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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka några förskollärares syn på och arbete med barn i behov 

av särskilt stöd. Utöver detta beskrivs vilka olika stödinsatser förskollärarna har erfarenhet av 

i förskolan. De frågeställningar studien utgår från är följande: 

- Hur resonerar förskollärarna när det gäller vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

- Vilka uppfattningar har förskollärarna om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

- Vilka olika stödinsatser har förskollärarna erfarenhet av i förskolan?  

I studien används kvalitativa intervjuer som metod. Sju förskollärare mellan 25 år och 59 år 

från två olika förskolor i en mellanstor kommun, har intervjuats för att få deras uppfattningar 

och resonemang kring frågeställningarna. Resultatet visar att förskollärare i vissa fall 

kategoriserar barn för att definiera vilka barn som är i behov av särskilt stöd. I andra fall 

förklarar man barn i behov av särskilt stöd i relation till den miljö och omgivning barnet 

befinner sig i. Förskollärarna är vidare positiva till arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och ser det som en självklarhet i deras yrkesroll. Här syns också olikheter i arbetet. En del 

förskollärare väljer att fokusera på särskilda stödinsatser för det enskilda barnet och en del 

fokuserar på helheten i verksamheten genom att förändra, granska och reflektera kring 

verksamheten och sin egen roll för att främja barnet. De teoretiska utgångspunkterna i studien 

är det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet inom specialpedagogik. Dessa 

två perspektiv syns tydligt i resultatet och i förskollärarnas synsätt. Man kan se att vissa 

förskollärare förhåller sig utifrån det relationella perspektivet medan andra förhåller sig 

utifrån det kategoriska perspektivet. Vissa förskollärare pratar om barn i behov av särskilt 

stöd och andra pratar om barn med särskilda behov. Studiens slutsats är att en tydlig ambition 

finns hos förskollärarna att vilja arbeta mot ett relationellt perspektiv där barnets förmågor 

väger högt och där fokus inte läggs på barnets svagheter. Samtidigt definierar flera av 

förskollärarna barn i behov av särskilt stöd, samt arbetet runt omkring, genom ett kategoriskt 

perspektiv. 

 

Nyckelord: Pedagogik, specialpedagogik, förskola, intervju, särskilt stöd. 
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1 Inledning 

Under mina år som jag arbetat inom förskola, skola och korttidshem är det många barn som 

har etsat sig fast i mitt minne, men även några som jag har tänkt på lite extra. Det är de barnen 

som kanske inte alltid haft samma förutsättningar som de andra barnen, de barn som har en 

funktionsnedsättning, kanske lever i missförhållanden hemma eller helt enkelt behöver extra 

stöd på grund av olika anledningar.  

Särskilt stöd, specialpedagogik, individuell skolgång och liknande är något som intresserar 

mig och som jag upplever behöver få en större plats och diskussion i samhället. Kunskapen 

kring särskilt stöd behöver höjas och synliggöras främst för barnens skull. Diskussion och 

samtal kring specialpedagogik i förskolan behöver lyftas och det bästa och mest främjande 

stödet ska kunna ges till de barn som är i behov av det.  

Läroplanen för förskolan understryker vikten av att alla barn ska ha möjlighet att vistas i 

förskolan, oavsett olikheter eller särskilda behov. 

 

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

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

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

(Lpfö98/10, s. 5). 

 

Hur ser personal i förskolan på särskilt stöd? Vilka barn är berörda av detta begrepp? Hur 

arbetar man och vilket stöd ger förskollärare till barn i behov av särskilt stöd? Jag anser det 

särskilt viktigt att undersöka, och reflektera kring hur personalen i förskolan väljer att bemöta 

detta ämne, då de är bland de viktigaste personerna i barnens liv och har stor inverkan på 

barnets uppväxt och lärande. Hur personer i barnens omgivning agerar och reflekterar kring 

detta ämne, anser jag kan vara rent avgörande för hur verksamheten utformas och hur barnets 

behov blir tillgodosedda. Ibland kanske i samarbete med andra professioner eller institutioner 

som specialpedagog, psykolog eller habilitering. 

Utifrån detta intresse för området vill jag därmed försöka ta reda på vad förskollärare har 

för syn på barn i behov av särskilt stöd. 
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2 Bakgrund 

2.1 Barn i behov av särskilt stöd – ett historiskt perspektiv 

Nilholm (2007) menar att specialpedagogiken uppkom i och med att behov fanns för av att ta 

hand om de barn som inte passade för eller klarade av de vanliga skolformerna. Alternativa 

skolformer infördes för bland annat döva och blinda, men även olika sätt att ge undervisning 

till barn och elever som hade svårt att följa med i den vanliga undervisningen eller hade svårt 

att föra sig i skolmiljön. Barn med utvecklingsstörningar uteslöts länge från de vanliga 

skolformerna. Utifrån detta kan man säga att specialpedagogik är det som den vanliga 

pedagogiken inte klarar av eller räcker till för. Det har även varit och är svårt att definiera den 

grupp som tillhör denna kategori, någon särskild gemensam nämnare finns egentligen inte, 

utan dessa barn anses avvikande från normaliteten (Nilholm, 2007, s. 13).  

2.1.1 Kategorisering och benämningar 

I Barnstugeutredningen från 1968 tar utredarna upp frågan om barn med särskilda behov. Där 

poängteras förskolans vikt för barnens utveckling och lärande. Man talar här om 

handikappade barn och att förskolan är ännu viktigare för dessa barn. Ju tidigare man kunde 

tillgodose behoven hos det handikappade barnet, desto bättre, för att eliminera den orsakade 

funktionshämningen. I denna studie nämner utredarna även att förskolan är ett oumbärligt 

komplement och stöd för familjen för att klara av den totala familjesituationen, detta med 

tanke på vilken problematik det innebär för dessa föräldrar att ansvara över fostran av ett 

handikappat barn. Utredarna nämner handikapp på grund av fysisk, intellektuell, social eller 

känslomässig problematik (SOU 1972:26, s. 269).  

Många olika definitioner för vad begreppet handikapp innebär finns i utredningen, därför 

kan inget entydigt svar ges.  

 

Ordet handikapp skall här användas som beteckning för en rad olika förhållanden 

hänförliga till en människas fysiska och psykiska utrustning – förhållanden som har 

det gemensamt att de försvårar för henne att leva normalt. Handikappen ger upphov 

till särskilda problem, handikappade är människor med särskilda behov vid sidan om 

de allmänmänskliga behoven (ibid., s. 270). 
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I Sverige har termen handikappade i skolsammanhang blivit den vedertagna 

övergripande benämningen på elever med skolsvårigheter av skilda slag. Orsakerna 

kan vara fysiska eller psykiska skador eller kombinationer av båda (ibid., s. 271). 

 

Utredarna nämner nyare begrepp som funktionshämning eller funktionshämmad i stället för 

begreppet handikappad. Dock är det här begrepp som inte används i andra studier (ibid., s. 

273).  

För att förklara begreppet barn i behov av särskilt stöd tydligare, kan man jämföra med 

begrepp som använts tidigare, barn med särskilda behov. Detta begrepp är dock nu ersatt med 

barn i behov av särskilt stöd, då det tidigare begreppet antydde ett tillstånd hos barnet som 

varaktigt och som gav intryck att åtgärder borde sättas in hos barnet, när det istället kanske är 

miljön, omgivningen eller verksamheten som behöver åtgärder (Roll-Pettersson, 1999, s. 16). 

Barn i behov av särskilt stöd kan alltså vara barn med uttalade funktionsnedsättningar men 

även barn som av andra skäl är i behov av stöd (Sandberg, 2013, s. 9). Folke-Fichtelius (2008) 

nämner i sin avhandling vilka barn som enligt Socialstyrelsen (1995:2) är i behov av särskilt 

stöd. Här nämns barn med utvecklingsstörningar, barn med rörelsenedsättningar, hörsel- eller 

synskador, barn med utvecklingsavvikelser med biologisk bakgrund eller lättare 

funktionsstörningar, barn med motoriskt/perceptuella svårigheter och 

koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter, barn med inlärningssvårigheter, barn 

med psykosociala och/eller känslomässiga svårigheter, flyktingbarn samt barn som far illa 

(ibid., s. 72-72). 

Begreppet funktionshämning, tillsammans med begrepp som handikapp, särskilda behov 

eller hinder används av Asmervik (1995). Bland annat dessa begrepp användas innan 

läroplanen för förskolan trädde i kraft 1998 (ibid., s. 8). 

1998 kom läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, där begreppet barn i behov av särskilt stöd 

används. Även begreppet barnet i svårigheter används. I och med dessa begrepp ser man 

barnet ur ett vidare perspektiv, där omgivning och miljö spelar roll för barnets behov 

(Lpfö98/2010, 2010, s. 11). I läroplanen används begreppet funktionsnedsättning i stället för 

handikapp, som idag är ett relativt förlegat begrepp (ibid., s 8).  
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2.1.2 Inkludering eller särskiljande? 

Hanteringen av barn i behov av särskilt stöd har under det senaste dryga århundradet hanterats 

på olika sätt. I Skolverkets rapport, Elever i behov av särskilt stöd (1998), förklarar utredarna 

att folkskolan som upprättades 1842 inte gällde för alla barn (Skolverket, 1998, s. 13). Barn 

med olika sjukdomar och efterblivna barn undervisades i små grupper eller enskilt från senare 

delen av 1800-talet. Dessa barn fick sedan sina egna institutioner för vård och lärande medan 

de så kallade sinnesslöa, imbecilla barnen sorterades till anstalter och hjälpklasser omkring 

sekelskiftet (ibid., s. 14).  

Efter 1962 fördes barnen med ”de dåliga elementen”, de med särskilda behov och de 

annorlunda åt sidan för att ge dessa särskild omsorg samt för att underlätta för de normala 

barnen.  (ibid., s. 15). 

I Barnstugeutredningen menar utredarna att det i vissa fall anordnades särskilda förskolor 

för barn med handikapp för att de skulle få speciell stimulans och behandling. Dock menar 

utredarna att det ofta skett en isolering med andra handikappade barn. En avsaknad av icke 

handikappade barn har ibland upplevts. I vissa fall har man integrerat icke handikappade barn 

i grupper med handikappade barn och tvärtom (SOU 1972:26, s. 270). 

Utredarna nämner att vanliga förskolor kan bli ett hinder för handikappade barn på grund av 

okunskap hos personalen, personalbrist eller brister i planering och utrustning (SOU 1972:26, 

s. 269). 

I utredningen nämns Handikapputredningens fjärde betänkande (1970:64) där man även 

har försökt att se den handikappade i relation till sin omgivning och miljö samt hur den 

handikappade har möjligheter att fungera i den. Det är inte bara den handikappade som ska 

behöva anpassa sig till sin miljö, utan omgivningen ska också visa förståelse för den 

handikappade. Omgivningen ska även visa förståelse i sina värderingar och i sina åtgärder 

mot den handikappade. Ett handikapp hos en person är ett förhållande mellan personen, 

omgivningen, andra människor och samhället. Handikappet är föränderligt liksom samhället. 

Utifrån Barnstugeutredningen vill man se det handikappade barnet i relation till förskola, 

hem och samhället. Barnets situation ska inte vara statiskt (ibid., s. 272). Utredningen vill 

poängtera att stödåtgärder måste finnas från de handikappade barnens tidiga år, i förskolan, 

och inte så sent som i den obligatoriska skolan. Man nämner även värdet för andra barn att få 

utbyte och utvecklas tillsammans med handikappade barn (ibid., s. 296). 
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2.2 Styrdokumenten – särskilt stöd 

Nedan följer en kortfattad genomgång för vilken plats särskilt stöd och arbetet kring detta har 

i aktuella styrdokument för förskolan – Lpfö98/10 och Allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i förskolan.  Särskilt stöd och arbetet kring detta har en idag självklar plats i 

styrdokumenten. 

Utifrån Skolverkets (2005) allmänna råd för förskolan bör kommunen ha ett synsätt på 

barn i behov av stöd i relation till miljön och omgivningen barnet vistas i. Vidare bör 

personalen ha tillräcklig kompetens för att alla barns särskilda behov kan tillgodoses 

(Skolverket, 2005, s. 32).  

 

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 

verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 

därför inte ska fördelas lika (Lpfö98/10, s. 5).  

 

Utifrån detta citat ur Lpfö98/10 beskrivs i allmänna råd för förskolan att personalen ska ha 

kunskap om olika former av stöd så att det aktuella behovet för det enskilda barnet kan 

tillgodoses. Stödet som ges ska alltid utvärderas, dokumenteras och uppföljas för att se om 

stödet är tillräckligt (Skolverket, 2005, s. 32).  

Vissa barn behöver särskilt stöd under vissa perioder under sin tid på förskolan, för andra 

är kanske det särskilda stödet varaktigt.  

 

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

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

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

(Lpfö98/10, s. 5).  

 

Det poängteras att behovet av särskilt stöd hos ett barn är relaterat till den miljö barnet 

vistas i, vilket betyder att stöd kan behövas i en verksamhet men kanske inte i en annan. Det 

är inte enbart barn med tydliga och synliga funktionsnedsättningar som utgörs av barn i behov 

av särskilt stöd, det är snarare fler barn som har mer svårtolkade och diffusa behov. Här kan 

innefattas psykosociala svårigheter, koncentrationssvårigheter eller språksvårigheter 

(Skolverket, 2005, s. 33). 
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Vad som enligt de allmänna råden är viktigt att poängtera är att barns behov av stöd ska 

försöka tillgodoses i den ordinarie verksamheten snarare än genom andra lösningar. Vad 

stödinsatser bör vara är väldigt individuellt beroende på barn och behov, men för vissa kan en 

god kvalitet på förskolan vara det viktigaste för barnet, medan andra barn behöver andra 

stödinsatser. Dessa kan vara en extra personal, handledning till personal, utbildning eller 

anpassning av lokaler. Dock behövs kunskap om olika former av insatser (Skolverket, 2005, 

s. 33).  

2.3 Rätten till en likvärdig utbildning – allt startar i förskolan 

I utredningen Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning klarläggs bland annat 

vilket ansvar förskolan har för förebyggande insatser vad gäller barn i behov av särskilt stöd 

samt för barn som far illa. Man poängterar i utredningen vikten av tidig upptäckt och hur barn 

kan ge uttryck för utsatthet eller särskilda behov. I utredningen nämns även betydelsen av 

kunskap inom denna målgrupp samt om den behöver ökas bland personal i förskolan. 

Utredarna lyfter även frågan vad som är nödvändigt för att stödet till dessa barn ska bli 

effektivare, starkare och mer långsiktigt (SOU 2010:95, s. 11).  

Här har förskolan en viktig roll, då de flesta barn idag vistas på förskolan från tidig ålder. 

Idag är det rätt oklart hur målgruppen ser ut och hur stor den är, det man säkert vet är dock att 

dessa barn vistas ibland oss på förskola, skola och i andra pedagogiska verksamheter. I 

utredningen nämns barn som lever i utsatta situationer, barn med föräldrar som har olika slags 

ohälsa, barn som kommer till Sverige från andra länder och barn med funktionsnedsättningar.  

Det viktiga är att varje barn som har behov, får rätt till de stödinsatser som behövs för att 

barnet ska kunna få sin utbildning och sitt lärande tillgodosett. För att alla barn med många 

olika slags behov ska få dessa behov tillgodosedda, behöver ofta många olika aktörer 

samverka som förskola, habilitering o.s.v.  (ibid., s. 12.) 

I utredningen studeras förmågan och förutsättningarna hos personalen i förskolan, för att 

upptäcka dessa barn samt att tidigt sätta in stödinsatser för att främja barnet. Utredarna 

poängterar här vikten av att uppmärksamma ett barn oavsett vilket behov barnet har, att skapa 

en helhetssyn och agera är nödvändigt (ibid., s. 14).  
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I utredningen ges förslag på fyra huvudområden som behöver förbättras: 

• Bättre samverkan på alla nivåer 

• Barns och elevers rätt behöver stärkas 

• Elevhälsan och tidiga insatser  

• Vetenskap och beprövad erfarenhet (ibid., s. 17). 

 

Utredarna nämner olika skolformer men belyser särskilt vikten av en förskola med hög 

pedagogisk kvalitet, där stödinsatser kan ge varaktiga och positiva effekter till barn upp i 

skolåldern. Goda pedagogiska miljöer är otroligt viktiga för alla barn men särskilt för de barn 

som lever i utsatthet och barn i behov av särskilt stöd (ibid., s. 41). I utredningen ingår bland 

annat intervjuer med ett antal förskollärare. Här uppmärksammas att informanterna kan 

hantera pedagogiska problem om det finns utrymme och resurser för att kunna vara flexibel. 

De nämner i utredningen att det är svårare att hantera barn i utsatthet, barn som lever i 

dysfunktionella hemförhållanden eller fattigdom. Dessa är svårare att upptäcka då tecken 

kring detta inte är så givna eller synliga (ibid., s. 124). Vidare så lyfter förskollärarna i 

utredningen fram och poängterar att de främst fokuserar på miljön och omgivningen och inte 

det enskilda barnet. Man observerar socialt samspel, språk och motorik m.m. (ibid., s. 124).  
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Inledning  

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter för denna 

studie. Först redogör jag för tidigare forskning inom ämnet för studien, där jag valt att 

presentera litteraturen tematiskt. Här har jag använt mig av avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar samt annan vetenskaplig forskning inom området. Den litteratur som jag valt att lyfta 

fram i denna studie är den jag ansett är av mest relevans för mina frågeställningar och syfte 

för studien. 

Jag redogör även nedan för teoretiska utgångspunkter inom området för studien. Dessa är 

sätt att förstå ett visst fenomen eller område, i detta fall barn i behov av särskilt stöd. Jag 

behandlar två olika utgångspunkter för att få en större förståelse för begreppet särskilt stöd. 

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Vem är i behov av särskilt stöd? 

Palla (2009) beskriver flera olika barn, unika individer, där hon problematiserar begreppet 

barn i behov av särskilt stöd. Hon nämner Arash fyra år, som inte hade ett utvecklat tal men 

som pratade livligt kring dinosaurierna som hängde på en plansch på väggen. Hon berättar om 

Andy som under traumatiska omständigheter kom till Sverige från sitt hemland utan att kunna 

svenska. Författaren berättar även om Saba som hade svårt med koncentrationen och hade det 

”allmänt struligt”. Hon nämner Knut som låg på golvet i timtal och enbart körde runt, runt 

med bilar fram och tillbaka. Han undvek gärna ögonkontakt och utryckte sig hellre med sin 

egen kropp. Dessa barn som författaren beskriver skulle i ett sammanhang kunna grupperas 

eller kategoriseras som barn med brunt hår, men de skulle i ett annat sammanhang även kunna 

karakteriseras som barn i behov av särskilt stöd.  

Palla tar även upp olika slags namn på begreppet barn i behov av särskilt stöd. Här nämns 

bland annat barn vi bekymrar oss över och barn med svårigheter. Dessa svårigheter skulle 

kunna tänkas vara språkstörningar, socioemotionella, autism, adhd m.m. Författaren 
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diskuterar härmed vad begreppet ”störd” kan innefatta och vad som egentligen är normalt 

(ibid., s. 1).  

Palla (2009) diskuterar även frågor om var, när och hur man är i behov av stöd. I en 

verksamhet kanske ett barn är behov av stöd men i en annan är barnet inte i behov av stöd. 

Bara för att man just nu är i behov så säger inte det att man alltid kommer att vara det (ibid., 

s.2).  

Markström (2005) menar också att normalitet och avvikelse vanligen kan anses som 

varandras motsatser. Dock poängterar hon att man måste ifrågasätta och problematisera det 

normala i normaliteten och det avvikande i avvikelsen (ibid., s. 34). Författaren menar därmed 

att det som är avvikande i ett sammanhang kan anses normalt i ett annat och tvärtom, 

exempelvis kan ett barns beteende vara väldigt olika i förskolan respektive i hemmet. Varje 

barns beteende hänger samman med vad som förväntas, är önskvärt eller eftersträvansvärt, 

därför måste man se till varje kontext för att få en helhetsbild av varje enskild individ. Att ett 

barn är i behov av stöd i vissa sammanhang i förskolan är alltså inte ett givet tillstånd i alla 

sammanhang. 

Lutz (2011) diskuterar bland annat normalitet och avvikelser i sin avhandling. Han menar 

att normalitet inte behöver fokusera mot ett enskilt barn, att se det som en brist hos barnet 

utan snarare att normalitet är ett relativt begrepp som bör definieras utifrån den miljön eller 

omgivning barnet möter (ibid., s. 25).  

3.2.2 En förskola för alla – barns olikheter 

Förskolan är en plats där många barn spenderar mycket av sin tid och barndom i. I denna 

verksamhet läggs fokus på det individuella barnet vilket innebär att fokus även läggs på 

beteenden, kunskaper, hur man är och vad man gör. Förskolan ska finnas till för alla och hur 

gör man då som förskollärare för att se allas olikheter? Samtidigt ska man som personal i 

förskolan följa en specifik läroplan som även den gäller alla barn i förskolan (Palla, 2011, s. 

11). Alla kommuner är enligt skollagen skyldiga att tillgodose förskoleplatser till alla barn i 

åldern 1-5 år. Samma lag understryker även att barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas plats 

i förskolan. Här ska alla barn få medverka i den pedagogiska verksamheten och få sina 

individuella behov tillgodosedda (Sandberg, 2013, s. 18). Dacke, Nilsson och Hansén (2010) 

menar att i en förskola för alla ska alla barn bli sedda och bemötta. Förskolan ska organiseras 

så att alla barn upplever verksamheten lika ändamålsenlig oberoende av förutsättningar, 
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behov eller möjligheter samt att alla barn ska ha möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. 

Barnets intresse ska vara i centrum (ibid., s. 116). 

Barnets egna förutsättningar ska sättas i fokus i den pedagogiska verksamheten, vilket blir 

upp till personalen att avgöra vad detta innebär. När man pratar om enskilda individer, 

människor, så är det inte säkert att man kan arbeta på samma sätt överallt, snarare tvärtom, 

alla är vi olika och behöver olika stöd för att uppnå vissa mål.  (Palla, 2011, s. 13). 

I en rapport från skolverket om elever i behov av särskilt stöd belyser man att alla barn ska 

ha tillgång till och få en likvärdig utbildning. Personal runt barnen behöver ta vara på och 

utveckla barnens starka sidor istället för att fokusera på svagare sidor. Här krävs en god 

inlärningsmiljö som väcker nyfikenhet och lust men inte minst utbildad personal som 

bekräftar, hör och ser barnet för den person den är. Man poängterar också vikten av att få vara 

kvar i den vanliga verksamheten man är van vid, den egna gruppen där barnet ofta känner 

tillhörighet (Skolverket, 1998, s. 9).  

Lindh-Munther (1986) poängterar vikten av att som personal i förskolan förstärka barnets 

självkänsla, stimulera barnet till olika aktiviteter, uppmuntra, samtala med hela barngruppen 

och ägna mycket tid till barnets behov (ibid., s. 184). 

När det uppstår situationer som inte upplevs fungera fullt ut eller när man är i behov av att 

förändra verksamheten eller sin pedagogik, behöver man ofta hjälpas åt som personal i 

förskolan och ibland behöver man använda sig av hjälp och stöd av exempelvis 

specialpedagog. Detta kan ses som ett verktyg i arbetet i förskolan (Palla, 2011, s. 13).  

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

Inom specialpedagogisk forskning diskuteras bland annat två perspektiv rörande synen på 

barn i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2007, s. 16).  

Det ena är ett traditionellt, individuellt perspektiv med fokus på psykologi och medicin 

som benämns det kategoriska perspektivet (Emanuelsson & Persson & Rosenqvist, 2001, s. 

119). Det andra, alternativa perspektivet, som Emanuelsson m.fl. (2001) benämner som det 

relationella perspektivet, lägger betoningen på vad sociala faktorer har för inverkan och 

betydelse för barnet som är i behov av stöd (ibid., s. 23). Dessa begreppskategorier används i 

föreliggande studie för att se vilka perspektiv som framträder i intervjuerna och dess resultat. 
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3.3.1 Det kategoriska perspektivet 

Inom detta perspektiv läggs mer fokus på det enskilda barnet och dess svårigheter (Nilholm, 

2005, s. 127). Detta perspektiv benämns även som det kategoriska perspektivet av 

Emanuelsson et.al (2001, s. 23). Inom det kategoriska perspektivet poängteras den 

individuella rätten till bl.a. extra resurser, detta ses som en social rättvisa. Här sätts resurserna 

in för att arbeta med barnets svaga sidor i en särskild, utarbetad utbildning eller verksamhet. 

Målet är att barnet ska fungera normalt. Man ser barnet som bäraren av bristerna. Man 

försöker inom detta perspektiv hitta rätta undervisningsmetoder för barn med specifika 

diagnoser, man förespråkar en mer segregerad undervisning eller verksamhetsform. I det 

kategoriska perspektivet betonas vikten av expertkunskap och specialpedagogisk 

professionalitet kring det som är avvikande. Det kategoriska perspektivet uttrycker barn med 

svårigheter (ibid., s. 126). 

3.3.2 Det relationella perspektivet 

Inom det relationella perspektivet kan man se specialpedagogiska behov och stöd som sociala 

konstruktioner snarare än ett enskilt barns individuella problematik. Man menar här att det är 

verksamheten som system som skapar problemen och att dessa inte finns hos enskilda 

individer (Niholm, 2005,s. 127). Emanuelsson et.al (2001) nämner i det relationella 

perspektivet att särskilda behov ses som ”social constructs”, därmed alltså sociala 

konstruktioner (ibid., s. 2).  

Inom det relationella perspektivet är man väldigt kritisk mot det traditionella, kategoriska 

perspektivet, eftersom man i det förstnämnda perspektivet lyfter bort problemet från 

individen. När ett barn är i behov av särskilt stöd är det inte alltid en självklarhet att det är 

barnet i sig som ”behöver hjälp” utan många gånger behöver verksamheten, personalen, 

omgivningen eller pedagogiken granskas eller ”förnyas” (Nilholm, 2005, s. 126). 

Författaren vill lyfta specialpedagogikens styrkor inom förskolan eller i klassrummet för 

att hantera barns olikheter. Inom det relationella perspektivet uttrycker man barn i svårigheter 

(ibid, s. 127). Det är en komplex syn kring behov av särskilt stöd. Det finns ingen fullständig 

definition eller instruktionsbok för hur man ska handskas med varje enskilt barn och fall, 

vilket inte är konstigt överhuvudtaget. Varje barn är unikt och man kan inte exakt förutsäga 

hur proceduren ska gå till i förväg, vilka stödinsatser som eventuellt kan komma att sättas in 

eller vad målet bör vara (Nilholm, 2007, s. 15). 
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Tabell 1. Skillnad mellan det kategoriska- och det relationella perspektivet: 

 Ett kategoriskt 
perspektiv 

Ett relationellt 
perspektiv 

Uppfattning av 
pedagogisk 
kompetens 

Ämnesspecifik 
undervisningscentrerad 

Förmågan att anpassa undervisning 
och stoff till skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna. 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp 
direktrelaterad till elevers 
uppvisade svårigheter 

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff. 

Orsaker till 
specialpedagogiska 
behov 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna. 

Elever i svårigheter. Svårigheter 
uppstår i mötet med olika företeelser i 
utbildningsmiljön. 

Tidsperspektiv Kortsiktighet Långsiktighet 

Fokus för 
specialpedagogiska 
åtgärder. 

Eleven Elev, lärare, lärandemiljö 

Förläggning av 
ansvaret för 
specialpedagogisk 
verksamhet 

Speciallärare, 
specialpedagoger och 
elevvårdspersonal. 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med 
aktivt stöd från rektor (och hemmet). 

(Atterström & Persson, 2000, 2013-05-14). 
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3.4 Centrala begrepp 

Nedan följer begrepp som anses relevanta för studien. Dessa definieras kortfattat för att få en 

större förståelse inom området. 

 

Social construct – Sociala konstruktioner. Omgivningen och sociala sammanhang har stor 

inverkan på hur barnet uppträder. Behovet av stöd uppstår i en kontext med andra personer 

eller verksamheter (Nilholm, 2005, s. 127).  

 

Behov – En definition av behov är ”Ett behov är något som önskas eller saknas men 

behövs för att uppnå ett specifikt mål” (Roll-Pettersson, 1999, s. 12). Enligt Ahlberg (2009) är 

behov ett inneboende krav på att en brist ska upphävas. Hon definierar även begreppet som 

något som behöver tillfredsställas för att barnet ska kunna utvecklas socialt och 

kunskapsmässigt (ibid., s. 61). 

 

Särskilt stöd – Särskilt stöd är inte ett entydigt begrepp som lätt går att definiera, då behov 

av särskilt stöd varierar beroende på individen, miljön, verksamheten och omgivningen 

(Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 17). I detta arbete menas särskilt stöd, det särskilda stöd som 

ges till barn främst i förskolan. Särskilt stöd kan innebära att anpassa lärandet till varje barns 

behov och förutsättningar.  

Ahlberg (2009) definierar begreppet särskilt stöd som de insatser eller åtgärder som ges till 

barn eller elever för att stödja deras utvecklig (ibid., s. 61). 

 

Kontext – Sammanhang, omgivning eller övergripande situation. 

 

Specialpedagogik – Specialpedagogik är pedagogik utöver den ”vanliga” pedagogiken. 

Specialpedagogik handlar om de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte 

räcker till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra 

barn (Ahlberg, 2007, s. 85).  
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3.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka några förskollärares syn på och arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Jag vill utöver detta ta reda på vilka stödinsatser som förskollärarna har 

erfarenhet av.  

3.6 Frågeställningar 

- Hur resonerar förskollärarna när det gäller vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

- Vilka uppfattningar har förskollärarna om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

- Vilka olika stödinsatser förekommer på de aktuella förskolorna enligt förskollärarna? 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av datainsamlingsmetod i denna studie samt om urvalet 

av informanter. Nedan redogör jag även för bearbetningsmetoden av det insamlade materialet 

samt analysmetod. Avslutningsvis reflekterar jag över etiska ställningstaganden. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

I studien användes kvalitativa samtalsintervjuer som metod. Esaiasson (2007) menar att detta 

är en bra metod om man som forskare vill ta reda på hur vissa människor uppfattar något 

specifikt (ibid., s. 281).  

Intervju som metod valdes då studien syftar till att få några förskollärares resonemang 

kring det aktuella ämnet. Här var förskollärarens uppfattning i fokus och inte hur det såg ut i 

verksamheten. 

Jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuform, vilket innebär att en intervjuguide 

arbetats fram med teman och underteman utifrån studiens frågeställningar. Intervjuguiden har 

en viss struktur men är anpassningsbar, det finns möjligheter att avvika från teman och leda in 

på andra spår som informanten talar om. Här finns möjlighet att få oväntade svar från 

informanten samt följa upp kring under samtalet (Esaiasson, 2007, s. 279).  

Intervjuerna har skett i enskild form, informanten intervjuades ensam tillsammans med 

intervjuaren. Som hjälpmedel till intervjuerna användes digital inspelning med mobiltelefon  

samt papper och penna. 

4.2 Urval 

Studien baseras på kvalitativa samtalsintervjuer av sju förskollärare på två kommunala 

förskolor i en medelstor kommun. Informanter till intervjuerna har valts utifrån att de ska vara 

verksamma förskollärare i förskolan. Dessa personer kontaktades via mail med ett bifogat 

informationsbrev angående studien. Därefter bestämdes enskilda möten där varje intervju 

ägde rum. Varje intervju tog cirka 30 minuter. Alla informanterna tackade ja vid frågan om de 

ville ställa upp att intervjuas. 
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Nedan förklaras hur informanterna kodats med fingerade namn i studien samt vilken 

utbildning och bakgrund de har (Esaiasson, 2007, s. 285). 

 

- Stina. Förskollärare med inriktningar naturkunskap och specialpedagogik. 

Internutbildning kring specialpedagogik. Har varit verksam i förskolan sedan 2006. 

- Sonja. Förskollärare. Specialpedagogik inom förskollärarutbildningen. 

Internutbildning kring specialpedagogik. Har varit verksam i förskolan sedan 1999. 

- Sara. Förskollärare. Har varit verksam i förskolan sedan 2009. 

- Sabine. Förskollärare. Internutbildning kring specialpedagogik. Har varit verksam i 

förskolan sedan 1976.  

- Siv. Förskollärare. Utbildningar kring funktionsnedsättningar inom habiliteringen. Har 

varit verksam i förskolan sedan 2002.  

- Susanne. Förskollärare. Har varit verksam i förskolan sedan 1976. 

- Svea. Förskollärare. Har varit verksam sedan 1977. 

4.3 Genomförande och material 

För att undersöka om den intervjuguide som är framarbetad utifrån frågeställningarna var 

genomförbar, gjordes en s.k. pilotstudie. Här genomfördes en provintervju på en förskollärare, 

för att se om frågeställningarna gick att få svar på. Intervjufrågorna var genomförbara och 

användes sedan i de aktuella intervjuerna. Ingenting ändrades i intervjuguiden då den ansågs 

vara relevant för frågeställningarna i arbetet. Resultatet av provintervjun används inte i den 

färdiga studien. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Det inspelade materialet från intervjun har transkriberats efter genomförandet. Här har en 

justerad transkribering skett, då det inte ansetts väsentligt med en ordagrann transkribering för 

syftets skull. Det transkriberade, bearbetade materialet har sedan kategoriserats utifrån 

studiens frågeställningar för att få en tydligare struktur över materialet. Det transkriberade 

materialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt de teoretiska 

utgångspunkterna i studien. 
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4.5 Metodreflektion 

Till denna studie anser jag att intervju som metod passade bäst utifrån syfte och 

frågeställningar. Samtalsintervjuer har varit en fungerande metod då jag som intervjuare har 

kunnat föra intervjun och svarat på frågor som uppkommit under intervjuns gång. Genom 

intervjuer har jag fått målande svar som inte har kunnat redovisats genom exempelvis enkäter 

eller observationer.  

Dock får man genom intervjuer ofta svaret på hur informanterna anser att ett fenomen ter 

sig, kanske inte alltid hur det ser ut i verkligheten. Det sker inte alltid en rättvis bild av 

verksamheten, men utifrån mina frågeställningar i studien anser jag att tillförlitligheten är god 

då jag velat ha svar på informanternas synsätt.  

Genom att jag använt mig av inspelning under intervjuerna har jag enbart behövt fokusera 

på intervjun och inte behövt skriva allt som sagt under tidens gång. Detta hade varit för 

tidskrävande och tagit för mycket fokus från intervjun. Nackdelen med inspelning som 

hjälpmedel vid intervjuer är att tekniken kanske inte alltid fungerar. Det är viktigt att man här 

innan har provat att utrustningen fungerar så det slipper bli en tråkig konsekvens vid 

intervjutillfället.  

4.6 Etiska aspekter 

I denna studie används intervju som metod. För att kunna utföra intervjuer på personer så 

finns vissa krav som behöver uppfyllas. Det finns fyra huvudkrav som alla behöver 

tillgodoses för att kunna säkerställa goda forskningsetiska principer gentemot informanterna i 

studien. Nedan följer de fyra kraven som jag utgår ifrån: (Vetenskapsrådet, 2013, s. 67). 

- Informationskravet syftar till att personerna som ska intervjuas till studien får 

information om syftet och bakgrund till studien samt den aktuella intervjun. 

Informanterna ska även få information om att deras deltagande är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta medverkan när som helst.  

Detta har skett med en skriftlig utskrift till informanterna. 

 

- Samtyckeskravet syftar till att de medverkande ska ha rätt att bestämma hur de deltar i 

studien och de ska veta att de när som helst kan avbryta medverkan utan att detta 

medför negativa följder för personen.  

Denna information förklaras för alla informanter innan genomförandet av intervjun. 
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- Konfidentialitetskravet ska försäkra de medverkande att de förblir anonyma under hela 

forskningsprojektet samt att alla uppgifter om personerna förvaras på ett säkert sätt så 

att ingen utomstående kan ta del av detta. Det ska heller inte gå att identifiera 

personerna som medverkar i studien. Främst gäller detta etiskt känslig information, 

men man bör vara försiktig med vilket material som används i studien. Detta kan bli 

känsligt om man exempelvis intervjuar flera personer från samma förskola som i detta 

fall. Personerna känner varandra och kan förmodligen lätt identifiera sina kollegor, 

vilket ställer ett högt krav på intervjuaren.  

Alla informanternas namn fingeras i studien samt information som är identifierbar 

till en viss person används inte i studien. 

 

- Nyttjandekravet innebär att all insamlat material kommer att förvaras oåtkomligt för 

andra.  

Som författare kommer jag endast använda personernas uppgifter och insamlade 

data till studien, ej till annat ändamål. 
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5 Resultat och analys 

Under detta kapitel beskrivs resultaten av de sju intervjuerna i tre kapitel. Vidare sker en 

sammanfattande analys av resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

5.1 Hur resonerar förskollärarna när det gäller vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd? 

Majoriteten av informanterna förklarar att alla barn i förskolan behöver stöttning och 

uppmärksamhet, men att begreppet barn i behov av särskilt stöd ibland är svårt att definiera. 

Sabine förklarar att alla barn behöver stöd, medan vissa barn är i behov av mer stöd, särskilt 

stöd.   

Flera av informanterna menar att barn i behov av särskilt stöd främst är de barn som man 

behöver arbeta lite extra kring. Stina förklarar att om hon stöter på föräldrar i förskolan som 

uttalar en känsla till personalen att något är ”fel”, när de undrar ”hallå, ska det vara såhär med 

mitt barn?” och ”hur funkar han/hon hos er?”, så tar hon deras oro och känsla på allvar. Hon 

menar att föräldrarna känner sina barn bäst och att man måste lita på deras känsla. Utifrån 

detta kan barnet få stöd i förskolan i samråd med föräldrar och personal.  

Sonja förklarar att när hon märker att det är ett barn som har problem i många situationer i 

förskolan, är det barn som man förmodligen behöver arbeta lite extra kring, det är barn som 

kan vara i behov av särskilt stöd. Hon nämner även barn som kanske aldrig syns, till denna 

kategori. Vidare nämner Sonja att barn som är exempelvis högljudda eller liknande kan 

behöva stöd för att stöttas i sig själva, för att inte förstöra för sig själva och andra. Vissa 

behöver särskilt stöd för att främst stötta andra barn i gruppen. Vissa barn kanske inte vill gå 

hem från förskolan, då måste man fundera vilket stöd man kan ge i den situationen. Hon 

nämner att särskilt stöd kan finnas i många situationer, stödet behöver inte vara varaktigt, det 

kan lika gärna vara en punktinsats vid ett enskilt tillfälle. Ett barn i behov av stöd kan vara ett 

barn som upplever våld i hemmet, lever i en dysfunktionell familj eller har det trassligt i sin 

uppväxt.  

 

Man kan inte bara plocka ut ett enskilt barn och säga att det här och det här har 

barnet problem med, utan man måste se till hela situationen och hur det fungerar för 

att kunna avgöra det (Sonja) 
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Flera av förskollärarna beskriver barn i behov av särskilt stöd som barn med 

funktionsnedsättningar och barn som halkar efter i verksamheten. Här nämns bl.a. barn med 

ADHD eller ADD. Susanne nämner begrepp som barn med handikapp och barn som avviker 

från det normala. Sara nämner även att ett barn kan behöva särskilt stöd vid språkinlärning. 

 

Ofta behövs en diagnos eller en uttalad funktionsnedsättning för att få särskilt stöd 

eller resurser idag (Sara) 

 

Siv förklarar att barn kan vara i behov av stöd vid fysiska funktionsnedsättningar, men det 

kan finnas ytterligare behov vid den sociala kompetensen hos barnet. Hon poängterar att det 

är många barn som har många sociala svårigheter. Hon förklarar vidare att hon upplever att ett 

barn ofta behöver en uttalad diagnos eller en funktionsnedsättning för att få eller bli berättigad 

särskilt stöd i förskolan.  När jag ställt frågan förklarar hon även: 

 

Ja, vem är i behov av särskilt stöd egentligen? Det kan finnas hundratals anledningar. 

Många gånger tror jag att mycket är socialt. Barnen kan behöva stöd i exempelvis sin 

lek. Man kanske inte uppfattar lekkoder eller de sociala koder som används överallt 

idag. Jag tror det är många barn som behöver stöd i det. Det kan vara tillfälliga 

insatser som stöd, punktinsatser ibland (Siv) 

 

Svea kategoriserar barn i behov av särskilt stöd som barn som har svårt att vara i grupp, när 

barnet inte hänger med, barn med utåtagerande beteenden, men även tillbakadragna barn. 

Barn med uttalade diagnoser som exempelvis autism. Det behöver absolut inte vara barn med 

en diagnos utan det kan vara aktuellt med särskilt stöd om det är uppenbart att ett barn inte 

mår bra. Barnet kanske lätt hamnar i konflikt, inte har kompisar eller inte förstår instruktioner. 

Man får inte glömma barn som far illa i hemmet, de barnen kan verkligen behöva särskilt 

stöd.  

 

Särskilt stöd kan behövas om barnet avviker från det normala, men det ska man inte 

säga egentligen (Susanne) 
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5.2 Vad har förskollärarna för uppfattningar om att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd? 

Stina förklarar att hennes ambition är att stärka och höja det barnet faktiskt är duktig på. Hon 

menar att de är bland det viktigaste, att stärka barnet och inte sänka. Informanten påvisar att 

det är viktigt vad man har för bakgrund själv, både vad gäller utbildning och kunskap men 

även sin personliga bakgrund och egna värderingar. Stina menar att det lika gärna kan vara 

hon själv som personal som behöver kompetensutbildning för att barnet ska få det stöd den 

behöver och har rätt till. Om det kan hjälpa barnet, gruppen eller personalen, att få en större 

förståelse så är det nog så viktigt.  

Stina säger att har man ett barn i barngruppen som man som personal märker är i behov av 

särskilt stöd, så måste en insats göras direkt. Hon förklarar att det är ens skyldighet och 

professionalitet som förskollärare i förskolan, att se och tolka signaler när något inte är som 

det ska. Resten får läggas åt sidan, det viktiga är att det enskilda barnet och barngruppen mår 

bra och att ens arbete kring detta främjas. Hon menar att det är viktigt att inte följa ett mönster 

hela tiden, att man måste stanna upp och reflektera över sitt arbete och sitt förhållningssätt. 

Jag vill följa mitt uppdrag som förskollärare och där ingår som en självklarhet att barn i behov 

av stöd ska få det stöd som krävs. 

 

Många ser brister och svagheter, men jag vill stärka den här individen i barngruppen, 

hur gör jag det på bästa sätt? Reflektion och förhållningssätt är väldigt viktigt i 

arbetet med dessa barn. Jag är fascinerad över hur man med kropp, tal, språk och 

samtal kan forma, hjälpa och stärka (Stina)  

 

I förskolan jobbar vi med individer, olika sorts individer, inte att barnen ska bli 

stöpta i en och samma form (Stina) 

 

Sonja menar att det viktigaste kring arbetet med barn i behov av stöd är diskussionen och 

samtalet kring ämnet. Hon förklarar att vad man har för tankar och värderingar speglas över 

till hur man arbetar med barnen. Sonja poängterar att man måste lita på sig själv som 

förskollärare, det är vi som känner dessa barn och vi har mycket kunskap även om ännu mer 

utbildning främjar. Hon lägger till att det är otroligt spännande att arbeta med individer och 

olikheter, barn med behov. Normaliteten är så bred i förskolan, alla får plats och avvikande 

beteenden är mer accepterat.  



26 

 

26 

 

Man möter olika människor genom hela livet, likaså i förskolan. Man kan välja att se 

att det är jobbigt och man kan välja att se saker från en positiv sida. Tänk vad tråkigt 

det skulle var med en homogen barngrupp (Sonja) 

 

Alla förskollärare som medverkat i studien upplever arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd som positivt. Både för de själva och för hela barngruppen. Siv förklarar att barn får lära 

sig att ta hänsyn tidigt, förstå allas olikheter och allas lika värde. 

Några av förskollärarna menar samtidigt att det också stundtals kan vara oroligt för 

barngruppen om exempelvis ett barn tar mycket tid och kraft från förskollärarna. Dock menar 

de att med rätt stöd och hjälp främjas alla runtomkring i längden. 

Svea berättar att hon tycker att det är jätteviktigt att fånga upp de här barnen tidigt, men att 

det ibland är svårt när det är stora barngrupper och man inte alltid vet hur man ska gå tillväga. 

5.3 Vilka olika stödinsatser förekommer på de aktuella förskolorna enligt 

förskollärarna? 

Stina nämner under denna fråga, stödinsatser som handledning av specialpedagog och 

psykolog. Dessa har tittat på personalen som grupp, men även handledning till enskild 

personal. Hon poängterar vikten av att få bli granskad och hur man hanterar olika situationer 

och barn. Hon anser det viktigt att få fungerande verktyg till vad man behöver för tillfället. 

Hon upplever denna sorts stödinsats som det bästa stödet, både för personal och för barnet. 

Hur man som personal agerar är mer intressant än att specifikt titta på och granska det 

enskilda barnet. Hon säger att hon vill veta vad hon kan ändra på för att främja barnet och 

verksamheten på bästa sätt. Med sitt ord och kroppsspråk kan man förändra menar hon. 

 

Några ”quick-fix” fungerar inte, det är bara att inse. Det gäller att kartlägga och 

förstå de här barnen och kontexten runt omkring (Sonja) 

 

Flera av förskollärarna nämner stödinsatser som samtal tillsammans med barnen, både det 

enskilda barnet men även gruppen. Sonja ger ett exempel om man har ett utåtagerande barn i 

barngruppen; Hur gör du när du blir arg? Hur ser du ut då? Även att fråga resterande 

barngrupp; Hur tror du att det känns inuti Kalle? Man måste försöka lyfta bort de andras 
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ansvar från ett barns beteende så att de förstår att det inte är deras fel att Kalle exempelvis blir 

arg. 

Majoriteten av informanterna nämner även att en vanlig stödinsats är resurs i grupp eller 

till enskilt barn i form av en extra personal. Denna resurs kan vara varaktig under hela 

förskoleperioden men även tillfällig under exempelvis en termin om behovet ser ut så.  

Stina nämner att när hon som förskollärare märker att något barn är i behov av särskilt 

stöd, gör hon tillsammans med arbetslaget en kartläggning över barnet och situationen, miljön 

och personalen. Utöver detta dokumenteras eventuella stödinsatser som diskuteras och följs 

upp.  

Sonja tycker inte att personal som resurs, varken till ett enskilt barn eller till grupp, är den 

bästa lösningen. Hon menar att man måste lita på sin kunskap som personal, ha en öppen 

dialog som personalgrupp och diskutera ”vad behöver det här barnet”. Hon nämner att en 

resurs som personal inte alltid är en tillgång.  

Ofta finns mycket kunskap hos förskollärarna som är viktig att använda, det är dumt att 

skrika på stöd i form av personalresurs det första man gör. Man måste våga lita på sin egen 

kunskap. Sonjas erfarenhet av resurs i form av en extra personal, ofta är en person utan 

utbildning eller kunskap kring barn i behov av särskilt stöd. Med denna erfarenhet väljer hon 

hellre att använda personalgruppens styrkor och kunskaper till att hitta det rätta stödet för ett 

visst barn.  

 

Man måste våga utmana sig själv. Vad gör jag? Vad gör barnet? Vad gör 

omgivning? Vad kan vi behöva ändra på för att det blir så bra som möjligt? Hela 

tiden utmaningens tänk (Sara) 

 

Sabine nämner stödinsatser utifrån sin erfarenhet som utbildning till aktuell personal, 

fortbildning, hjälpredskap från andra instanser som exempelvis habilitering eller resursteam. 

Hon förklarar även att hon varit med om att barngruppen reducerats, d.v.s. gjorts mindre för 

att som personal kunna stödja och se alla barn i gruppen, med barn i behov av särskilt stöd.  
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5.4 Sammanfattande analys 

Begrepp som handikapp och avvikelser från det normala nämns av flera informanter. 

Majoriteten av förskollärarna förklarar även att barn i behov av särskilt stöd kan vara barn 

med funktionsnedsättningar och diagnoser. Nilholm (2007) förklarar att det kategoriska 

perspektivet bland annat har sin grund i diagnostisering samt kategorisering av barn med 

psykologiska och neurologiska svårigheter. Författaren menar att genom detta perspektiv 

identifierar man problemgrupper utifrån det enskilda barnets svårigheter och svagheter (ibid., 

s. 25). Här använder man sig också gärna av expertkunskap om det avvikande hos barnet 

(Nilholm, 2005, s. 126). Författaren menar även att barnet ses som ägaren av ett problem 

genom att ha en viss egenskap eller bakgrund. Vikten läggs på att identifiera barn med samma 

karaktäristiska problem (exempelvis dyslektiker, utvecklingsstörda, barn med ADHD) för att 

försöka hitta orsaker till svårigheterna och insatser för att hantera dessa (ibid., s. 127).  

Vissa förskollärare förklarade att deras uppfattning av särskilt stöd var att det var 

synonymt med resurs i form av en personal i förskolan. Nilholm (2005) vill tydliggöra att 

resurser, i form av personal eller annat, ofta sätts in för att främst arbeta med barnets 

diagnostiserade svaga sidor. Ofta är målet här att nå något slags normalt fungerande i 

förskolan. Genom denna syn ser man barnet som bärare av sina svårigheter eller brister, vilket 

är en av de väsentligaste utgångspunkterna i det kategoriska perspektivet (ibid., s. 126). 

I resultatet framkommer att en del av förskollärarna förklarar vikten av förändring och 

granskning av den egna verksamheten, sig själva som personal och miljön. En förskollärare 

menar att hennes utbildning, kunskap och kompetens har stor betydelse för hur arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd ska kunna främjas, snarare än att se till det enskilda barnet. 

Emanuelsson et al. (2001) tydliggör inom det relationella perspektivet, vikten av att förstå 

barnet i behov av stöd. I och med detta är det viktigt vad som sker i omgivningen, miljön och 

i samspelet. Barnets förutsättningar förändras beroende på vilken miljö barnet vistas i samt 

vilka personer han eller hon interagerar med. Olika krav på barnet ställs i olika miljöer, vilket 

har konsekvenser för hur barnet handlar, därför kan man inte säga att handlandet beror på ett 

enskilt barns beteende eller uppträdande (ibid., s. 23). 

När flera av förskollärarna förklarar vilka barn de anser är i behov av särskilt stöd, 

fokuseras främst på vilka brister eller avvikelser barnet har. Enligt Nilholm (2005) ser man 

utifrån ett kategoriskt perspektiv, barnet med särskilda behov. Han menar att här ser man 

barnet med brister och svårigheter (ibid., s. 126). Detta perspektiv syns tydligt hos vissa 

informanters utgångspunkter. 
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En av informanterna förklarar att med sitt kroppsspråk, ord och kunskap kan man förändra. 

Genom att ta reda på vad hon som förskollärare kan ändra på för att främja för barnet som är i 

behov av särskilt stöd, kan hon tillgodose det enskilda barnet men även resten av barngruppen 

och verksamheten. Precis som Emanuelsson et al. (2001) menar att förändringar i 

omgivningen kan påverka möjligheterna för barnet att kunna uppfylla mål eller krav (ibid., s. 

23). 

Flera av informanterna poängterar att barn i behov av särskilt stöd, kan vara barn som 

exempelvis upplever våld i hemmet, lever i en dysfunktionell familj eller har det allmänt 

trassligt i sin uppväxt. Liksom Emanuelsson et al. (2001) menar att svårigheter kan vara 

effekter av svåra hemförhållanden eller låg begåvning, detta sett utifrån ett kategoriskt 

perspektiv (ibid., s. 23).  

Några informanter förklarar att man måste kartlägga och förstå de här barnen och 

kontexten runt omkring. De menar att det inte fungerar att försöka hitta någon snabb lösning. 

Tillsammans med arbetslaget sker en kartläggning över situationen, barnet, miljön och 

personalen. Eventuella stödinsatser följs upp och diskuteras. 

Utifrån ett relationellt perspektiv är tidsaspekten viktig. Man behandlar här lösningar inom 

hela lärandemiljön, granskar och genomlyser verksamheten för behovet ska kunna 

problematiseras utifrån en helhet Långsiktiga strategier ska läggas upp för att främja för 

barnet (ibid., s. 24).  

Vikten av utbildning och kunskap hos personalen lyfts i resultatet. Enligt tidigare författare 

ställs höga krav på kunskapen inom det specialpedagogiska området samt för komplexiteten i 

lärandemiljön (ibid., s. 24). Enligt Nilholm (2005) är det inom det relationella perspektivet, 

förskolan och skolan som system som skapar problem och svårigheter för barnet, snarare än 

att barnet bär på problemet (ibid., s. 126). 

Flera av förskollärarna nämner att behovet av särskilt stöd inte behöver vara varaktigt, det 

kan lika gärna vara tillfälligt. Det särskilda stödet kan till och med vara en punktinsats vid ett 

enskilt tillfälle. Emanuelsson et al. (2001) förklarar att inom det relationella perspektivet ses 

arbetet kring barn i behov av särskilt stöd som något man arbetar med över en lång tid, medan 

i det kategoriska perspektivet sker ofta punktinsatser som styrs mot det enskilda barnet (ibid., 

s. 23).  
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6 Diskussion 

6.1 Inledning 

Nedan förs en diskussion utifrån de tre frågeställningarna i studien. 

 

- Hur resonerar förskollärarna när det gäller vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

- Vilka uppfattningar har förskollärarna om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

- Vilka olika stödinsatser har förskollärarna erfarenhet av i förskolan?  

 

I diskussionen utgår jag från studiens resultat i relation till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Hur resonerar förskollärarna när det gäller vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

 

Flera olika definitioner och uppfattningar om vilka barn som är i behov av stöd, 

uppkommer i resultatet. Generellt i resultatet kan man se att vissa förskollärare väljer att 

utifrån kategorisering, definiera vilka barn som är i behov av stöd, medan vissa förklarar detta 

begrepp som barn i relation till den miljö han eller hon befinner sig i. Palla (2009, s. 14) 

menar att man behöver rikta sin blick mot tid och rum, den pedagogiska verksamheten, när 

man samtalar om barn i behov av särskilt stöd. 

Begrepp som barn med handikapp och avvikelser från det normala förekommer i 

intervjuerna med förskollärarna. Lutz (2009) diskuterar gränsdragningen mellan det normala 

och det avvikande. Här finns kritik mot att kategorisera, klassificera och diagnostisera 

människor utifrån olika kriterier. Dock kan man se dessa uttalanden som försök att ordna och 

strukturera vissa beteenden. Författaren menar att man kan se ”handikapp” i relation till den 

miljö eller situation som ”handikappet” visar sig (ibid., s. 25). 

Utifrån Sonjas citat kan man dra tydliga paralleller till det relationella perspektivet, där 

miljön och omgivningen har en den viktigaste aspekten i behovet av särskilt stöd hos ett barn. 

Hon nämner begrepp som barn i behov av stöd, där det är omgivningen eller personalen som 

kanske behöver granskas eller omstruktureras. Det relationella perspektiv syns även tydligt i 

förskolans läroplan, den läroplan som förskollärarna ska arbeta efter som flera förskollärare 
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tydligt förklarar – att det är deras uppgift och ett krav hos dem som lärare (Nilholm, 2005, s. 

126).  

Det finns intentioner i Lpfö98/10 att man ska se specialpedagogik och särskilda behov 

utifrån ett relationellt perspektiv, där man förstår barnet i svårigheter utifrån bland annat 

omgivning och miljö. Dock kan man fortfarande se tecken på att man i praktiken utgår från ett 

kategoriskt perspektiv, där man utgår från barnet med svårigheter (Emanuelsson & Persson & 

Rosenqvist, 2001, s. 23).  

Av de intervjuade förskollärarna har de flesta en relativt bred syn på vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. Här nämns många olika barn och kategorier, vilket kan visa att 

informanterna har en bred syn för vilka barn som kan innefattas i begreppet. Jakobsson & 

Lundgren (2013) menar dock att barn i behov av särskilt stöd inte behöver vara en avgränsad 

grupp (ibid., s. 17).  

Ett sätt enligt en förskollärare, är att fånga upp dessa barn som kanske är i behov av stöd 

genom föräldrarnas uttalande eller oro om sitt barn. Utifrån föräldrarnas uttalande kan det 

vara det första steget till att upptäcka att barnet är i behov av särskilt stöd. Genom 

föräldrarnas information om sitt barn kan barnet vara i behov av stöd enligt informanterna. 

Palla (2009) menar att förskolans arbete, främst med barn i behov av stöd, måste ske i nära 

samarbete med hemmet och föräldrarna. Föräldrarna måste få insyn och delaktighet i 

verksamheten samt bli lyssnade på och betrodda när det gäller deras barn. Detta krävs för ett 

lyckat uppdrag vad gäller främst arbetet kring barn i behov av stöd (ibid., s. 14).  

 

Vilka uppfattningar har förskollärarna om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Utifrån Stinas och även fler informanters svar, är ett relationellt perspektiv synligt. I svaren 

går det även att utläsa en tydlig ambition av att vilja arbeta mot ett relationellt synsätt där 

barnets förmågor väger högt och där man inte fokuserar på barnets svagheter. Palla (2009) 

förklarar förskolan med en s.k. unik tradition. Hon menar att i förskolan, till skillnad från 

skolan, är alla barn välkomna oavsett förutsättningar, behov eller kunskaper. Förskolan har 

därmed en större helhetssyn på barnet och utmärker inte barn oavsett svårigheter (ibid., s. 14).  

Genom att flera informanter menar att särskilt stöd både kan vara varaktigt eller tillfälligt i 

verksamheten, kan man tolka detta genom ett relationellt perspektiv. En utgångspunkt inom 

detta perspektiv är att barn i behov av särskilt stöd, inte behöver vara det i alla situationer 

samt behöver inte vara varaktigt. Barnet kan behöva stöd under en viss period i förskolan och 
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här utgår man från hur behovet ser ut, samt hur omgivningen och verksamheten ser ut. Detta 

menar även Nilholm (2005, s. 126).  

En förskollärare nämner att de på hennes avdelning samtalar, reflekterar och kartlägger det 

barn som eventuellt är i behov av särskilt stöd. Detta för att kunna sätta in rätt insatser för att 

främja det barnet så bra som möjligt. Palla (2011) nämner vikten av ju tidigare insatser sätts 

in för barn i behov av särskilt stöd, desto bättre (ibid., s. 27). Ahlberg (2009) poängterar 

vikten av att elevers stödbehov tolkas, konstrueras och förhandlas. Detta kan ske i arbetslaget, 

stödteam, tillsammans med vårdnadshavare och/eller med barnet (ibid., s. 65).  

Sonja förespråkar inte resurs i grupp i form av personal. Hon menar att förskollärarna bör 

stå upp för sig själva, lita på sin kunskap och utbildning för att kunna tillgodose dessa barn. 

Använder man rätt redskap som personal i en barngrupp, kan det vara minst lika bra som en 

extra vuxen.  

 

Vilka olika stödinsatser har förskollärarna erfarenhet av i förskolan? 

 

En av förskollärarna förklarar att utbildning hos personalen är en viktig källa i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Utan kunskap och redskap blir det svårt att tillgodose alla barn i 

förskolan och främst de barn som är i behov av stöd. Palla (2009) menar att det är oerhört 

viktigt med kompetent personal i förskolan. I hennes artikel kan man läsa att regeringen satsar 

på att anställa bland annat fler förskollärare. Hon uttrycker att personalens kompetens och 

kunskap ses som en avgörande faktor när det gäller barns lärande och välbefinnande, inte 

minst för barn som behöver mer stöd än andra (ibid., s. 15).  

Flera av förskollärarna nämner stödinsatser som resurs i form av en extra personal, där 

resursen nyttjas enbart för det enskilda barnet eller som resurs till hela gruppen. När en resurs 

i form av personal som direkt riktar sig mot det enskilda barnet, kan det lätt bli fokus på vad 

det enskilda barnet behöver stöd med eller dennes svårigheter/svagheter. Man kan å andra 

sidan se denna resurs som stödet till barnet för att klara av det denna är bra på, använda sina 

styrkor på rätt sätt. Lindh-Munther (1986) menar att personalförstärkning kan ses som en 

rimlig åtgärd för barn i behov av särskilt stöd. Dock kan det vara svårt att se om barnet givits 

andra förutsättningar i gruppen. Författaren menar ändå att man förmodligen som personal 

kan ge det extra stöd eller det eller de barnen som är behov av detta (ibid., s. 181).  



33 

 

33 

De behov och stöd som är direkt relaterade till ett barn med funktionsnedsättningar är ofta 

detsamma oberoende av det ena eller andra perspektivet. Dock blir det pedagogiska 

bemötandet av behoven olika (Emanuelsson & Persson & Rosenqvist, 2001, s. 130).  

Stina nämner stödinsatser i förskolan som bland annat handledning till personal genom 

specialpedagog och psykolog. Här är det personalen och omgivningen som står i fokus, vilket 

riktar blicken mot ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2005, s. 126).  

Palla (2011) menar att genom samspelet med den pedagogiska verksamheten, personalen 

och barnet kan lösningar hittas och barnets behov främjas (ibid., s. 35). 

Beroende på vilket perspektiv man har i sitt synsätt på barn i behov av särskilt stöd, får det 

avgörande konsekvenser för hur arbetet med dessa barn sedan ter sig i verksamheten 

(Nilholm, 2007, s. 20). 

Majoriteten av förskollärarna förklarar att det idag inte behövs en uttalad diagnos eller 

funktionsnedsättning för att de som personal i förskolan ska kunna ge det särskilda stöd ett 

visst barn behöver. Dock menar flera av informanterna att det kan vara lättare att få resurser 

när det finns en uttalad diagnos hos ett barn.  

6.2 Sammanfattande diskussion  

Slutsatsen i denna studie är att delade uppfattningar råder hos förskollärarnas när det gäller 

synen på barn i behov av särskilt stöd samt arbetet kring dessa. Hos vissa förskollärare kan 

man se en ambition att vilja arbeta mot ett relationellt perspektiv, även om definitionen för 

vilka barn som är i behov av särskilt stöd vilar på ett kategoriskt perspektiv. Vad kan detta då 

få för konsekvenser? Vad kan resultatet få för betydelser för barnet som är i behov av särskilt 

stöd? 

Beroende på vilken uppfattning och synsätt förskollärare har på barn i behov av särskilt 

stöd, får det konsekvenser för hur arbetet sker och för vilka stödinsatser som används i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Stora skillnader kan synas i verksamheten och bemötandet 

beroende på om förskolläraren har en utgångspunkt från det relationella perspektivet eller det 

kategoriska perspektivet.  Barnet får antingen stödinsatser riktade specifikt mot sig, beroende 

på vilka svårigheter barnet har. I andra fall är verksamheten föränderlig och granskas för att 

anpassas till barnets behov. Det kan även finnas en blandning av dessa två perspektiv i 

arbetet, det ena utesluter inte det andra. I ett relationellt perspektiv är den sociala 

omgivningen den största anledningen till barnets behov av stöd (Nilholm, 2005, s. 126). 
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Även om Lpfö98/10 ger intentioner att arbeta mot ett relationellt perspektiv, är det tydligt 

att så inte alltid är fallet. Genom kategorisering och diagnostisering kan vi vara på väg mot ett 

etablerat kategoriskt synsätt inom specialpedagogiken, vilket inte borde vara att förespråka 

(Emanuelsson & Persson & Rosenqvist, 2001, s. 133).  Den pedagogiska verksamheten styrs 

snarare av förskollärarnas beprövade erfarenheter och strategier, snarare än att utveckla 

långsiktiga förändringar för verksamheten. Denna syn samspelar som tidigare sagts, inte med 

de aktuella styrdokumenten (ibid., s 133). 

Vidare behöver inte det ena perspektivet vara bättre eller sämre än det andra (ibid., s. 133) 

Dock borde vi fundera på: Vill vi ha en kategoriserande förskola, där barn grupperas efter 

diagnos eller avvikelser? Snarare skulle jag vilja förespråka en förskola där personal, 

verksamhet och pedagogik anses föränderlig, där man vågar granskas och förstår barnet 

utifrån en helhet.  
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7 Konklusion 

I denna studie som fokuserats på förskollärares uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd, 

samt arbetet kring dessa, har resultatet varit att många skilda uppfattningar finns kring 

området. Man kan se en tydlig ambition hos vissa förskollärare att fokusera på barnets starka 

sidor och lägga fokus på barnets omgivning och miljö. Vissa förskollärare väljer istället att se 

barn i behov av stöd, som barn med svårigheter som behöver hjälp med dessa. I 

verksamheterna förekommer många olika stödinsatser, som flera av förskollärarna väljer att 

definiera som synonymt med enskilda hjälpmedel. Stödinsatser är i vissa verksamheter riktade 

specifikt mot det enskilda barnet och i andra verksamheter är dessa riktade mot personalen, 

omgivningen och miljön för att främja barnets behov.  

Man kan därmed identifiera inslag från båda perspektiven i resultatet och analysen.  

Enligt Emanuelsson et al. (2001) är både det kategoriska och det relationella perspektivet 

företrädda idag inom förskolan (ibid., s. 119). 

 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har jag reflekterat över olika aspekter inom detta område. Det vore 

intressant att vidare forska kring vad det beror på att förskollärares uppfattningar ser så pass 

olika ut inom specialpedagogiken. Även att synliggöra förskolechefers, specialpedagogers 

och annan pedagogisk personals uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd vore 

intressant. 
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9 Bilagor 

Intervjuguide 

 

TEMA UNDERTEMA FRÅGA 

Bakgrund Kön 

 

Ålder 

 

Utbildning 

- Kvinna eller man? 

- Hur gammal är du? 

- Vilken utbildning har du?  

- När tog du examen? 

-Varför valde du denna utbildning? 

- Studier efter examen? 

-Hur länge verksam i förskolan? 

Barn i behov av 

särskilt stöd 

Definition -Vem anser du är i behov av särskilt stöd?  

- Vad krävs för att barnet behöver/får särskilt 

stöd? 

Arbetet med barn 

i behov av särskilt 

stöd 

Definition 

 

Verksamheten 

 

Syn 

 

 

Erfarenheter 

- Hur skulle du definiera begreppet särskilt stöd? 

- Vad innebär särskilt stöd för verksamheten 

enligt dig? 

- Vad har du för syn på särskilt stöd i förskolan? 

- Vad innebär särskilt stöd för dig? 

- Vilka erfarenheter av särskilt stöd har du? 

Stödinsatser Definition 

Erfarenheter 

Verksamheten 

- Vad är stödinsatser enligt dig? 

- Vad har du för erfarenheter av stödinsatser? 

- Vilka stödinsatser förekommer i verksamheten 

du arbetar i? 

Avslutningsfrågor  - Hur skulle du se att arbetet kring barn i behov 

av särskilt stöd såg ut? 

- Vad fungerar bra? 

- Kan något förbättras? 

 


