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Sammanfattning	  
 

 

Föreliggande studies syfte var att undersöka huruvida förskollärare i förskolan beskriver barn i 

gråzonen och vad dessa barn ges för utrymmen till lärande och utveckling i förskolans 

verksamhet med bakgrund av förskolans värdegrund. Genom en kvalitativ undersökning av 

studien utifrån intervjuer och tidigare forskning så framkom det av studiens resultat att någon 

gemensam beskrivning om hur barn i gråzonen i förskolan beskrivs inte finns. Barn i gråzonen 

beskrivs olika och att detta även skall göra skillnad i hur man sen väljer att utforma förskolans 

verksamhet, detta görs då utifrån individuella tolkningar på hur man ser dessa barn. I 

föreliggande studies intervjuer säger sig samtliga tre respondenter i förskolan arbeta inom ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Studiens resultat visar dock i relation till 

tidigare forskning att respondenterna även arbetar efter ett kognitivistiskt perspektiv på lärande, 

genom att dessa har fasta föreställningar om barns utveckling då det i förskolan råder regler och 

normer som barnet förväntas att hålla sig inom ramen för. Om inte barnet förhåller sig inom 

ramen för förskolans normer och regler så ses barnet ha brister och/eller problem och därmed 

individualiseras och begränsas barnets utrymme i förskolans verksamhet.   

 

Nyckelord: Barn i gråzonen, utrymme, förskolan, förskollärare.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Föreliggande studies forskningsområde baseras på egna erfarenheter under studietiden som 

blivande förskollärare, även mitt yrkesverksamma liv som pedagog på förskolor där jag många 

gånger i både studier och ute i verksamheterna kommit i kontakt med begreppet barn i gråzonen. 

För att få en vidare förståelse för vad barn i gråzonen innebär så väljer jag att lyfta fram 

socialstyrelsens egen definition på barn i gråzonen. Socialstyrelsen (1993:2, s.23) menar att barn i 

gråzonen är barn vars problem inte alltid kan beskrivas, men att en orsak till att barnen hamnar i 

gråzonen är den sjunkande andel personal inom barnomsorgen. Genom socialstyrelsens definition 

så kan man förstå att barn i gråzonen är barn som har problem av något slag. Förskolan har som 

ansvar att se till att varje barn får det stöd som de är i behov av till lärande och utveckling där 

man bland annat i skollagen kan utläsa följande:  

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, ett barn eller ett barns vårdnadshavare 
eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 
sär- skilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges  
sådant stöd. Barnets vård- nadshavare ska ges möjlighet  
att delta vid utformningen av de särskilda stöd- insatserna 
(SFS 2010:800, s.31). 

 
Furberg(2006, s.9) menar dock med hänvisning till Wilson(2002) att det inte finns någon klar 

definition vad som menas med ”särskilda behov” och att detta skapar utrymmen till egna 

tolkningar utifrån egna värderingar, detta skall ha till stor betydelse för hur man sedan väljer att 

utforma bland annat sin forskning, verksamhet och policy.  

Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att 
göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva  
sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö, 98/2010, s.5). 
 

Skolverket(2013, s.5) menar att förutom att förskola och skola har i uppdrag att förmedla 

kunskaper så har dessa även som uppdrag att förmedla värden. Värdegrundsarbetet skall ses som 

ett förhållningssätt som hela tiden skall involvera och vara en naturlig del i hela verksamheten 

och kan heller inte skiljas från undervisning etcetera, förhållningsättet skall vidare vila på en 
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demokratisk värdegrund som tillvaratar barnens/elevers rättigheter i den fortsatta 

utvecklingskompetens till demokrati som de demokratiska medborgare som de faktiskt är. 

Skolverket menar dock att det finns brister i förskolan och skolans värdegrundsarbete utifrån flera 

undersökningar som gjorts. Dessa brister har bland annat visat sig ligga i att dessa verksamheter 

endast arbetar med värdegrunden vid särskilda tillfällen istället för att låta värdegrundsarbetet 

genomsyra alla delar i hela verksamheten. Oroväckande är också att barn och elever genom 

undersökningar visat sig ha väldigt dåliga kunskaper om sina egna rättigheter i enlighet med FN:s 

konventioner om människors rättigheter (Skolverket, 2013, s.5,8). 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare genom intervjuer beskriver barn i gråzonen i 

förskolans verksamhet. Studien syftar även att undersöka vilket utrymme barn i gråzonen ges till 

lärande och utveckling av förskollärare i förskolan och hur detta kan förstås utifrån ett 

sociokulturellt och kognitivistiskt perspektiv på lärande, med bakgrund av förskolans värdegrund.   

Frågeställningar: 

 

1. Hur beskrivs barn i gråzonen av förskollärare i förskolan? 

2. Vad ges barn i gråzonen för utrymme till lärande och utveckling i förskolans verksamhet? 

3. Vad säger förskolans värdegrund om barns utveckling och lärande generellt och mer 

specifikt för barn som skulle kunna beskrivas som barn i gråzonen? 

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
För att få en vidare förståelse av förskollärares arbetssätt i förskolan så utgår jag ifrån 

förskollärares kunskapssyn om lärande och utveckling, detta kan bland annat förstås utifrån 

vilken teoretisk utgångspunkt som förskolläraren förespråkar. Enligt Forslund och 

Jacobsen(2010, s.73) blir pedagogens kunskaper om de olika teorigrunderna avgörande för barns 

utveckling, både vad gäller kunskapen om den kognitiva, den emotionella samt 

språkutvecklingen och utvecklingen av barnets identitet och självkänsla. I föreliggande studie 
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används därför två teoretiska utgångspunkter där dessa olika synsätt kommer till uttryck. De två 

teoretiska utgångspunkterna är det sociokulturella perspektivet och kognitivism. Den teoretiska 

utgångspunkt som till stor del föreliggande studie förhåller sig till är det sociokulturella 

perspektiv om lärandet. Valet av studiens två lärandeteorier ligger dels till grund för hur 

förskolan gått från att vara inom ramen för det kognitivistiska lärandet till dagens mera 

sociokulturella syn på lärandet. Övergången kan bland annat förstås ur den reviderade versionen 

av läroplanen för förskolan som lägger tyngd på den inkluderingstanke som nedan finns 

representerad i föreliggande studie. Genom att problematisera hur dessa två lärandeteorier kan 

komma till uttryck och vad som kan ligga till grund för valet av lärandeteori i förskolans 

verksamhet är därför av intresse att undersöka genom studiens syfte.     
 

1.3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling  

Partanen beskriver Vygotskijs syn på lärande och utveckling, och hur det sociokulturella 

perspektivet på lärande och utveckling bland annat kan ses utifrån en inkluderingstanke där alla 

barn oavsett vilket eller vilka behov de har skall inkluderas med barn utan handikapp, för att på 

detta vis minska olika avvikelser utifrån bland annat sociala komplikationer. Dock så menade 

Vygotskij enligt Partanen samtidigt att kraven på den pedagogiska lärandemiljön skall anpassas 

utifrån detta och var väldigt tydlig med att den pedagogiska miljön skall utgå efter en 

individualiserad och differentierad pedagogik för att tillmötesgå varje barns behov om stöd för 

lärande och utveckling. Inom det sociokulturella perspektivet om lärande och utveckling är man 

också intresserad av hur barnet utvecklas i samspelet med omgivningen där man tänker att 

lärandet sker i det sociala samspelet (Partanen, 2011, s.59,137) 

 

1.3.2 Kognitivism 

Kognitiva läroprocesser utifrån Piaget baseras på en teori som motsätter sig den behavioristiska 

inlärningsteorin och som förespråkar det kognitiva tänkandet och utvecklingen hos individen. 

Lärandet här ses som en jämnviktsprocess där individen ständigt är under en process till 

anpassning, jämnvikt både till anpassning till samhället och hur samhället kan anpassa sig till de 

egna behoven hos individen. Inom denna lärandeteori konstrueras och rekonstrueras individen 

ständigt i relation till omgivningens samspel och påverkan. Varje barn ses inom detta synsätt om 

lärande ha egna individuella strukturer för hur de har utvecklat sin kognitiva struktur. Varje barn 
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har olika förutsättningar till lärande utifrån påverkan. Resultatet av lärandet kan därför även se 

olika ut hos barnen (Illeris, 2001, s.27,29) 

2. Tidigare forskning 
Nedan kommer tidigare forskning att sammanställas i relation till studiens syfte och 

frågeställningar för att skapa en större förståelse och mera material att utgå ifrån vid analys av 

resultatet.   

 

2.1 Barn i gråzonen 
Sandberg och Norling (2014, s.45) skriver om barn som är formellt och icke formellt i behov av 

särskilt stöd. De barn som har formellt behov till särskilt stöd är de barn som har 

funktionsnedsättningar i form av exempelvis Downs syndrom eller andra identifierade problem 

som är satta till barnet av andra sociala myndigheter. De barn som inte har identifierade och 

formellt fastställda behov kan ses som barn i gråzonen. Dessa barn menar förskollärare är 

utvecklingsförsenade enligt Sandberg och Norling. Vad förskolepersonalen vidare går enligt för 

kriterier för att avgöra vilka barn som är i behov av särskilt stöd är emellertid okänt enligt 

Sandberg och Norling.   

 

Vidare beskriver Socialstyrelsen barn i gråzonen som de barn som inte får det stöd som de är i 

behov för sin utveckling. Anledningen till detta ses som bland annat orsaken till den minskande 

personaltätheten inom barnomsorgen som i sin tur missgynnar kvaliteten att anpassa 

verksamheten till alla barns olika behov för deras utveckling. De barn som hamnar i gråzonen är i 

många fall de barn som är mest tystlåtna och där barnens problem inte alltid kan uttalas och 

beskrivas (Socialstyrelsen, 1993:2, s.23).  

 

För att få en vidare utveckling av socialstyrelsens klassificering av barn i gråzonen och barnens 

olika behov för utveckling och lärande så menar Partanen (2011, s.132) att för att förstå sig på 

individen och individens behov så måste man se till helheten, vad det är som föranleder barnets 

medvetande och beteende. Här menar Partanen att detta bland annat kan förstås i det sociala, 

språkliga och kulturella sammanhang som barnet vistas och har vuxit upp i, det vill säga en 

diagnos kan aldrig kategorisera barnet i alla sammanhang.  
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I SOU (2010:64, s.88,90) redogörs även för hur det i forskningen beskrivs svårigheter med att 

upptäcka barn som är i behov av särskilt stöd och hur svår processen oftast är att hjälpa dessa 

barn som kan vara i diverse utsatta livssituationer. I detta arbete med att hjälpa dessa barn så 

beskrivs det hur de som arbetar med dessa barn oftast gör egna bedömningar från deras egna 

antaganden om vad de tror är det bästa för dessa barn. Vidare så kan även bedömningar av barn 

förstås utifrån de rådande sammanhang som barnet till exempel befinner sig i och där 

bedömningen utgår ifrån miljöns normer för vad som anses vara av vikt för att barnet skall uppnå 

för vad som anses vara det normala. SOU (2010:64) beskriver vidare vikten av en god relation 

mellan föräldrar, vuxna och professionella i arbetet med att få barnens behov i förskolan 

tillgodosedda.  

 

Partanen(2011, s.137) påpekar att oavsett vad barnen har för tidigare erfarenheter så har alla barn 

ett utvecklingsområde som de är i behov av att få utveckla, därför är det av yttersta vikt att alla 

barn får de behov som krävs för det, behov som exempelvis dialog, samspel med andra och 

verktyg som möjliggör för utvecklingen hos barnet. Pramling Samuelsson (2011, s.47) lyfter 

också fram vikten av lärarens delaktighet till barnens utveckling där läraren ger barnen 

förutsättningar till lek och lärande, bland annat genom att läraren är aktiv så visar det sig enligt 

Jensen (2011, s.46) att detta även smittar av sig på barnen, att barnen då också blir aktiva och 

engagerade. Kinge betonar även vikten av att framförallt ha en god dialog med barnet för att lära 

känna denne på djupet och kunna hjälpa barnet i dennes utveckling på ett bra sätt. Den 

pedagogiska strukturen är mycket viktig och det måste vara en struktur som anpassas till alla 

individer (Kinge, 2008, s.16). 

 

Partanen (2011, s.131-132) betonar att bara för att barnet får en diagnos så innebär det 

automatiskt inte att barnet får sina pedagogiska behov kartlagda. Dock så menar Partanen i 

många fall att en diagnos förenklar att få stöd till barnet vilket i sin tur är väldigt olyckligt, 

eftersom många barn som inte har en uttalad diagnos i många fall inte alls behöver ha det lättare 

än ett barn med en diagnos. Avgörande är dock att barnen måste få utrymme i förskolans 

verksamhet att få leka och lära sig. Pramling Samuelsson menar att det är viktigt att läraren inte 

blir för styrande, utan så långt som möjligt så måste det finnas ett ömsesidigt samspel i form av 

glädje och fantiserande mellan läraren och barnet Pramling Samuelsson (2011, s.47). 
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2.2 Barns interaktionsutrymme 
Corsaro (2003, s.40) förklarar barns interaktionsutrymmen som interaktiva utrymmen, och hur 

barnen upprätthåller och etablerar samspel inom förskolans verksamhet, både till kompisar och 

till material. Enligt Corsaro så är barnen väldigt måna om att värna om sina 

interaktionsutrymmen, men i relation till barnens ännu icke utvecklade språk och kognitiva 

färdigheter för social interaktion så är detta inte alltid så enkelt för barnen.  

 

Vidare lyfter Hägglund, Löfdahl och Skånfors (2009, s.98) fram att faktorer som påverkar 

barnens interaktionsutrymme i förskolans verksamhet är tid och rum, tiden som barnet spenderar 

på förskolan och miljön som erbjuds till barnet. Dessa faktorer som tid och rum menar Hägglund, 

Löfdahl och Skånfors spelar en stor roll i hur barnet samspelar mellan vuxna och barn, där dessa 

faktorer även kan bidra till att barnet faktiskt drar sig undan. Skolverket (2005, s.16) lyfter vidare 

fram i deras allmänna råd och kommentarer att en bristande personaltäthet i förskolan påverkar 

barnen negativt i deras utveckling då barnen, framförallt de mindre behöver trygga vuxna att 

knyta sig till i förskolan. Utvecklingen som då missgynnas till följd av den bristfälliga 

personaltätheten är hos barnen menar Skolverket (2005, s.16) främst är den språkliga och barnens 

egen identitetsutveckling som påverkas negativt till följd av den bristfälliga personaltätheten i 

förskolan.  

 

Vidare lyfter även Skolverket (2013, s.26) fram vikten av att erbjuda en god och stimulerande 

miljö i förskolan då även miljön kan hämna barnens sociala, kognitiva och fysiska utveckling. En 

god miljö beskriver Skolverket således innefatta bland annat tillgängligt material för upplevelser, 

skapande och utforskande som utvecklar barnens fantasi och kreativa sidor. Vad barnen själva då 

får för utrymmen till att skapa tid och rum i förskolans verksamhet beskriver Markström (2007, 

s.102-103) som en evig kamp hos barnen eftersom förskolans lokaler är till för alla som vistas i 

förskolans verksamhet och barnen därför aktivt kämpar för vilka som skall nekas eller lämnas 

tillträde till rummen. Markström förklarar hur det individuella utrymmet i förskolans verksamhet 

är väldigt begränsat, i förhållande till tid och rum som barnen ges i förskolan. Kinge (2008, s.16) 

beskriver hur barn i förskolan även kan begränsas i sina utvecklingsmönster då förskolan till 

skillnad mot skolan har fler personal per barn och att detta även skulle kunna utgöra en grund till 

att förskolan är allt för bra på att plana ut vägen för barnen, vilket i sin tur leder till att barnen 

begränsas i att själva få lära sig att förhindra, förebygga och samt avvärja konflikter etcetera. 
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Barnen fråntas därmed möjligheter som till exempelvis att utveckla sin egen självhävdelse och 

deltagande gentemot sin omgivning (Kinge, 2008, s.16).  

 

Enligt Jensen (2011, s.46) så använder barnen sig dock av många olika strategier i vardagen där 

leken är central för att skapa kunskaper i att utveckla olika förmågor. Jensen menar dock att det 

finns en nära koppling till hur barnen agerar i förskolan i relation till vad barnen erbjuds för 

erfarenheter i förskolans verksamhet, lärarna kan bland annat både begränsa eller hjälpa barnets 

utrymme att få samspela som de lekande lärandeindivider som barnen är. Ännu ett dilemma 

enligt Markström(2007, s.104) är att det finns en norm i förskolans verksamhet som säger att det 

normala är att vara tillsammans och att detta i verksamheten även eftersträvas. Barnen i förskolan 

tänjer dock på de institutionaliserade regler som finns i verksamheten och skapar dock ändå sin 

egen tid och sina egna utrymmen utifrån egna syften. Men att låta barnet bli en del av kollektivet 

är något som personalen i förskolan anser är viktigt, att de därför också ligger i personalens egna 

perspektiv att se till att barnen förhåller sig till förskolans rådande normer och regler. Detta kan 

dels förstås ur ett förebyggande arbetssätt till att lösa kommande problem som barnet kan tänkas 

hamna i, men även att förbereda barnen inför skolan och vuxenlivet, att barnen lär sig att ta 

ansvar. De barn som dock inte följer de rådande normer och regler som finns ses som stökiga och 

problembärare. Här menar Markström att barnet individualiseras av personalen i förskolan genom 

att de utgår ifrån att barnet faktiskt har brister som inte kan hålla sig till de normer och regler som 

finns (Markström, 2005, s.150-154). Inom det sociokulturella perspektivet på lärandet så ses 

språket som unikt och ses som det centrala inom detta perspektiv där barnet genom språket 

interagerar till sin omgivning (Säljö, 2000, s.67). Säljö beskriver även begreppet utvecklingszon 

och förklarar hur detta förstås av vad ett barn kan prestera på egen hand och i relation till detta 

kan prestera med hjälp av en vuxen eller med kamrater (Säljö, 2000, s.120).    

 

2.3 Förskolans värdegrund om lärande och utveckling 
Arnér och Sollerman (2013, s.11-13) menar att barn i redan tidig ålder är väldigt duktiga på att 

visa medkännande och känslor för andra. Att utveckla barnens empati samt lyhördhet ses också 

som ett grundläggande uppdrag som förskolan har, att förskolan skall vila på ett demokratiskt 

förhållningssätt: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor,  
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liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter  
ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten (lpfö,98/2010, s.4). 

 

 Arner och Sollerman menar vidare att demokrati i förskolan inte bara är något som man skall tala 

om för att barnen skall förstå vad det handlar om, demokrati skall även genomsyra hela 

verksamheten där det grundläggande blir ett ömsesidigt samspel som bygger på bemötande och 

solidaritet, att inkludera och lyssna på alla, att alla skall få sin röst hörd. Arbetet med demokrati 

underifrån, det vill säga i barnens tidigare år måste även präglas av att alla barnen förstår sina 

egna rättigheter och att de vuxna i förskolan dessutom måste ta sig an barnens perspektiv och 

fråga sig själva hur barnen upplever det som pågår i förskolan. Det har även visat sig genom en 

undersökning att genom att medvetet ge barnen mera inflytande och låta de vara aktiva i 

skapandet av utvecklingsarbetet i förskolan så får barnen en mera lugn tillvaro i förskolan och 

bättre självkänsla, detta ledde till att barnen som deltog i undersökningen tog mera initiativ och 

även fördjupat sig själva i sina lekar (Arner och Sollerman, 2013, s.11-13).  

3. Metod 
Jag vill med min undersökning undersöka hur förskollärare i förskolan beskriver barn i gråzonen 

och vad dessa barn ges för utrymme till lärande och utveckling i förskolans verksamhet. 

Föreliggande studie har även till syfte att undersöka vad förskolans värdegrund säger om barns 

utveckling och lärande generellt och mer specifikt för barn som skulle kunna beskrivas som barn 

i gråzonen. För att ta reda på detta så har jag som metod valt en kvalitativ inriktning då jag 

genom intervju önskar att få en verklighetsförankrad bild och få en inblick i hur det kan se ut i 

förskolors verksamhet. Bell (2000, s.13) beskriver kvalitativ inriktning som en metod där man 

som forskare ifrågasätter den vetenskapliga inställningen, Bell menar att inom den kvalitativa 

forskningen så är forskaren mera intresserad av att komma till insikt om hur människan upplever 

sin värld. 

 

3.1 Studiens reliabilitet och validitet 
Enligt Bell (2000, s.89-90) så måste man då man genomför en studie alltid förhålla sig kritiskt till 

den information som man hittar, att kritiskt granska för att kontrollera informationens reliabilitet, 

det vill säga om informationen är tillförlitlig. Bell förklarar vidare vad som menas med begreppet 

validitet och att detta begrepp till skillnad från reliabilitet ses som mycket mera komplicerat men 
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hur dessa två begrepp även går att relatera till varandra. Om till exempel informationen man 

inhämtar inte är reliabel så saknar den även validitet, det vill säga giltighet. I föreliggande studie 

så är validiteten god. Det som var tanken att undersöka med studien har uppnåtts genom 

intervjuer och där intervjuerna inte på något sätt varken varit för strukturerad eller ostrukturerad.  

 

3.2 Forskningsetiska principer  
Studiens etiska grunder om inhämtning och hantering av material står i relation till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav enligt forskningsetiska principer som är: 

 

 

1. Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren i god tid innan undersökningen meddelar deltagarna 

om undersökningens syfte och utformning.  Skall även framgå att undersökningens resultat 

inte kommer att användas i annat syfte än till forskning. Viktigt att även meddela att 

deltagandet är frivilligt, samt att deltagarna när som helst kan välja att avstå från 

undersökningen. 

 

2. Samtyckeskravet 

Kravet innebär att forskaren inhämtar samtycke från samtliga deltagare i undersökningen. Om 

deltagarna är omyndiga eller av andra omständigheter inte kan samtycka bör deras 

förmyndare, eller någon annan närstående ansvara för detta. Deltagarna till undersökningen 

har också på sina villkor möjlighet att avgöra i vilken omfattning de vill delta och att de även 

har möjligheten att när som helst avbryta deras medverkan utan några konsekvenser för de.   

 

3. Konfidentialitetskravet 

Med konfidentialitetskrav menas att deltagarna i en undersökning så långt som möjligt skall 

ges konfidentialitet, det vill säga att alla inhämtade personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kommer åt de, om etiskt känslig information om den 

enskilde kommer fram så bör även en förbindelse om tystnadsplikt undertecknas. Viktigt att 

även hantera det insamlade materialet på ett sådant sätt att så långt som möjligt avidentifiera 

materialet för att försvåra för utomstående att lokalisera berörda deltagare.  
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4. Nyttjandekravet 

Insamlat material om enskilda deltagare får endast brukas i syfte för forskning och inte för 

något annat ändamål.   

 

	  

3.3 Urval  
Urvalet av mina tre intervjuer har dels skett genom personliga kontakter. Det förehöll sig inte helt 

problemfritt med att finna respondenter som kunde ställa upp inom tidsramen för aktuell studie. 

En av respondenterna fick i sista stund förhinder vilket omöjliggjorde deltagandet. Genom att 

besöka en slumpvis vald förskola så fick jag till slut tag i en tredje kandidat som gav sitt 

godkännande att medverka i studien. Respondenterna till intervjuerna har endast varit utbildade 

förskollärare vilket är centralt för studien då syftet är att undersöka hur just utbildade 

förskollärare beskriver barn i gråzonen och vad dessa barn ges för utrymme till lärande och 

utveckling i förskolan. Deltagarna erhöll genom e-post en inbjudan om deltagande till 

föreliggande studie, förutom mitt personliga mejl så erhöll de även studiens missivbrev (bilaga 

1). Deltagarna har arbetat olika länge som förskollärare, den ena ända tillbaka från 70-talet och 

den andre i 12 år. Intervju nummer tre och den sista respondenten är en förskollärare som arbetat 

i 7 år som förskollärare. Samtliga tre är kvinnor inom åldersspannet mellan 35-62 år.   

 

3.4 Genomförande 
 

Samtliga tre intervjuer skedde på förskolorna där deltagarna var verksamma, platsen för 

intervjuerna skedde i ett enskilt rum där dessa kunde ske ostört. Samtliga intervjuer tog cirka 30 

minuter vardera. Valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon, där syftet med detta var 

att underlätta och tydliggöra arbetet med transkriberingarna. Under intervjuernas gång så valde 

jag att gå efter mina grundfrågor(bilaga 2)som jag utarbetade innan mina intervjuer. Enligt bell 

(2000, s.122) så är det viktigt att respondenten har ett utrymme till frihet under intervjun, att 

respondenten får känna och lyfta fram vad som denne tycker är viktigt, därför är det av betydelse 

att intervjuaren har någon form av struktur i sin intervju för att kunna få svar på det som 

intervjuaren vill ha svar på. Så förutom mina grundfrågor (bilaga, 8.2) som jag hade till syfte att 
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få en struktur genom i mina intervjuer så ställdes det även följdfrågor för att uppnå mitt behov av 

information. Dessa följdfrågor utgick endast utifrån öppna frågor i syfte att fånga deltagarnas 

intressen och ståndpunkter. 

3.4.1 Etiskt genomförande av studien 

	  
Det etiska genomförandet i föreliggande studie har bland annat utgått ifrån vetenskapsrådets 

(2002) fyra huvudkrav enligt forskningsetiska principer. Dessa fyra olika krav har tillämpats 

genom att jag bland annat i god tid informerat respondenterna om undersökningens syfte och 

utformning, både genom missivbrev och i muntligt tal om vad deltagandet skulle innebära för 

min studie. Jag var väldigt noga med att beskriva att jag inte kan garantera respondenten 

fullständig anonymitet men att enligt konfidentialitetskravet skall respondenten så långt som 

möjligt ges anonymitet. Genom att jag endast lagrar informationen som jag hämtar från 

respondenterna i min egna personliga dator, samt diktafon som ingen annan kan komma in på 

utan lösenord och anonymiserar respondenterna och berörda förskolor så försvårar det för 

utomstående att komma åt materialet, samt identifikation av berörda respondenter och förskolor. 

Även så var jag tydlig med att respondenten även när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan och allt insamlat material från denna undersökning förverkas.  

 

 

3.5 Metodreflektion 
En svaghet med föreliggande studie är dock att det inte gjordes några provintervjuer innan, samt 

att studien inte tagit hänsyn till ett genusperspektiv, kanske att resultatet hade sett annorlunda ut 

om studien inte bara byggt på kvinnliga förskollärares syn, utan även byggt på manliga 

förskollärares syn. Sedan så kan resultatet till föreliggande studie inte ses som ett övergripande 

resultat för hur det faktiskt ser ut över hela landets förskolor, och beaktning att studien på grund 

av tidsbrist endast bygger på tre intervjuer, men som vilket ändå kan ge en fingervisning om hur 

det kan se ut vilket även är studiens föreliggande syfte att undersöka.   

 

3.6 Analys 
Föreliggande studies tre intervjuer spelades in via en diktafon, detta med syfte att bygga upp en 

struktur vid analysarbetet av resultaten. Bell (2000, s.124) klargör också fördelen med 
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bandinspelningar då man i studien vill ha med citat och kontrollera att ens anteckningar gjorda 

under intervjun stämmer överens med verkligheten. De gjorda transkriberingarna utifrån 

intervjuerna analyserades genom att läsas igenom flera gånger. De svar som sedan framkom 

under analysarbetet kategoriserades genom mönster av likheter och olikheter för att få svar på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Studiens metod i sin helhet tycker jag hållit måttet 

för studiens syfte då jag genom en kvalitativ inriktning hade som syfte att undersöka hur 

förskollärare beskriver barn i gråzonen.  

4. Resultat 
 De tre intervjuer som studien bygger på genomsyras till större delen av en och samma teoretiska 

utgångspunkt, nämligen det sociokulturella perspektivet om lärande. Detta märks under studiens 

tre intervjuer då samtliga respondenter förklarar vikten av det sociala samspelet för lärande och 

utveckling där miljön är det centrala. Men, med hänvisning till studiens intervjuer så kan dessa 

även delvis förstås utifrån Piagets teoretiska syn på lärande (kognitivismen) då respondenterna 

beskriver barn i gråzonen som problembärare och att stöd måste ges utifrån barnets egna 

individuella strukturer för att hjälpa barnet att anpassa sig till de normer och regler som gäller för 

förskolans verksamhet och samhället i stort. Resultatet från intervjuerna kommer att analyseras i 

relation till studiens två teoretiska lärandeteorier vid analysdelen (4.1) Vid diskussionsdelen (4.2) 

kommer tidigare forskning att relateras till intervjuerna för att få en större klarhet till resultaten 

utifrån de olika frågeställningar och syfte som föreliggande uppsats håller sig inom ramen för. De 

tre frågeställningar som denna studie bygger på kommer att stå som rubriker och svaras på under 

diskussionen (4.2) 

 

Nedan presenteras de tre respondenterna: 

 

• (Respondent 1) Kvinna med lång erfarenhet som förskollärare, även gått en utbildning om 

barn med särskilda behov på fem månader. 

 

• (Respondent 2) Kvinna med 12 års erfarenhet som förskollärare. 

 

• (Respondent 3) Kvinna med 7 års erfarenhet som förskollärare.   
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4.1 Analys av intervjuer 
Utifrån studiens intervjuer så skall nu dessa analyseras i relation till studiens teoretiska 

lärandeteorier. Analysen sorteras efter de likheter, mönster och skillnader som jag finner. 

 
Likheter  
 
Utifrån föreliggande studies tre intervjuer så noterar jag att samtliga respondenter talar om barn i 

gråzonen som de barn som har behov av stöd, samt att dessa barn av olika skäl inte kommer till 

tals likt ”vanliga” barn i verksamheten. Det jag även finner gemensamt hos de tre olika 

respondenterna är att samtliga arbetar utifrån det sociokulturella perspektivet på lärandet då jag 

finner hur de arbetar mycket med att barngruppen skall vara tillsammans och hur respondenterna 

aktivt arbetar för en inkluderande tanke inom verksamheterna. Inom det sociokulturella 

perspektivet så är språket enligt Säljö (2000, s.67) det mest centrala då barnen inom denna 

lärandeteori ses använda språket som den mest grundläggande länken att interagera med i relation 

till sin omgivning. Att språket hos barnen är viktigt för integrering förstår jag utifrån 

respondenterna. Respondent 2 förklarar: 

 
I vår verksamhet har vi barn med behov av stöd och vi 
har också en resursperson som är med om dagarna som 
stöd åt en flicka där vi vill komma igång med hennes språk…  
hon har svårt att kommunicera med övriga kompisar och  
då blir det lätt oroligt i barngruppen då flickan också lätt 
blir ledsen då hon inte får vara med kompisar…i deras lekar. 

 
Tycker mig även se en likhet i respondenternas arbetssätt att arbeta med förskolans värdegrund 

då de i relation till läroplanen för förskolan tänker mycket kring lärandemiljön och barns 

inkludering i verksamheten. Att det finns en strävan hos respondenterna om att varje barns röst 

skall lyftas fram i verksamheterna. Respondent 3 förklarar:  

 
vi arbetar också systematiskt tillsammans med barnen med 
den demokratiska värdegrunden, där är det mycket arbete  
kring känslor… att barnen ska våga uttrycka sig till andra  
och till sig själva… att känna med andra. 
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Respondent 1 lyfter också fram vikten av att erbjuda en god miljö med betoning även på barnets 

enskilda behov att samspela i: 

 
Det	  är	  vårat	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  erbjuda	  en	  miljö	  i	  vår	  
verksamhet	  som	  är	  till	  för	  alla	  barn	  och	  som	  utgår	  från	  varje	  
barns	  enskilda	  behov	  för	  utveckling	  och	  lärande 

 
 
 
Mönster  
 
Här nedan beskrivs de mönster som jag funnit utifrån studiens resultat. De mönster som jag 

funnit är: 

1. Normer och regler i förskolans verksamhet 

2. Sociokulturellt perspektiv på lärande  

3. Kognitivism 

4. Brist på personal i förskolan 

 

De mönster som jag funnit ur studiens resultat är att det i förskolan finns normer och regler satta 

av förskollärare. Det lärandeperspektiv som respondenterna arbetar inom är det sociokulturella 

perspektivet på lärande, det finns dock som jag kan se även tecken på ett kognitivistiskt 

perspektiv om lärande. 

 

Förutom att samtliga tre respondenter beskriver hur de arbetar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande så kan jag se ett tydligt mönster för hur de även har inslag av lärandeteorin 

kognitivism. Som tidigare angivit i föreliggande studie så är kognitivism enligt Illeris (2001, 

s.27,29) en lärandeteori där man ser barnet som har utvecklat sin kognitiva struktur utifrån sina 

egna individuella förutsättningar till lärande. En förutsättning till lärande hos barnet kan till 

exempel vara hur barnet lär sig i relation till omgivningen där barnet ständigt konstrueras och 

rekonstrueras. Vidare så kan jag även se ett mönster genom intervjuer hur barn hamnar i 

gråzonen. Genom att det i förskolan finns rådande normer och regler som barn måste anpassa sig 

inom för att inte hamna utanför kamratgruppen och verksamheten i helhet. Bristen på personal 

kan jag se begränsa barnens utrymme för lärande och utveckling. Samtliga respondenter nämnde 

även att barngrupperna är för stora i relation till personalen i förskolan, som respondent 3 

uttryckte det:  
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Vi är 21 barn inne på vår avdelning och bara tre fast personal 
så det är klart att det händer att vi ibland känner oss otillräckliga. 

 

 
Skillnader  
 
De skillnader jag finner är bland annat hur respondenterna väljer att prata om barn i gråzonen. 

Samtliga tre är överens om att barn i gråzonen är barn som har extra behov av stöd, vad som 

föranleder barnens behov ser dock respondenterna lite olika. Olikheterna tänker jag har att göra 

med hur respondenten väljer att möta dessa barn där jag utifrån föreliggande intervjuer både ser 

mönster av kognitivism och det sociokulturella lärandet hos de tre respondenterna.     

 

Respondent 1 som varit verksam länge som förskollärare och som har en utbildning i barn med 

behov av stöd väljer att beskriva dessa barn som problembärare, problemen kan dock även vara i 

barnets hemförhållanden. Respondent 1 belyser att viktigast är att ”fixa” problemen tidigt innan 

det är försent. Respondent 3 som förklarar att alla barn har olika förutsättningar till lärande och 

utveckling, men att barn med koncentrationsproblematik dock löper större risk att hamna i 

gråzonen och respondent 2 som beskriver dessa barn som inte har de sociala förutsättningar att 

komma in i barngruppen och hur dessa påverkas negativt av den dåliga personalfördelningen i 

förskolan. Vad som föranleder olikheterna framkommer dock inte. En tänkbar orsak kan vara 

förskollärarnas ålder och tid i förskolans verksamhet, då respondent 1 varit verksam länge i 

förskolan, ända så sent som till mitten av 70-talet. Respondent 2 och 3 är till skillnad mot 

respondent 1 relativt nya som förskollärare och att det kanske kan förklara varför det 

sociokulturella lärandet blir mera tydligt och framhävs mera under intervjuerna med dessa. 

Respondent 1 finner jag mera vara inne på Piagets teoretiska syn på lärande, kognitivism. Genom 

att respondent 1 beskriver bland annat barn i gråzonen som de barn som kan har problem och i 

utvecklandet av verksamheten så måste hänsyn tas till varje barns individuella behov för 

utveckling och lärande. 

 

4.2 Resultat och diskussion av intervjuer i relation till tidigare forskning  
Här nedan presenteras resultatet av intervjuerna och diskuteras i relation till tidigare forskning. 

Föreliggande studies tre frågeställningar står som rubriker för att underlätta för läsaren, samt 

tydliggöra den röda tråden utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
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4.2.1 Hur beskrivs ”barn i gråzonen” av förskollärare i förskolan? 

Respondenterna hade lite olika tolkningar på hur de beskrev ”barn i gråzonen”. Respondent 2 

beskrev bland annat att barn i gråzonen kan vara de barn som inte alls har något behov av stöd. 

Förklarar vidare att orsaken till att dessa barn hamnar i gråzonen kan vara för att de är ”duktiga” 

och därmed inte får lika mycket uppmärksamhet av personalen i förskolan, till skillnad från barn 

med behov av stöd där dessa barn naturligt får mera uppmärksamhet, detta skulle då göra att 

personalen inte uppmärksammar de duktiga barnens behov eftersom de smälter in i verksamheten 

och därmed inte synliggörs på samma sätt. Respondent 1 beskrev också att barn i gråzonen inte 

nödvändigtvis måste ha en uttalad diagnos, dock så relaterade respondent 1 till att dessa barn 

ändå är barn med problem, antingen så kan problemen ligga i hemmet eller hos barnet. Denna 

respondent kom även in på att man förr i tiden sa ”stökiga barn” till dessa barn som saknade 

diagnos. Utifrån frågeställningen om vad barn i gråzonen ges för utrymme till lärande och 

utveckling i förskolans verksamhet så beskrev respondent 1 bland annat vikten av att barnen skall 

ges utrymme till den fria leken och hur viktigt det är att miljön i förskolan anpassas till 

barngruppen och barngruppens behov. Respondent 1 förklarar vidare hur de i deras verksamhet 

aktivt och systematiskt arbetar för att skapa en så god lärandemiljö som möjligt helt anpassad 

utifrån barnet och barngruppen. Respondent 1 förklarar även hur barnen genom den fria leken 

skapar sina utrymmen både till verksamhetens miljö och till sina kamrater, men det som dock 

begränsar tiden för förskollärarna till barnen är all den dokumentation som förskollärare är ålagda 

att göra, och hur detta även kan ses som en bidragande faktor till att barn riskerar att hamna i 

gråzonen. Dålig resursfördelning i form av minskad personaltäthet i förskolans verksamhet är 

något som Respondent 1 får medhåll ifrån av de övriga två respondenterna. Respondent 3 

beskriver dock ”barn i gråzonen” som de barn som är i behov av extra stöd och förklarar hur barn 

med koncentrationsproblematik löper större risk för att hamna i gråzonen, detta i förhållande till 

de få resurser som förskolan har ser respondent 3 som problematiskt. Respondent 3 väljer att 

beskriva ”barn i gråzonen” som de barn som är i behov av extra stöd, och förklarar att på grund 

av allt för stora barngrupper och dåliga resurser så händer det att dessa barn inte får det stöd som 

de är i behov av. Respondent 3 svarar på frågan om hur denne beskriver ”barn i gråzonen” i 

dennes verksamhet: 

 

 Jag anser att det är de barnen som på ett eller annat 
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 sätt inte får det stöd och uppmärksamhet som de är i behov 
 av. Jag tänker att barn med koncentrationsproblematik löper 
 större risk att hamna i gråzonen, att dessa barn behöver  
 mera stöd och det kan bli problematiskt med de resurser som 
 idag finns i förskolan med allt flera barn och allt för få pedagoger. 

 

Socialstyrelsen beskriver ”barn i gråzonen” som ett resultat av den minskande personalstyrka och 

de allt större barngrupperna inom barnomsorgen (Socialstyrelsen, 1993:2, s.23). Skolverket 

(2005, s.16) beskriver också i deras allmänna råd och kommentarer hur barn som inte får den 

resurs som de individuellt är i behov av, till exempel avsaknad av en trygg vuxen kontakt i 

förskolan kan missgynna barnets identitetsutveckling och språkutveckling, till följd av detta kan 

barnet dra sig undan. Socialstyrelsen som beskriver barn i gråzonen som de barn som är mest 

tystlåtna och där deras problem inte alltid kan beskrivas och uttalas och för att citera respondent 2 

om hur denne beskriver barn i gråzonen: 

 
 barn i gråzonen… det är… jag tänker väl att det är 
 de barn som av olika orsaker inte har de sociala 
 förutsättningar för att komma in i barngruppen…  
 men även barn som faller in i normen och som av  
 den anledningen inte märks av så mycket tänker jag. 

 

Utifrån följande citat så kan man tänka att normen står för hur det normala i förskolan är att vara 

tillsammans, som Markström förklarar (Markström, 2007, s.104). Respondent 1 väljer att 

beskriva barn i gråzonen som de barn som inte behöver ha en diagnos, men att det är de barn som 

ändå har problem av något slag. Respondent 1 lyfte även fram att man förr i tiden sa ”stökiga 

ungar” om dessa barn som saknar diagnos.  

 

4.2.2 Vad ges barn i gråzonen för utrymme i förskolans verksamhet till lärande och utveckling? 

	  
”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö,98/2010, s.5). Utifrån detta citat kan man 

förstå att med alla barn räknas även barn med eller utan behov om extra stöd. Utifrån 

föreliggande studies intervjuer och tidigare forskning att döma så kan man förstå att trots de olika 

styrmedel som förskolan styrs genom finns det trots allt de barn som missgynnas i deras lärande 

och utveckling, orsaker till detta utifrån föreliggande intervjuer och tidigare forskning kan bland 
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annat förstås i den allt mera minskande personaltätheten i relation till de större barngrupper som 

råder inom förskolan.  

 

Corsaro (2003, s.40) beskriver om interaktiva utrymmen och hur barnen kämpar för att 

upprätthålla dessa utrymmen genom sampel till sin omgivning, både till kompisar och till 

material, men det som kan begränsa barnen i detta är deras ännu inte utvecklade språk och 

kognitiva färdigheter, att barnen inte har de kognitiva och språkliga färdigheter för att 

upprätthålla sina interaktiva utrymmen kan utifrån föreliggande studie även förklaras utifrån dålig 

resursfördelning i form av personaltäthet i förskolan, för enligt föreliggande studie så är barnen i 

behov av trygga vuxna i förskolan för utvecklandet av språket och deras identitetsutveckling. 

Respondent 2 förklarar under intervjun om den bristande personaltätheten i förskolan om frågan 

om alla barnen ges lika mycket utrymme till lärande och utveckling i förskolan: 

 

 
tyvärr så tänker jag att det finns de barn som inte har 
samma förutsättningar som andra på grund av bland annat 
brist på personal och stora barngrupperingar… detta ser jag  
också kunna vara bidragande riskfaktorer till utvecklandet till 
hur barn i många fall hamnar i gråzonen. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet om lärande så sker lärandet i det sociala samspelet med 

andra, att man inom detta teoretiska perspektiv intresserar sig för barnets utveckling i samspelet 

med andra där man även inom detta perspektiv förespråkar en inkluderingstanke om att alla barn, 

oavsett vilka behov om stöd barnen har skall på samma grund som ”vanliga” barn inkluderas in i 

verksamheten. Detta ställer emellertid högre krav på verksamhetens innehåll och hur denna skall 

anpassas för att utgå ifrån varje barns behov om stöd till lärande och utveckling. Förutom att 

samtliga respondenter uppgav att de arbetar enligt ett sociokulturellt perspektiv om lärande så 

tycker jag mig också tydligt kunna se ett mönster om att samtliga respondenter även styrker detta 

under intervjuerna, men att det ändå finns svårigheter i att möta alla barns villkor och behov för 

främjandet av den inkluderingstanke som detta perspektiv vilar på. Citerar från respondent 3:  

 

Inget barn ska behöva uteslutas från den fria leken, vi måste därför 
skapa villkor och utrymmen här i verksamheten som bjuder in alla 
barnen och hjälper dessa att interagera med varandra genom en 
stimulerande miljö. 
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Föreliggande citat kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv genom att fokus ligger på att 

hjälpa barnen att interagera med varandra i relation till miljön. Ändå beskriver respondent 3 att 

det även finns ett dilemma: 

 

 I förhållande till de stora barngrupper så kan jag känna att 
 det finns alldeles för få resurser i förskolan. Vi är 21 barn inne 
 på vår avdelning och bara tre fast personal så det är klart att 
 det händer att vi ibland känner oss otillräckliga, framförallt vid 
 rutiner som lunch… vila och påklädnad till och från utevistelse. 

 

Kan detta problem med stora barngrupper och för få resurser i förskolan kanske kopplas till det 

sociokulturella lärandet som förespråkar ett inkluderande arbetssätt, som tidigare nämnts om i 

föreliggande studie. Markström (2007, s.104) beskriver även i relation till detta att det idag finns 

en rådande norm om hur man anser att det normala är att vara tillsammans och att detta även i 

verksamheten eftersträvas. Även om viljan hos alla tre respondenter finns om att verksamheten 

skall tillmötesgå alla barns olika behov till utveckling och lärande så visade det sig genom 

föreliggande studies intervjuer att det ändå finns ett mörkertal av de barn som inte får eller ges 

det stöd som barnet/barnen behöver hjälp med för att interagera med andra, detta som en orsak till 

personalbristen i relation till de stora barngrupper som råder, de barn som då verkar vara extra 

utsatta är ”barn i gråzonen” enligt samtliga respondenter. Så ännu ett mönster som framkommit 

ur föreliggande studie är att det finns en tydlig plan för hur förskoleverksamheten skall se ut och 

anpassas till barnen utifrån olika styrmedel, teoretiska utgångspunkter och förhållningssätt 

etcetera, men i verkligheten hos de tre olika respondenter finns ett gemensamt dilemma, vilket är 

att de inte har nog med resurser till att tillmötesgå alla barns olika behov om stöd, med betoning 

på barn i gråzonen som respondenterna utifrån resultat av föreliggande studie visat sig beskriva 

lite olika. Precis som Furberg (2006, s.9) menar med hänvisning till Wilson(2002) att det som 

ligger till stor grund för hur man väljer att utforma sin verksamhet på bygger bland annat på egna 

individuella tolkningar och värderingar om hur man ser på saker, i detta fall att barn i gråzonen 

beskrivs så annorlunda föranleder detta att det av personal i förskolan ges utrymmen till egna 

individuella tolkningar för hur man väljer att utforma verksamheten.  

 

Kinge (2008, s.16) beskriver emellertid att förskolan till skillnad från skolan i regel har större 

personaltäthet och att detta också kan föranleda ett dilemma om att förskolan begränsar barnens 
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utveckling genom att de i förskolan blir för ”duktiga” på att plana ut vägen för barnen, det vill 

säga att barnen blir begränsade i deras deltagande och självhävdelse.    

 

Förutom att personalen i förskolan säger sig arbeta utifrån ett sociokulturellt arbetssätt så har det 

genom föreliggande studie även framkommit ur studiens resultat av både äldre forskning och de 

tre intervjuer att arbetssättet och lärandeteorin även till viss del kan förstås ur kognitivism då 

personalen i förskolan individualiserar de barn som inte faller in under normen för vad som anses 

normalt i den rådande praktiken där varje barn har egna förutsättningar utifrån dennes egna 

kognitiva struktur. På frågan om hur barn i gråzonen beskrivs svarar respondent 1 följande: 

 

  Men det kan också handla om att det är problem hemma 
  och behöver inte vara problem på barnet. Viktigaste är att 
  fixa problemen här nere och inte där uppe, för då är det försent. 

 

4.2.3 Vad säger förskolans värdegrund om barns utveckling och lärande generellt och mer 

specifikt för barn som skulle kunna beskrivas som barn i gråzonen? 

 
Enligt Arnér och Sollerman (2013, s.11-13) så skall förskolans värdegrundsarbete genomsyra 

hela verksamheten och inkludera alla som vistas i förskolan, varje barn skall få sin röst hörd och 

verksamheten skall bygga på ett ömsesidigt samspel där varje barn skall få utrymme till att själva 

få kännedom om sina rättigheter i enlighet med den demokratiska värdegrund som förskolan vilar 

på. Trots detta så uttalar Skolverket (2013, s.5,8) att det finns brister i både förskolan och i skolan 

där arbetet med värdegrunden inte utgörs under alla moment i dessa verksamheter, istället så har 

det visat sig genom undersökningar att värdegrundsarbetet endast innefattats under vissa stunder i 

dessa verksamheter. Vid analysen av föreliggande studies intervjuer så kan det konstateras att 

under föreliggande verksamheter även finns problem med att erbjuda en likvärdig verksamhet för 

lärande och utveckling till alla barnen då resurserna är alldeles för få i förhållande till de stora 

barngrupper som finns, de barn som påverkas mest negativt till följd av den dåliga 

personaltätheten är barn med särskilt behov om stöd och barn i gråzonen då bland annat 

respondent 3 på frågan om hur denne beskriver barn i gråzonen i dennes verksamhet förklarar:  

 
 
 Jag anser att det är de barnen som på ett eller annat sätt inte 
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 får det stöd och uppmärksamhet som de är i behov av. jag tänker 
 att barn med koncentrationsproblematik löper större risk att 
 hamna i gråzonen, att dessa barn behöver mera stöd och det kan 
 bli problematiskt med de resurser som idag finns i förskolan med 
 allt flera barn och allt för få pedagoger. 

 

Vidare så svarar respondent 3 på frågan om alla barn ges lika mycket utrymme till lärande och 

utveckling i förskolan, nedan citeras respondentens svar: 

 

 Det är min och vår förhoppning att de faktiskt gör det…  
 Det är vårt ansvar att se till att inget barn lämnas utanför och 
 låter alla komma till uttryck. Och vi arbetar också systematiskt 
 tillsammans med barnen med den demokratiska värdegrunden, 
 där är det mycket arbete kring känslor… att barnen ska våga 
 uttrycka sig till andra och till sig själva… att känna med andra. 
 

Utifrån följande citat så kan man förstå att det finns en medvetenhet hos denne respondent att de 

arbetar systematiskt med värdegrunden där det centrala verkar ligga på känslor. Studiens resultat 

utifrån denne respondent (3) visar dock att även fast det finns en medvetenhet hos respondenten 

om att värdegrunden skall involvera alla barn så är det endast en förhoppning som denne har, 

vilket kan relateras till respondentens tidigare svar om att det finns ont om resurser för att fånga 

alla barnens behov om stöd, citerar följande från respondent 3:  

 

 
 ibland så händer det att vi inte kan tillmötesgå alla barns 
 behov på grund av för stora barngrupper och för få resurser… 
 då får vi isåfall genom kommunen begära extra resurs för 
 det här barnet som till exempel kan vara ett gråzonsbarn.  

 

5. Slutsats 
Föreliggande studie handlar om hur förskollärare beskriver barn i gråzonen och vad dessa barn 

ges för utrymmen för lärande och utveckling i förskolans verksamhet, samt att undersöka vad 

förskolans värdegrund om barns utveckling och lärande generellt och mer specifikt för barn som 

skulle kunna beskrivas som barn i gråzonen säger? Genom att ha intervjuat tre förskollärare ute i 

verksamheterna och sammanfattat tidigare forskning inom området så har studiens syfte och 
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frågeställningar besvarats och kommer kortfattat sammanfattas här nedan. 

 

Sammanfattningsvis beroende på vem eller vilka man frågar så finns det delade meningar om vad 

som menas med barn i gråzonen och inte heller så finns det någon klar definition om vad som 

menas med barn i behov om särskilt stöd, detta skall i sin tur leda till att personalen i förskolan 

gör egna tolkningar av detta utifrån sina egna upplevelser och planerar verksamheten utifrån 

dessa enligt Furberg (2006, s.9) med hänvisning till Wilson(2002). Jag ser även att det finns en 

retorik av förskollärare att barnen skall passa in i verksamheten i förskolan. Det finns i förskolans 

verksamhet tydliga normer och regler för barnen att följa, de barn som bryter mot dessa kan bland 

annat ses som stökiga och de barn med problem (Markström, 2005, s.150-154). Att barn i 

gråzonen också är barn med problem kan förstås ur föreliggande studies intervjuer där respondent 

1 bland annat beskriver hur barn i gråzonen är de barn som kan ha problem av något slag, men 

denne beskriver dock hur problemen även kan ses och förstås ur barnets hemförhållanden och 

oavsett vart problemet ligger så är det ett problem som måste lösas så tidigt som möjligt. 

Samtidigt så menar Skolverket (2005, s.16) att saker som kan hämna barnens utveckling, bland 

annat utvecklingen av språket och barnets egen identitetsutveckling är om personaltätheten i 

förskolan är dålig, barn behöver trygga vuxna att knyta sig an till.  

 

Utifrån föreliggande studies intervjuer så visade det sig att det är ett svårt uppdrag att möta alla 

barns olika behov om stöd för deras utveckling och lärande, orsaken ses dels bero på den 

bristande resursfördelningen i förskolan, det vill säga i form av allt större barngrupper och för få 

personal. Utifrån föreliggande studies resultat så behöver barn i förskolan en trygg vuxen för att 

kunna utveckla sitt språk och sin egen identitet, om barnet inte får denna trygghet så missgynnas 

dessa utvecklingar och barnet kan då hamna i den så kallade ”gråzonen”. En undersökning har 

dock visat att barn som ges mera inflytande och uppmärksamhet i verksamheten har utvecklat en 

större självkänsla och att de dessutom är mera lugna, detta har även gett utdelning i deras lekar då 

barnen tagit mera initiativ och fördjupat sig på ett sätt som de inte gjort innan (Arner och 

Sollerman, 2013, s.11-13). 

 

Värdegrunden är något som föreliggande tre respondenter talar om, oklart om de systematiskt 

arbetar med denna under alla tillfällen i relation till deras oro att inte kunna möta alla barns behov 

av stöd, anledningarna till detta kan bland annat förstås ur som respondent 1 förklarar, att 

dokumentationen i verksamheten tar för mycket tid från barnen och att barngrupperna är allt för 
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stora. Enligt Skolverket (2013, s.5) så finns det även brister i förskolans värdegrundsarbete, då 

detta arbete inte genomsyrar hela dagen utan endast vid enskilda tillfällen.   

6. Förslag till vidare forskning 
Hur barn i gråzonen beskrivs av förskollärare och tidigare forskning kan bland annat förstås av 

egna individuella tolkningar av betydelsen av barn i gråzonen, eftersom det inte finns någon klar 

definition om vad barn i gråzonen innebär. Men utifrån föreliggande studies resultat så blir barn i 

förskolan bland annat klassificerade som gråzonsbarn då de inte kan förhålla sig till förskolans 

rådande normer och regler som är satta i verksamheten. De barn som inte når upp till förskolans 

normer och regler ses av förskollärarna ha brister eller problem, dessa barn kan bland annat vara 

de barn som ses som gråzonsbarn. 

Som förslag på vidare forskning ser jag därför att det finns ett behov att undersöka hur normer 

och regler i relation till barns lärande och utveckling i förskolans verksamhet skapas. Hur kan 

normer och regler begränsa eller bidra till barnens utveckling och lärande?  
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8. Bilagor  
8.1 Bilaga 1. Förfrågan om medverkan till intervju  
 

 
 
 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
 
Daniel Säterhag 
Tingvallavägen 10F 
19535 Märsta 
tfn: 070-7654078 

Jag	  heter	  Daniel	  Säterhag	  och	  jag	  studerar	  sista	  terminen	  (termin	  7)	  på	  förskollärarprogrammet	  i	  
Uppsala	  universitet.	  Nu	  i	  samband	  med	  mitt	  självständiga	  arbete	  så	  skall	  jag	  utföra	  en	  intervju	  
med	  en	  förskollärare	  om	  hur	  bland	  annat	  den	  beskriver	  barn	  och	  ”barn	  i	  gråzonen”	  i	  förskolan	  
och	  vad	  dessa	  ges	  för	  utrymmen	  till	  lärande	  och	  utveckling	  i	  förskolans	  verksamhet.	  Medverkan	  
till	  intervjun	  är	  helt	  frivillig	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  välja	  att	  avbryta	  din	  medverkan.	  Intervjun	  
och	  datainsamlandet	  kommer	  ur	  etiska	  riktlinjer	  att	  hålla	  efter	  konfidentialkraven.	  Med	  
konfidentialitetskrav	  menas	  att	  deltagarna	  i	  en	  undersökning	  så	  långt	  som	  möjligt	  skall	  ges	  
konfidentialitet,	  det	  vill	  säga	  att	  alla	  inhämtade	  personuppgifter	  skall	  förvaras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  
att	  ingen	  utomstående	  kommer	  åt	  de,	  om	  etiskt	  känslig	  information	  om	  den	  enskilde	  kommer	  
fram	  så	  bör	  även	  en	  förbindelse	  om	  tystnadsplikt	  undertecknas.	  Viktigt	  att	  även	  hantera	  det	  
insamlade	  materialet	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  så	  långt	  som	  möjligt	  avidentifiera	  materialet	  för	  att	  
försvåra	  för	  utomstående	  att	  identifiera	  berörda	  deltagare	  och	  verksamhet.	  Intervjun	  väntas	  att	  
ta	  cirka	  30	  minuter.	  Jag	  är	  ytterst	  tacksam	  om	  ni	  vill	  delta	  i	  min	  undersökning	  och	  så	  får	  ni	  även	  
möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  mitt	  arbete	  då	  detta	  är	  klart.	  	  
	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning–	  Daniel	  Säterhag	  	   	   Handledare: Fia Andersson 

Telefon: 073-4619058 
Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 

	  

Hej!	  
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8.2 Bilaga 2. Intervjufrågor      

 
 
 
 
1. Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

2. Har du någon utbildning/kurs utöver förskollärarutbildningen? Specialpedagogik?  

3. Hur beskriver du barn och ”barn i gråzonen” i er verksamhet? 

4. Hur tänker du med förskollärares resursfördelning till barnen?  

5. Hur beskriver du barns utrymmen till lärande och utveckling i förskolan?  

6. Ges alla barn lika mycket utrymme till lärande och utveckling i förskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


