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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att belysa vissa förskolechefer och specialpedagogers 

upplevelser av arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan, hur definition och 

identifiering sker, hur kompetensen hos personalen kan påverka identifiering, vilken 

kompetensutveckling som personalen får, hur specialpedagogen används i verksamheten och 

vilka andra aktörer som används i arbetet. Studien har genomförts utifrån semistrukturerade 

intervjuer med åtta förskolechefer/biträdande förskolechefer i två kommuner i södra Sverige och 

tre specialpedagoger i en kommun i södra Sverige. Studien visar att miljön och organisationen 

anses ha en stor betydelse i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien visar 

också att specialpedagogn uppfattas som viktig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Dessutom anses de viktiga för att ge stöd åt personalen i förskolan. I studien har den 

socialkonstruktivistiska teorin använts. Den talar om att svårigheterna som barnen i behov av 

särskilt stöd har kan både vara socialt och/eller biologiskt konstruerade. Detta gör att de 

svårigheter som finns förstärks eller minskar beroende på vilken situation barnet befinner sig i 

när svårigheten uppstår.  I studien konstateras att det ute på förskolorna finns ett tänkande som 

gynnar barn i behov av särskilt stöd. Man ser till miljön och organisationen och inte till att det är 

barnets problem. Att förskolan ska vara tillgänglig och anpassad för alla barn verkar vara ett 

tänkande som dominerar i förskolan idag. 

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, förskola,specialpedagog. 
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Inledning 

Mitt intresse för barn i behov av särskilt stöd baseras till viss del på att jag har barn som när de 

gick i förskolan hade behov av särskilt stöd. När jag har arbetat i förskolan har jag också sett 

många barn som har behov av särskilt stöd på olika sätt. Då jag började min sökning på 

styrdokument och tidigare forskning inom ämnet fick jag syn på att Skolinspektionen våren 2017 

gjorde en granskning av 35 slumpvis utvalda förskolor. Den granskningen visade att två 

tredjedelar av de granskade förskolorna behöver förbättra sitt arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. (Skolinspektionen 2017) Många examensarbeten är skrivna om barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan men då det kommer till forskningslitteratur finns det inte så mycket skrivet. Jag har 

hittat några avhandlingar och rapporter och det finns ganska mycket styrdokument att undersöka.  

Det jag vill undersöka är hur identifieringen av barn i behov av särskilt stöd går till, hur man 

definierar barn i behov av särskilt stöd i förskolan och hur personalens kompetens kan påverka 

hur identifieringen görs. Jag vill ta reda på om och hur specialpedagog används och hur 

handledning bedrivs och vill också kontrollera om aktörer utifrån tas in och vilka de är och hur 

de används. För att få ett material för att sedan kunna analysera har jag valt att intervjua åtta 

förskolechefer/biträdande förskolechefer och tre specialpedagoger. Dessa har jag fått kontakt 

med via chefen för förskolan som sitter på förvaltningskontoret. Denne har i sin tur kontaktat 

potentiella respondenter. Jag har också själv kontaktat förskolechefer i två kommuner i södra 

Sverige. Specialpedagogerna har jag fått kontakt med via förvaltningskontoret. 
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Bakgrund 

Andelen barn åldern 1–5 år som var inskrivna i förskolan var 2012 83% (Skolverket 2012). Av 

dessa är det i en undersökning som gjorts 20% och i en annan undersökning 17% av 

förskolebarnen i åldern 1–5 år som är barn i behov av särskilt stöd och av dessa är det 4% som 

har en identifierbar funktionsnedsättning (Lutz 2009).  Det innebär att de barnen har en fastställd 

diagnos av något slag. De övriga 13% är vad som kallas ”gråzonsbarn”, då de saknar en diagnos 

men är ändå behov av stöd och hjälp för att klara vardagen i förskolans värld (Sandberg m.fl. 

2010). 

Kategorin barn i behov av särskilt stöd i förskolan förekom första gången i Barnstugeutredningen 

(SOU 1972: 26, 27) men då skrev man barn med särskilda behov. När Socialstyrelsen kom med 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987:3) hade skrivningen ändrats till barn 

som behöver särskilt stöd.  

Verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd ges vad de behöver och att det 

som beslutas för dessa barn ska följs upp regelbundet. Att dokumentationen i förskolan är viktig, 

särskilt kring barn i behov av särskilt stöd framgår tydligt. Det är också viktigt med uppföljningar 

för att uppsatta mål uppfylls. I Läroplan för förskolan (Lpfö98 Skolverket rev 2010) står det att: 

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling  

Förskolläraren ansvarar för:  

- Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. 

(Lpfö, rev. 2010) 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö98 Skolverket rev 2016) står det att det är förskolechefens ansvar att 

personalen får kompetensutveckling kontinuerligt för att de ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. I en undersökning om särskilt stöd i förskolan) redovisas resultat från PEGS-

projektet (Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan). Där 

framkommer det att personalen saknar kompetensutveckling i området kring barn i behov av 

särskilt stöd (Sandberg m.fl. 20109). Att sätta in stöd så tidigt så möjligt hos de barn som är i 

behov av särskilt stöd underlättar när barnen sedan fortsätter i skolan. (Vetenskapsrådet 2015)  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd är en 

markering för att visa att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är viktigt och behöver bli 

bättre och framför allt är det personalens kunskaper som behöver förbättras. Skolinspektionen 

listar tre huvudsakliga områden som behöver förbättras. Personalens förståelse för hur uppdraget 

barn i behov av särskilt stöd ska omsättas till verklighet behöver stärkas. Arbetet med att 

kontrollera och göra analyser av stödbehov samt att följa upp och utvärdera stödinsatser behöver 

stärkas. Förskolecheferna ska ge förutsättningar för personalen att kunna utföra arbetet. 

(Skolinspektionen 2017) 

Vad innebär då detta? Hur går detta arbete till ute på förskolorna? Hur får personalen syn på de 

barn som är i behov av särskilt stöd i verksamheten? Vilket stöd får de av chefer och vilken 
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handledning och kompetensutveckling erhåller de för att de ska kunna erbjuda barnen som 

behöver mera stöd en bra verksamhet i förskolan? Finns det tillgång till specialpedagog? Finns 

kompetensen hos personalen? Sätter man in handledning när det finns behov av det? 

Disposition 

Arbetet kommer att inledas med en bakgrund till studien. Därefter tas det upp vad som står i de 

olika styrdokumenten om barn i behov av särskilt stöd och dessutom klargörs vilken forskning 

som tidigare gjorts på detta tema med koppling till studiens forskningsfrågor. Efter detta kommer 

den teoretiska ansatsen att presenteras och som senare kommer att vävas samman med analys 

och därefter också med resultatet. Sedan presenteras syftet och forskningsfrågorna. Därefter 

kommer ett avsnitt om metoden som valts. Efter detta följer ett avsnitt där materialet analyseras 

utifrån teorierna och den tidigare forskningen. Det sista avsnittet innehåller en diskussion om vad 

analysen gett och även ett avsnitt om slutsatser kring studien som helhet och där finns också ett 

litet avsnitt om förslag på hur man kan gå vidare i detta ämne med vidare forskning. 
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Forskningsöversikt 

Identifiering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

I Tio år efter skolreformen: nationell utvärdering av förskolan (Skolverket 2008) uppgav 

förvaltningscheferna att det till största delen är personalens utsagor om barnet som ligger till 

grund för identifiering av barn i behov av särskilt stöd. Både personal och föräldrar är delaktiga i 

diskussionen. Tidiga insatser i och genom förskolan är väldigt viktiga för barns utveckling, 

lärande och välmående och skapar goda förutsättningar för barn i svårigheter. (Nilholm & Björck 

Åkesson 2007) 

Identifieringar av barn i behov av särskilt stöd i förskolan sker oftast i form av observationer. 

(Lutz 2009, 2013) Observationerna utgår från vad som är en normal utveckling hos barn vilket i 

sin tur tas fram genom personalens gemensamma erfarenheter och kunskaper kring barns 

utveckling. Lutz menar också att barnets beteende kommer att bedömas på grundval av 

personalens kunskaper om barns utveckling för att de sedan ska kunna göra en värdering av de 

observationer som sedan görs. Därmed är seendet ett viktigt verktyg i den pedagogiska 

verksamheten som förskolan är idag. Om ett barn bedöms avvika från det ”normala beteendet” 

görs återkommande observationer för att skapa ett underlag för hur man lämpligast ska arbeta 

med barnet ifråga men också som en viktig del i  diskussionsunderlaget om personalen ska gå 

vidare och söka mer hjälp kring barnet. I det fortsatta arbetet formar man observationerna och 

resultatet av detta dokumenteras skriftligt.  En observation kan erhålla dubbla funktioner, dels 

fungera som ett pedagogiskt redskap i arbetet med barnen, dels som ett sätt att rätta till det som 

anses vara fel. Slutligen framgår det tydligt att de barn som diagnostiserats av läkare eller utreds 

på habiliteringen är de som får ta del av mer omfattande stöd och de som bara har fått en 

bedömning av personalen på förskolan och inte är under utredning får betydligt mindre 

tilldelning av extra resurs på förskolan.(Lutz 2009) 

Dokumentationen kan medföra att barnet bedöms i förhållande till uppsatta normer och 

förväntade kunskaper och beteenden. För att främja barns olikheter istället snäva in 

möjligheterna att utvecklas på olika sätt.  Gränserna för det goda och normala förskolebarnet är 

flytande. Barnets ålder, kön och situationen runt omkring spelar en stor roll. Barn förväntas att 

utveckla och lära sig det önskvärda och framför allt är det sociala förmågor och självständighet 

som de förväntas behärska som kollektiva regler och rutiner. De problem som finns tenderar att 

bli ”barnens problem”. Barnets anpassning till verksamheten blir det centrala. (Palla 2011) Barns 

behov av särskilt stöd i förskolan inte är ett drag hos det enskilda barnet utan är beroende av hur 

situationen ser ut påpekar Skolverket. (2017) Behovet är beroende av vad som händer i mötet 

mellan barnet, personalen och miljön i förskolan.  

Definition av barn i behov av särskilt stöd 

I  Förskola i brytningstid : [nationell utvärdering av förskolan] (Skolverket 2004) gjordes det en enkät 

som riktats till chefer inom förskolan det är där tydligt att det finns fler  barn i behov av särskilt 

stöd i vissa områden. Vissa socialt utsatta områden hade högre andel definierade barn i behov av 

särskilt stöd. Rapporten pekar också på att det är lättare att definiera barnens behov då det gäller 

fysiska orsaker. Det klargjordes att definitionen ”barn i behov av särskilt stöd” var svår att 
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avgränsa på ett tydligt sätt för att avgöra vilka barn som var i behov av extra resurser. Det är 

skillnad på om personalen fokuserar på barnens brister eller barnens möjligheter. 

Det framkommer tydligt att de så kallade ”gråzonsbarnen” är en stor andel av barn i behov av 

särskilt stöd. I Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer står det att ”Begreppet barn i behov 

av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp/…/Barn med tydliga 

funktionshinder som rörelsehinder eller syn – och hörselnedsättningar, utgör en förhållandevis 

liten del av alla barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En betydligt större grupp utgörs av barn 

som har mer diffusa och svårtolkade behov. Det kan gälla barn som har 

koncentrationssvårigheter, språk – och talsvårigheter eller psykosociala svårigheter.” (Skolverket 

2005) 

En undersökning inom projktet PEGS visade att det är personalen på förskolorna som avgjorde 

vilka barn som behöver särskilt stöd. Av dessa var fyra procent barn som hade ett identifierbart 

funktionshinder, tex autism, Downs syndrom och CP-skada. De övriga 16 procenten hade inget 

identifierbart funktionshinder eller erhöll inget särskilt stöd baserat på någon formell utredning.  

Dessa barn befann sig i den så kallade gråzonen. Deras svårigheter var främst relaterade till 

språkproblem, svårigheter med samspel med andra och konflikter. Inom PEGS-projektet har 

också studier gjorts där arbetslag fått svara på hur de definierar barn i behov av särskilt stöd 

(Sandberg m.fl. 2010). I deras studie har de flesta av arbetslagen tagit ett barnperspektiv vilket 

innebär att personalen försöker förstå barnens erfarenheter och uppfattningar. En mindre andel  

av avdelningarna har tagit ett organisationsperspektiv. Personalen i de arbetslag som medverkat 

utgick från begrepp som funktionsnedsättning och utvecklingsförseningar likaväl som aspekter av 

socialt fungerande. Sandberg mfl. visar också att personalen i förskolan har förväntningar på att 

barnen i förskolan ska fungera väl i grupp. De avdelningar som hade fler barn i behov av särskilt 

stöd uppfattade arbetet med detta som mindre svårt och detta kan enligt studiens författare bero 

på att de avdelningarna troligen får mer stöd och handledning än de avdelningar som har färre 

barn i behov särskilt stöd. 

Personalens kompetens inom området  

Enligt Kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen 2017) är personalens kompetens viktig för barn i 

behov av särskilt stöd och det centrala är att personalen får kontinuerlig kompetensutveckling 

och handledning av en specialpedagog. I Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan 

(Skolverket 2008) har det gjorts enkäter där förvaltningschefer fått svara och det gjordes även 

fallstudier i ett antal utvalda kommuner. Det framkommer där att kompetensutveckling av 

personal i förskolan inom området barn i behov av särskilt stöd inte står högt upp på listan av 

prioriterade områden. I PEGS-projektet (Sandberg m.fl. 2010) uttrycker  personalen i förskolan 

att de känner sig ensamma i sitt arbete och att de behöver kompetensutveckling för att kunna 

möta barn i behov av särskilt stöd på ett bra och professionellt sätt. Detta gäller framför allt 

barnen som befinner sig i ”gråzonen”. 

I Förskola i brytningstid: nationell utvärdering av förskolan (Skolverket 2004) gjordes fallstudier där man 

ställde frågor om hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Där 

framkommer det att den vanligaste insatsen som görs är att personalen får någon form av 

handledning eller konsultation. I dessa fall var det främst stödenheterna inom respektive 

kommun som bistod med detta och där kunde personalen få hjälp av förskolepsykolog, 

specialpedagog eller resurspedagog.    
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Handledning är ett stort och mångfacetterat begrepp som kan användas i många sammanhang 

(Bladini 2004). När det gäller handledning inom förskolan och när det handlar om barn i behov 

av särskilt stöd är handledningens syfte att de som deltar ska erbjudas en möjlighet till lärande 

och att utvecklas i sitt yrke. Enligt Näslund (2004) är handledning en pedagogisk metod som både 

är baserat på teorin och praktiska erfarenheter. I Handledning som verktyg och rum för reflektion: en 

studie av specialpedagogers handledningssamtal (Bladini 2004) har det gjorts en studie där 

specialpedagoger ingått. De har bland annat intervjuats kring sin handledarroll och många av dem 

anser att de ofta ger stöd till personalen genom att bekräfta att de är på rätt väg i arbetet med 

barnen. De anser också att de många gånger inger hopp och får personalen att se möjligheterna 

istället för bara svårigheter.  De handledde genom att följa personalen men också att styra dem. 

Det yttersta målet för handledningssamtalet var att barnet/barnen skulle få det bättre. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande studie analyseras resultaten utifrån socialkonstruktivismen och ramfaktorteorin. I 

denna del finns också ett avsnitt som behandlar kategoriskt och relationellt perspektiv, då det 

under studiens gång framkom att dessa perspektiv är väsentliga för studien och dess resultat. 

Detta beroende på de skilda perspektiven där man inom det kategoriska perspektivet talar om 

”barn med behov av särskilt stöd” medan man i det relationella perspektivet talar om ”barn i 

behov av särskilt stöd” vilket också är en del av titeln på denna studie. 

Socialkonstruktivismen 

Socialkonstruktivismen innebär att människan inte upplever saker direkt utan bara genom de 

sammanhang vi medverkar i. Vardagen är alltså formad och tolkad av människan – det vill säga 

skapad. Socialkonstruktivismen som inriktning har sina rötter 100 år bakåt i tiden. Den viktigaste 

gestalten inom denna inriktning är Thomas Kuhn vars tänkande var en betydelsefull inspiratör 

för socialkonstruktivisterna på 1970-talet. Ludwig Wittgenstein har också varit en person som 

socialkonstruktivisterna hämtat idéer ifrån och då främst ifrån ”den senare Wittgenstein”. Hans 

ide är att språkets betydelse bestäms genom de situationer i vilket språket tillämpas - det vill säga 

den livsform där språket finns. (Wenneberg 2010) Berger & Luckmann är också några som varit 

betydelsefulla för socialkonstruktivismen. De talar om två olika slags konstruktioner av 

verkligheten: 

Konstruktionen av den sociala verkligheten – vanor, externalisering, roller, 

institutioner och objektivering skapar tillsammans den sociala verkligheten. 

Konstruktionen av den subjektiva upplevelsen av den sociala verkligheten – den 

sociala världen med dess normer internaliseras under socialisation.  

Det är den sistnämnda typen av konstruktion som står för socialkonstruktivismen i mer stram 

bemärkelse. Då denna teori kännetecknas av medvetna konstruktioner. Den förstnämnda typen 

av konstruktion där handlar det inte om medvetna handlanden av de medverkande. (Wenneberg 

2010) 

 Denna teori och användningen av den driver också på i riktning mot en bättre förståelse av vad 

ett samhälle och den sociala vardagen är för något. Centralt i denna insikt finns sociala 

institutioner, som inte ska förstås som självklara utan som ska studeras som konstruktioner 

formade av människan. Förståelse av hur sociala sanningar konstrueras och vilken betydelse det 

har i vårt samhälle är nära kopplat till socialkonstruktivismen. Sociala sanningar uppstår via 

sociala skeenden som har en distinkt karaktär av konstruktion. (Wenneberg 2010) 

Socialkonstruktivismen intresserar sig för hur och varför vi upplever, förstår och beskriver vår 

vardag. (Brinkkjǽr, Hǿyen 2013). Socialkonstruktivismen frågar om hur kunskap har kommit till 

eller framställts. Det handlar till stor del om konstruktioner av världen runt omkring oss. 

(Wenneberg Barlebo 2010). Syftet är också att förklara människors sociala verklighet – hur vi 

formar och tolkar den. Människors vardag är socialt konstruerad och är ett resultat av hur 

människan interagerar och hur vi uppför oss i grupp. (Berger, Luckmann 2011) 
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Socialkonstruktivismen beskrivs också som en tillspetsad aspekt som ifrågasätter det naturliga 

och oundvikliga i olika sociala fenomen. (ne.se). Det är människors uppfattning om hur 

verkligheten är utformad som avgör deras handlande. När det gäller barn i behov av särskilt stöd 

är tid och plats avgörande. Svårigheterna som barnen har kan både vara socialt konstruerade 

och/eller biologiskt konstruerade. Svårigheterna som finns förstärks eller minskar beroende på 

vilken situation barnet befinner sig i när svårigheten uppstår. (Nilholm 2007) Detta är något som 

jag kommer att behandla i min analys.  Då detta är en så väsentlig del i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd hur organisationen ser ut och hur miljön är utformad detta är något som många 

av respondenterna i studien har uttryckt. Att problemen snarare är situationsbundna än bundna 

till individen. I socialkonstruktivismen är tid och rum viktigt. När det gäller barn i behov av 

särskilt stöd är det många gånger situationer i förskolan eller miljöer i förskolan som kan bidra till 

att svårigheter förstärks eller minskar. Att det är i mötet med miljön som problemen uppstår. 

Detta kan också kopplas till det relationella perspektivet och differentieringsmodellen som nämns 

i avsnittet senare. Börjesson (1997) menar att diagnoser som barn får kan vara en form av sociala 

konstruktioner. 

Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en teori som presenterades av Urban Dahllöf under 1960-talet senare har Ulf 

P Lundgren vidareutvecklat den. Ramfaktorer är sådant som omsluter och med detta påverkar 

barnet eller verksamheten. (Säljö 2000) En ramfaktor kan vara lagar och styrdokument som 

påverkar och riktar sig mot i detta fallet förskolan. Exempel är Skollagen och läroplanen för 

förskolan. Ramfaktorer kan vara riksomfattande, regionala eller lokala. Urban Dahllöf gjorde en 

första skrivning av teorin 1967 och detta byggde på en reanalys av den så kallade 

Stockholmsundersökningen av Nils-Eric Svensson från 1962. Studien som Svensson gjorde 

byggde på jämförelser av kunskapsresultat från elever som gått i sammanhållna klasser och elever 

som gått i klasser där man delat upp klassen utifrån studieförmåga. Det konstaterades att 

skillnaderna mellan de två grupperna var liten. (Lundgren 1996) Ramfaktorer är externa faktorer, 

alltså faktorer utanför den egna verksamheten och något man inte kan påverka som ändå ger en 

påverkan på den egna verksamheten. (Lundgren 1989) Man talar om resurser, verksamhet och 

resultat. Att de skilda förutsättningar som finns vad det gäller undervisning kan vara en stark 

ramfaktor.  

 

 

Tanken med detta är att uppsatta ramar ger vissa processer som sedan ger vissa resultat. 

Ramfaktorteorin uppmärksammar att de givna ramarna påverkar de pedagogiska processerna. 

När dessa ramar har uppmärksammats är det möjligt att utvärdera dem och ge förslag till 

förbättringar.  Ramar är det som inskränker personalens handlingsutrymme. (Dahllöf 1999) Man 

talar om vilka faktorer personalen kan styra över eller åtminstone ha inflytande över och vilka 

som står utanför personalens kontroll (Imsen 1999) Dessa ramar kan vara tid, antal barn i 

gruppen, material och kompetenser. (Linde 2006) Imsen (1999) anser att ramfaktorer kan ordnas 

på olika sätt, hon har tagit upp fem olika sorters ramar. 

• De pedagogiska ramarna: Personalens föreställningar och tolkningar av läroplanens innehåll 

Resultat Ramar Processer 
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• Administrativa ramar: Står för en rad bestämmelser om hur förskolan ska styras och 

formas. Det styrande organet, regler för arbetstider och lönevillkor. 

• Resursrelaterade ramar: Detta betyder allt som har att göra med ekonomi och materiella 

tillgångar. Fördelningen av resurser kan variera mycket från kommun till kommun då 

huvudmannaskapet är skolans ansvar och med detta också förskolans ekonomi. 

• Organisationsrelaterade ramar: Den kultur och de förhållanden som råder i förskolan. Här 

har förskolans ledning en central roll, liksom vilket klimat som råder i personalgruppen 

och mellan personal och barn. 

• Ramar med koppling till barnen och deras kulturella bakgrund: Här tänker man på barnens 

förutsättningar och vilket stöd förskolan får genom samarbetet med föräldrar och den 

lokala kulturen som råder i området. 

Ett exempel på en ramfaktor är gruppers storlek i förskolan när det handlar om barn i behov av 

särskilt stöd är väsentlig. Förskolegruppernas storlek styrs av hur resurser fördelas och då kan 

man tala om det som en ramfaktor. Frågan om tillgången till specialpedagog kan också vara en 

ramfaktor och även hur avdelningarnas rumsliga storlek ser ut. Har man möjlighet att kunna dela 

in en grupp och arbeta i små grupper gynnar det framför allt barnen i behov av särskilt stöd. Men 

där handlar det också om resurser i form av personal och personalens kompetens som tidigare 

framställts att även detta kan framstå som en ramfaktor.  

Två perspektiv – relationellt och kategoriskt 

Dessa två perspektiv har stor betydelse för hur man ser på barn, det ena perspektivet lägger alla 

svårigheter på barnet medan de andra talar om miljöns betydelse. Motsättningen däremellan är 

tydlig och det kategoriska perspektivet har visat sig i tidigare forskning men även till viss del i 

intervjumaterialet. Att det relationella perspektivet är dominerande i intervjumaterialet som 

kommit fram i studien är tydligt. 

Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet talar om att det är viktigt vad som sker i förbindelsen, sambandet 

eller interaktionen mellan olika aktörer. Förändringar i barnets närhet antas kunna inverka på 

hans eller hennes premisser att infria specificerade krav. Relationer till personalen och relationen 

till den miljö som finns är något som är centralt i detta perspektiv. Man talar här om barn och 

elever i svårigheter och att svårigheten uppstår i mötet med miljön. (Atterström, Persson 2000) 

Kategoriskt perspektiv 

Upphovet till barnets svårigheter förklaras som konsekvenser av dåliga hemförhållanden, svag 

begåvning och liknande. Man pratar om barn och elever med svårigheter och att dessa i många 

fall är medfödda. Man menar att problemet ligger hos barnet självt. De insatser som görs kopplas 

till individen och det relateras direkt till barnets svårigheter. (Nilholm 2007) De som förespråkar 

detta perspektiv förordar att hitta den optimala miljön för dessa barn. Det kan röra sig om 

enskild undervisning, att placeras i en liten grupp eller att gå i särskolan. (Haug 1998) 
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Källa: https://www.specialpedagogen.blog 

I denna modell syns tydligt hur olika de båda perspektiven ser på barn och elever i behov av 

särskilt stöd. Det relationella perspektivet relaterar till differienteringsmodellen där man fokuserar 

på vad som fungerar och vilka styrkor barnet ifråga besitter. Medan det kategoriska perspektivet 

istället relaterar till något som kallas bristmodellen där lägger man stort fokus på de brister och 

svårigheter som barnet har. (Atterström Persson 2000) 

 

https://www.specialpedagogen.blog/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur vissa förskolechefer och specialpedagoger upplever arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan 

Frågeställningar: 

• Hur definierar och identifierar förskolechefen/specialpedagogen barn i behov av särskilt 
stöd? 

• Vilken betydelse anses pedagogernas kompetens ha för deras förmåga att identifiera barn 
i  behov av särskilt stöd? 

• Vilken form av kompetensutveckling ges till personalen? 

• I vilken utsträckning används specialpedagogen i verksamheten och vad avgör detta? 

• Vilka utomstående aktörer används i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan? 
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Metod 

En kvalitativ metod har valts för att få svar på forskningsfrågorna. I  Skriva uppsats med kvalitativ 

metod: en handbok (Alvehus 2013 s 23) står att ”det som präglar kvalitativ forskning är en viss typ 

av intresse för vad man som forskare vill ha sagt och vilken typ av forskning man vill bidra till 

(och med)”. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från respondenternas 

synvinkel och klargöra deras erfarenheter. (Kvale, Brinkmann 2014) En kvalitativ intervju har 

ofta en låg grad av strukturering, dvs den som är intervjuare ställer frågor som ger respondenten 

utrymme att svara med egna ord. (Patel, Davidsson 2011) I studien har enbart intervjuer använts 

för att få svar på forskningsfrågorna..  Vid en semistrukturerad intervju använder man sig av en 

intervjuguide men frågorna behöver inte komma i samma ordning som intervjuguiden och man 

har även möjlighet som intervjuare att ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden om det 

anknyter till något intervjupersonen redan har sagt. (Bryman 2011) Respondenten har en stor 

frihet att utforma svaren när man använder den semistruktrerade intervjun. (Patel, Davidsson 

2011) Denna typ av metod användes eftersom den besvarar forskningsfrågorna på bästa sätt 

eftersom det frågas efter upplevelser hos de olika respondenterna. De personliga intervjuerna 

spelades in på en diktafon för att jag skulle kunna koncentrera sig på vad respondenterna sa. 

Intervjuerna genomfördes i lokaler i närheten av förskolechefens kontor. 

Urval 

Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskolechefer/biträdande 

förskolechefer och tre specialpedagoger. Förskolecheferna ansvarar för och arbetar i sju olika 

förskoleområden i två olika kommuner i Sverige. Specialpedagogerna ansvarar för tre olika 

områden i en kommun i Sverige. Valet att intervjua förskolechefer gjordes för att i läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 rev 2016) tydliggör att det är förskolechefens ansvar att barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan får den hjälp och stöd som behövs. 

Av de intervjuade är det två personer jag har en personlig relation till. En är kollega på mitt 

nuvarande arbete. Den andra är en arbetsgivare som jag tidigare arbetat för. I dessa fall kan man 

alltså tala om bekvämlighetsurval. I övrigt har jag använt mig av ett urval där jag valt att kontakta 

förskolechefer där avståndet i restid från mitt hem har varit överkomlig. Totalt kontaktades 11 

förskolechefer på Gotland via epost och av dessa var det fyra stycken som sedan deltog. I två 

andra kommuner har jag valt att kontakta alla förskolechefer på kommunala förskolor via epost 

där jag redogjorde för vad studien skulle handla om. Av dessa var det fyra personer som sedan 

deltog i studien. I urvalet av respondenter är det nio kvinnor och en man.  
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I denna tabell åskådliggörs på vilket sätt intervjuerna har skett med de olika respondenterna. 

 

Förskolechef A Epost Minuter 
inspelat 
material 

Transkriberat/renskr
ivet material antal ord 

Förskolechef B Enskild 
intervju 

25,25 140 

Förskolechef C Gruppintervju 21,58 863 

Förskolechef D Gruppintervju  83 

Specialpedagog E Telefonintervju 24,58 902 

Förskolechef F Skypeintervju  231 

Förskolechef G Telefonintervju  158 

Förskolechef H Telefonintervju   

Förskolechef/Specialpedagog 
I 

Epost   

Specialpedagog J Epost   

Specialpedagog K Epost   

 

Material – intervjuer 

Av de förskolechefer som intervjuats i studien är det bara förskolechef B som inte har en 

förskollärarutbildning. Förskolecheferna som intervjuats har alla lång erfarenhet av att arbeta i 

förskolan. De som har arbetat kortast tid i förskolan av förskolecheferna har arbetat inom 

förskolan i nio år och den som arbetat längst inom förskolan har arbetat i 34 år.  

Förskolechef A har arbetat sammanlagt 28 år i förskola och skola (då främst i förskoleklass) och 

har snart arbetat 1 år som förskolechef. Hon har ansvar för tre förskolor, en öppen förskola och 

en familjecentral. Antal anställda är 30 stycken. Hon är förskollärare. Hon har en hel del 

erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd med olika typer av diagnoser som ADHD och 

asperger och har även arbetat med språkstörningar och sjukdomsbilder. 

Förskolechef B är biträdande förskolechef/rektor på en privat förskola och skola. Hon har 

arbetat 15 år i förskolan. Hon har varit chef i sju år och den mesta tiden arbetat i egen 

verksamhet, arbetat på nuvarande arbete i snart ett år och ansvarar för två förskoleenheter med 

sammanlagt 15 anställda. Hon har barnskötarutbildning från gymnasiet och har läst 

idrottsvetenskap och har en kandidatexamen i pedagogik. Hon har arbetat som elevassistent med 

barn som har asperger, ADHD och autism. 

Förskolechef C har arbetat 9 år i förskolan varav drygt två  år som chef och har ansvar för fem 

förskoleenheter med 60–65 anställda. Hon är förskollärare och lärare mot yngre åldrar har arbetat 

i barngrupp med barn i behov av särskilt stöd och har även arbetat som assistent åt ett synskadat 

barn 

Förskolechef D har arbetat i förskolan i 15 år och har arbetat som biträdande chef i snart två år. 

Hon är tillsammans med förskolechef C ansvarig för fem förskoleenheter med 60–65 anställda. 

Hon har gått Barn- och fritidsprogrammet och har en förskollärarutbildning. Hon har jobbat i 

verksamhet med barn i behov av särskilt stöd. 
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Specialpedagog E har arbetat 15 år i förskolan och ett år som specialpedagog har ansvar för tre 

förskolor. Hon har förskollärarutbildning och har även lärarbehörighet läs-skriv för 1–3 och en 

specialpedagogutbildning. Då hon arbetade på förskola hade hon extra fokus på ett barn som 

hade en diagnos.  

Förskolechef F har arbetat cirka 22 år i förskolan varav drygt tre år som förskolechef och 

ansvarar för tre förskolor med omkring 30 anställda. Han är förskollärare och har studerat 

förskolelyft och skoljuridik och läser just nu sista delen av rektorsutbildningen. Han har arbetat 

som resurs i förskolan 

Förskolechef G  har arbetat 17 år i förskolan och drygt två år som förskolechef och ansvarar för 

två förskolor med sammanlagt sju avdelningar och 26 anställda.  Hon är förskollärare och går just 

nu en rektorsutbildning. Hon har under alla år hon arbetat alltid haft kontakt med barn i behov 

av särskilt stöd i högre eller mindre grad ute på förskolan. 

Förskolechef H har arbetat 27 år i förskolan både privat och kommunalt varav 19 år som 

förskolechef och ansvarar för två förskolor med sammanlagt nio avdelningar och 34 anställda.  

Hon är förskollärare och har en master i pedagogik. Hon arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd idag i sin egenskap av förskolechef. 

Förskolechef/Specialpedagog I har arbetat 34 år i förskolan varav tre år som biträdande 

förskolechef/specialpedagog. Hon ansvarar för tre förskolor som har 14 avdelningar och ca 55 

anställda. Hon är förskollärare som har en specialpedagogutbildning. Hon har erfarenhet av 

arbete med barn i behov av särskilt stöd både i sin egenskap av förskollärare tidigare och sin roll 

som specialpedagog idag. 

Specialpedagog J hade arbetat i förskolan i tre år då hon fick erbjudande att utbilda sig till 

specialpedagog samtidigt som hon hade en specialpedagogtjänst. Nu har hon arbetat som 

specialpedagog i sju år. Hon ansvarar för tre förskolor med sammanlagt nio avdelningar med 

50% tjänst och de andra 50% arbetar hon mot två skolor och framför allt mot förskoleklass där 

hon främst är till för handledning. Hon har från och till arbetat med barn i behov av särskilt stöd 

men har främst haft en observerande och handledande roll 

Specialpedagog K har arbetat i förskolan i ca 18 år och har arbetat som specialpedagog i 21 år 

och ansvarar för fem förskoleenheter med sammanlagt 17 avdelningar. Hon har under flera år 

arbetat med barn i behov av särskilt stöd på förskola och i skola. 

Validitet och reliabilitet 

Att det i   studien använts så många olika typer av intervjuer beror på att omständigheterna gjort 

att alla intervjuer inte kunnat vara personliga. Då fyra av respondenterna fanns i en annan 

kommun gjorde både tids- och resursbrist det svårt att intervjua dem personligen.  Skypeintervjun 

spelade jag in via datorn, telefonintervjuerna där antecknade jag respondenternas svar via penna 

och papper detta påverkar naturligtvis utfallet då jag som intervjuare inte hann med att anteckna 

allt och då   gjordes personliga överväganden av vad som skulle skrivas ner. Fyra stycken 

intervjuer skedde via epost nackdelen med epostfrågor är att man inte får den personliga 

kontakten och då har man inte den naturliga chansen att kunna ställa ytterligare frågor och be att 

respondenten utveckla sina svar ytterligare. I ett fall blev en enskild intervju en gruppintervju då 

även den biträdande förskolechefen medverkade.  
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Jag har följt mitt syfte och mina frågeställningar. Kan jag som intervjuare ha föranlett något svar 

på grund av mina frågor? Möjligheten kan finnas i någon mån när respondenterna varit bekanta 

för mig redan innan. Respondenterna kan ha svarat på frågorna på ett sätt som de trodde att jag 

som intervjuare förväntat mig. Kan situationen kring telefonintervjuerna ha påverkat resultatet? 

Att telefonintervjuerna blev just telefonintervjuer kan således ha påverkat resultatet genom att 

svaren från respondenterna inte blir lika omfattande som om intervjuerna varit mer personliga 

som vid ett personligt möte eller via Skype.  Hade respondenterna som fått frågorna på epost 

svarat annorlunda om det varit en personlig intervju eller en intervju per telefon? Respondenterna 

svarar bara på den skrivna frågan och jag som intervjuare har ingen möjlighet att ställa följdfrågor 

som när intervjun varit mera personlig. Tillförlitlighet vilket också kan översättas med reliabilitet 

är om jag får samma svar på mina frågor vid en annan tidpunkt. Det kan inte garanteras att jag får 

samma svar på mina frågor om jag ställer dem vid ett senare tillfälle och detta beror främst på hur 

min studie genomförts metodiskt då bara två av intervjuerna var personliga och de övriga skedde 

med mer eller mindre kontakt med respondenten. Detta kan göra att om studien görs om med 

bara personliga intervjuer erhålls troligen djupare svar på frågorna. Det hade sannolikt blivit 

fylligare svar på frågorna vid personliga möten, men troligen inte andra svar. 

Forskningsetik 

Det finns etiska riktlinjer när det gäller forskning och studier (Hillén, Johansson &Karlsson 

2013). 

• Informationskrav: Man är skyldig som forskare att informera sina respondenter om 

syftet med forskningen/studien, att det är frivilligt att delta och att de när som helst 

kan avbryta deltagande i studien 

• Samtyckeskrav: Detta innebär att man bara kan använda sig av de som gett sitt 

samtycke att vara med i studien. 

• Konfidentialkravet: Det innebär att de som väljer att delta i studien vet att inga 

personuppgifter sprids. Det innebär också att allt material som innefattar studien 

förvaras på ett säkert sätt och att det inte går att identifiera de personer som deltagit i 

studien. 

• Nyttjandekravet: Innebär att forskaren garanterar att materialet inte används till något 

annat ändamål än till den aktuella studien. 

 

Alla som deltagit i studien har fått denna information. Se bilaga 2 
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Resultat 

Här är redovisas  de svar som framkommit på studiens forskningsfrågor. Därefter analyseras 

materialet i förhållande till forskningsfrågorna och då tas det fram det som intervjuerna gett i 

förhållande till den teori som valts. Analysen görs också i förhållande till den tidigare forskning 

som tidigare behandlats i studien.  

Definition av barn i behov av särskilt stöd 

Definitionen av barn i behov av särskilt stöd är något som de allra flesta inte har något klart svar 

på. Av förskolecheferna var det bara förskolechef I som kunde ge en definition. Detta beror 

troligtvis på att hon också är specialpedagog. Förskolechef B menade att den pedagogiska 

skickligheten var viktig att ta fram så man kunde göra anpassningar för att det ska gagna alla barn 

i verksamheten.  

Förskolechef D menade att funktionsvariationer är ett bra begrepp och att man måste se på 

”vilka situationer är det som inte funkar i mötet med miljön där det kan uppstå saker och då 

måste vi göra någonting åt det och man måste tänka på det som är främjande”. Arbetet med 

miljöerna i förskolan är ett exempel på det främjande arbetet. Specialpedagog E tog upp frågan 

vad som är normalt. Hur tänker man kring det? Förskolechef I som är både biträdande 

förskolechef och specialpedagog definierade barn i behov av särskilt stöd som ”barn som av olika 

orsaker och anledningar behöver stöd och hjälp för att lyckas i vardagen”. Med detta menar hon 

alla barn som på något sätt har ett behov, antingen det handlar om ett barn med någon form av 

diagnos eller om det handlar om barn som exempelvis behöver stöd i det sociala samspelet.  

Specialpedagog J uttrycker sig så här om barn i behov av särskilt stöd: ”barn med behov kan 

handla om barn med behov som varar hela livet som tex barn med diagnos men också att barnet 

är i behov av tillfälligt stöd under en kortare period”. Specialpedagog K säger så här ”barn i 

behov av särskilt stöd uppstår i relationen till sin omgivning”. Det handlar om det relationella 

perspektivet där man ser på relationer människor emellan och vilken betydelse miljön har i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Att det är svårt att definiera barn i behov av särskilt stöd framgår också tydligt i 

forskningslitteraturen och i styrdokumenten. Det är lättare för specialpedagogerna då de har en 

djupare kunskap kring barn i behov av särskilt stöd. Framför allt förskolechef B, C och D menar 

att vi måste utforma vår verksamhet efter alla barns behov och att man måste arbeta främjande 

och att det är i mötet med miljön man måste arbeta i för att förhindra att situationer kan uppstå. 

Att det på något sätt är situationsbundet det som sker, det är i speciella situationer och miljöer 

som svårigheter kan uppstå. Förskolechef B ansåg att man måste titta på verksamheten istället för 

att problematisera och att vi måste utvärdera oss själva och göra anpassningar. I 

socialkonstruktivismen talar man om att svårigheter som finns förstärks eller minskar beroende 

på vilken situation barnet befinner sig i när svårigheten uppstår. (Nilholm 2007) Respondenterna 

visar att de delar den socialkonstruktivistiska synen på barnen. Förskolechef C sa att ”det positiva 

ska man bygga vidare på inte på det som inte fungerar, man ska bygga vidare på det som 

fungerar”. Att problemen inte ska dominera utan man måste se de möjligheter och styrkor barnet 

har och arbeta med dem. 
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Identifiering av barn i behov av särskilt stöd 

När det gäller identifiering är det oftast en observation från personalen som inleder arbetet kring 

ett specifikt barn. Förskolechef G berättade att det ofta händer att andra aktörer utifrån signalerar 

ett behov. Det kan vara BVC eller habiliteringen.  Förskolechef F och H menade att de ganska 

ofta att de får samtal från habiliteringen om ett barn som är inskrivet där och som står på kö till 

förskolan. I förskolechef C och Ds förskoleområde har de en specialpedagog på heltid som 

arbetar främjande. I det området finns också specialpedagogen kontinuerligt med i verksamheten 

för att bli ett naturligt inslag för både barn, personal och föräldrar. 

Arbetsplaner kring barn i behov av särskilt stöd 

I arbetet med identifiering av barn i behov av särskilt stöd finns det arbetsplaner eller 

handlingsplaner som tar upp hur man ska arbeta och komma vidare. Arbetsplaner eller 

handlingsplaner finns på alla ställen fast det kan kallas olika saker. Förskolechef A berättade att de 

just nu fortbildas angående arbetsplaner och att de är på gång med att arbeta fram en hälsoplan. I 

förskolechef Cs och Ds område har de nyligen startat med ett arbetsmaterial som heter 

Förskolekompassen som används för kartläggning innan en så kallad basutredning ska göras. 

Förskolechef H talade om att de har något som kallas barnhälsoplan.  

Förskolechef B sade att de sedan en kort tid tillbaka har börjat använda sig av en handlingsplan. 

En sådan hade inte funnits på förskolan tidigare. Förskolechef I beskrev att i Region Gotlands 

förskolor används sedan rätt nyligen ett arbetsmaterial som heter ”Rutiner för att uppmärksamma 

barn i behov av särskilt stöd”. Detta är ett underlag för en så kallad barnkonferens som sker en 

gång/termin där avdelningspersonal och förskolechef och eventuellt också specialpedagog talar 

om hur barngruppen fungerar och även tar upp barn som personalen känner en oro inför. 

Förskolechef I tar också upp att man på Gotland använder ett material som kallas TRAS vilket 

betyder Tidig Registrering Av Språkutveckling detta är ett material som ska vara ett stöd för 

personalen i arbetet med barnen när det gäller språk, kommunikation och socialt samspel. Den 

kan användas på olika sätt på vissa ställen använder man TRAS på alla barn medan på andra 

ställen används det bara på de barn där personalen anser att detta är nödvändigt. 

I alla de fall jag har undersökt finns alltså arbetsplaner eller handlingsplaner av olika slag. Dessa är 

till för att man snabbt ska kunna identifiera vilka barn som behöver särskilt stöd. 

 

Betydelsen av kompetens hos personalen vid identifiering 

Att kompetens är viktigt är alla intervjupersoner överens om. Förskolechef A menade att 

kompetens ”är en viktig komponent, utbildning och erfarenhet spelar stor roll”. Förskolechef B 

ansåg att personalen ofta problematiserar barnet i fråga men man utvärderar inte sig själv och har 

bristande självreflektion. Förskolechef C nämnde att deras personal kan få stöd i arbetet av sin 

specialpedagog där arbetslagets utbildningsnivå inte är så hög. Specialpedagog E talade om att det 

behövs mer kompetens bland personalen i förskolan, främst när det gäller bemötande.  

Förskolechef G menade att kompetensen påverkar på så sätt att man har en annan förståelse för 

hur man möter barns olikheter. Förskolechef C och F ansåg att det är förskollärarnas ansvar att 

organisera verksamheten så att den passar för alla barn. Förskolechef G och H sade att 
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kompetensen är viktig men lägger ingen vikt vid yrkestiteln utan menar att kompetensen som 

består av förståelse, förhållningssätt och bemötande är det viktiga. 

Förskolechef C och D berättar att de har haft kompetensutveckling via SPSM kring tillgängliga 

lärmiljöer. Där arbetar man utifrån tre olika perspektiv när man gör en värdering utifrån social 

miljö (då handlar det om gemenskap och delaktighet i gruppen), pedagogisk miljö (hur 

förutsättningarna för en god undervisning för alla ser ut) och fysisk miljö (hur ser lokalerna ut 

både de som finns inne och miljön utomhus). Det hela går ut på att alla oavsett funktionshinder 

eller annat ska kunna få en utbildning på lika villkor som alla andra. 

De flesta menar dock att kompetensutveckling är behovsstyrt det styrs av vad personalen är i 

behov av i den barngrupp som finns. Förskolechef H nämnde att de kunde anmäla sin personal 

till en kurs i tecken som stöd för de i personalen som behövde det. Man menade att man också 

får mycket tips och råd via habiliteringen när det gäller hjälpmedel och personal som kan åka dit 

för att få tips och råd om bemötande. Både Förskolechef G och specialpedagog I ansåg att 

kompetensutvecklingen sker genom specialpedagogen som har reflektionsgrupper med läsning av 

litteratur. Då i en form av bokcirkel. Det framkommer i den Kvalitetsgranskning som 

Skolinspektionen har gjort att kompetensutveckling inom området är viktig för arbetet med 

barnen ska bli bra där skriver man också att förskolechefen har ansvaret för att detta ska ske. 

(2017) Intervjusvaren tyder på att specialpedagogen får dela med sig av sitt kunnande men också 

att man tar hjälp av bland annat SPSM för olika utbildningsinsatser men också som tidigare 

nämnts uttrycker förskolecheferna att kompetensutvecklingen är behovsstyrd man ser på vilken 

kompetensutveckling personalgruppen har mest nytta av. 

De jag har intervjuat är alltså eniga om att kompetens är viktigt. En av förskolechefterna ser en 

koppling mellan kompetens och förmågan att förstå barnen eftersom bristande kompetens leder 

till att personalen är mer benägen att se barnet som ett problem, snarare än miljön.  

Förekomsten och användningen av specialpedagog i verksamheten 

Alla har tillgång till specialpedagog men i varierande grad. På den privata förskolan har de tillgång 

till en av skolans specialpedagoger. I förskolechef C och Ds område har man en specialpedagog 

på heltid som de utnyttjar till att jobba främjande i verksamheten. Hon är ute på enheterna 

kontinuerligt och kan vara med och handleda personalen och vara ett stöd i svåra samtal med 

föräldrar. I både förskolechef A, F och Hs förskolor har man en specialpedagog på 75% som 

ansvarar för fem förskolechefers områden detta gör att de inte kan utnyttja henne till mer än i det 

direkta arbetet med barnen och att stötta arbetslagen som arbetar med dessa barn. I förskolechef 

Gs område delar fyra förskolechefer på en specialpedagog som arbetar 80 %. I det området det är 

beroende på att området är geografiskt stort och att restiden mellan de olika förskolorna kan bli 

ganska lång. På den privata förskolan hos förskolechef B har de tillgång till en av skolans tre 

specialpedagoger. De tar in henne vid behov när förskolechefen känner att hennes kompetens 

inte räcker och hon behöver mera stöd.  

När det gäller handledning kan förskolechef C och D som har en specialpedagog på heltid 

använda sig av henne till handledning. I en av kommunerna kan de som inte har en 

specialpedagog på heltid få möjlighet att utnyttja den centrala barn och elevhälsan som har 

specialpedagoger. Specialpedagog E har även hon en tjänst på 75 % men hon har bara ansvar för 

tre förskolor och kan då hinna med att handleda arbetslag. Förskolechef G berättade att 
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specialpedagogen har handledning antingen sker detta kontinuerligt när det gäller det främjande 

arbetet eller behovsstyrt när det gäller det åtgärdande arbetet. 

Tillgången till specialpedagog kan vara en fråga om resurser och då kan man tala om att det kan 

vara en ramfaktor. Detta är något som personalen måste förhålla sig till och samtidigt något de 

inte kan påverka. 

Specialpedagogerna  egen syn på sin roll 

Denna frågeställning har jag bara ställt till de som enbart har en tjänst som specialpedagog. 

Därför är det bara tre stycken som har svarat.  

Specialpedagog E berättade att ofta när hon kommer ut till förskolan tror personalen att hon har 

med sig en trollstav så hon kan trolla bort problemen som finns. Det förekommer också att hon 

möts av personal som tycker att barnet blir hennes problem när hon är där, men hon menade att 

hon inte är där varje dag. Personalen vill bara att hon ska lösa ”problemet”. 

Specialpedagog J ser sin roll som att försöka identifiera barn i behov tidigt för att kunna arbeta 

runt barnet så att behovet på sikt kan bli mindre eller obefintligt. Hon menade också att hennes 

roll är att arbeta förebyggande med pedagogerna. Specialpedagog K ansåg att hon som 

specialpedagog ska finnas med på såväl organisations som grupp och individnivå och där bidra 

med specialpedagogiska kunskaper. 

Utomstående aktörer i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd 

Alla säger att den aktör som de har mest kontakt med av de utomstående aktörerna är 

habiliteringen. Ofta kommer habiliteringen ut och har möten på förskolan, men det händer också 

att personal får åka till habiliteringen ibland tillsammans med föräldrar för att få mer kunskap om 

tillexempel bemötande. Habiliteringen kan göra utredningar och ställa diagnoser på barn och 

hjälper även till med olika sorters hjälpmedel. I en kommun har de mycket kontakt med den 

centrala barn och elevhälsan. Den fungerar som stöd både kring ärenden gällande enskilda barn 

och vad det gäller kompetensutveckling och stöd för personalen. 
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Analys 

Många av mina intervjupersoner påpekar hur viktig miljön är och att de ska arbeta främjande för 

att gagna alla barn i verksamheten. Förskolechef D sade att man måste se på ”vilka situationer är 

det som inte funkar i mötet med miljön där det kan uppstå saker och då måste vi göra något åt 

det”.  I socialkonstruktivismen talar man om att tid och rum är avgörande och att svårigheterna 

som barnen har antingen kan vara biologiskt konstruerade och/eller socialt konstruerade. De 

svårigheter som finns kan förstärkas eller förminskas beroende på vilken situation barnet befinner 

sig i när svårigheten uppstår (Nilholm 2007). Detta tyder på att problemen som finns snarare är 

situationsbundna än bundna till individen. ”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte 

förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad 

som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan.” (Skolverket 2017). Att 

miljön och utformningen av den är oerhört viktig är de allra flesta av mina respondenter eniga 

om. Det talas inte om att problemet ligger hos barnet som (Palla 2011) menade i sin studie där 

hon intervjuat förskolepersonal och specialpedagoger och även studerat dokumentation som 

specialpedagoger tillhandahållit som observationer och kartläggningar av olika slag. Hon anser att 

personal i förskolan ofta pratar om att det är ”barnets problem” men ofta är det organiserandet 

av miljön och situationen som uppstår som gör att det kan uppstå ett problem. De personer jag 

har intervjuat ser det inte så, utan har allts en socialkonstruktivistisk syn på barn i behov av stöd. 

Det främjande arbetet som främst specialpedagogerna ansvarar för är till stor del sådant som 

handlar om organisationen av verksamheten och utformningen av miljön i förskolan. Att 

observationer av barn i behov av särskilt stöd är vanligt förekommande kan också härledas till att 

man vill ta reda på i vilka situationer och miljöer på förskolan där problem kan uppstå. Detta 

menar (Palla 2011) är något som i hennes studie inte förekommer utan där fokuseras det på att 

observera vad barnet förväntas ha kunskaper om och hur barnet beter sig istället för att främja 

barns olikheter. Man kan tala om ett dilemmaperspektiv (Nilholm 2007) att alla barn är olika men 

de ska ändå erbjudas samma verksamhet/undervisning i förskolan. Att då se på organisationen 

och skapa miljöer som gagnar alla barn är ett sätt att lösa detta dilemma. Att ändra sitt arbetssätt 

och kunna se och bemöta alla barn på det sätt som fungerar för dem är ytterligare ett sätt att 

kunna få arbetet med barn i behov av särskilt stöd att fungera på ett bra sätt. De personer jag har 

intervjuat menar att det är så man arbetar. 

Hur definierar och identifierar förskolechefen/specialpedagogen barn i behov av särskilt 

stöd? 

Definitioner är enligt styrdokument och tidigare forskning svårt att göra. Det stämmer också med 

mina resultat. Det var bara de som hade en specialpedagogisk kompetens som gav en definition 

på vad barn i behov av särskilt stöd är. Endast en av förskolecheferna kunde ge en klar definition, 

och hon har också specialpedagogisk kompetens. Hon definierade det som barn som av olika 

orsaker behöver stöd och hjälp att lyckas i vardagen. De övriga förskolecheferna ansåg att en 

definitionen var svår att göra. En av specialpedagogerna uttryckte att hennes mål var att hon 

skulle arbeta kring barnet som behöver stöd så bra så att behovet av stöd mer eller mindre skulle 

försvinna. 

Att identifiera barn i behov av särskilt stöd sker vanligtvis via någon form av observation 

antingen från personal eller någon utomstående aktör, vanligtvis BVC eller habiliteringen. Detta 
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berättar även den tidigare forskning som jag undersökt både (Palla 2011) och (Lutz 2009). Att 

observera och kartlägga kan vara ett sätt att ta reda på vilka problem det enskilda barnet har men 

det kan också berätta i vilka situationer problemen kan uppstå. Det kan visa sig att problemen 

som finns inte alltid är kopplat direkt till barnet utan är mer knutet till situationen där problemet 

uppstår (Nilholm 2007). Här kan också det relationella perspektivet komma fram. Där talar man 

om att det är i mötet med miljön svårigheter kan förstärkas eller minska hos barn som är i behov 

av särskilt stöd. (Persson 1998b) Detta tar många av respondenterna upp i intervjuerna hur viktig 

miljön och organisationen är för att verksamheten ska fungera för alla barn. Detta är också något 

som Skolverket (2017) tar upp att barnets behov av särskilt stöd är beroende på vad som händer i 

mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Detta menar man också i det relationella 

perspektivet där barnets möte med miljön förklarar de svårigheter som kan uppstå. 

Vilken betydelse anses pedagogernas kompetens ha för deras förmåga att identifiera barn 
i behov av särskilt stöd? 

Enligt kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen 2017) är personalens kompetens viktig i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd och de menar att det är av vikt att personalen får kontinuerlig 

kompetensutveckling. I min studie har det visat sig att respondenterna anser att kompetensen är 

viktig. Några uttryckte att förskollärarna har ansvaret för att verksamheten ska fungera för alla 

barn. Därmed litar de på att förskollärarna har den rätta kompetensen när det gäller arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Några andra uttryckte att kompetensen var viktig men nämnde 

ingen speciell yrkesgrupp utan de menade att de är viktigt att personalen har en förståelse för 

barn i behov av särskilt stöd och detta gäller också bemötande. Personalens kompetens kan också 

vara en ramfaktor. (Linde 2006) 

Någon uttryckte också att när personalen inte har kompetensen lägger de en del av skulden på 

barnet att det är ”barnets problem”. Som tidigare nämnts kom Palla (2011) fram till i sin studie 

att personalen ofta uttryckte det som att det var ”barnets problem” när det i själva verket var 

något annat runt omkring som var orsaken till att problemet uppstod. De flesta personer jag har 

intervjuat ser det inte så, utan har som påpekats ovan ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. 

Vilken form av kompetensutveckling ges till personalen? 

De flesta av mina respondenter menade att kompetensutvecklingen som ges till personalen är 

behovsstyrd. Det ges kompetensutveckling i samarbete med specialpedagoger i form av läsning 

av litteratur och reflektion kring det. Några hade deltagit i en utbildning via SPSM kring 

lärmiljöer. I en kommun hade de kontinuerlig hjälp av den centrala barn och elevhälsan och 

genom dem fick de tillgång till utbildningar av olika slag. Många av respondenterna uttrycker att 

det är personalen som får komma med förslag på vad de behöver ha mer kunskaper om. I Med 

sikte på förskolan (Sandberg red. 2010) uttryckte personalen att de var ensamma i sitt arbete med 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan och att de saknade kompetensutveckling för att kunna 

möta dessa barn på ett bra och professionellt sätt. Kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen 2017) 

tar också upp att kompetensutveckling av personal är viktig kring barn i behov av särskilt stöd. 

I vilken utsträckning används specialpedagog i verksamheten, vad avgör när det sker? 

I vilken utsträckning man använder specialpedagog beror mycket på hur tillgången ser ut och 

detta varierar. Tillgången till specialpedagog kan sägas vara en ramfaktor. Det kan påverka 

verksamheten men är något som personalen i förskolan inte kan påverka. Alla förskolechefer har 

en specialpedagog knuten till sin förskola utom den privata förskolan som har tillgång till skolans 
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specialpedagog och tar in henne när förskolans personal och förskolechefen anser att hennes 

kompetens behövs. Att använda specialpedagogen i det främjande arbetet, främst med 

kontinuerlig handledning, och att specialpedagogen fungerar som en observatör vid situationer i 

förskolan som personalen kan behöva hjälp med, är en del av arbetet med att förhindra att 

problem kan uppstå. Att använda specialpedagogen för handledning i det åtgärdande arbetet är 

också vanligt. Att få personalen att förstå att de är på rätt väg är viktigt, menar en undersökning. 

(Bladini 2004). Specialpedagoger kallas också in när det behöver göras kartläggningar på barn 

som personalen tidigare gjort observationer på. I socialkonstruktivismen talar man om att 

svårigheter uppstår i vissa situationer och miljöer men inte i andra. En specialpedagog jag 

intervjuat talade om ett relationellt synsätt på barn i behov av särskilt stöd. Där menar man att det 

centrala är relationer människor emellan och när det gäller barn i behov av särskilt stöd är det 

relationen mellan personal och barn som står i centrum. Det är också viktigt att arbeta långsiktigt 

och att ha fokus på lärmiljöer i förskolan. (Atterström & Persson 2000) 

Vilka utomstående aktörer används i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan? 

Habiliteringen är den utomstående aktör som de flesta har mest kontakt med. Det kan hända att 

barn redan är inskrivna på habiliteringen innan de börjar på förskolan. Några av förskolecheferna 

uttryckte att de kunde få samtal därifrån kring barn som stod i kö till förskolan och var på väg in. 

Några av förskolecheferna nämnde även att habiliteringen ofta kommer ut till förskolorna och 

har möten med personalen för att göra uppföljningar och ge råd i arbetet kring enskilda barn. 
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Diskussion 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan är ett intressant och viktigt ämne. Det är 

föreskolecheferna som har ansvaret, men att också ta in specialpedagogerna i studien var bra för 

att få ett annat djup i svaren. Framför allt i frågor om identifiering och definition märktes att de 

har en annan kunskapsbakgrund och där är det också tydligt att de som arbetat länge är mera 

säkra och tydliga i sin yrkesroll. Det märks också att specialpedagoger är viktiga för förskolan 

främst för främjande arbete men också för det direkt åtgärdande arbetet. De är en trygghet för 

personalen att kunna vända sig till för att få råd och tips. I en av kommunerna har de också ett 

stort stöd av den centrala barn och elevhälsan när den förskoleanknutna specialpedagogen inte 

alltid räcker till. De utnyttjar även den centrala barn- och elevhälsan för kompetensutveckling av 

personal. Att de allra flesta har arbetat inom förskolan länge märks i svaren främst när det gäller 

identifieringen av barn i behov av särskilt stöd. När det gäller definitionen kan 

specialpedagogerna lättare definiera begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. 

Identifiering och identifikation av barn i behov av särskilt stöd 

Att identifiering sker i någon form av observation antingen om det kommer från personal, BVC 

eller habiliteringen är ganska give. Detta tar också Palla (2011) och Lutz (2009,2013) upp. 

Observationer kan användas för att klargöra vilka svårigheter som finns men framför allt kan de 

användas för att man kan se i vilka situationer som svårigheter uppstår. 

Definitionen av barn i behov av särskilt stöd är svår. Baara en av förskolecheferna, förskolechef I 

hade vågat sig på en definition. Det är också en person som har specialkompetens på området. 

Det är inte förvånande. Framför allt styrdokumenten visar att definitionen är svår att göra då det 

stora flertalet av barn som kan anses behöva särskilt stöd i förskolan idag är barn som inte har 

någon klar diagnos, men ändå behöver stöd för att klara förskolans vardag på ett bra sätt. 

Personalens kompetens 

Personalens kompetens anses viktig och förskolecheferna har lite olika syn på kompetens. Några 

uttrycker att det är förskollärarna som har ansvaret för att verksamheten ska fungera medan 

andra menar att personalens kompetens är viktig överlag och de nämner ingen speciell 

yrkesgrupp. De menar dock att kompetensen grundar sig mycket i förståelsen för barn i behov av 

särskilt stöd och även i bemötandet av barn och föräldrar. Jag tittade lite på hur det ser ut i 

förskollärarutbildningen och hur mycket kurser som finns kring barn i behov av särskilt stöd.  De 

flesta lärosäten har kurser som ligger på 7,5 hp vilket motsvarar fem veckors studier. Någon av 

mina intervjupersoner menade att det borde vara mera kurser i förskollärarutbildningen kring 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
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Specialpedagogens roll och syn på ”barn i behov av särskilt stöd” 

Att specialpedagogerna har en annan syn på barn i behov av särskilt stöd är kanske inte så 

förvånande med tanke på att de har en utbildningsbakgrund som gör att de ser på barnen på ett 

annat sätt. Specialpedagog J reflekterar över barn i behov av särskilt stöd och menar att: ”barn i 

behov kan handla om barn med behov som varar hela livet som till exempel barn med diagnos, 

men också att barnet är i behov av tillfälligt stöd under en kortare period”.  Hon menar också att 

det viktigaste när man arbetar med barn i behov av särskilt stöd är förståelsen och 

förhållningssättet. Att använda sig av ett relationellt perspektiv när man arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd är det fler intervjupersoner som nämner. Ett relationellt synsätt är ett synsätt som 

ser på vad som sker människor emellan (Aspelin 2013). I förskolan är det framför allt relationerna 

mellan personal och barn som är central men även relationen till miljön är viktig. 

Utomstående aktörer 

Att habiliteringen nämns som den aktör som man i förskolan har mest kontakt är inte så 

förvånande. Det förekommer enligt en del av intervjupersonerna att habiliteringen redan har barn 

inskrivna där innan de har börjat förskolan. Habiliteringen är också ofta ute och har möten med 

personalen på förskolorna för att ge råd och tips hur man arbetar med dessa barn. Detta är 

särskilt värdefullt när det gäller barn med någon form av diagnos och habiliteringen kan då vara 

ett komplement till specialpedagogen på förskolan.  
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Konklusion 

I den här studien har jag gjort en undersökning av hur vissa förskolechefer och specialpedagoger 

upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har omfattat hur 

respondenterna ser på definition och identifierng och vilken betydelse pedagogernas kompetens 

anses ha i arbetet. Vidare har studien efterfrågat vilken kompetensutveckling personalen i 

förskolan erhåller och i vilken utsträckning specialpedagog används. Dessutom efterfrågades vilka 

andra aktörer som används i arbetet. I studien har kvalitativa intervjuer använts som 

undersökningsmetod. I stort arbetas det på samma sätt vad det gäller barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan i de båda kommunerna. Med skillnad att i en kommun har de också stöd av den 

centrala Barn- och elevhälsan på ett annat sätt än vad som finns i den andra kommunen. Dessa är 

en resurs som också används till kompetensutveckling och riktade handledningar av olika slag. På 

Gotland varierar tillgången till specialpedagog och är också beroende av hur stort område 

specialpedagogen ska ansvara för. 

Barn i behov av särskilt stöd 

De allra flesta som har arbetat i förskolan har någon gång haft barn i sin förskolegrupp som på 

ett eller annat sätt behövt stöd i sin vardag. Då man tidigare både i förskolan och skolan sett det 

som att det är ”barnets problem” är det glädjande att se att intervjupersonerna i min studie talar 

om att utforma miljön organisationen för att det ska passa alla barn. Detta gör att alla barn kan bli 

inkluderade i förskolans värld och de kan vara med på lika villkor. Man kan säga att man gått från 

det kategoriska perspektivet där man talat om ”barn med behov av särskilt stöd” till det 

relationella perspektivet där man pratar om ”barn i behov av särskilt stöd”. I det relationella 

perspektivet menar man att det är i mötet med miljön som svårigheter uppstår i motsats till det 

kategoriska perspektivet där man lägger problemet hos barnet.  

Specialpedagoger och handledning  

Studien visar att specialpedagogen anses viktig på flera plan i arbetet. I många fall är med och gör 

kartläggningar, vilket är ganska självklart, men de kan också användas som coacher för att stötta 

enskild personal. De kan fungera som observatörer för att kunna få syn på saker som behöver 

ändras på en avdelning. Specialpedagogen är också med och handleder både vad det gäller i det 

främjande arbetet men också i det åtgärdande arbetet. 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua flera förskolechefer och specialpedagoger från flera 

kommuner i Sverige för att undersöka hur de ser på definition och identifiering av barn i behov 

av särskilt stöd. Det skulle också vara intressant att  läsa hur barnhälsoplaner och arbetsplaner 

runt om i Sverige ser ut. Det skulle även vara spännande att undersöka hur arbetet går till i andra 

länder och att göra jämförelser med Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Dessa frågor/frågeområden  fanns med i alla intervjuer. Ordningen och formuleringen varierade 

beroende på hur intervjun hade framflutit. Till dessa frågor har några följdfrågor ställts. Dessa har 

också varierat beroende på hur intervjun framflutit.  

Varje respondent har fått frågor om hur många år han/hon har arbetat, (år som chef), vilken 

utbildningsbakgrund och vilken erfarenhet av direkt arbete med barn i behov av särskilt stöd 

personen har. 

 

Hur sker identifiering av barn i behov av särskilt stöd? 

Hur ser det ut med vägledande arbetsplaner? 

Hur definieras barn i behov av särskilt stöd? 

Hur påverkar personalens kompetens deras förmåga att identifiera barn i behov av särskilt 

stöd? 

Vilken form av kompetensutveckling ges till personalen? 

Hur används specialpedagogen i verksamheten? 

Hur är tillgången till specialpedagog? (antal timmar) 

Vilken möjlighet har personalen att få handledning i sitt arbete med barn i behov av särskilt 

stöd? 

Hur ser handledningens karaktär och omfattning ut? 

Vilka andra aktörer kan användas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

Hur används andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd? 

 

Specialpedagogerna har fått frågor som liknar de ovanstående men även  

 

Hur ser du på din roll som specialpedagog? 

 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
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Bilaga 2 

 

Information om deltagandet 

 

Information om deltagande i studien 

 

Jag har tystnadsplikt och all information som jag samlar in behandlas konfidentiellt. Intervjuerna 

kommer att spelas in på en diktafon för att jag lättare ska kunna gå tillbaka och lyssna på 

materialet. Inga uppgifter kommer att kunna kopplas till individer eller arbetsplatser. Du har rätt 

att avbryta din medverkan i studien när som helst utan att ange orsak. Väljer du att avbryta 

kommer allt material du bidragit med att förstöras. Det kommer att finnas möjlighet att få ta del 

av examensarbetet om du så vill. 

 

Vad kommer att hända med informationen du lämnar under intervjun 

 

All data som lämnas behandlas konfidentiellt och med stor varsamhet. Jag har som författare 

tystnadsplikt, detta för att inga obehöriga ska kunna ta del av materialet. Alla deltagare kommer 

att bli avidentifierade och jag garanterar anonymitet. All data som samlas in under studiens gång 

kommer inte att användas till något annat syfte än just till denna studie. 

 

Om du ändrar dig 

 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i denna intervju och studie. Du behöver inte ange 

något skäl till detta. Materialet som du bidragit med kommer då att förstöras. 
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