i precis i alla andra rum, ja. Om de får rätt stöd och förutsättningar i deras nivå. 

(F4) 

Alla förskollärarna håller med om att det går att utveckla olika färdigheter i tamburen, 

specifikt språkliga och sociala färdigheter. Detta beror dock på ifall det finns medvetna 

pedagoger som vet hur man skapar förutsättningar och sammanhang för att barnen ska kunna 

utveckla färdigheter och lära sig hur dessa färdigheter används kontinuerligt. Tamburen kan 

användas som en lärmiljö som andra lärmiljöer i förskolan (F1. F2, F3 och F4).   

Det tredje undertemat är användningen av andra typer av stöd i tamburen. Det 

förskollärarna säger kring användningen av andra typer av stöd i tamburen  (U3 

användningen av andra typer av stöd i tamburen) är: 

… Vi har bilder på vad barnen ska klä på sig, som vi försöker byta ut beroende på 

väder och sen har vi lagt bilderna i den ordningen som man bör ta på sig. Vi har barn 

som verkligen tittar på bilderna och tänker hur kläderna ska på praktisk. (F1) 
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Ja, vi använder oss av bildstöd, ibland tecken som stöd. Vi har diskuterat till exempel 

när det var ett barn som var i behov av språkstöd, där vi använde oss av bilder för att 

stötta barnen till att utveckla talet. Vi pedagoger speglar oss själva när vi till exempel 

tar på oss ytterkläderna. Ja, specialpedagogik gynnar alla barn, det användningen av 

andra typer av stöd i tamburen är en dimension av allting, Det är ett uttryckssätt som 

gör det ännu tydligare. (F2) 

Till viss del använder jag bildstöd och tecken som stöd. Vi har ett barn som använder 

sig av bildstöd och andra barn brukar också ibland titta på det bildstöd. Men indirekt 

inget vi använder medvetet, för att det fungerar i hallen utan sådant stöd för de allra 

flesta. (F3) 

Det finns bildstöd i en av två hallarna. Bildstödet handlar om i vilken ordning man 

ska sätta på sig. Inte så mycket mer. Allt beror på barnens behov. Jag ser till att allt finns 

i barnens nivå. (F4) 

Det finns olika former av stöd som används i verksamheterna enligt förskollärarna. De två 

som används mest är bildstöd och tecken som stöd. Dock är det tydligt att stöden inte 

används mer än där behovet finns (F4). Bildstöd används för de barn som är i behov av det 

men dock verkar det som att olika former av stöd inte används mera än det kanske skulle 

behövas (F1, F2 och F3).  

I huvudtema hinder/begränsningar i tamburen kom Natasha fram till två olika 

underteman. Det första undertemat är den trånga miljön. Det förskollärarna säger kring den 

trånga miljön (U1 den trånga miljön) är:  

…dels för att det är ju väldigt trångt. Med de äldsta blir det bara ett moment att klara av 

och klä på och av sig. Det blir inte mer än så. Tiden och antalet barn i hallen är hinder och 

begränsningar i sig. (F1) 

Den fysiska miljön är ett hinder, hallen är trångt, vilket är en begränsning i sig. Ytan för 

varje barns saker är liten. Så utformningen av hallen påverkar möjligheterna och begräsningar. 

Det går inte att vara många pedagoger och barn samtidigt… (F2) 

Utrymmet och plast i hallen. Det är för trångt och för många barn för det utrymme. Hallen 

är inte byggt ur ett barnperspektiv vilket begränsar oss att röra oss mera fritt i hallen. Ibland 

hur vi än gör är det fortfarande för många barn som i hallen på samma gång… (F3) 

Det som kan vara bra kan vara dåligt för andra. Det kan bli lätt trångt i tamburen ifall alla barn 

på engång kommer och vill klä på sig. Alla hyllor är bredvid varandra, vilket kan göra det 
trångt för barnen att komma fram när ett annat barn står bredvid och ska själv göra sitt. Det 

kan bli högljudd… (F4) 

Det finns ett flertal hinder/begräsningar som förskollärarna upplever förekommer i 

tamburen. Något som alla förskollärarna tar upp är att tamburen upplevs som trång. Man kan 

heller inte ha hur många barn som helst. Då blir bara det stökigt och det tar tid som kanske 

inte finns. På grund av att tamburen är trång blir det stressigt att hinna med det man ska och 

ljudnivån går lättare upp, något som bidrar till den stressiga miljön i tamburen (F1 och F1). 

Tamburen är inte uppbyggd ur ett barnperspektiv enligt en av förskollärarna (rad F3). 

Hyllplatserna är för smala och barnen samt pedagogerna har inte utrymmet att använda 

tamburen på det sätt som vore optimalt (F4).  
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Det andra undertemat är åtgärder för att undanröja hindarna. Det förskollärarna säger 

kring åtgärder för att undanröja hindarna (U2 åtgärder för att undanröja hindarna) är:  

Genom att ha mindre barn i hallen åt gången. Ja, en övergång för de äldsta. När man 

har de yngre barnen blir tamburen en del av deras lärande, hallen är en del av rutinen 

och en plats för lärande och utveckling. (F1) 

Tamburen är en övergång, så det blir inte mycket mera där. Det vi gör för att ta bort 

alla hindren är att ha mindre barn i hallen. Vi går ut i grupper och ser att plocka upp 

efter oss så att det städat. (F2) 

Släppa in färre barn i taget och att inte släppa in barn som har platser bredvid 

varandra. Se till att ”preppa” kläderna på deras hyllor så att barnen har lättare tillgång 

och kan lättare ta sina byxor. Se till att hjälpa till genom att organisera hallen, ställa upp 

skor och städa lite för att hallen ska ha mera utrymme för att röra sig i. Se till att barnen 

når sina saker på hyllorna, underlätta för barnen så gott som möjligt helt enkelt. (F3) 

Se till att en grupp i taget är i hallen,  kanske 5-7 stycken. En till åtgärd är att se till barn 

som behöver mera stöd i tamburen inte hamnar i mitten av alla andra, genom att ha 

barnets saker från sin hylla och låter barnet klä på sig eller klä av sig sina ytterkläder en 

bit bort från ”röran”. Vi har ibland gjort att barn i behov av särskilt stöd får klä på eller 

av sig innan andra eller efter andra, för att de barnen ska ha en möjlighet att i sin takt 

göra det de behöver göra i hallen i lugn och ro. (F4) 

Det är tydligt att en av åtgärderna som förskollärarna använder sig av är att minska antalet 

barn som är i tamburen åt gången. Det antal som fungerar är upp till 5-7 barn i taget, helst 

barn som inte har hyllorna nära varandra (rad 30). Förskollärarna F1 och F2 håller med om 

att tamburen är en övergång till andra aktiviteter. Förskollärarna F2, F3 och F4 tar upp att 

ha städning som rutin, att man plockar undan efter sig, båda barn och pedagoger. Det är 

också bra om man tar en runda efter det att alla har gått in eller ut till vidare aktiviteter och 

kontrollerar så att kläderna hänger rätt och på rätt krok och att de inte är ut och in för att 

underlätta för barnen så mycket som möjligt.  

Analys av specialpedagogiska perspektiv  

Utifrån intervjusvaren från förskollärarna görs ett antagande att de själva utgår från ett 

relationellt perspektiv (SPSM, 2019). Fokuset ligger på relationer, kommunikationer, 

inkludering och interaktioner. I ett relationellt perspektiv är det tydligt att man vill förstå 

varför och hur barnen hamnar i svårigheter samt vad som orsakar dessa svårigheter. 

Pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt och lärmiljöer är centrala delar i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd, detta bekräftas av förskollärarna när de beskriver sitt uppdrag 

gällande barn i behov av särskilt stöd (se citaten under undertemat förskollärarens uppdrag).  

Utgår man från det relationella perspektivet är man intresserad av hur förskolemiljön möter 

barnens individuella behov av särskilt stöd, vilket är tydligt i förskollärarnas svar (se citaten 

under undertemat behovet av särskilt stöd). Arbetslaget har ansvar för att gemensamt utreda 

och ta fram hållbara, pedagogiska lösningar och insatser (ibid.).  

Förskollärarna är kritiska till varför tamburen är trång och en del av det är att tamburen 

inte är skapad och byggd ur ett barnperspektiv. Detta kopplas till det kritiska perspektivet 

(Nilhom, 2020, s. 51). Tamburen verkar inte vara en miljö som är genomtänkt, därav några 
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hinder och begräsningar som förskollärarna möter. Detta utgås från att kritiken riktas mot 

individer utanför förskoleverksamheten (se citat under undertemat den trånga miljön från 

F3). Detta innebär att tamburen i sig kan vara ett dilemma. Hur ska förskollärarna forma 

tamburen på bästa sätt? I utbildningen ska man ge barnen samma erfarenheter och kunskaper 

men anpassa undervisningen efter barnens individuella förutsättningar, vilket blir ett 

dilemma i sig. Hur ska förskollärarna då ha med tamburen i den planerade verksamheten och 

främja alla barns utveckling och lärande?  

Inget från den tematiska analysen tyder på att förskollärarna har ett kategoriskt perspektiv 

(SPSM, 2019) bakom sig. De kategoriserar inte barn i behov av särskilt stöd utan att barn i 

behov av särskilt stöd är som andra barn på förskolan och har rätt till samma utveckling, 

lärande och förutsättningar som alla andra. Barn i behov av särskilt stöd är en del av den 

vanliga verksamheten. Den grundläggande idén i det kompensatoriska synsättet är att man 

ska kompensera barnen för deras problem/svårigheter (Nilholm, 2020, s. 31). Detta kan 

kopplas till när förskollärarna talar om att anpassa tamburen och aktiviteterna. Dock ser inte 

förskollärarna barnen i behov av särskilt stöd som problembarn eller att svårigheten ligger 

hos dessa barn, utan att det är miljön som är svårigheten och förskoleverksamheten ska 

anpassas efter dessa barn.  

Sammanfattningsvis innebär detta att alla förskollärare mer eller mindre utgår från det 

relationella perspektivet. Det finns en blandning av de specialpedagogiska perspektiven, där 

det kategoriska perspektivet och dilemmaperspektivet, i mindre drag förekommer i vissa 

sammanhang.  

Delstudie 2 

Resultat och analys 

Denna del presenterar de resultat som kan synliggöras utifrån de två sista forskningsfrågorna. 

Resultatet och analysen är indelade i tre huvuddelar där varje del representerar ett 

observationsschema med ett visst fokus. Det första observationsschemat (se bilaga 3) 

illustrerar några utvalda sociala, kommunikativa och språkliga aspekter som kunde ses i 

tamburen. Det andra observationsschemat (se bilaga 4) illustrerar några utvalda motoriska 

aspekter som kan ses i tamburen. Det tredje och sista observationsschemat (se bilaga 5) 

illustrerar hur miljön är utformad för att möjliggöra alternativt begränsa olika lärtillfällen i 

tamburen. Varje observationsschema innehåller (som beskrivet i metodavsnittet) tre till fyra 

allmänna iakttagelser från observationsfilmerna. De allmänna iakttagelserna följs upp med 

ett till två exempel, vilka i de flesta fall, också stödjs av med en eller två transkriptioner av 

sekvenser ur observationsfilmerna, och avslutas med en kort analys.  

I observationsfilmerna inträffade inga incidenter som visade att vissa barn var i behov av 

särskilt stöd. Något som man däremot kunde se var att många barn i förskolan är i behov av 

någon form av hjälp eller stöttning i tamburen. Denna hjälp eller stöttning är oftast 

sammankopplad med barnens motoriska kunskaper och erfarenheter av de olika 

påklädningsmomenten. Några av de svårigheter som barnen möttes av handlade till exempel 

om att kunna dra upp en dragkedja eller knäppa en knapp. 
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Sociala, kommunikativa och språkliga aspekter 

Min första allmänna iakttagelse, utifrån observationsschema 1 (se bilaga 3), är att barnens 

handlings- och talutrymme förändras beroende på vilken pedagog som befinner sig i 

tamburen. För att synliggöra detta jämförs två observationstillfällen som handlar om hur ett 

av barnen, Tilde, förändras i sitt sätt att delta i tamburen när barnskötarna Karin och Yasmin 

är närvarande, jämfört med när förskolläraren Lena är närvarande. Detta kan ses i följande 

analys, där två olika excerpter från observationstillfällena har jämförts, dels Excerpt 1, dels 

Excerpt 6.  

 

Excerpt 1. 

1 Tilde ((studsar)) dut dut dut ((studsar igen)) dut dut dut 

2 Ebba da ba ba ba ba:::: ba bo: bo: bo bo:: bo::::: 

3 Tilde ((formar munnen som en pussmun, rör sina höfter från sida till sida och viftar 

händerna i takt med höfterna samtidigt som hon rör sig fram till sin hylla)) 

4 Tilde ((när hon passerar Ebba på väg till hyllan så tittar hon på henne med sin 

pussmun sedan tittar hon åt sidorna i takt med höfterna)) 

5 Tilde ((sista biten fram till hyllan tar hon några hoppsasteg)) 

6 Tilde ((hon tittar på sina kläder)) 

7 Tilde ((tar fram overallen och kastar ut den på golvet framför henne)) 

8 Tilde ((hon tittar på någonting som hon hittar på sin hylla)) 

9 KARIN nej ta den som är på golvet 

10 Tilde ((sträcker sig ned efter fleecetröjan på golvet och tar upp den)) 

11 Tilde ((får syn på någon i dörröppningen och ler stort med hela ansiktet)) 

12 Tilde ((håller upp fleecetröjan för att ta på sig den samtidigt som hon formar munnen 

till ett o och tittar på barnskötaren Yasmin som sitter på stolen i tamburen)) 

13 Tilde ((inser att ärmarna är ut och in så hon sänker tröjan för att vända ärmarna åt 

rätt håll)) 

14 Tilde ((tittar mot den yttre delen av tamburen där bland annat Fabian är)) Fabian ha 

har du kastat spindelen ut? 

15 Fabian nej han råkade hoppa dit i hallen (Fabian syns ej i bild) 

16 Tilde ((stannar upp med fleecetröjan, tittar och lyssnar på Fabian och går sedan dit 

medan hon fortsätter att ta på sig fleecetröjan)) 

 

Under det ena observationstillfället (Excerpt 1) med barnskötarna Karin och Yasmin tar 

Tilde mer plats i tamburen då hon studsar, dansar och gör hoppsasteg fram till sin hylla. 

Tilde är också mer social då hon först gör olika läten när hon studsar in i tamburen (rad 1) 

vilket Ebba, ett annat närvarande barn, ger respons på genom att svara med egna läten (rad 

2). Sedan startar Tilde också en konversation med Fabian när hon ställer frågan om spindeln 

(rad 14) och sedan stannar upp i det hon håller på med för att lyssna på hans svar (rad 16). 

Det är också värt att tillägga att Fabian inte syns i bild vilket gör det svårt att observera vilken 

slags respons han ger till Tilde när han svarar.  

Under det andra analyserade observationstillfället (se Excerpt 6) med förskolläraren Lena 

håller sig Tilde dock mest i bakgrunden för sig själv. Förutom en gång i Excerpt 5 (se raderna 

13 till 16) när hon skojar lite med Tom. Hon säger inte så mycket utan klär på sig själv utan 

att exempelvis be om Lenas hjälp. Lena påpekar däremot att Tilde behöver byta ut sina 

gympaskor, som hon tog på sig först, mot gummistövlar och då byter Tilde skorna utan att 

säga något. 



  

31 

 

Min andra allmänna iakttagelse är att även barnens frågor om hjälp skiljer sig beroende 

på vilken pedagog som befinner sig i tamburen. För att synliggöra detta jämförs två 

observationstillfällen som handlar om hur Sagas frågor om hjälp förändras med barnskötaren 

Nadja och med extra pedagogen Eva. Detta kan ses i följande analys där två excerpter (2 och 

3) från observationstillfällena har jämförts.  

 

Excerpt 2. 

1 Saga ((har tagit på sig sin fleecetröja och tittar ned på dragkedjan som hon provar 

att dra upp ett par gånger)) 

2 NADJA ((sitter på knä på golvet vid ingången och pratar med Ella och Julia)) 

3 Saga ((går till Nadja)) Nadja kan du hjälpa mig? ((provar att dra upp dragkedjan 

igen))  

4 NADJA ((lägger Sagas hår bakom axlarna, drar ned Sagas t-shirt och drar upp 

dragkedjan på fleecetröjan)) 

5 Saga ((säger något till Ella medan hon går tillbaka till sin klädhög)) 

6 Saga ((sätter sig på golvet och drar på sig sina täckbyxor)) 

7 Saga ((pratar med Ella medan hon reser sig upp och försöker stoppa in sin jeanskjol 

i täckbyxorna)) 

8 Saga ((hon vrider och vänder på sig, drar i hängslena, tittar bak och fortsätter 

försöka dra upp dem)) 

9 Saga ((tittar på Nadja, tar två steg fram och drar ned täckbyxorna, drar ned 

jeanskjolen för att dra upp strumpbyxorna och drar upp jeanskjolen igen)) 

10 Saga ((går fram till Nadja)) kan du hjälpa mig (.) jag har ingen (   ) här ((tittar på 

Nadja och tar tag i jeanskjolen)) 

11 NADJA ska du ha den? (    ) ((pekar på kjolen)) (.) hur kan ((tar tag och drar lite 

jeanskjolen upp och ned)) gå om du har en sån där? (.) vill du ta av den och 

spara där i hyllan? ((pekar mot Sagas hylla)) sen du kan ha inne 

12 Saga ((går tillbaka till sin hylla, sparkar av sig täckbyxorna och drar av sig 

jeanskjolen)) 

 

Excerpt 3. 

1 Saga ((sitter på golvet vid sin hylla och drar på sig sina täckbyxor)) 

2 EVA ((kommer in i tamburen)) om nån behöver hjälp kan de komma till mig ((sätter 

sig på en stol)) 

3  (0.19) 

4 Saga ((reser sig upp och drar upp hängslena på axlarna)) 

5 Saga ((stoppar in tröjan, drar upp dragkedjan och försöker knäppa knappen på 

täckbyxorna)) 

6 EVA nån som behöver hjälp? 

7 Saga ((fortsätter försöka knäppa knappen minst tio gånger till medan hon tittar på 

Eva som hjälper Julia)) 

8 Saga ((tar några steg mot Eva medan hon grimaserande försöker knäppa knappen)) 

9 Saga ((tittar på Moa som står kommer ut från toaletterna sedan går hon sakta mot 

Eva, stannar upp och gör ytterligare ett försök att knäppa knappen)) 

10 Saga ((ser att Julia flyttar sig från Eva och går då hon fram till henne)) 

11 Saga ((tittar ned på byxknäppningen och upp på Eva)) 

12 EVA var det svårt med det där? 

13 Saga ((nickar)) 
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14 EVA ((knäpper knappen)) 

15 Saga ((tittar på Eva och flyttar på sina händer)) 

16 EVA ibland när man ska klä på sig då får man nästan hålla andan så här ((hon drar 

in luft för att hålla andan)) eller hur? ((hon rättar till Sagas hängslen)) så 

17 Saga ((går tillbaka till sin hylla)) 

 

Under det ena observationstillfället (Excerpt 2) ger Saga upp med påklädningsmomenten 

ganska snabbt efter att hon har provat själv (rad 1). Hon frågar istället barnskötaren Nadja 

om hjälp med minst två av påklädningsmomenten (rad 3 och 10). Under det andra 

observationstillfället (Excerpt 3) syns det att Saga är mer självständig då hon klär på sig de 

flesta plaggen själv. Eva ger ett par allmänna inbjudningar (rad 2 och 6) vilka kanske kan 

påverka Sagas benägenhet att gå fram till Eva tidigt (rad 7), eftersom dessa inbjudningar 

pekar ut att alla som kommer fram till henne är ” i behov av hjälp”. Saga testar att knäppa 

knappen på täckbyxorna minst 10 gånger innan hon går fram till Eva och visar att hon 

behöver hjälp (rad 8). Evas fråga ”var det svårt med det här?” positionerar Saga som någon 

som hade ”svårt” med något (rad 12). Saga bekräftar detta (rad 13) men samtidigt vill hon 

nog inte stämplas som någon som är ”i behov av hjälp”, för att då blir hon en som står ut i 

mängden. Hon kanske tänker att hon inte vill att de andra barnen ska se annorlunda på henne.  

Saga verkar se Evas hjälp som en sista utväg medan hon verkar se Nadjas hjälp som en tidig 

utväg när hon stöter på problem med kläderna. 

Min tredje allmänna iakttagelse är att flickorna söker mer uppmärksamhet hos 

pedagogerna än pojkarna. Det var Halloween den vecka som videoobservationerna 

genomfördes. Flera av barnen och pedagogerna har klätt ut sig och det är många diskussioner 

om vem som är utklädd till vad. Här nedan följer ett exempel om en sådan diskussion mellan 

Ella och Eva. Eva har tidigare berättat för Ella, och de andra barnen, att hon är utklädd till 

Häxan Surtant under Halloween. Ella diskuterar med Eva om att barnen behöver säga Häxan 

Surtant till henne om man behöver hjälp och inte ”Eva”. 

 

Excerpt 4. 

1 Ella man säger inte kan jag få hjälp Eva man säger kan jag få hjälp Häxan Surtant 

((tittar på EVA)) 

2 EVA ((rättar till Ellas jacka)) [så nu kan du dra upp den här] 

3 Ella [visst säger man inte kan jag få hjälp Eva] man säger kan jag få hjälp Häxan 

Surtant 

4 EVA Ja man får säga vad man vill egentligen [tittar Ella i ögonen] 

5 Ella [nickar] 

6 EVA [Eller hur bara man får hjälp] (.) här 

7 Ella ((tittar ned på sin dragkedja på jackan)) 

8 EVA nu kan du dra, jag håller här ((håller längst ned i Ellas jacka, kastar en snabb 

blick mot Jones som står bakom Ella och försöker dra upp sin dragkedja)) 

9 Ella ((tar tag i dragkedjan och drar upp den med båda händerna)) 

10 EVA R:::::::::::::::::r 

11 Ella ((tittar ned, letar efter sin mössa)) 

12 EVA och här ((håller upp mössan)) 

13 Ella ((tittar på EVA och ler stort, ögonen tindrar)) 

14 EVA ((skrattar)) 

15 Ella ((skrattar lite och tar mössan)) 
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16 Ella ((tar på sig mössan och går vidare till den yttre delen av tamburen)) 

 

I denna excerpt kan man tydligt se att Ella söker Evas uppmärksamhet med hennes 

upprepande fråga (rad 1 och 3). Ella verkar vara en nyfiken person som hellre undersöker ny 

information som hon finner intressant än att lägga sin tid på påklädningen. Eva verkar, i detta 

fall, vara ganska road av Ella då Eva kommunicerar med henne på ett lekfullt sätt (rad 8 och 

10). De skojar också med varandra (från rad 11 till 15), vilket Ella fort snappar upp med sitt 

kroppsspråk och mimik (rad 13 och 15). 

Min fjärde och sista allmänna iakttagelse är att flickorna tar mer kommunikativ plats och 

initiativ än vad pojkarna gör. Detta kan ses i följande exempel med de sex barnen Ebba, 

Sofia, Ronja, Tilde, Jakob och Tom och förskolläraren Lena. De ska iväg på utflykt och 

håller på att klä på sig, även om flickorna verkar vara minst lika intresserade av att få 

kommunicera med sina vänner.  

 

Excerpt 5. 

1 Ebba men inte näst inte på festhalloweenen då ska jag fly::::::ga:::nde katte::::[::n] 

2 LENA [ja] ((sitter på den utplacerade stolen i tamburen)) 

3 Jakob ((tar sina regnbyxor från hyllan)) 

4 Ebba o:::::::::::o 

5 Sofia ((går fram till LENA)) kan du [hjälpa] mig 

6 LENA [ja::] ((hjälper Sofia med regnbyxorna)) 

7 Jakob ((går fram lugnt och tyst bakom Ebba fram till LENA med sina regnbyxor i 

handen och tittar på henne)) 

8 Ronja ( a ja kommer va som en solen går bort och du/di/det kommer va halloween 

kommer ja va häxans ) 

9 Ebba (   ) 

10 Jakob ((håller upp sina regnbyxor, tittar på dem, vrider och vänder på dem, och kastar 

ut byxorna framför sig på golvet och sätter sig ned))  

11 LENA jaha kommer ni bli häxor? (.) när solen går ner jaså ((hon fortsätter hjälpa Sofia 

med regnbyxorna)) 

12 Ebba solen går ner 

13 Tom ((pratar med Tilde)) häxets skelett åker ner (?) 

14 Tilde kommer bara vara ett skelett ((hon lutar fram överkroppen, har jackan halvt 

på armarna som hon sträcker ut lite och gör en mimik med ögonen stängda 

och munnen öppen)) eh:::  

15 Tom ((ler stort mot Tilde)) 

16 Tilde ((reser upp överkroppen, tittar på Tom och flinar lite)) 

17 Ronja ((går till sin hylla)) 

18 LENA ((tittar ut mot den yttre delen av tamburen där Fabian befinner sig)) är [du arg 

Fabian?] Fabi::a::n: 

19 Ronja ((tar tag i jackan)) [ja:cka:n] ((tittar ut mot den yttre delen av tamburen med 

förvånad min)) 

20 Tom ((tittar också ut mot den yttre delen av tamburen)) 

 

Ebba, Ronja, Sofia, och till viss del Tilde, tar mycket mer kommunikativ plats och initiativ 

än Tom och Jakob. Flickorna pratar mer, fyller i varandras meningar, skojar och berättar om 

olika händelser till exempel vad de tänker klä ut sig till på Halloween (rad 1, 4 och 8). 

Pojkarna är tystare och håller sig mer i bakgrunden. Jakob fokuserar mest på att få på sig 
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kläderna, och Tom är påklädd så han står en bit bakom och väntar in de andra barnen. 

Flickorna, till skillnad från pojkarna, verkar se tamburen som en miljö där man har tillfälle 

att kommunicera samt både bygga och stärka sociala relationer med pedagoger och de andra 

barnen. Pojkarna, främst Tom, verkar se tamburen som ett slags mellanting som man måste 

ta sig förbi för att komma ut (mer om detta i huvuddelen Tamburen som lärmiljö).  

 

Motoriska aspekter 

Min första allmänna iakttagelse, utifrån detta observationsschema (se bilaga 4), är att nästan 

alla barn klär på sig ytterkläderna självständigt i tamburen. Detta kan ses i följande exempel 

där Tilde, på ett strukturerat och organiserat sätt, självständigt utför varje 

påklädningsmoment i tamburen.  

 

Excerpt 6. 

1 Tilde ((tar fram sin fleecejacka, trär in ärmarna och drar upp dragkedjan för att 

stänga den)) 

2 Tilde ((drar lite i fleecejackan för att den ska hamna rätt)) 

3 Tilde ((lyfter av sina regnbyxor, från kroken på hennes hylla, och tittar på byxorna 

som för att se att de är åt rätt håll)) 

4 Tilde ((upptäcker att byxorna är bakvända så hon byter grepp om hängslena så att 

sidorna på byxorna hamnar rätt)) 

5 Tilde ((stoppar in ena benet i byxan, sätter sig ned och stoppar in andra benet i byxan 

medan hon håller i hängslena)) 

6 Tilde ((släpper hängslena och tar tag i båda byxbenen för att dra på sig byxorna 

helt)) 

7 Tilde ((innan byxorna är helt på, tar hon tag i tårna som verkar ha fastnat i byx-

resåren längst ned)) 

8 Tilde ((när tårna är lossa tar hon tag längst ned i byxbenen och fortsätter att dra de 

uppåt för att kunna ställa sig upp)) 

9 Tilde ((reser sig upp och tar tag i byxorna med ena handen samtidigt som hon med 

andra handen försöker stoppa in sin kjol i byxorna)) 

10 Tilde ((drar upp hängslena på varsin axel och stoppar in resten av kjolen och 

fleecejackan som sticker ut)) 

11 Tilde ((tittar fokuserat på kjolen och fleecejackan medan hon stoppar in dem)) 

12 Tilde ((när regnbyxorna är på och allting instoppat lyfter Tilde av sin regnjacka från 

hyllan, tar tag i jackan medan hon trär in ena ärmen halvt och trär in andra 

ärmen halvt bakom ryggen)) 

13 Tilde 

Tom 

((Tilde kommunicerar med Tom)) 

14 Tilde ((jackan verkar glida av hennes armar så hon tar av sig den för att sedan dra 

på sig den på nytt)) 

15 Tilde ((tar tag i ena fleeceärmen och greppar tag om den med fingrarna innan hon 

stoppar in armen i regnjackan)) 

16 Tilde ((får lite strul när hon ska stoppa in andra ärmen i jackan och fastnar i luvan 

vilket hon snabbt inser och skakar loss luvan från handen och får in armen i 

jackärmen)) 

17 Tilde ((tar loss handen som fastnat i resåren med den andra handen)) 

18 Tilde ((tar tag i jackan så att den hamnar rätt och drar därefter upp dragkedjan på 

regnjackan)) 
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19 Tilde ((när jackan är på, sätter hon sig på bänken vid hennes hylla för att ta på sig 

sina gympaskor)) (hon är ganska dold i filmen här) 

20 Tilde ((när hon har fått på sig skorna tar hon på sig sin mössa från hyllan)) 

21 LENA jag vill att du tar på dig gummistövlar (.) ((hjälper samtidigt ett annat barn)) 

22 Tilde ((Tilde tittar upp på Lena)) 

23 LENA ((tittar på Tilde)) du har gympaskor, du får ta på dig gummistövlar, allt är blött 

24 Tilde ((Tilde tar av sig gympaskorna.)) 

25 LENA det regnade igår, det regnar fortfarande (.) det kan regna litegrann 

26 Tilde ((kliver i sina gummistövlar och drar därefter byxresåren över 

gummistövlarna)) 

27 Tilde ((tar därefter på sig sina galonvantar vartefter från hyllan)) 

28 Tilde ((går hon till den yttre delen av tamburen)) 

 

Tilde visar, i ovanstående excerpt, att hon är fullt kapabel till att genomföra alla 

påklädningsmoment självständigt. När Tilde möts av olika problem, med regnbyxorna (rad 

4 och 7) eller jackan (rad 14 och 16) som strular, undersöker hon dem för att sedan analysera 

och till sist lösa dem. Hon testar även olika tillvägagångssätt för att hantera problemen. Tilde 

har med största sannolikhet stått inför liknande problem tidigare som hon måste ha lärt sig 

av för att förstå hur dessa kan lösas kommande gånger. Hon klarar också av flera moment 

som är svåra för många barn i hennes ålder. Till exempel att dra upp en dragkedja utan hjälp 

(rad 1 och 18) och dra över byxresåren över gummistövlarna (rad 26). Dessa moment kräver 

en välutvecklad finmotorisk förmåga. 

Min andra allmänna iakttagelse är att pedagoger stöttar, hjälper till och instruerar/visar 

barnen. Detta kan ses i följande exempel med Jones som precis har fått på sig sin fleecejacka 

men ganska snabbt fastnar i att dra upp dragkedjan på fleecejackan. 

 

Excerpt 7. 

1 Jones ((tittar sig omkring, håller ett stadigt grepp om jackan samtidigt som han 

försöker få fast löparen i ”skåran”)) 

2 Jones ((lyckas häkta fast löparen och han drar och drar i dragtappen för att få upp 

löparen))  

3 Jones ((tittar ned och ser att löparen har fastnat samtidigt som han håller tungan 

rätt i mun för att koncentrera sig)) 

4 Jones ((fäster blicken på dragkedjan, med ena handen drar han upp löparen längs 

ena radens häktor och med andra handen håller han kvar i föreningspunkten)) 

5 Jones ((ser att det blir fel så han tittar upp och drar ned löparen igen till 

föreningspunkten medan han håller emot med andra handen)) 

6 Jones ((fattar nya tag om föreningspunkten och dragtappen och tittar ned på 

dragkedjan igen)) 

7 Jones ((vänder sig något åt sidan och försöker haka fast löparen i ”piggen” )) 

8 EVA Jones, går det bra med dragkedjan? 

9 Jones jepp ((han tittar upp och fortsätter haka fast löparen i ”piggen”)) 

10 MOA ((kommer in i tamburen, går fram och tittar på Jones)) 

11 EVA går det bra? 

12 Jones ((nickar)) 

13 EVA ((nickar))  

14 MOA ((tittar på Jones som fortsätter haka fast löparen i ”skåran”)) 

15 MOA ((tittar bort mot några andra som pratar)) _ (     ) ((tittar tillbaka på Jones)) 
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16 Jones ((fokuserar med blicken på dragkedjan och fortsätter försöka haka fast 

löparen i ”piggen”)) 

17 Jones (  ) ((mumlar tyst)) 

18 MOA [va?]  

19 MOA ((fortsätter att titta på Jones och tar några steg fram)) Kan du själv? 

20 Jones ((fortsätter att fokusera med blicken på dragkedjan och försöker haka fast 

löparen i ”piggen”)) 

21 MOA ((vänder sig om så att hon står mittemot Jones)) 

22 Jones ((gör ett nytt försök med att fästa löparen i ”skåran”)) 

23 MOA men vet du Jones du ((hon sätter sig på huk framför honom)) måste stoppa 

in den ((pekar på Jones dragkedja)) i den där dragkedjan först  

24 Jones ((tittar samtidigt som han håller i dragkedjan med båda händerna)) 

25 MOA vänta (.) titta här ((hon tar försiktigt tag i Jones dragtapp, pekar på löparen 

och ”piggen” som löparen ska fästas i)) 

26 Jones ((tittar på dragkedjan och Moas händer)) 

27 MOA gör så (.) trä den så ((hon tar försiktigt i Jones händer och guidar/visar honom 

hur ”piggen” ska stoppas in i löparen för att kunna förslutas)) 

28 Jones ((tar ett steg åt sidan och vrider kroppen åt sidan bort från Moa)) 

30 MOA ((tittar upp på Jones)) 

31 Jones ((tittar upp på ett annat barn som pratar samtidigt som han på egen hand 

försöker fästa löparen i ”piggen” igen)) 

32 MOA ((tittar på Jones dragkedja, reser sig upp och går därifrån)) 

33 Jones ((fortsätter att fokusera med blicken på dragkedjan och försöker haka fast 

löparen i ”piggen” fyra gånger till samtidigt som han då och då rycker lite i 

löparen)) 

 

I ovanstående excerpt kan man se att Jones stöter på problem när han ska dra upp dragkedjan 

på fleecejackan. Dragkedjan kan vara ett svårt moment eftersom den kräver mycket 

finmotorik vilket kan vara svårt för många barn i Jones ålder. När Eva frågar honom om det 

går bra (rad 8 och 11) bekräftar Jones (rad 9 och 12) att det går bra även om han verkar ha 

problem med dragkedjan. Moa, som tycks avläsa Jones situation (rad 10 och 14) och sedan 

frågar honom (rad 19), verkar inse att Jones behöver lite stöttning och guidning (rad 21 och 

23). Moas tillvägagångsätt, där hon först ger Jones konstruktiv instruktion och sedan ger 

honom en positiv ’modell’ för att visa hur han kan göra (rad 23, 25 och 27), verkar fånga 

Jones uppmärksamhet (rad 24 och 26) eftersom det syns att han försöker lyssna och ta till 

sig Moas instruktioner. Även om han därefter vänder sig bort från Moa som för att visa henne 

att han vill klara av det själv (rad 28), vilket också Moa kan läsa av (rad 30 och 32).  

Min tredje och sista allmänna iakttagelse är att vissa pedagoger hjälper till att klä på 

barnen utan att göra det till ett lärtillfälle. Detta kan ses i följande exempel där förskolläraren 

Lena missar ett spontant lärtillfälle när hon hjälper Fabian att dra byxbenen över hans 

gummistövlar. 

 

Excerpt 8. 

1 LENA ((tittar ut mot den yttre delen av tamburen där Fabian befinner sig)) är du arg 

Fabian? Fabi::a::n: du låter arg nu 

2 LENA ((fortsätter titta på Fabian)) Fa::bi:a:n försiktigt med min skohylla 

3 LENA ((fortsätter titta på Fabian)) kom Fabian (.) kom, kan vi fixa din byxor (   ) 
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4 Fabian ne:j:e: ((tar sats och hasar sig fram till Lena)) 

5 LENA stopp stopp lugn ((håller upp båda händerna mot Fabian och sänker sedan 

händerna nedåt))  

6 Fabian ((stannar framför Lena och blundar)) m::h:m m::h:m m::h:m ((fortsätter att 

blunda samtidigt som han gör olika pruttljud med munnen)) 

7 LENA ((hukar sig ned för att hjälpa Fabian dra över ena byxbenet över ena 

gummistöveln)) 

8 Fabian ((fyller munnen med luft i omgångar medan han väntar på att Lena ska bli 

klar)) 

9 LENA ((förflyttar sig åt vänster)) andra benet 

10 Fabian ((vänder sig så att Lena når högra benet samtidigt som han fortsätter fylla och 

tömma på luften i munnen och titta sig omkring))  

11 LENA ((sträcker sig ned för att dra över andra byxbenet över andra gummistöveln)) 

 

Det finns några saker att poängtera i excerpten ovan. Man kan se att Fabian inte är så villig 

att ”fixa med sina byxor” (rad 4) eftersom han säger ”neje” till Lena men ändå hasar fram 

till henne. Lena frågar inte Fabian om han behöver hjälp utan hon utgår från att Fabian är i 

behov av det och ropar dit honom (rad 3). Hon frågar inte om Fabian kan prova att dra över 

något av byxbenen själv (som MOA i Excerpt 7) utan hon drar själv över båda (rad 7, 9 och 

11). Här fanns det ett spontant lärtillfälle som hon skulle kunna ha fångat upp. Om Lena först 

hade visat Fabian hur man drar över ena byxbenet och sedan bett Fabian att testa med det 

andra byxbenet, skulle hon ha gett Fabian en förutsättning att utveckla sin finmotorik och 

fingerfärdighet. 

 

Tamburen som lärmiljö 

Min första allmänna iakttagelse utifrån observationsschema 3 (se bilaga 5) är att barnen, 

främst pojkarna, hanterar den socio-spatiala miljön i tamburen som något mellan ute och 

inne. Ett exempel på denna iakttagelse är Tom som kommer till förskolan när de andra håller 

på att klä på sig i tamburen. Han tar av sig skorna och går och ställer sig en bit bak i tamburen 

med täckjackan och mössan på, medan han inväntar de andra barnen, utan att prata med dem. 

Ett annat exempel på denna iakttagelse är att Fabian, som redan är påklädd och redo, får i 

uppgift av pedagog Karin att bära ut en liten spindel som hade tagit sig in på avdelningen. 

Karin använde situationen som ett lärtillfälle i och med att hon ber Fabian att bära ut 

spindeln. Fabian vet kanske att man behöver vara mån om djur och vill lära de andra barnen 

att en spindel är en ofarlig insekt, vilket Karin verkar uppmuntra. Både Tom och Fabian 

tycks, i denna stund, hantera den socio-spatiala miljön i tamburen som både inne och ute 

eller som något mellanting. Pojkarna verkar se tamburen som ett slags ingenmansland som 

man måste passera för att komma ut till gården eller in på avdelningen.  

Min andra allmänna iakttagelse är att det finns tilltänkta delar i miljön som möjliggör 

lärtillfällen. Det finns till exempel en stol placerad i varje tambur där en pedagog oftast sätter 

sig och välkomnar barnen fram när de behöver hjälp med påklädningsmomenten. När 

pedagogen sitter på stolen så hamnar den mer i barnens höjd och kan lättare hjälpa dem. 

Barnen vet också alltid var en pedagog finns när de är i behov av hjälp och stöttning. Stolen 

är placerad mellan de två delarna av tamburen vilket också känns genomtänkt. 
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Min tredje och sista allmänna iakttagelse är att pedagogerna inte har något 

kommunikationshjälpmedel nära till hands för att hjälpa de barn som behöver stöttning eller 

uppmuntran med påklädningsmomenten. Det finns till exempel ingen bildkarta eller 

liknande som barnen och personalen kan använda sig av om problem uppstår med 

påklädningsmomenten i tamburen. Utifrån vad jag kunde observera i observationsfilmerna 

fanns det inget kommunikationshjälpmedel synligt i tamburen. Samtidigt är det svårt att säga 

om det behövs något kommunikationshjälpmedel eftersom jag inte fick syn på något barn 

som var i behov av särskilt stöd i denna miljö. Pedagogerna kan också ha haft en bildkarta 

eller något liknande uppsatt eller undanlagt på annan plats inne på avdelningen.  

Fördjupande analys utifrån de specialpedagogiska perspektiven 

Samtliga observationer av barnens relationer till tamburen som social, kommunikativ, 

språklig och praktisk miljö, och lärmiljö belyser relationella, snarare än kategoriska, 

aspekter av tamburen. Om man tittar på resultatet från Sjöbackens förskola, som undersöktes 

i denna delstudie, fanns det inga uppenbara incidenter som visade att något barn var i behov 

av särskilt stöd utan alla barn hade behov av enklare och mer praktisk hjälp och stöttning 

med till exempel knappar och dragkedjor. Det blev därmed svårare att få syn på vilka 

specialpedagogiska perspektiv som pedagogerna ger uttryck för i samspelet med barnen. 

Lpfö18 utgår från ett relationellt perspektiv i många av dess formuleringar (SPSM, 2019). 

Kan detta tolkas som att majoriteten av pedagogerna inom dagens förskolor utgår från ett 

relationellt perspektiv? Det är svårt att säga. Vad menas då med det relationella perspektivet 

och vad handlar detta perspektiv om?  

Som beskrivet i teoriavsnittet fokuserar det relationella perspektivet på relationer, 

samspel, kommunikation och inkludering (SPSM, 2019). Inom perspektivet läggs fokus på 

förskolans miljö istället för på barnen. Pedagogerna vill förstå hur och varför barn möts av 

olika svårigheter och vilka orsaker som kan ligga bakom dessa, och därför blir både lärmiljön 

och pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt en central del inom detta perspektiv. Man 

tänker nämligen att svårigheterna är förknippade med och uppstår i samband med den 

situation som barnen befinner sig i. Inom det relationella perspektivet är man också 

intresserad av hur förskolemiljön bemöter barnens individuella behov av särskilt stöd. 

Arbetslaget har ansvar för att gemensamt utreda och ta fram hållbara, pedagogiska lösningar 

och insatser (ibid.). Med utgångspunkt i flera av de allmänna iakttagelserna, från resultatet, 

kan jag dra flera paralleller till att Sjöbackens förskola främst arbetar utifrån ett relationellt 

perspektiv. Detta innebär att jag använder relationella analytiska ingångar i mitt sätt att tolka 

situationerna i tamburen. 

De första två allmänna iakttagelserna, från observationsschema 1 (se bilaga 3), handlade 

om att barnens handlings- och talutrymme och frågor efter hjälp förändrades beroende på 

vilken pedagog som befann sig i tamburen. Dessa iakttagelser skulle kunna tolkas som 

relationella aspekter då båda iakttagelserna belyser relationerna mellan barnet och de 

omgivande personerna.  

Den tredje iakttagelsen handlade om att flickorna sökte mer uppmärksamhet hos 

pedagogerna än pojkarna. Det här skulle kunna vara ett uttryck för relationella perspektivet 

då pedagogerna tilltalar barnen på olika sätt, vilket belyser hur frågor och instruktioner utgör 



  

39 

 

kommunikativa praktiker som verkar påverka barnens självständighet respektive socialitet 

åt olika håll. 

En allmän iakttagelse, från observationsschema 2 (se bilaga 4), handlade om att nästan 

alla barn klädde på sig ytterkläderna självständigt i tamburen. Denna iakttagelse skulle kunna 

vara ett uttryck för relationella perspektivet eftersom den belyser den goda 

kommunikationen och samspelet som pedagogerna har med barnen, vilket möjliggör att 

barnen ges tillfällen att utveckla behövande kompetenser för att kunna genomföra 

påklädningsmomenten självständigt. 

Två av de allmänna iakttagelserna från observationsschema 3, (se bilaga 5), skulle kunna 

vara ett uttryck för relationella perspektivet. Den ena iakttagelsen handlade om att barnen, 

främst pojkarna, hanterade den socio-spatiala miljön i tamburen som något mellan ute och 

inne. Den andra iakttagelsen handlade om att det fanns tilltänkta delar i miljön som 

möjliggjorde lärtillfällen. Båda iakttagelserna belyser relationerna och de sociala samspel 

som uppstår mellan barnen och pedagogerna i förhållande till tamburen som lärmiljö, vilka 

är relationella fenomen.   

Även om det relationella perspektivet framträder starkast går det att få syn på det 

kategoriska perspektivet och dilemmaperspektivet i mindre delar av resultatet. Vad innebär 

då dessa perspektiv? Nilholm (2020, s. 81 och 82) definierar dilemmaperspektivet som att 

dilemman är motsättningar som inte går att lösa på ett bra sätt, vilket i detta fall uppstår 

mellan det relationella- och det kategoriska perspektivet. I förskolans utbildning ingår det 

att pedagoger ska ge alla barn samma erfarenheter och kunskaper. Till exempel vill man 

känna att alla barn har fått uppleva känslan av att lyckas bemästra en ny kunskap på egen 

hand, genom att exempelvis kunna dra upp en dragkedja själv. Samtidigt vill man att varje 

barn ska känna att man ser dem som individer och att man därmed anpassar sin hjälp eller 

stöttning utefter deras individuella förutsättningar. Detta leder till ett dilemma mellan de två 

perspektiven. Detta kan till exempel ses i Excerpt 7 i resultatdelen. Moa (och Eva) möter 

Jones på ett vänligt och pedagogiskt sätt och Moa är villig att hjälpa honom. Även om Jones 

tar emot Moas hjälp visar han tydligt med sin kropp att han vill lyckas på egen hand direkt 

efter Moas instruktioner. 

Det kategoriska perspektivet innebär att svårigheterna är riktade mot barnet istället för 

miljön. Barnen ses som avvikelser eller egenskaper hos barnet (Palla, 2013, s. 166).  SPSM 

(2019) menar att om man utgår från det kategoriska perspektivet är det barnet som är eller 

har svårigheten, inte miljön. Åtgärderna som sätts in är för det individuella barnet och de är 

oftast inte långsiktiga utan är till för att hjälpa för stunden (ibid.). En iakttagelse, från 

observationsschema 1 (se bilaga 3), handlade om att flickorna tog mer kommunikativ plats 

och fler sociala initiativ än pojkarna. Det här skulle kunna vara ett uttryck för det kategoriska 

perspektivet om det är barnens biologiska individuella kön som tolkas som en avgörande 

faktor. Samtidigt är ju kommunikation och samspel relationella fenomen.  

Sammanfattningsvis innebär detta att alla iakttagelser som nämnts går att relatera till det 

relationella perspektivet på något sätt. Även om det går att få syn på det kategoriska 

perspektivet och dilemmaperspektivet i mindre delar dominerar det relationella perspektivet.  
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Jämförelse av delstudierna 

I denna del av avsnittet kommer en jämförelse mellan de två delstudierna med i avsikt att 

synliggöra dess likheter och skillnader.  

En skillnad i delstudierna är hur barn i behov av särskilt stöd framstår i tamburen. I första 

delstudien (se U1 behovet av särskilt stöd) svarade förskollärarna att barn i behov av särskilt 

stöd är barn som har olika behov av stöd i olika sammanhang. Dessa barn behöver extra tid, 

stöd och anpassningar av rutiner för att klara av dagen på förskolan. Vissa barn behöver stöd 

i sociala sammanhang, till exempel i tamburen, och andra behöver stöd i sin kommunikation 

och språk på grund av diagnoser. I andra delstudien inträffade inga incidenter som visade att 

vissa barn var i behov av särskilt stöd i tamburen. Man kunde däremot se att många av barnen 

var i behov av någon form av hjälp eller stöttning i tamburen, vilket oftast var 

sammankopplad med barnens motoriska kunskaper och erfarenheter av de olika 

påklädningsmomenten (se exempel i Excerpt 7). 

En likhet mellan delstudierna är att barnens beteende och agerande förändrades beroende 

på vilken pedagog, eller vilka pedagoger, som befinner sig i tamburen. I den första delstudien 

(se U2 förskollärarens uppdrag under samsyn i arbetslaget) var det tydligt enligt 

förskollärarna att barnen beter sig olika beroende på vilken eller vilka pedagoger som är i 

tamburen just då. Vissa barn vet att finns det pedagoger som hjälper med påklädningen fast 

de inte behöver det. Andra barn vet att ifall de går till en annan pedagog fick de muntliga 

uppmaningar och stöd än fysisk hjälp. I andra delstudien synliggjordes det bland annat att 

barnens frågor om hjälp skiljer sig beroende på vilken pedagog som befinner sig i tamburen. 

I tillhörande exempel jämfördes två observationstillfällen som handlade om hur Sagas frågor 

om hjälp förändrades med barnskötaren Nadja (se Excerpt 2) och med extra pedagogen Eva 

(se Excerpt 3). Under det ena observationstillfället gav Saga upp med påklädningsmomenten 

ganska snabbt efter att ha provat själv, och frågade istället barnskötaren Nadja om hjälp vid 

minst två tillfällen. Under det andra observationstillfället syntes det att Saga var mer 

självständig då hon klädde på sig de flesta plaggen själv. Saga verkade se Evas hjälp som en 

sista utväg och Nadjas hjälp som en tidig utväg när hon stötte på problem med kläderna. 

En annan likhet mellan delstudierna var barnens självständighet i tamburen. I första 

delstudien (se U3 samsyn i arbetslaget under lärandet i tamburen) skedde det mycket 

lärande i tamburen. Tamburen är en miljö där man tränar på självständighet, de äldre barnen 

på förskolan kan oftast klä på/av sig självständigt. Detta bekräftades i andra delstudien där 

nästan alla barn klädde på sig ytterkläderna självständigt i tamburen. I det tillhörande 

exemplet visade Tilde att hon, på ett strukturerat och organiserat sätt, självständigt 

bemästrade alla påklädningsmoment. När hon möttes av olika problem med kläderna 

undersökte, analyserade och till sist löste dem (se Excerpt 6).  

 Ytterligare en likhet mellan delstudierna är vissa barns behov av stöttning med 

påklädning i tamburen. Respondenterna i delstudie 1 (se U1 lärandet i tamburen) av 

erfarenhet menade att barnen vid påklädningen behövde mer stöttning än avklädningen som 

brukade gå fortare. Respondenterna talade om att det sker mycket språkträning, det blir 

samtal om teknik och fysik, där man pratar om hur en dragkedja fungerar samt om vädret. I 

andra delstudien synliggjordes en iakttagelse där pedagoger stöttade, hjälpte till och 

instruerade/visade barnen. I tillhörande exempel behövde ett av barnen, Jones, hjälp med sin 
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dragkedja på sin fleecejacka. Pedagogen Moa kunde se hur Jones kämpade med dragkedjan 

vilket ledde till att hon först gav Jones konstruktiv instruktion och sedan gav en positiv 

’modell’ för att visa hur han kunde göra (se Excerpt 7).  

Ännu en likhet mellan delstudierna är att barnen fick utveckla många andra, än enbart 

språkliga, färdigheter i tamburen. Respondenterna i första delstudien (se U2 utvecklandet av 

olika färdigheter), tog även upp att det fanns massor av möjligheter till att lära sig olika saker 

i tamburen. Barnen fick möjligheter att utveckla sociala relationer och färdigheter, utveckla 

praktiska färdigheter, som till exempel klä av sig och klä på sig samt utveckla språkliga och 

kommunikativa färdigheter. I andra delstudien fanns det flera allmänna iakttagelser med 

exempel som tydde på detta. En iakttagelse som kan kopplas till att utveckla språkliga och 

kommunikativa färdigheter är att flickorna tog mer kommunikativ plats och initiativ än vad 

pojkarna gjorde (se Excerpt 5). I tillhörande exempel kunde man se att Ebba, Ronja, Sofia, 

och till viss del Tilde, tog mycket mer kommunikativ plats och initiativ än Tom och Jakob. 

Flickorna pratade mer, fyllde i varandras meningar, skojade och berättade om olika 

händelser medan pojkarna var tystare och höll sig mer i bakgrunden. Flickorna, till skillnad 

från pojkarna, verkade se tamburen som en miljö där man har tillfälle att kommunicera samt 

både bygga och stärka sociala relationer med pedagoger och de andra barnen.  

En till skillnad mellan delstudierna handlade om synen på tamburen som en lärmiljö. 

Enligt respondenterna, i den första delstudien, var det viktigt att man organiserade miljön 

och tog tillvara de spontana undervisningstillfällena för att utveckla barns lärande och för att 

tamburen kunde användas som en lärmiljö (se U1 lärandet i tamburen). I andra delstudien 

motsägs detta då pedagogerna hjälpte till att klä på barnen utan att göra det till ett lärtillfälle. 

I tillhörande exemplet missade förskolläraren Lena ett spontant lärtillfälle när hon hjälpte ett 

av barnen, Fabian, att dra byxbenen över hans gummistövlar (se Excerpt 8). 

Sista skillnaden mellan delstudierna är att, i delstudie 1, respondenten F4  (se U3 

användningen av andra typer av stöd i tamburen) tog upp att det finns bildstöd i en av två 

tamburerna. Bildstödet handlade om i vilken ordning man ska sätta på sig kläderna. 

Skillnaden i den andra delstudien är att detta dock motsägs där det synliggörs att 

pedagogerna inte hade något kommunikationshjälpmedel nära till hands för att hjälpa de 

barn som behövde stöttning eller uppmuntran med påklädningsmomenten. Det fanns till 

exempel ingen bildkarta eller liknande som barnen och personalen kunde använda sig av om 

det uppstod problem med påklädningsmomenten i tamburen.  

Sammanfattningsvis finner vi fler likheter än skillnader i delstudierna. Några av de 

likheter vi fick syn på är följande: barns beteende och agerande förändrades beroende på den 

pedagog som befann sig i tamburen; barnens självständighet i tamburen; barn behövde mer 

stöttning vid påklädning; barnen utvecklade många olika färdigheter i tamburen. Några av 

de skillnader vi fick syn på är följande: hur barn i behov av särskilt stöd framstår i tamburen; 

synen på lärmiljö är olika mellan vad förskollärarna säger och vad som sker i praktiken; att 

förskollärare säger att det finns bildstöd i tamburen men i praktiken syns inte det. 
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi föra en mer övergripande diskussion om de resultat som framkom 

i delstudierna och analysera resultaten i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkt. Syftet med studien var att vidga kunskapen om äldre barns behov av särskilt 

stöd i tamburen ur ett förskolesammanhang. 

Utgångspunkten för Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö18) är alla barns rätt till en 

likvärdig utbildning där förskoleverksamheter ska anpassa sig efter barns olika 

förutsättningar och behov i olika pedagogiska och sociala miljöer (Skolverket, 2018, s. 6–7; 

SFS 2010:800, 8 kap. 2 §). Skollagens definition av vad barn i behov av särskilt stöd är 

”Barn som av olika fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (SFS 2010:800, 8 kap. 9 §). Palla (2021, 

s. 19) hänvisar till detta vid diskussion om vad som definieras som barn i behov av särskilt 

stöd.  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018, s. 6) lyfter fram att alla barn på förskolan ska få 

en utbildning som är utformad och anpassad för sin utveckling och sitt lärande. Detta innebär 

att undervisningen och förskoleverksamheten ska anpassa sig efter alla individers olika 

behov (Gäreskog och Lindqvist, 2022, s. 74-74). Skolverket (2018, s. 22) tar upp att barn i 

behov av särskilt stöd ska få rätt utformad stöd med konsideration till barnets eget behov och 

förutsättningar för att barnet ska utvecklas i den grad som är möjligt. Därför är det viktigt att 

det finns en samsyn i arbetslaget (Edfelt, 2019, s. 187-188) då arbetslaget ska ses som en 

resurs och viktig tillgång till utbildningen. FN: konvention om barns rättigheter blev svensk 

lag den första januari 2020 (UNICEF Sverige, 1989). Artikel 23 står för barns rätt till särskilt 

stöd. Barn i behov av särskilt stöd har rätt att leva under förhållanden som garanterar barnets 

dignitet och förtroende till barnets egen förmåga. 

I Skolverkets måluppfyllelse i förskolan med allmänna råd med kommentarer (2017, s. 

21–22) anser man att någon gång under tiden på förskolan möter många barn svårigheter 

och behöver något slags stöd under en kortare tid. Andra barn upplever svårigheter och 

behöver stöd under hela, eller en längre period av, sin tid på förskolan. Det kan vara med 

anledning av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att nyttja 

förskolans verksamhet av andra anledningar. Barn som, tillfälligt eller kroniskt, är i behov 

av mer stöd och stimulans än andra har rätt att få detta utifrån deras egna behov och 

förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018, s. 19) lyfter fram att förskollärarens uppdrag är 

att anpassa miljön och undervisningen till alla barn. Förskolläraren har dessutom särskilt 

ansvar för att leda undervisningen gemensamt med sitt arbetslag och undervisningen ska 

bedrivas utifrån målen som finns i läroplanen (ibid., s. 7-19). Arbetslaget ska skapa 

förutsättningar för lärande och stimulerande miljöer och värna om barnens intressen samt 

stärka barnens förtroende till sig själva. De ska även uppmärksamma och stimulera barn i 

behov av särskilt stöd (ibid.; Palla, 2021, s. 10). Tamburen är en del av utbildningen och ska 

därför användas som en lärmiljö precis som alla andra miljöer på förskolan. I de allmänna 

råden från Skolverket (2017, s. 14-17) är det viktigt att hänsyn till att forma miljön efter 

barnen nivå, behov och förutsättningar. Det är viktigt att man tar hänsyn till hur miljön 

utformas för att möjliggöra vilken kunskapsutveckling barnet ges i förskolan. Barngruppens 
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storlek och sammansättning i förhållande till andelen utbildade pedagoger och den fysiska 

miljön är också avgörande faktorer för barn i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Historiskt sett har specialpedagogiken haft en negativ definition då det var tänkt för barn 

som inte passade in i den ”normala” skolverksamheten (Nilholm, 2020, s. 15-16). De här 

barnen stämplades som avvikande för att de ansåg sig inte stämma överens med samhällets 

normer och värderingar. Innan Salamancadeklarationen (1994) var skolan och förskolan inte 

till för alla, även om detta var grundtanken och alla barn hade tillgång till utbildning. 

Anledningen till detta var bland annat på grund av den så kallade identitetspolitiken att det 

fanns grupperingar och särbehandlingar inom skolan. Specialpedagogikens historia är starkt 

förknippat med det kategoriska perspektivet (ibid.). Idag finns det en öppnare syn kring barn 

i behov av särskilt stöd även om det fortfarande finns en förbättringspotential. Idag kan man 

också ifrågasätta om problemen verkligen låg hos de barn som stämplades som avvikande 

eller om problematiken i själva verket låg i de normer och värderingar som präglade 

samhället. Idag kan man nog säga att dagens förskolor präglas av det relationella 

perspektivet. SPSM menar att en stor del av läroplanens innehåll kan förknippas med detta 

perspektiv. Specialpedagogiken bidrar till en ökad kännedom om barns särskilda behov av 

stöd (Nilhom, 2020, s. 16). Med hjälp av utredningar ges många barn det stöd de behöver 

och förskolan får rätt riktade stödinsatser till dessa barn (ibid., s. 17). Teoretiskt sett ska 

stödet som barnen har rätt till anpassas efter deras behov och förutsättningar. I verkligheten 

ser detta annorlunda ut då många kommuner inte lever upp till detta krav, vilket främst beror 

på bristande resurser till förskolan (Olsson och Olsson, 2021, s. 31). Detta håller även Palla 

(2021, s. 8) med om. Idag är alla förskolor i Sverige skyldiga att ta emot och skapa en 

verksamhet för alla barn, även de som är i behov av särskilt stöd, då Sverige ingår i det 

internationella samarbetet ECI (Olsson och Olsson, 2021, s. 31). Vårt sammanlagda 

forskningsresultat visar att det relationella perspektivet är det framträdande perspektivet. I 

båda studierna finns det drag av dilemma – och det kategoriska perspektivet i mindre delar.  

Skolinspektionen belyser, i sina två rapporter från 2016 och 2017, flera viktiga aspekter 

som kan sammankopplas till forskningsresultaten. En aspekt var att många av de förskolor 

som Skolinspektionen (2016, s. 20) observerade hade tydlig samsyn på hur tamburen 

organiserades. Några lösningar var att barnen slussades ut i mindre grupper och andra 

förskolor förberedde tamburen genom att lägga barnens kläder i högar för att det inte skulle 

bli trångt eller stökigt. En sådan faktor som att slussa ut barnen i mindre grupper är 

fördelaktigt ur många aspekter. På den förskola som observerades i den andra delstudien var 

barnen uppdelade i mindre lärgrupper. Detta gynnar både barnen och pedagogerna då det 

kan skapa en lugnare miljö i tamburen med mer plats för barnen att klä på eller av sig. Det 

bidrar också till att pedagogerna kan få in mer genomtänkta rutiner vilket gynnar barnen som 

mer effektivt kan träna på- och avklädning och barnen har större chans till att få den hjälp 

de behöver.  

En annan aspekt är att i en mindre andel av de förskolor som Skolinspektionen (ibid.) 

observerade fick barnen inte någon möjlighet till lärande alls. Tambursituationen i dessa 

förskolor var en process utan något pedagogiskt innehåll och tiden i tamburen gick åt till att 

pedagogerna samtalade med varandra. Barnen fick inte någon möjlighet till att försöka ta på 

sig ytterkläderna självständigt utan blev istället påklädda av pedagogerna trots att de 

behövde hjälp. För att tamburen ska kunna användas som en lärmiljö är det, enligt 
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respondenterna i delstudie 1 under analysen, viktigt att man organiserar miljön och tar 

tillvara de spontana undervisningstillfällena för att utveckla barns lärande. I andra delstudien 

motsägs detta då pedagogerna hjälpte till att klä på barnen utan att göra det till ett lärtillfälle. 

I en av analyserna från den andra delstudien missade en förskollärare ett spontant lärtillfälle 

när hon hjälpte ett av barnen att dra byxbenen över hans gummistövlar.  

Ytterligare en aspekt är att det visade sig att barn i behov av särskilt stöd inte alltid får en 

likvärdig utbildning och tillgänglig lärmiljö som stimulerar delaktighet, utveckling och 

lärande på deras nivå. Pedagogerna har inte alltid den kunskap som behövs för att ge barnen 

stöd efter deras behov (Skolinspektionen, 2017, s. 5). Respondenten F4 i den första 

delstudien tog upp att det finns bildstöd i en av de två tamburerna. Bildstödet handlar om i 

vilken ordning man ska sätta på sig kläderna. Detta motsägs dock i den andra delstudien där 

det synliggörs att pedagogerna inte hade något kommunikationshjälpmedel nära till hands 

för att hjälpa de barn som behövde stöttning eller uppmuntran med påklädningsmomenten. 

Det fanns till exempel ingen bildkarta eller liknande som barnen och personalen kunde 

använda sig av om det uppstod problem med påklädningsmomenten i tamburen. 

Definitionen av barn i behov av särskilt stöd är komplext, vilket skapar ett dilemma i 

förskoleverksamheter. Begreppet har olika definitioner i förskolans styrdokument och även 

i forskningsvärlden har alla en egen tolkning av barn i behov av särskilt stöd. Detta leder till 

att det blir svårt med att skapa en enhetlig definition av barn i behov av särskilt stöd. Vår 

slutsats, utifrån forskningsresultaten, blir att alla barn är i behov av hjälp och stöttning i 

tamburen och främst vid olika praktiska moment. I utbildningen ska man ge barnen samma 

erfarenheter och kunskaper men anpassa undervisningen efter barnens individuella 

förutsättningar, vilket blir ett dilemma i sig (Nilholm, 2020, s. 81-82). Den särlösning 

förskollärare får skapa sig en bild av mellan styrdokumentens definitioner. Detta involverar 

även att förskollärare anpassar sin definition som de använder sig av till det sammanhang 

som alla barn befinner sig i när de är i behov av särskilt stöd. 

Tamburen som miljö och lärmiljö omfattar flera dilemman vilket både förskollärarna, i 

den första delstudien, berättat om och barnen, främst pojkarna i den andra delstudien, har 

demonstrerat i två exempel. En särlösning på det här dilemmat är att både barnen och 

förskollärarna ser tamburen som något mellanting mellan inomhusaktiviteter och 

utomhusaktiviteter. Detta diskuterar även Pihlgren (2017, s. 89) om då hon menar att 

pedagogerna ser tamburen som en övergång mellan två aktiviteter. Tamburen blev en typ av 

tomrum som alla på förskolan behövde passera för att kunna fortsätta med det som var 

viktigt. Under flera tillfällen samlades flera pedagoger och hela barngrupper i tamburen 

samtidigt vilket skapade en stökig, högljudd och mindre positiv stämning. Pihlgren (ibid.) 

menar att barnen har större chans att kunna fokusera på till exempel lärandeobjekt när de 

delas in i mindre grupper, för att mindre grupper med varsin pedagog gynnar oftast bättre 

lärandekvalitet i förskolan. Pihlgren vill också lyfta fram att pedagogernas kompetens och 

förståelse har stor betydelse för tamburen som lärmiljö (ibid., s. 89-90). Dessutom resonerar 

Nordberg (2019, s. 700) att tamburen är en plats där barnen hämtas och lämnas, samt en 

rumslig övergång mellan inomhus- och utomhusaktiviteter. Nordberg (ibid.) tydliggör att 

även om tambursituationen kan ses som en övergångssituation kan tamburen utvecklas till 

en lärandesituation beroende på pedagogernas förhållningssätt. Detta ligger i linje med 

Skolinspektionens resultat från sin rapport från 2016 där lärandet i tamburen bedömdes som 
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ostrukturerat vilket kunde beror på pedagogernas förhållningssätt. Vidare menar 

Skolinspektionen (ibid., s. 25) att om barnen ska få tillfälle och möjlighet att utveckla olika 

självständiga färdigheter behöver det finnas närvarande pedagoger som ser till att detta sker.  

Något som inte framkommer i någon av Skolinspektionens rapporter men som blir 

uppenbart i större delar av forskningsresultatet i den andra delstudien är de sociala, 

kommunikativa och språkliga aspekterna i tamburen. Detta lyfter däremot Nordberg, et. al. 

(2019, s. 709; 2015, s. 604) upp då de menar att vid användning av multimodala resurser får 

barn får möjligheter och förutsättningar att utveckla språk, kommunikation och andra 

förmågor. Är man medveten som pedagog och utför aktiviteter med ett syfte, som i 

tamburen, kan man som pedagog bidra till barns språkutveckling och lärande. 

Respondenterna i delstudie 1 har erfarenhet av att barnen vid påklädningen behöver mer 

stöttning än avklädningen som brukar gå fortare. Respondenterna talar om att det sker 

mycket språkträning, det blir samtal om teknik och fysik där man diskuterar om hur en 

dragkedja fungerar samt om vädret. I andra delstudien synliggörs en iakttagelse där 

pedagoger stöttade, hjälpte till och instruerade/visade barnen. I tillhörande exempel behövde 

ett av barnen hjälp med sin dragkedja på sin fleecejacka. En barnskötare kunde se hur pojken 

kämpade med dragkedjan vilket ledde till att hon först gav honom konstruktiv instruktion 

och sedan en positiv ’modell’ för att visa hur han kunde göra.  

Dessutom får barnen förutsättningar att, tillsammans med språket, utveckla andra 

förmågor och färdigheter. Respondenterna i första delstudien, tog även upp att det finns 

massor av möjligheter till att lära sig olika saker i tamburen. Barnen får möjligheter att 

utveckla sociala relationer och färdigheter, utveckla motoriska färdigheter, som till exempel 

klä av sig och klär på sig samt utveckla språkliga och kommunikativa färdigheter. I andra 

delstudien fanns det flera allmänna iakttagelser med exempel som tydde på detta. En 

iakttagelse som kan kopplas till att utveckla språkliga och kommunikativa färdigheter är att 

flickorna tog mer kommunikativ plats och initiativ än vad pojkarna gjorde. I tillhörande 

exempel kunde man se att tre, till viss del fyra, flickor tog mycket mer kommunikativ plats 

och initiativ än pojkarna. Flickorna pratade mer, fyllde i varandras meningar, skojade och 

berättade om olika händelser medan pojkarna var tystare och höll sig mer i bakgrunden. 

Flickorna, till skillnad från pojkarna, verkade se tamburen som en miljö där man har tillfälle 

att kommunicera samt både bygga och stärka sociala relationer med pedagoger och de andra 

barnen. 
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Konklusion 

Vi avslutar studien med en konklusion samt studiens implikationer för förskolans 

verksamhet och förslag på vidare forskning. 

Innan vi påbörjade denna studie, och utifrån våra tidigare erfarenheter, lade vi märke till 

att alla barn inte får möjlighet till det stöd som de är i behov av i tamburen. Därför valde vi 

att titta på hur det såg ut i praktiken och hur förskollärare tolkade sitt uppdrag kring barn i 

behov av särskilt stöd ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Under studiens gång har vi 

utifrån våra delstudier fått en annan bild av hur det ser ut i tamburen. Vi har fått ta del av 

förskollärares perspektiv på tamburen som lärmiljö och barn i behov av särskilt stöd. Vi har 

också fått ta del av vilka hinder och möjligheter som förekommer för barns lärande och 

utveckling i tamburen utifrån sociala, kommunikativa, språkliga och motoriska aspekter.  

Barn i behov av särskilt stöd har många olika definitioner i styrdokumenten och SPSM 

även om många källor hänvisar till Skollagen och förskolans läroplan Lpfö18. Vår slutsats, 

utifrån forskningsresultaten, är att alla barn är i behov av hjälp och stöttning i tamburen med 

olika praktiska moment. Hur kan man då upptäcka om barn är i behov av särskilt stöd i 

tamburen? Detta skapar ett dilemma i förskolan, på grund av de motstridiga sätt som uppstår 

mellan att uppmärksamma alla barns behov av ”allmän stöttning” och barn i behov av 

särskilt stöd. Tamburen är en del av utbildningen och ska därför användas som en lärmiljö 

precis som alla andra miljöer på förskolan. Vår slutsats, utifrån forskningsresultaten, är att 

tamburen går att använda som en lärmiljö och många gånger blir det lärandetillfällen då det 

förekommer samtal om väder, teknik, fysik och språk. Tamburen som lärmiljö, är att det går 

att ha undervisning i många olika ämnen. Det som framkommer tydligast är att förskollärare 

bör ta vara på de spontana tillfällen som ger möjlighet att lära ut något till barnen.   

Barn i behov av särskilt stöd i tamburen är ett viktigt ämne som bör diskuteras eftersom 

tamburen är den inomhusmiljö som barnen möter först på förskolan. Man bör därför 

reflektera mer kring tamburen och lägga tid på att organisera tamburen på bästa sätt så att 

den blir till för alla barn.  

Studiens implikationer för förskolans verksamhet och framtida 
forskning  

Det finns knappt någon forskning om specialpedagogik som utgår från tamburen som 

förskolemiljö eller lärmiljö. Denna studie blir därav relevant andra forskare inom detta 

forskningsområde och för förskollärare samt andra pedagoger och lärare inom skolväsendet. 

Resultaten är relevanta för förskolans praktik för att andra förskolor ska få en inblick hur 

specialpedagogiken kan relateras till tamburen. Pedagogerna på förskoleverksamheter får ta 

en del i hur man kan arbeta proaktivt i tamburen samt använda tamburen som en lärmiljö. 

Studien ger insikt hur förskollärare resonerar kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

i tamburen. Dessutom får man inblick hur förskollärarna resonerar kring tambursituationen 

samt tamburens hinder där förskollärarna klargör för de åtgärder som går att implementeras 

i deras tambur. Studien skulle kunna vidareutvecklas genom att man vidgar urvalet och tittar 

på andra specialpedagogiska aspekter i förskoleverksamheter. Ytterligare forskning behövs 

för att fastställa hur man systematiskt planerar aktiviteter i tamburen samt hur man inte 
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använder tamburen som övergång till andra aktiviteter. Framtida studier bör ta hänsyn till 

hur det ser ut i praktiken och hur pedagogerna förhåller sig till tamburen som lärmiljö samt 

hur de resonerar sitt uppdrag gällande inkludering av lärmiljöer som inte används lika ofta. 

Vägar för framtida forskning inkluderar vårdnadshavarnas delaktighet i tamburen vid 

lämning och hämtning. Vad händer när en tredje part kommer in i tamburen kan vara en väg 

för framtida forskning för att ta reda på hur tamburen kan förändras av att vårdnadshavare 

hämtar och lämnar barnen.  
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Bilaga 1 - Mejl till respondenterna och informationsbrev till vårdnadshavarna 

 

Hej!  

 

Jag skriver nu mitt självständiga arbete med min kursare Olivia Andersson. Vi ska skriva 

om specialpedagogik och titta på tamburen som lärmiljö. Vi ska undersöka vilka möjligheter 

och begräsningar som finns i tamburen hos de äldre barnen ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Jag kommer att intervjua förskollärare och Olivia kommer att göra 

videoobservationer i tamburen. Vi undrar om det är okej för er att vi får komma några dagar 

och titta på dom äldre avdelningarna. Första dagen är vi bara där som flugor på väggen för 

att få ett ”hum” om er verksamhet. Dag 2-4 är Olivia där och filmar tamburen medan jag 

intervjuar dom förskollärare i respektive avdelning.  

 

Intervjuerna planerar jag tar 20-30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in i ljudformat. 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer när det kommer till att bevara och 

skydda videoinspelningarna/ljudinspelningarna. Materialet kommer bara jag och Olivia titta 

på, alla personuppgifter raderas och alla namn (tex på förskola/avdelning) kommer att 

fingeras. När vi har tittat klart på materialet kommer det givetvis att raderas.  

 

Skulle ni vilja delta skicka gärna ett mejl tillbaka att ni vill delta och när ni har tid för att bli 

intervjuade samt ifall det är okej att vi observerar er tambur.  

  

 

Med vänliga hälsningar Natasha och Olivia  
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Till vårdnadshavare för barn i x förskola 

  

Information om en studie av specialpedagogik i förskolan 

  

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
  

Vi vill undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns i verksamheten kring barn 

behov av särskilt stöd i tamburen/hallen. Tamburen är intressant eftersom vi till öka 

kunskapen om hur specialpedagogik används i specifika lärmiljöer. Vi vill med denna 

undersöka vilka typer av ansatser/stöd som används av förskollärare för att stötta barns olika 

behov i tamburen, men även om barn ges en likvärdig utbildning i förskolan genom att 

genomföra studien på två olika förskolor.   
  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under några tillfällen under en 

veckas tid i förskolan. Vi kommer att samla in material utan att medverka på annat sätt och 

utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda en filmkamera för att 

kunna dokumentera vad som sker i tamburen i förskolan.  
  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till 

deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att delta.  

 

 

Studiens handledare: Niklas Norén, docent i pedagogik.  

Tel:   E-post:  
 

Uppsala den 10 oktober 2022  

Olivia Andersson 

Natasha Hikkaduwage 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Tema barn i behov av särskilt stöd 

1) Vad innebär det för dig (förskollärare) att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

 

 

2) Hur tolkar du (förskollärare) ditt uppdrag rörande barn i behov av särskilt stöd?  

 

3) Har ni en samsyn i arbetslaget kring barns olika behov av särskilt stöd i tamburen?  

a. Om ja – hur ser era handlingsplaner ut kring det? 

b. Om nej – varför då? 

 

Tema tamburen som lärmiljö 

4) Hur resonerar du (förskollärare) om tamburen som lärmiljö för barn är i behov av 

särskilt stöd? 

a. Vad bör de lära sig?  

b. Hur kan de lära sig?  

c. Varför ska de lära sig just detta? 

 

5) Vilka möjligheter förknippar du med tamburen som lärmiljö för barn i behov av 

särskilt stöd?  

a. utveckla sociala relationer och färdigheter? 

b. utveckla praktiska färdigheter att klä på sig /klä av sig? 

c. utveckla språkliga och kommunikativa färdigheter?  

 

 

6) Hur erbjuder du (förskollärare) tamburen som en inkluderande lärmiljö för barn i 

behov av särskilt stöd? 

a. Med avseende på social tillgänglighet (är pedagogerna närvarande för att 

barnen ska fråga om hjälp)  

b. Med avseende på kommunikativ tillgänglighet (visuellt stöd)  

c. Med avseende på den fysiska tillgängligheten 

d. Med avseende på barnets ålder  

 

Tema hinder/begränsningar i tamburen  

7) Vad är det som hindrar/begränsar barn i behov av särskilt stöd olika förutsättningar 

till lärande och utveckling i tamburen?  

 

8) Hur går du (förskollärare) tillväga för att undanröja hindren?  

 

Avslutningsfråga 

9) Är det något mer du skulle vilja ta upp/tillägga? 
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Bilaga 3 – Observationsschema 1 
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Bilaga 4 – Observationsschema 2 
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Bilaga 5 – Observationsschema 3 
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Bilaga 6 – Transkriptionsnyckel 

 
….  Utelämnad text 
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Bilaga 7 – Huvudteman, underteman och koder 
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