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Sammanfattning: 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar 

kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. De forskningsfrågor som ställdes var Hur 

resonerar förskollärare/chefer kring begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”? Vilka 

uppfattningar har förskollärarna/förskolecheferna gällande sina uppdrag kring barn i behov 

av särskilt stöd? För att undersöka dessa frågor användes kvalitativa intervjuer som metod. 

Resultatet visade att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” uppfattas som brett och svårt att 

definiera då begrepp som ”normalt” och ”avvikande” är begrepp som inte är tydligt 

avgränsade. Resultatet visade att samtliga förskolechefer ansåg sig ha ett nära samarbete och 

en bra inblick i verksamheten samtidigt som inte alla pedagogerna upplevde det så. 

 
Nyckelord: förskola, kvalitativ intervju, barn i behov av särskilt stöd, normalitet 
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Inledning 
 

Under utbildningens gång har vi stött på begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Vi har 

upplevt det som ett svårtolkat och svårdefinierat begrepp vilket har väckt vårt intresse att 

vidare undersöka vad det kan innebära inom förskolans verksamhet. Det är viktigt att alla barn 

får en bra start i livet genom att de får det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna 

lära sig och kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta ställer stora 

krav och förväntningar på oss blivande pedagoger. De frågor som har intresserat oss är Var 

drar man gränsen mellan ”normalt” och ”avvikande”? Vilka är de barnen som behöver extra 

stöd för att kunna utvecklas? Hur avgör personalen vilka barn som ska få extra stöd? Om det 

inte finns resurser, hur arbetar man då?  Synen på normalitet ändras hela tiden och är 

beroende av ögonen som betraktar. Därför vill vi undersöka hur några förskollärare och 

förskolechefer ser på barn i behov av särskilt stöd. Studien består av två delstudier där 

förskollärare respektive förskolechefer har intervjuats. 

 

Bakgrund: 
 

En historisk tillbakablick på vilka som ansetts ”normala” och ”avvikande” visar att i början av 

1900-talet fanns ett förakt mot svaghet och för att främja normen så tog man avstånd från de 

avvikande och annorlunda människorna som man institutionaliserade och låste in. För att öka 

kvaliteten och stärka normen blev tvångssterilisering av ”avvikande” människor ett sätt att 

skydda samhället (Assarson, 2009, s. 20). Vidare menar han att trots att ny kunskap skapas 

och utvecklas kontinuerligt mot att människor vill ha en inkluderande värld så finns det 

fortfarande definitioner av dem som inte passar in i normen. De ses som de avvikande och de 

annorlunda. Så även om föraktet tagit en annan form i dagens samhälle så finns det 

fortfarande där (ibid). 

Lisbeth Iglum Rønhovde (2006, s. 19) menar att när man ska arbeta med människor i 

behov av stöd så bör man fundera över några begrepp. Dessa begrepp är normalt och 

avvikande. Vad betyder avvikande? Det avvikande kan definieras genom sin motsats, 

nämligen det normala men frågan är vem som avgör vilket barn som är normalt och vilket 

som är avvikande? Hur ser den ”normala” människan ut? Rønhovde (2006, s. 19) betonar 

vidare att det beteende som blir avvikande är beroende av de ögon som betraktar det. 
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Enligt Lpfö98 (2010, s.5) ”…ska verksamheten 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 de egna behoven och förutsättningarna så att de får möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt”. Det står även i skollagen att: ”Barn som av fysiska, psykiska 

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

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

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

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

delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna” (SFS, 2010:800, Förskolan 8 kap, 9 § 

). 

Enligt Kutscher (2010, s. 20) är det lärarna som först konstaterar hurvida ett barn har 

problem innan det övergår till psykologer och habilitering m.m. Han menar att lärare under 

sina verksamma år har med många barn att göra och kan bedöma vad som är ”normalt”. 

Claes Nilholm (2012) skriver på Skolverket att specialpedagogiken har svårt att göra sig 

hörd. Hur ska vi skapa en miljö där alla får plats? Hur kan vi se olikheter som en tillgång? Om 

du har ett specialpedagogiskt system och ett normalsystem så har du redan byggt in sättet att 

förstå problem, normalitet och avvikelse, menar Nilholm (ibid). Vidare skriver han att det är i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd som förskolans kvalitet sätts på prov. Förskolan är 

till för alla barn och då måste det finnas beredskap, kunskap och kompetens att verkligen 

möta alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge barnen det stöd, den 

stimulans och de utvecklingsmöjligheter som är deras odiskutabla rätt (ibid). 

I skolverkens allmänna råd ”Kvalitet i förskolan” (2005a, s. 32) står det att begreppet barn 

i behov av särskilt stöd inte syftar på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Vidare står 

det att alla barn har behov av stöd för sin utveckling, några behöver särskilt stöd en kortare 

period och andra under hela förskoletiden. I likhet med det som Nordin- Hultman (2004, s. 

168) skriver, står det i de allmänna råden att barnens behov av särskilt stöd är relaterat till den 

miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en 

annan. Vidare beskrivs det att barn med tydliga funktionshinder eller diagnoser utgör en 

jämförelsevis liten del av alla de barn som anses vara i behov av särskilt stöd i förskolan. Den 

andra delen är mycket större och detta är barn som har mer oklara och svårtolkade behov 

exempelvis koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller psykosociala 

svårigheter. De som står närmast verksamheten är personalen och förskolans chef och därför 

bör deras bedömning av behovet av särskilt stöd väga tungt när kommunen fattar beslut om 
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stödresurser. Diagnosen ska inte vara en förutsättning till att förskolan ska få tillgång till extra 

resurser (Skolverket, 2005a, s. 32). 

Anne Lillvists (2010, s. 65) forskning visar att personalen på avdelningar med fler än ett 

barn i behov av särskilt stöd utgår mer från ett barnperspektiv när de definierar barnens 

behov, medan de avdelningar som bara har ett barn i behov av stöd utgår mer från 

organisationen och större fokus läggs på timmar och resurser. Är det fler barn som har 

särskilda behov verkar det alltså ge större genomslagskraft på verksamheten. Medan om det 

bara finns ett barn synes det lättare att köra ett ”sidorace” med det barnet. Enligt Ahlberg 

(2007, s. 86) ska ”en skola för alla” innebära att varje lärare har och verkställer, inställningen 

och uppfattningen att denne är lärare för alla barn. Detta innebär att samtliga lärare behöver 

ha grundläggande specialpedagogiska kunskaper. Att varje lärare ska kunna svara för att barn 

som behöver särskilt stöd och hjälp ska få rätt typ av insatser och att de får stöd i tillräcklig 

omfattning. 

Utifrån ovanstående bakgrund arbetades fram ett syfte som ska undersökas i vår studie. 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar 

kring begreppet barn i behov av särskilt stöd.  

 

Litteraturöversikt 
 

Barn i behov av särskilt stöd - en historisk tillbakablick   

 

I barnstugeutredningen år 1968 formulerades begreppen barn med behov av särskilt stöd och 

barn med särskilda behov för första gången (Skolverket, 2005b, s. 10). I utredningen räknades 

till gruppen barn med behov av särskilt stöd dels barn med fysiska funktionsnedsättningar, 

dels barn vars svårigheter var av psykisk, emotionell, social eller språklig karaktär. 

(Skolverket, 2005b, s. 10). 

Under 1970- och 80-talet skulle ett särskilt ansvar tas för barn i svårigheter. I sina 

Allmänna råd betonar Socialstyrelsen vikten av verksamhetens tolerans och förmåga att 

anpassa sig till barns olika förutsättningar (Skolverket, 2005b, s. 10). Det finns även en 

beskrivning av vilka barn som räknas in i begreppet barn som behöver särskilt stöd och dessa 

utgörs av två grupper. Den första är barn med olika medicinska handikapp samt barn med 

funktionshinder så som förståndshandikapp, syn- och hörselskada. Den andra gruppen som 

tycktes behöva särskilt stöd var barn med koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, 

språk- och talsvårigheter, känslomässiga eller psykosociala svårigheter, barn med 
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flyktingbakgrund samt barn som far illa (Skolverket, 2005b, s. 10). 

Sedan början av 1990 talet har det skett en förändring i begreppsanvändningen kring 

särskilt stöd. Barn med behov av särskilt stöd har nu blivit barn i behov av särskilt stöd. Här 

betonades att barns eventuella svårigheter kan vara ett uttryck för förhållandet till 

omgivningen istället för att problemen alltid beror på egenskaper hos barnet. Detta visar även 

på en förändrad inställning, ett perspektivskifte d v s ett språkligt medel för att förtydliga att i 

behov av stöd kan man vara övergående. Begreppet ”med behov” leder istället tanken till att 

stödbehovet följer med personen i alla situationer (Skolverket, 2005b, s. 10). 

Idag pågår en diskussion om begreppet barn i behov av särskilt stöd. Frågan gäller om det 

är korrekt att tala om vissa barn som varande i behov av särskilt stöd. Det innebär att andra 

barn inte är i behov av sådant stöd, men frågan bli då om det inte snarare är så att alla barn har 

behov av särskilt stöd ibland (Gustafsson, 2003, s. 43). 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har över tid beskrivits och definierats på många 

olika sätt och i dagens läroplan för förskolan, Lpfö98 (2010), finns det ingen klar definition av 

begreppet.  

 

Tidigare forskning: 

	  

Specialpedagogiskforskning i förskolan  

 

Ann Ahlbergs (2007) artikel ”Specialpedagogik av igår, idag och imorgon” beskriver 

specialpedagogik som kunskapsområde samt den forskning som bidragit till att utveckla detta 

område. Även en kunskapsöversikt av Emanuelssons m.fl. (2001) beskriver forskningsläget 

inom det specialpedagogiska området. De avhandlingar och den forskning som presenteras 

nedan är valda utifrån den relevans som de har i relation till denna studies syfte och 

frågeställningar. 

 

Normalitet 

	  

Linda Pallas (2011) avhandling handlar om förskolan som institution och diskursiv praktik 

och om de specifika krav, förväntningar och förhoppningar som barnen möter i verksamheten. 

Undersökningen utgår från specialpedagogiska sammanhang, barns olikheter och en förskola 

för alla med syfte att synliggöra skapandet av barn som subjekt och hur de blir sedda när deras 

beteenden avviker och oroar eller utmanar. Hennes avhandling är baserad på material som 
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hon samlat in via intervjuer, observerade handledningssamtal samt pedagogers skriftliga 

dokumentation. Resultatet i hennes avhandling visar att för att vara ett ”normalt” barn gäller 

det att vara social, kommunikativ, solidarisk med andra, söka gemenskap och dela den 

gemensamma värdegrund som förskolan erbjuder. Det gäller att vare sig framstå som ”för 

mycket” eller som ”för lite” (Palla, 2011, s. 16, 82, 97). 

Ann-Marie Markströms (2005) avhandling syftar att undersöka hur aktörer inom förskolan 

via sociala praktiker skapar institutionen och hur barndom formuleras och realiseras inom 

dess väggar. Hon undersöker via observationer och intervjuer med barn, pedagoger och 

föräldrar hur ”förskolebarn” skapas. Hon kommer fram till att aktörerna inom förskolan dels 

följer och dels reproducerar traditioner om hur barnet och framförallt förskolebarnet är och 

bör vara (ibid, s. 215). I likhet med Palla (2011, s. 80) visar Markströms (2005) undersökning 

på vissa beteenden som avviker från förskolans ”normbarn”. Dessa beteenden kan vara de 

barn som anses vara besvärliga och bråkiga, de som inte följer regler, barn som lätt kommer i 

konflikt med andra barn och vuxna, enskilda barn som stör ordningen och anses påverka 

andra barn negativt (Markström, 2005, s. 153, 159-160). Det ”normala” förskolebarnet 

beskrivs som ett socialt barn som har lätt för att anpassa sig till nya situationer. Ett barn som 

kan leka både själv och i grupp ”uppskattas” i förskolans verksamhet (ibid). För att ett barn 

ska fungera väl i förskolan krävs det att det varken är för ”framfusigt” eller för 

”tillbakadraget” (ibid). Vilka barn som anses vara speciella kan förstås först genom den 

skillnad som blir synlig i relation till det som anses som vanligt, genomsnittligt och normalt 

(Palla, 2011, s. 80, 155). 

Som syfte i sin avhandling har Kristian Lutz (2006) att beskriva och problematisera 

utvecklingsbedömningen av barn inom förskolan. Han har samlat in studiens empiriska 

material genom intervjuer och analyser av det material som används i förskolan för att utreda 

barn och ansöka om extra resurser. Hans studie visar vilka barn som kategoriseras som ”i 

behov av särskilt stöd” samt belyser vilka aktörer som är inblandade i detta kategoriserande. I 

studiens resultat framkommer det att pedagogerna hellre utrycker att barn är försenade i 

utvecklingen i fråga om specifika utvecklingsområden än ”avvikande” eller 

”utvecklingssena”. Istället lyfts och betonas t.ex. att barnet befinner sig på normalkurvan men 

inte på en åldersadekvat nivå (ibid, s. 142, 145). Likaså Pallas (2011, s. 81) avhandling visar 

att just ålder och det ålderstypiska är något som barnet mäts emot och som dess beteenden och 

kunskaper ses på i relation till. Vidare betonar hon hur utveckling mäts och bedöms i 

förhållande till barnets specifika ålder. Ibland kan man som barn ligga efter sin tänkta 
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utveckling, ibland före. Det viktigaste är att man ser att det sker någon form av utveckling 

(ibid, s. 90). 

Lutz (2006, s. 114) har i sin studie granskat de blanketter som pedagogerna fyller i för att 

ansöka om extra resurser och poängterar att vad som uttrycks av pedagogerna i dessa 

ansökningar om extra stöd är centralt och av vikt för att förstå hur begreppet barn i behov av 

särskilt stöd skapas och formuleras. Granskningen av blanketterna och signalerna som dessa 

ger visar att barnets både problem och tillgångar knyts till individen och att blanketterna 

varken tar hänsyn till förskole- eller hemmiljön. Lutz (ibid, s. 139) avhandling visar dessutom 

att man på arbetsledande nivå inte tycker att utredningar och diagnoser ska vara styrande för 

vilka prioriteringar som görs. Däremot anser pedagogerna att utredningar är helt centrala för 

att motivera extra resurser och Lutz (ibid, s. 29) menar i sin analys att vilka barn som blir 

beviljade extra personalresurs tydligt visar hur viktigt det är att de har utretts av bl.a. 

habilitering för att de extra resurserna ska bli tillgängliga. Enligt honom råder en enighet 

bland pedagoger i förskolan om att gränsen mellan vilka barn som motiverar extra resurser 

eller inte är otydlig och att det inte är lätt att avgöra och besluta. På arbetsledarnivå däremot, 

anser man att det finns en klar gräns för vilka barn som motiverar extra personalresurser.  

	  

Syn på barn i behov av särskilt stöd 

 

Sandberg m.fl. (2010) undersöker i sin studie "Special Support in preschools in Sweden: 

preschool staff's definition of the construct” förskollärarnas definition av barn i behov av 

särskilt stöd. Undersökningen är baserad på intervjuer kring begreppet ”barn i behov av 

särskilt stöd”. Resultatet visar att det råder två generella perspektiv på begreppet. Det första är 

ett barnperspektiv där definitionerna utgår från egenskaper hos barnet och det andra ett 

organisatoriskt perspektiv där pedagogerna riktar sin uppmärksamhet mot verksamheten 

(Sandberg m.fl, 2010, s. 43). Sandbergs m.fl. (ibid) studie visar att alla barn kan vara i behov 

av särskilt stöd ibland.  Begreppet barn i behov av särskilt stöd är inte inriktat på en 

förutbestämd grupp av barn, snarare antyder det att en del barn är i behov av mer stöd än 

andra barn. Behoven kan vara övergående eller permanenta och de intervjuade i aktuell studie 

definierade begreppet utifrån beskrivningar av den verksamhet som barnen erbjuds (ibid, s. 

50). Resultatet i Pallas avhandling (2011) visar mer konkret vilka barn i förskolan som 

definieras som ”i behov av särskilt stöd”, exempel på dessa barn är de som är asociala, 

utåtagerande, eller som inte förstår lekkoder. De barn som är så behövande att förskolan inte 

klarar av att möta deras behov (Palla, 2011, s. 16, 82, 97). 
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Bengt Persson (1998) undersöker hur specialundervisning skiljer sig från reguljär 

utbildning i den svenska grundskolan samt hur särskilt pedagogiskt stöd för vissa elever 

bestäms och genomförs. Undersökningens syfte är att analysera prioriteringar och kriterier för 

urvalet av elever till specialundervisning. I denna studie används flera olika metoder som 

intervjuer och enkätundersökningar. Perssons (1998, s. 10) material visar på olika skäl till 

särskilt stöd och extra resurser. I hans undersökning framkommer att var tredje intervjuperson 

anser specialpedagogikens primära uppgift att stärka barnens självförtroende medan var femte 

anger lärarnas undervisningsproblem som motiv för särskilt stöd. Åtgärden betraktas ändå 

som specialpedagogisk men inte riktad till enskilda elever med behov av särskilt stöd utan att 

det istället handlar om att skapa en någorlunda bra situation för både barn och pedagoger 

(ibid). 

Palla (2011, s.98) skriver i sin avhandling att när det handlar om att formulera sig gällande 

barn i behov av särskilt stöd, dvs. det som förbryllar personalen i barnens beteende, är det 

svårt att avgöra exakt var problemet ligger. Personalen känner på sig, utifrån sin erfarenhet, 

att det är något annorlunda, exempelvis beteenden som kategoriseras som asociala men utan 

att specifikt kunna säga vad det är (ibid). Vidare menar Palla (ibid, s. 117) att förskolans syn 

på barnet som behövande inom ramen för verksamhetens pedagogiska anpassning eller 

resurskrävande i form av större insatser ofta är överlappande. De individuella 

utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, kartläggningar, och andra verktyg, där synen på barnet 

blir central, kan användas som hjälpmedel för den gränsdragningen. Men de kan också 

reduceras till bedömningar av vad barnen kan och inte kan, är eller inte är, i förhållande till 

fastställda normaliserande mallar (ibid, s. 14). Den individuella dokumentationskultur som 

råder inom förskolan kan förstås som stödjande för barns lärande och utveckling av 

verksamheten, men den har också kommit att kritiseras för sitt alltför snäva fokus på barnet 

som mål för bedömning (ibid, s. 39). 

Avslutningsvis tar Ann Ahlberg (2007, s. 88, 89) i sin artikel upp två perspektiv som 

förklaringsmodell till att barn hamnar i svårigheter. Dessa är ett individinriktat perspektiv där 

man studerar den enskilde individen med fokus på avvikelse och handikapp å ena sidan och 

ett deltagarperspektiv å andra sidan, där fokus inte avgränsas till endast individen, utan man 

tar en ideologisk utgångspunkt med fokus på begrepp som likvärdighet, egenmakt och 

rättvisa.  
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Miljöns inverkan på ”barn i svårigheter”  

 

Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) avhandling handlar om barns identitets- och 

subjektskapande i förskolor. Hur de upplever sig själva och hur de blir sedda av andra. Hon 

har observerat och jämfört engelska och svenska förskolor och hur dessa tillhandahåller och 

organiserar miljön och material. Hon har undersökt i vilka pedagogiska praktiker ”normala” 

barnen skapas och villkor för barnens identitet- och subjektskapande utifrån den pedagogiska 

miljön (ibid, s. 13). Hennes avhandling belyser och problematiserar hur och varför man 

härleder barnens beteende till psykologiska sociala och biologiska grundfaktorer. Hon 

ifrågasätter varför man ser barnet som en enhetlig och sammanhängande identitet som i 

princip är oberoende av kontextuella faktorer, och varför man letar efter de situationer som 

barnen ger intryck av att inte klara av (ibid, s. 16). Vidare problematiserar hon hur olikheter 

och skillnader i barngruppen inte ses som olikheter och skillnader utan istället förstås som 

avvikelser. Hon menar att barn inte är på ett speciellt sätt utan att de blir utifrån de 

möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör (Nordin – Hultman, 

2004, s. 162, 168). Barn skapas av andra utifrån de föreställningar om barn som dominerar. 

Vidare ifrågasätter hon varför det ensidigt är barnen som observeras, åtgärdas och förändras 

istället för att problematisera organiserandet av pedagogiska miljöer som gör att barn 

förväntas vara lika och att detta ökar risken för exkludering och för att barnet inte passar in 

(ibid, s. 150, 190).  Nordin – Hultman (ibid, s. 91, 104) menar att barnens utsatthet för att 

hamna i svårigheter är betingad av den vardagliga planeringen och att organisationen av tid 

och rum blir ett normsystem.  I likhet med Nordin Hultman (2004, s. 162, s. 168) kommer 

Lutz (2006, s. 111) fram till att pedagogerna för det mesta inte tillskriver barnet dess 

svårigheter som karaktärsdrag eller egenskaper utan att de ser på problemen utifrån 

verksamheten. Han menar att svårigheterna uppstår i vissa situationer, exempelvis i mötet 

mellan barnen och den miljö de befinner sig i. Han menar vidare att pedagogerna också för 

det mesta vet att de själva har kompetens att skapa en gynnsammare miljö där de här barnen 

skulle hjälpas att utvecklas positivt men de påpekar vidare att de inte har tid. Palla (2011, s. 

131) påpekar att ett avvikande beteende kan tonas ned genom att personalen underlättar för 

barnet med individuella lösningar. Genom dessa menar hon att svårigheterna eller olikheterna 

blir mindre framträdande vilket i sin tur leder till ökade förutsättningar för det sociala. Detta 

görs genom att personalen med strategier frambringar utrymme för att kunna innesluta barnen 

som avviker och på så vis hjälpa barnen att utvecklas. 
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Teoretiska utgångspunkter: 

 

Björck-Åkesson (2009, s. 22, 23) och Atterström & Persson (2000, s. 26) beskriver 

specialpedagogik som ett tvärvetenskapligt område. De menar att den grundar sig i pedagogik 

men även innehåller ämnen som sociologi, psykologi, medicin, teknik och kommunikation. 

Tanken med specialpedagogiken är att skapa optimala förutsättningar för lärande för alla barn. 

Enligt Persson (2008, s. 57) är det specialpedagogikens uppgift att stötta pedagogiken när 

elevers olikheter leder till att den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Inom den specialpedagogiska forskningen finns det två grundläggande perspektiv. Nilhom 

(2003, s. 7) benämner de för det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. En liknande 

uppdelning har gjorts av andra t.ex. Emanuelsson mf (2001), Atterström & Persson (2000), 

Persson (2008), von Wright (2003). Samtliga författare har samma utgångspunkt när de 

beskriver perspektiven dock benämner de dem med olika begrepp.  Dessa kommer att 

användas som utgångspunkt i analys- och diskussionsavsnittet. 

 

Normalitet 

	  

Tidemans (2000, s. 53) presenterar tre sätt att se på normalitet: den första synen är statisk 

normalitet. Denna syn på normalitet ligger inom ramen för det genomsnittliga, vanliga. Här 

ses normalitet utifrån ett medelvärde och det avvikande hamnar utanför normalt område.  

Vidare beskriver Tideman (2000, s. 53) den normativa normaliteten som tar sin utgångspunkt 

från värderingar som råder i samhället, vilket medför att värderingarna kan variera under olika 

tidsperioder. Det tredje synsättet som Tideman (ibid) lyfter fram är individuell eller medicinsk 

normalitet, den utgår ifrån en frisk människa d v s att individen inte avviker på något 

medicinskt sätt. Individer som avviker från normaliteten behöver behandling för att kunna 

ingå i kategorin normal. 

I den tradition som funnits i specialpedagogikens historia av att diskutera normalitet och 

avvikelse, skulle man kunna säga att det ska vara normalt att vara olika (Furberg m.fl. 2006, s. 

14). 

 

Kompensatoriska/kategoriska perspektivet 

	  

Det kompensatoriska perspektivet har haft stort inflytande och dominerat inom forskningen i 

specialpedagogik, och gör det än idag. Det kompensatoriska perspektivet tar utgångspunkt i 
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medicinsk/psykologisk tradition och olika former av diagnoser och mätning får därför stor 

betydelse (Nilholm, 2003, s. 21, 22; Persson, 2008, s. 143). Inom detta perspektiv blir det 

viktigt att identifiera problemgrupper, söka psykologiska och neurologiska förklaringar till 

problemen och skapa pedagogiska metoder för att kompensera dessa. Skälet till 

specialpedagogiska behov ses som beroende av att barnen har svårigheter som antingen är 

medfödda d v s bundna till individen (Nilholm, 2003, s. 21, 22). Emanuelsson m.fl. (2001, s. 

16) tar upp det kategoriska perspektivet som karakteriseras av att barnen sorteras utifrån ett 

normalitetstänkande och att barnen på grund av detta utsätts för särskilda åtgärder. Von 

Wright (2003, s. 11) beskriver det punktuella perspektivet och menar att människan ur ett 

punktuellt perspektiv förstås som en i princip fristående varelse och att enskilda individers 

problem kan ses utan direkt hänsyn till de sociala och ekologiska sammanhang i vilka de 

lever. Nilholm (2003, s .38) skriver att det som utmärker det kompensatoriska perspektivet är 

att det är barnet som ska anpassa sig till omgivningen. Barnet är bäraren av problemen som 

kan orsakas av t ex medfödda svårigheter eller dåliga hemförhållanden (Nilholm, 2003, s. 38). 

Enligt Von Wright (2003, s. 11) blir då konsekvensen när man vill hjälpa ett barn i behov av 

särskilt stöd att man börjar söka bakomliggande orsaker med fokus på den enskilda individen. 

 

Kritiska/relationella perspektivet 

 

Nilholm (2003, s. 37) beskriver det kritiska perspektivet där barns olikheter ses som något 

givande för verksamheten de befinner sig i och tillkomsten av problem ses som något 

utanförliggande, vilket betyder att problemen inte är bundna till individen. I likhet beskriver 

Atterström & Persson (2000, s. 40) en differentieringsmodell som bygger på det relationella 

perspektivet där individens rätt till individuella egenskaper, färdigheter och behov erkänns. 

Inom det kritiska perspektivet finns även en strävan efter att finna ett upplägg i verksamheten 

som inkluderar alla barn hela tiden och lösningar som medför att barnet måste skiljas från 

gruppen bör undvikas. Inom detta perspektiv finns en strävan efter att alla barn skall känna sig 

delaktiga i gruppen och att allas roll är viktig för helheten (Nilholm, 2003, s. 41). Det som 

karakteriserar det kritiska perspektiv är att det är omgivningen som ska förändras efter barnets 

olika behov och förutsättningar, inte tvärt om. De olikheterna som finns skall ses som något 

positivt och något som bidrar till en helhet (Nilholm, 2003, s. 43). Emanuelsson m.fl. (2001, 

s. 16) beskriver det relationella perspektivet inom vilket man pratar om barn i svårigheter 

istället för att tala om barn med svårigheter, vilket gör att fokus flyttas till samspelet mellan 

individ och omgivning. Som en konsekvens av detta bör specialpedagogiken handla om att 
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studera och analysera relationer mellan individ och miljö på individ-, grupp-, organisations- 

och samhällsnivå. På liknande sätt beskriver Von Wright (2003, s. 11) att det relationella 

perspektivet tar sin utgångspunkt i att fenomen är minst tvåsidiga d v s att vi inte kan 

behandla en människa som en isolerad sluten varelse, utan måste förstå henne eller hennes 

handlingar i relation till det aktuella sammanhanget. Atterström & Persson (2000, s. 22, 36) 

skriver att genom att utgå ifrån en helhetssyn ska organisationen förändras för barnen. När 

man ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd är det arbetslaget som har den största rollen i 

förändringen.  

 

Dilemmaperspektivet 

 

Dilemmaperspektivet kan sägas ha vuxit fram som ett komplement till det kompensatoriska- 

och det kritiska perspektivet för att synliggöra och bearbeta dilemman och motsättningar inom 

det specialpedagogiska fältet (Nilholm, 2003, s. 61) Dilemmaperspektivets huvudpoäng är att 

belysa hur olika dilemman kan hanteras snarare än att ge svar på hur de ska lösas (Nilholm, 

2006, s. 61). Ett centralt antagande inom perspektivet är att moderna utbildningssystem står 

inför en rad dilemman. Man vill inom perspektivet komma åt dessa olika dilemmans 

motsättningar och komplexitet. Ett dilemma handlar om huruvida barn ska kategoriseras 

exempelvis i form av begreppet barn i behov av särskilt stöd eller om varje barn ska mötas 

som en individ. Ännu ett dilemma är individers olikheter och det kritiska perspektivet lyfter 

mångfald inom en barngrupp som något positivt som ska tas till vara på och ses som resurser. 

Detta är eftersträvansvärt även ur dilemmaperspektivet men de olika utbildningssystemen 

värderar och eftersträvar särskilda förmågor och beteenden. Så i vilken skola värderas inte 

olikheter på något sätt alls? (Nilholm, 2003, s. 72). Alla barn ska erbjudas samma utbildning 

samtidigt som utbildningen ska anpassas till barnens mångfald (Nilholm, 2003, s. 85). Ännu 

ett dilemma är om barnen i behov av särskilt stöd ska kompenseras för det som uppfattas som 

brister genom exkluderande anpassning eller om delaktighet är mer eftersträvansvärt.  Detta 

kan då delvis stå i motsättning till ett kompensatoriskt perspektiv. Enligt Skolverket (2005b, s. 

11) är det ett relationellt perspektiv det synsätt som präglar dagens styrdokument i en skola 

för alla, men ändå ligger ett individkaraktäristiskt perspektiv till stor del som grund då skolan 

gör bedömning av "normalitet" och av vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd.  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares och förskolechefers uppfattningar 

kring begreppet barn i behov av särskilt stöd.  

 

Frågeställningar  

 

• Hur resonerar några förskollärare/förskolechefer kring normalitet och avvikande 

samt begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”? 

• Vilka uppfattningar har förskollärarna/förskolecheferna gällande sina uppdrag 

kring ”barn i behov av särskilt stöd”? 

	  

Metod 
 

Undersökningen består av två delstudier. Den ena delstudien, som gjordes av Anastasia 

Hirschfeld, består av intervjuer med förskollärare och den andra delstudien, som genomfördes 

av Anna Jonsson, med intervjuer av förskolechefer. Båda delstudierna genomfördes med 

samma metod. 

 

Metod för datainsamling 

 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer. Detta för att kunna komma åt de tankar, 

värderingar, reflektioner och uppfattningar som förskollärare och förskolechefer har om 

begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Genom intervju som metod blir det möjligt att 

komma åt reflektioner och värderingar som respondenterna har då det finns möjlighet att 

ställa om frågorna, be dem att förtydliga sina svar eller utveckla sina tankar. Under en intervju 

är det inte personen som intervjuas som är i fokus utan dennes erfarenheter och kunskaper 

som ska lyftas fram (Esaiasson, 2012, s. 251). I undersökningen har halvstrukturerade 

intervjuer använts utifrån en intervjuguide med tre huvudteman (Esaiasson, 2007, s. 266). 

Dessa huvudteman är ”Normalitet och avvikande”, ”Barn i behov av särskilt stöd”, 

”Förskollärarnas och förskolechefernas uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd”.   

Fördelarna med detta är att teman ger en tydlig riktning mot att undersöka frågeställningarna 

samtidigt som det finns utrymme för att samla in övrig information som kan vara relevant och 
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intressant för vår studie men som man kan ha missat att tänka på. Det är dock viktigt, i och 

med det här utrymmet, att inte ta med frågor ”bara för att de kan vara bra att ha med”. 

Frågorna i studiens intervjuer är väl avvägda för att ge svar på undersökningens syfte. Detta 

menar Wärneryd m.fl. (1990, s. 35) är viktigt.  I studien tas hänsyn även till utformningen av 

en intervjuguide där det är viktigt att frågorna är enkla att förstå. Intervjuguiden är 

framarbetad utifrån det som Esaiasson (2007, s. 265) betonar att det är viktigt att tänka på, 

nämligen att frågorna i intervjuguiden måste stämma överens med de fenomen som ska 

undersökas. Vidare har hänsyn tagits till betydelsen av uppvärmningsfrågor som Esaiasson 

(ibid) menar att det är viktigt att inte glömma då intervjuaren genom dessa kan skapa en god 

kontakt med respondenten. Dessa frågor kan handla om respondentens bakgrund, det kan vara 

om dennes utbildning och erfarenhet. Därefter kommer huvudfrågorna, som syftar till att 

undersöka studiens syfte och frågeställningar. Under studiens intervjuer har författarna även 

tänkt på att inte yttra sina egna åsikter och försökt att påverka respondentens svar så lite som 

möjligt (Esaiasson, 2007, s. 267; Johansson & Sveder, 2006, s. 44).  

 

Urval 

 

För att få variation i undersökningen har författarna valt att intervjua sex förskollärare och sex 

förskolechefer som arbetar på olika förskolor i en medelstor stad i Sverige. Lutz (2006, s. 

125) lyfter fram att ju längre bort från verksamheten man befinner sig desto lättare kan det 

vara att ta svårare beslut. Därför var kriteriet för urvalet att förskolorna skulle vara 

kommunala vilket gör att pedagoger och chefer inte arbetar lika nära som på exempelvis 

privata kooperativ.  

	  

Förskollärare 

	  

Tuva: Tuva har jobbat som förskollärare från år 1989. Hon har jobbat på fyra olika förskolor i 

en mellanstor stad i Sverige. Hon har erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd så mycket 

som man kommer i kontakt med när man jobbar som förskollärare.  

 

Lovisa: Lovisa har jobbat som förskollärare sedan 2006. Hon har jobbat på samma förskola 

alla år. Lovisa har utbildat sig till förskollärare. Hon har inte gått något särskilt 

utbildning/kurs som riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd.  
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Ronja: Ronja har jobbat som förskollärare i 5 år i en liten stad i mellan Sverige.  Hon har 

jobbat på samma förskola men idag jobbar hon i förskoleklass. Ronja har läst 

lärarprogrammet med inriktning mot lägre åldrar men hon har behörighet till förskolan.  

 

Annika: Annika har jobbat som förskollärare sedan januari 2009. Hon gick det lärprogrammet 

med inriktning mot yngre åldrar.  

 

Anna: Anna gick en förskollärare utbildning på 3 år, där ingick det en liten kurs gällande barn 

i behov av särskilt stöd. Sedan 2001 har hon jobbat på flera olika förskolor i en mellanstor 

stad i Sverige. Det hon har lärt sig om barn i behov av särskilt stöd var genom att jobba 

tillsammans med specialpedagog och utav kollegor. 

 

Elin: Elin har gått en gammal förskollärare utbildning på tre år och sedan 2003 har jobbat i 

särskolan och förskoleklass och sedan 2008 här Elin jobbat på samma förskola. Hon har läst 

en liten del av specialpedagogik inom den utbildning hon gick. Lena fick erfarenheter av barn 

i behov av särskilt stöd genom att jobba på särskolan. 

 

Förskolechefer 

	  

Carina: Från början utbildad förskollärare. Carina har arbetat på aktuell förskola sedan 1997. 

2005 blev hon biträdande chef och 2010 blev hon förskolechef. 

 

Camilla: Arbetade först 7 år som förskollärare innan hon blev föreståndare, som det hette då. 

Sedan har hon varit föreståndare, rektor och chef inom både skola och förskola i 33 år. På 

aktuell förskola har hon arbetat 1 år. 

 

Marie: Är utbildad förskollärare och har arbetat som förskolechef i 6 år. På aktuell förskola 

har hon varit i ett och ett halvt år. 

 

Eva: Arbetade som förskollärare i 20 år och har varit förskolechef i 15 år. På aktuell förskola 

har hon arbetat i sex år. 

 

Lena: Är utbildad förskollärare och arbetade som det i 15 år innan hon först blev biträdande 

rektor och sedan förskolechef. Hon har arbetat på aktuell förskola i tre år. 
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Bea: Har arbetat som grundskollärare sedan -99 och som förskolechef på aktuell förskola 

sedan ett och ett halvt år tillbaka. 

 

Databearbetning  

	  

Datan som samlats in via intervjuerna bearbetades först genom transkribering. Under 

transkriberingen skrevs de inspelade intervjuerna detaljerat och utförligt ner som text. Det 

transkriberade materialet bearbetades sedan till ett mer sammanfattande textformat för att 

bättre kunna överblicka resultatet. Dessa sammanfattade intervjuer låg sedan till grund för den 

resultatdel som följer nedan. 

Redovisning av resultat och analys har delats upp utifrån intervjuguidens tre huvudteman. 

Detta för att tydligt strukturera upp de olika delområden som undersökts och tematiskt 

analysera detta mot den tidigare forskning som ligger till grund för studien. I resultatet 

används citat för att poängtera något relevant och specifikt som framkommit under intervjun. 

 

Genomförande 

 

Studien är uppdelad i två delstudier, och intervjuerna genomfördes på tolv olika förskolor. 

Anastasia genomförde delstudien med förskollärare och Anna genomförde delstudien med 

förskolechefer. Genomförandet redovisas nedan. 

 

Intervju med förskollärarna  

Genomfördes av Anastasia Hirschfeld  

 

Kontakten med respondenterna togs genom telefonen då de fick veta syfte med undersökning 

och frågan om de vill delta i studien. Därefter fick respondenterna bestämda tid och plats för 

intervjun. Genom detta skall respondenterna kunna känna sig bekväma i intervjusituationen 

(Lantz, 2007, s. 72). Efter telefonsamtalet skickades det mail med syfte, frågeställningar och 

etiska överväganden till alla respondenter. Precis som Johansson och Svedner (2006, s. 44) 

föreslår har intervjuar spelats in. Detta för att man skulle kunna koncentrera sig på samtalet 

istället för att försöka hinna med att skriva ner allt som respondenten berättar och detta även 

gör lättare vid bearbetningen av samlade materialet då det kunde lyssnas igenom flera gånger. 

Intervjuerna genomfördes individuellt med varje respondent, på det sättet blev det lättare att 
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får inblick i respondentens erfarenheter och tankar. Intervjuerna har tagit ca 40 minuter och 

utgick från frågorna i Bilagan 1. Frågorna utformades tillsammans utifrån intervjuguiden som 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 264-267) beskriver. Genom att det fanns en intervjuguide med olika 

teman kunde frågorna hålla sig inom ramen för frågeställningen. Detta hade även betydelse då 

tankar runt nästa fråga kunde släppas och istället vikten kunde läggas på det respondenten 

berättar vilken leder till bra följdfrågor och djupare förståelse av respondentens uppfattningar 

(Johansson & Svedner, 2006, s. 44). Direkt efter varje genomförd intervju antecknades tankar 

och intryck från intervjun (Esaiasson m fl. 2007, s. 267-269). 

 

Intervju med förskolechefer  

Genomfördes av Anna Jonsson 

 

Respondenterna i denna delstudie blev kontaktade via telefon och tillfrågade om de, efter en 

kort presentation av undersökningen, ville delta. Intervjuerna tog ca 45 min och genomfördes 

på förskolorna där cheferna arbetar för att göra intervjuerna på en tid och plats som passade 

dem. Intervjuerna utgick från intervjufrågorna i Bilaga 1 och löpande under intervjuerna 

följdes svaren upp med vidare frågor samtidigt som samtalet spelades in för att kunna 

transkriberas i efterhand. Johansson och Svedner (2006, s. 44) tar upp fördelarna med att spela 

in under intervjuerna, att detta dels underlättar efterarbetet men också att fokus under 

intervjun inte blir att anteckna utan att lyssna på den som intervjuas. 

Inför intervjuerna informerades respondenterna, utifrån de etiska aspekterna, om att deras 

deltagande var helt frivilligt, att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst om de kände 

att de inte längre ville delta samt att intervjuresultatet skulle sammanställas och sedan 

användas i resultat och analysdel av detta arbete med fiktiva namn. Detta för att göra dem så 

trygga som möjligt i sitt deltagande. 

 

Etiska aspekter 

 

Eftersom forskning är viktigt för samhällets utveckling måste den kunna utövas utan att 

deltagande individer bli skadade. Därför har vetenskapsrådet tagit fram några forskningsetiska 

principer (www.codex.vr.se, 130405). 

Det finns fyra grundläggande regler för forskningsverksamhet. Dessa är:  

• Informationskravet 
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• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Denna studie utgick från dessa krav. Samtycke gavs från samtliga respondenter och de har 

meddelats forskningens syfte. Vidare blev respondenterna upplysta om att deltagandet var 

frivilligt och därmed närsomhelst kunde avbrytas utan negativa följder och även om att allt 

insamlat material, anteckningar och inspelningar skulle hanteras konfidentiellt. Det material 

som kunde innehålla känsliga uppgifter föregicks av ett avtal om tystnadsplikt. Det insamlade 

materialet användes endast till forskningens syfte och ingenting annat (ibid). 

Deltagarna i denna studie hade alla fyllt 18 år och därför behövdes inte målsmans 

godkännande. Muntligt och skriftligt redogjordes för syftet med studien och kontaktuppgifter 

till författarna lämnades för ytterligare information om så önskades eller respondenterna hade 

några frågor rörande studien eller intervjun. Tillgång till slutresultatet erbjöds samtliga 

deltagare. 

 

Reflektion över metoden 

 

Genom intervju blir det möjligt att komma åt reflektioner och värderingar som respondenterna 

har då det finns möjlighet att ställa om frågor, be dem att förtydliga sina svar eller utveckla 

sina tankar (Esaiasson, 2007, s. 251). Dock finns några faktorer som kan påverka i vilken 

omfattning man får den information man söker. Dessa faktorer har det tagits hänsyn till i 

denna studie. En av faktorerna är att intervju är ett socialt möte och även att det i den finns 

maktförhållanden som kan påverka situationen exempelvis att man som student kan känna sig 

begränsad av den erfarne pedagogen och kanske tänka på att använda rätt begrepp på rätt sätt 

och bli stressad av det. I denna studie har uppvärmningsfrågorna varit ett sätt att ”mjuka upp” 

situationen och hjälpa båda parter att känna sig bekväma. Respondenten kan också påverkas 

då han eller hon vill svara det som de tror att intervjuaren vill höra och därför inte vågar svara 

det de egentligen känner eller tycker. Genom att betona studiens primära syfte, att undersöka 

respondenternas uppfattningar, inte söka rätta eller fel svar blev det lättare för dem att utgå 

ifrån sig själva och våga svara det de egentligen känner och tycker. Det är viktigt att 

kompetens inom intervjuämnet finns för att relevanta och bra följdfrågor ska kunna 

formuleras och den information som framkommer ska kunna förstås. Inför intervjuerna 

bearbetades avhandlingar och forskning inom studiens tema, vilket bidrog till att intervjuarna 
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var väl uppdaterade och belästa inom det ämnen som intervjuerna berörde. Viktigt att även 

tänka på den plats och tid där intervjun genomförs, respondenterna ska kunna känna sig 

bekväma i intervjusituationen menar Lantz (2007, s. 72). Ingen skall behöva känna sig 

stressad och det är då även av vikt att välja en lugn och avskild plats där man bli inte avbruten 

och störd av bakgrundsljud. Detta gör att respondenten får utrymme och ro att tänka efter och 

svara utförligt i intervjun. Att respondenterna bestämde tid och plats för intervjun bidrog till 

att de kunde känna sig bekväma i intervjusituationen. 

 

Tillförlitlighet 

	  

Det är viktigt att vid insamling av data till en studie tänka kring begreppen reliabilitet och 

validitet. Esaiasson m.fl. (2012, s. 228, 252-257) rekommenderar intervjuer som metod för att 

få svar på just individers egna uppfattningar, tankar och synsätt om vissa frågor.  För att 

belysa de teman som intervjuerna behandlade utformades en intervjuguide. Frågorna i 

intervjuguiden utformades utifrån våra frågeställningar. Intervjuguiden användes i samtliga 

intervjuer för att likvärdiga frågor skulle kunna ställas till respondenterna och därefter kunna 

jämföra deras svar. Detta leder till att relevant data samlas in som vidare analyseras i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar vilket ger en god reliabilitet. 

Precis som Johansson och Svedner poängterar (2006, s. 50) finns en medvetenhet hos 

författarna om att resultatet i denna studie inte kommer kunna generalisera förskollärares och 

förskolechefers uppfattningar och syn på det område som har undersökts då det mätinstrument 

och den metod som använts är intervju och författarna ämnade undersöka respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter. Det är vid ett sådant metodval av stor relevans att 

bearbetningen av det empiriska materialet sker på ett så noggrant sätt som möjligt, för att då 

höja reliabiliteten (Esaiasson, 2007, s. 63). Intervjuerna spelades i ett första steg in, för att 

sedan transkriberas och genom det stärka reliabiliteten. De transkriberade intervjuerna 

sammanställdes sedan till mer överblickbara texter som låg till vidare grund för studiens 

resultatdelar. Esaiasson (2007, s. 259) anser att intervjuarna genom att inte ha en personlig 

relation till respondenterna undviker förutfattade meningar om vad respondenterna tycker och 

att frågorna då blir mer uttömmande vilket gör att trovärdigheten stärks. Respondenterna i den 

här studien kontaktades endast på urval att de arbetade på kommunala förskolor och fick 

själva välja om de ville delta i studien, vilket gjorde att författarna inte hade någon relation till 

respondenterna. Att studien grundar sig på primära källor, respondenternas egna svar och 

erfarenheter ger studien tillförlitlighet då syftet var att undersöka några förskollärares och 
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förskolechefers uppfattningar kring begreppen ”normal”, ”avvikande” och ”barn i behov av 

särskilt stöd”.  

 

Resultat och analys 
	  

I följande avsnitt kommer resultat och analys sammanvävt att presenteras utifrån det data som 

har samlats in. I resultat och analys del 1 och 2 redovisas de olika delstudierna under tre 

huvudteman utifrån intervjuguiden. Den första delen utgörs av intervjuerna med förskollärare 

och den andra delen av intervjuerna med förskolechefer. 

 

Resultat och analys del 1 – Förskollärare 

Genomfördes av Anastasia Hirschfeld 

 

Normalitet och avvikande 

 

De flesta respondenter tycker att frågan om normalitet var svår att besvara. De menar att vem 

som är ”normal” beror på de ögonen som betraktar. Detta påpekar även Rønhovde (2006, s. 

19) som skriver att det beteende som blir avvikande är beroende av de ögon som betraktar det. 

Några förskollärare tycker att människor är så olika och att varje barn är unik. Nordin – 

Hultman (2004, s. 162, 168) problematiserar hur olikheter och skillnader i barngruppen inte 

ses som olikheter och skillnader utan istället förstås som avvikelser. Utifrån intervjuerna i 

denna studie framkommer det att förskollärarna förstår vikten av att inte se olikheter som 

avvikelser, de menar att alla barn är unika. Även Furberg m.fl. (2006, s. 14) skriver i sin 

forskning att det ska vara normalt att vara olika. Alla samtliga förskollärare lägger vikten på 

att det är verksamheten som ska anpassas så att alla ska passa in. Maria: ”Generellt sett kan 

jag dock inte beskriva ett ”normal” barn. Det handlar mer om vad och hur vi erbjuder olika 

saker i verksamheten”. Förskollärarna i denna studie utgår ifrån det kritiska perspektivet som 

Nilholm (2003, s. 37) beskriver där barns olikheter ses som något givande för verksamheten 

de befinner sig och individen har rätt till individuella egenskaper, färdigheter och behov. 

Några beskrivningar av ett ”normalt” barn framkommer dock under intervjuerna. 

Förskollärarna beskriver att ett ”normalt” förskolebarn ska ha roligt och kan hänga med i det 

som händer i verksamheten, det ha lusten och nyfikenhet, barnen ska även kunna knäcka lek-

koder någon gång under förskoletiden. Några respondenter menar att ett ”normalt” barn kan 

hänga med i verksamheten och andra barn utan att behöva ett riktat stöd under längre tid. 
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Anna: ”Man kan hänga med i tempo på förskolan där det kan vara mellan 15- 25 barn”. 

Detta kan jämföras med Markströms (2005, s. 153) och Pallas (2011, s. 97) beskrivningar av 

ett ”normalt förskolebarn” med vilka menas att barnet inte ska vara ”för lite” och inte ”för 

mycket”, för att barnen ska kategoriseras som ”normala” ska de kunna anpassa sig till nya 

situationer, vara kommunikativa, solidariska med andra, söka gemenskap och dela den 

gemensamma värdegrund som förskolan erbjuder. Samtliga förskollärarna påpekar att de inte 

har så klart för sig vad som anses vara ”normalt” snarare betonar de att det viktigast är att 

barnen trivs på förskola, upplever glädje och visar viljan till att samarbeta. De likheter som 

förekommer i beskrivningarna av ett ”normalt” barn är det sociala. Likaså inom det 

kritiska/relationella perspektivet perspektiv finns en strävan efter att alla barn skall känna sig 

delaktiga i gruppen och att allas roll är viktig för helheten (Nilholm, 2003, s. 41). 

Hälften av de intervjuade förskollärarna uttrycker att det är svårt att beskriva gränsen 

mellan normalt och avvikande. De berättar dels att det inte fanns någon mall som man kan 

utgå ifrån och dels att man inte pratar om avvikande barn istället kan det vara barn i behov av 

stöd. Karin: ”Egentligen inte … för att jag tycker att det är i relation till vilka normer som 

satts upp i förskolans verksamhet att barnet ska klara av”. Utifrån detta ser man att 

pedagogerna utgår ifrån Tidemans (2000, s. 53) normativa normalitet som tar sin 

utgångspunkt från värderingar som råder i samhället. Det kan betyda att samma barn kan ses 

som både ”normalt” och ”avvikande” beroende på det som förväntas av denne. De andra 

förskollärarna har en mera klar gräns när det gäller norm och avvikande. De berättar att det 

handlar om att se det hos barnet i första hand då barnet inte mår bra eller barnets beteende gör 

att barnen inte mår bra. Det kan handla om att samspelet mellan barn och barn inte fungerar, 

att barnen inte hänger med av fysiska skäl eller att man inte kan se att barnen tar till sig det 

som händer på förskolan. Ronja: ”… då kan exempelvis var ett barn som inte kan prata om 

sina känslor och slåss istället för de vet inte hur de ska göra när de bli arga. Jag som 

pedagog testat allt men räcker inte till och då…”. Det är intressant att i de beskrivningarna 

som Markström (2005, s. 153) och Palla (2011, s. 97) gör i sina studier inte finns någon 

benämning att barn anses vara i behov av särskilt stöd eller ”avvikande” då barnet inte mår 

bra av någon anledning. Detta påpekar dock hälften av respondenterna i denna studie. Nordin 

- Hultman (2004, s. 150, 190) ifrågasätter varför det ensidigt är barnen som observeras, 

åtgärdas och förändras istället för att problematisera organiserandet av pedagogiska miljöer. 

Resultatet i denna studie visar motsatser till detta. Oavsett om det är svårt eller enkelt för de 

intervjuade pedagogerna att avgöra om ett barn behöver extra stöd eller inte, påpekar alla 

samtliga i denna studie att det i första hand är verksamheten som ska anpassas och ändras runt 
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barnet innan man dra slutsatser. Karin: ”… men sen kan det vara trots att vi försöker skapa de 

förutsättningarna, att vi försöker tillrättalägga i miljön och vårat sätt att möta barnet så kan 

det ändå vara så att barnet av någon anledning inte uppvisar glädje, inte kan följa med i den 

dagliga verksamheten då är det ett barn som behöver stöd på nåt sätt”. 

I frågan om vilka förväntningar förskollärarna har på barnet i förskolan kommer det fram 

att de samtliga ställer krav på sig själva istället och vill hjälpa barnen att uppnå de 

förväntningarna som eventuellt kan finnas. Dessa är exempelvis att barnet ska anpassa sig att 

vara med andra barn och att man ska klara sig utan en vuxen under stor del av dagen. Stor vikt 

lägger förskollärarna vid samspel, de menar att de tillsammans med barnen ska kunna 

utforska och tillsammans med barnet styra upp en struktur för verksamheten som fungerar. De 

flesta förskollärarna påpekar att de kraven som ställs på barnet inte finns när det kommer in 

till förskolan utan förväntas att barnen ska komma fram till det under förskoletiden. De flesta 

intervjuade menar att det viktigaste är att barnen är glada, förväntningsfulla, öppna och 

nyfikna samt att barnen möts på den nivå de befinner sig just nu och därefter arbeta vidare. 

Lena: ”… vår verksamhet ska börja där barnen befinner sig och med de behov som barnet 

har”. Det framkommer tydligt att alla intervjuade tar utgångspunkt i ett kritiskt/relationellt 

perspektiv (Nilholm, 2003, s. 41) då de påpekar att det inte är barnet som är ”avvikande” eller 

”onormal” utan orsaken till svårigheterna ska letas i miljön och deras eget arbetssätt. Detta 

menar även Nordin - Hultman (2004, s. 168) att barn inte är på ett speciellt sätt utan att de blir 

utifrån de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. Barn skapas 

av andra utifrån de föreställningar om barn som dominerar just då. 

 

Syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd 

 

Skolverkets (2005a, s. 32) beskrivning av begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på 

någon klart avgränsad grupp utan alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan fast 

några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. I de svar som 

kommer fram under intervjun om begreppet barn i behov av särskilt stöd kan man hitta många 

likheter samtidigt som visa skillnader förekommer. Samtliga intervjuade menar att behov av 

särskilt stöd innebär att man behöver lite extra stöd för att kunna följa med i den dagliga 

verksamheten och hitta glädje i den. De flesta intervjuade berättar om att det handlar om att 

det är någon som behöver extra resurs i någon form. Några intervjuade menar att de barnen 

som i de vardagliga situationerna inte klarar av det de förväntas att göra. En av 

respondenterna berättar att de använder sig av ett material som heter TRAS (tidig registrering 
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av språkutveckling) som hjälper förskollärarna att se om barnet utvecklar sitt språk som det 

ska. Några respondenter poängterar att alla barn behöver stöd någon gång under sin tid på 

förskola men när man är i behov av särskilt stöd då är det något större. En av de intervjuade 

menar att man inte ska kalla det för behov av särskilt stöd utan särskilda rättigheter. Anna: 

”Jag tänker mer på att det är barn som har särskilda rättigheter. De har rätt att få lite mer 

riktar mot sig. Att man behöver tänker lite extra runt omkring de för att de ska utvecklas och 

tillgodo se det som händer i förskolan.” Utifrån detta kan man tänka Vad menas med detta? 

Vad har man rätt till? Menas då att barnet har rätt till utbildning och rätten till att uppnå 

”minimalnivå”? Rätt till att få extra stöd enligt styrdokument som skollag? Kanske kan 

kategoriseringen av begreppet barn i behov av särskilt stöd försvinna genom uppkomsten av 

nya begrepp. Kan barn i behov av särskilda rättigheter bli ett nytt begrepp som kommer 

ersätta begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

Markström (2005, s. 153, 159, 160) beskriver olika typ av beteende som avviker från det 

”normala”. Dessa beteenden menar hon kan vara att ett barn anses vara besvärligt och bråkigt, 

de som inte följer regler, barn som lätt kommer i konflikt med andra barn och vuxna, enskilda 

barn som stör ordningen och anses påverka andra barn negativt. I resultatet av aktuell studie 

framkommer det att de flesta intervjuade anser att det beteende som kan visa på att ett barn 

behöver extra stöd kan vara exempelvis att barnen inte klarar av samspel med kamrater eller 

inte förstår sociala samspelet människor emellan eller inte söker sig till andra. I det sociala 

samspelet berättar några intervjuade att språket är mycket viktigt. I likhet med detta visar 

Pallas (2011, s. 81, 90) forskning att just det ålderstypiska är något som barnet mäts emot och 

som dess beteenden och kunskaper ses i relation till. Ibland kan barnen ligga efter sin tänkta 

utveckling, ibland före. Det viktigaste är att det sker någon form av utveckling. Detta menar 

även intervjuade förskollärare dock påpekar de att utvecklingen inte ska gå för sakta. Det 

framkommer även att svårigheterna kommer fram vid 3-4 års ålder då barnet borde klara av 

det sociala och språket skulle kommit igång. En av förskollärarna påpekar att förskolan inte 

har några mål som ska uppnås, så det går att styra under problemet och anpassa verksamheten 

men däremot ska man inte glömma att barnen ska gå i skolan och där finns det andra krav och 

förväntningar. När de intervjuade förskollärarna beskriver det beteende som avviker från 

normen intar de det kompensatoriska/kategoriska perspektivet (Nilholm, 2003, s. 21) vilket 

karakteriseras av att barnen sorteras utifrån ett normalitetstänkande och att barnen på grund av 

detta utsätts för särskilda åtgärder. Det är intressant att när förskollärarna pratar om begrepp 

barn i behov av särskilt stöd och normalitet intar dem det kritiska/relationella perspektivet 

men när de ska beskriva beteende som avviker övergå de till det kompensatoriska perspektivet 
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och problemet knyts direkt till barnet (Niholm, 2003, s. 37). Ahlberg (2007, s. 88, 89) 

problematiserar konsekvenserna av att endast använda sig av dessa två och lyfter fram 

dilemmaperspektiv. Enligt (Nilholm, 2006, s. 61) dilemmaperspektivets huvudpoäng är att 

belysa hur olika dilemman kan hanteras snarare än att ge svar på hur de ska lösas. Ur ett 

dilemmaperspektiv kan man se att intervjuade förskollärarna inte vill knyta problemet till 

barnet när de beskriver själva begreppet men när de berättar om förväntningarna, beteende bli 

problemet ändå knyten till barnet. 

Vidare tycker hälften av de intervjuade förskollärarna att det är svårt att avgöra om ett barn 

behöver stöd eftersom barn är så olika och det inte finns någon ”norm” och även att det är 

svårt att veta om problemet är övergående eller inte. Andra intervjuade förskollärare tycker 

inte att det är svårt att avgöra däremot tycker de att det är svårt att veta vart ska man sätta 

resurser och hur man kan få föräldrarna med. Alla intervjuade betonar vikten av att arbeta i ett 

arbetslag och kunna diskutera tillsammans och även att ha en specialpedagog till hands som 

man kan diskutera problemet med och få hjälp. Ronja: ”… men vi har nära kontakt med 

specialpedagog som är toppen och kan man prata med”. 

 

Förskollärares och förskolechefers olika uppdrag 

 

Under intervjuerna berättar förskollärarna hur de går tillväga om behovet finns. De flesta 

berättar att de börjar processen med att koppla in en specialpedagog som tillhör deras 

förskola. Ibland räcker det att ha ett samtal med henne och få en annan synvinkel menar 

förskollärarna. Om det inte räcker då kopplas föräldrarna och förskolechefer in för att börja 

utredningen och skriva åtgärdsprogram. Där har de intervjuade dock olika tillvägagångssätt. 

Vissa berättar att de fyller i alla blanketter själva för att sedan skicka de till chefen medan 

andra berättar att de gör det tillsammans med chefen. Anna: ”Chefen är med i hela processen 

… det sker ständigt diskussion mellan alla oss, chefen och specialpedagog och föräldrarna”. 

I beskrivningen av processen nämner ingen av förskollärarna att barnet ska behöva en diagnos 

för att få det stöd de behöver, att de söker stöd ändå. I likhet visar Lutz (2006, s. 139) resultat 

att det råder en enighet på arbetsledande nivå att inte diagnoser ska vara avgörande för vilka 

prioriteringar som görs. 

Under intervjuarna tar några förskollärare upp de blanketterna som man ska fylla när man 

söker extra resurser och berättar att det från mars 2013 finns nya blanketter som man fyller i. I 

dessa blanketter ska det berättas tydligt vad barnet inte klarar av och behöver stöd i. Alla 

positiva sidor hos barnet ska inte beskrivas längre vilket samtliga förskollärarna tycker är 
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mycket svårt eftersom blanketterna ska visas även till föräldrarna. Resultatet visar att de nya 

blanketterna utgår från det kompensatoriska/kategoriska perspektivet där fokus ligger på det 

barnet inte klarar av (Niholm, 2003, s. 37). Frågan bli då Vad kan detta beror på? Varför har 

blanketterna ändrat innehåll? Kan det vara så att problemet med ett kritiskt/relationellt 

perspektiv inte blev lika tydligt och var lättare att missa. Utifrån ett kritiskt/relationellt 

perspektiv kan ju barnen så mycket och det är pedagogerna och omgivningen som ska klara 

av att tillgodose barnet behov. Kanske blev det med de gamla blanketterna lätt att missförstå 

problemet vilket gjorde att det blev svårare att få extra resurser? 

Vissa av de intervjuade förskollärare som inte har så nära kontakt med sina chefer påpekar 

att det är viktigt hur ansökan fylls då det ska beskriva problemet hos barnet. Har man lätt att 

utrycka sig och beskriva tydligt och noga har man större chanser att få extra resurser. Lutz 

(2006, s. 139) menar i sin avhandling att utredning och diagnostisering av barn är det som 

avgör tilldelningen av resurser. De flesta förskollärare har dock aldrig hamnat i konflikt med 

sin chef i frågan om extra resurser då cheferna är med under hela processen och känner 

gruppen och vet hur den funkar i verksamheten. Alla förskollärare påpekar dock att man 

aldrig har fått den tid man önskat och ibland fick man inte extra resurser. Elin: ”Vi har aldrig 

hamnat i någon konflikt om att avgöra om ett barn behöver stöd men däremot man fick inte 

den tid man önskar”. 

En av intervjufrågorna lyder: hur förhåller man sig till styrdokument om det inte finns 

tillgång till extra resurser? Alla de svar som kommer fram är mycket lika. Förskollärarna 

menar att enligt läroplanen och skollaget så ska alla barn få det stöd som de behöver därför 

försöker de att arbeta genom att anpassa och utforma verksamheten på olika plan så att det ska 

passa alla barn som vistas där det kan vara exempelvis att fördela de resurser som finns på 

förskolan för det barnet som behöver extra stöd, ändra grupper från större till mindre om det 

behövs. Därmed betonar några att få mera resurser till just ett barn blir på bekostnad av de 

andra barnen. Elin: ”…men det är så man få göra för att det barnet har rätt till”. 

Förskollärarna i denna studie intar kritiska/relationella perspektivet och menar att miljön och 

deras arbetssätt ska ändras för att hjälpa barnet. Problemet bli då att stöd till ett barn måste ske 

på bekostnad av de andra barnen som i detta fall kan få mindre uppmärksamhet vilket i sin tur 

kan leda till att de barnen hamnar i svårigheter. Detta kan ses utifrån ett dilemmaperspektiv 

vilken Nilholm (2003, s. 61) beskriver. Hur ska det bli rättvist för alla då? Vad finns det för 

möjliga sätt lösa problemet? Intervjuade förskollärarna menar att i de fall där man inte får 

extra resurser kan specialpedagogerna vara till hjälp. Genom att få tips och råd om hur man 

kan tänka och göra för att underlätta för barnen i de situationerna som den behöver stöd i. 
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Några förskollärare lägger ansvar på cheferna och menar att man som förskollärare ha 

ansvar för att uppmärksamma problemet och berätta, därefter gör man så gott man kan menar 

de intervjuade. Frågan blir då till chefer och kommuner som inte håller sig till styrdokument. 

Förskollärare menar att man inte har tid att övertala chefen att behovet finns, den tiden vill 

man vara i barngruppen. Karin: ”Jag som förskollärare känner att det är viktigast för mig att 

uppmärksamma behovet, förmedla det till föräldrar och chef då har jag gjort mitt sedan gör 

jag så gott jag kan”. Förskollärare menar att de inte har möjlighet att gå från barngruppen för 

att exempelvis sitta individuellt med ett barn som inte klarar av matsituationerna men däremot 

försöker man underlätta matsituationerna för det barnet. Det bli dock inte så mycket extra som 

barnen skulle behöva menar de intervjuade. Detta kan också ses utifrån ett 

dillemmaperspektiv då förskollärare ställs inför ett dilemma. Enligt styrdokumenten ska 

arbetslaget ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika 

slag (LPFÖ 98, 2010, s. 11) men enligt de intervjuade har de inte möjlighet och tid att 

övertala cheferna om att behovet finns. De menar att de gör så gott de kan dock blir det inte så 

mycket extra som barnen kanske behöver. Detta kan även jämföras med resultat som Lutz 

(2006, s. 111) har fått fram i sin studie där han menar att förskollärarna för det mesta har 

kompetens att skapa en gynnsammare miljö där de här barnen skulle hjälpas att utvecklas 

positivt men han påpekar vidare att förskollärare inte har tid. 

Under intervjuerna berättar även förskollärarna vad de tycker att det finns för 

fördelar/nackdelar med att som pedagog arbeta nära verksamheten. De svar som framkommer 

är mycket lika, de intervjuade menar att nackdelen med att arbeta längre bort från 

verksamheten gör att man oftast inte får den rätta bilden av barnet och därför ju längre man är 

från verksamheten desto svårare blir det att ta beslut. Samtidigt som när man arbetar nära 

verksamheten kan blunda och missa problem eller lösning på problemen som kan finas. 

Ibland behöver man ha de blickarna utifrån berättar de flesta förskollärarna. 

Lutz (Ibid, s. 125) lyfter fram att ju längre bort från verksamheten man befinner sig desto 

lättare kan det vara att ta svårare beslut. De intervjuade tycker tvärtom att ju längre man är 

från verksamheten desto svårare att ta beslut. Förskollärarna menar att man få inte den rätta 

bilden av barnet då blir det svårt att ta beslut om barnen behöver extra stöd. 

 

Resultat och Analys del 2 – förskolechefer 

Genomfördes av Anna Jonsson 

 

Normalitet och avvikande 
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Ur ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv (Emanuelsson m.fl. 2001, s. 16) kan barnen 

sorteras och kategoriseras utifrån ett normalitetstänk där de som avviker från normen blir mål 

för särskilda åtgärder. Ombedda att beskriva ”det normala förskolebarnet” utifrån den statiska 

normalitet som Tideman beskriver (2000, s. 53), det genomsnittliga, vanliga, uttrycker alla 

deltagande i intervjuerna att det inte finns något sådant eller att det är väldigt svårt att 

generalisera. Att alla barn är olika och att det ”normala” barnet inte finns. Carina anser, precis 

som Lutz (2006, s. 111) undersökning av personalens upplevelse av barn i behov av särskilt 

stöd antyder, att det är förskollärarna som tillhandahåller förutsättningarna för barnen att 

platsa och inkluderas och att det inte handlar om karaktärsdrag eller egenskaper utan att 

svårigheterna uppstår i vissa situationer. Denna syn på barn som subjekt i relation till den 

miljö och omgivning som det befinner sig i stämmer väl överens med det kritiska/relationella 

perspektiv och synsätt som Nilholm (2003, s. 43) beskriver där det är omgivningen som ska 

förändras utifrån barnets olika behov och förutsättningar. 

Vidare in i samtalen när ämnen som vilka krav som ställs på barnen i verksamheten och 

vad de behöver klara av på förskolan tas upp förekommer, i likhet med Pallas (2011, s. 97) 

avhandling, färdigheter som att kunna kommunicera, ta för sig och göra sin röst hörd. Att ett 

barn i förskolan behöver kunna fungerar väl i sociala sammanhang och i leken.  Pallas (ibid) 

resultat visar också på att sociala, kommunikativa och solidariska karaktärsdrag är något som 

uppskattas och premieras inom förskolan. 

Camilla tar under intervjun upp och jämför förändringar i synsätt och förhållningssätt som 

hon tycker har skett under sina verksamma år och berättar att det bakåt i tiden var mer viktigt 

att t.ex. lära sig att knyta, knäppa knappar, äta själv och att lära sig att förlora i spel var ett 

avstämningssätt inom det sociala samspelet. Idag, säger hon: ”….ska ju barnen nästan veta 

själva vad de behöver lära sig om man hårddrar det.” Hon förklarar att individanpassningen 

är något positivt, men säger ändå att hon ibland tycker att ”pendeln har svängt lite väl långt” 

och att barnens inflytande i verksamheten också ställer större krav på dem. Men hon betonar 

också att det råder en större tolerans mot att vara annorlunda idag, att det är okej att inte falla 

precis i mallen, att vara före eller att vara efter. På så vis, resonerar hon vidare, ställs det 

mindre krav på barnen idag än det gjorde förr. Det är inte lika specifika krav idag. Även 

Carina pratar om hur förväntningarna på barnen har förändrats över tid och tycker att det idag 

råder mer av en helhetssyn på barn och lärande och att det finns en vidare acceptans mot 

”avvikande” i och med individualisering och läroplanen. Detta är något som kan ses som en 

möjlig motpol till hur Nordin – Hultman (2004, s. 162, 168) problematiserar att olikheter och 
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skillnader hos barnen i första hand ses som avvikelser i negativ bemärkelse. Både Camillas 

och Carinas intervjuer visar på en möjlig förändring i synen på barn i behov av särskilt stöd 

och de pratar utifrån ett mera kritiskt/relationellt (Nilholm, 2003, s. 37; Emanuelsson m.fl. 

2001, s. 16) perspektiv och synsätt än det kompensatoriska/kategoriska (Nillholm, 2003, s. 22; 

Emanuelsson m.fl. 2001, s. 16) perspektiv som Nordin Hultman (2004) i sin avhandling 

menar är det rådande dominerande inom förskolan. 

Bea pratar om bedömning utifrån frågor om normalitet och krav på barnen inom förskolan. 

Hon betonar att det är viktigt att inte jämföra barnen för mycket. Att man inte ska fokusera för 

mycket på ålder och utvecklingsstadier och t.ex. hur en fyraåring ”ska” vara då den ju också 

”…kan vara si eller så”. Både Lutz (2006, s. 142, 145) och Pallas (2011, s. 81) avhandlingar 

visar att just ålder och det ålderstypiska är något som barnet mäts emot och som dess 

beteenden och kunskaper ses på i relation till. Även i resultatet i denna studie tas det 

åldertypiska upp som en referenspunkt, som något som barnets utveckling mäts emot och 

ställs i relation till. Det ålderstypiska används dock i detta resultat som något ”förlegat” och 

som en negativ och snäv syn på barnet. Vilket kan ses som en strävan mot läroplanen och en 

ambition att individualisera och vidga ramen för det ”normala” och som en strävan mot det 

relationella perspektivet som skolverket (Skolverket, 2005b, s. 11) skriver präglar dagens 

styrdokument. Detta åldersnormativa kan också ses som en ”normativ normalitet” (Tideman, 

2000, s. 53), ett medelvärde och ett synsätt med utgångspunkt i samhälleliga värderingar. 

I relation till det svårbeskrivna ”normala” barnet tar flera av de intervjuade istället upp vad 

som är och verkar ”avvikande” och kommer in på när ett barn inte klarar av dagen på 

förskolan och vistelsen ute eller i gruppen. Detta kan vidare förstås och förklaras i relation till 

Pallas (2011, s. 80) avhandling som också kommer fram till och poängterar att vilka barn som 

anses vara ”genomsnittliga” och ”normala” först kan förstås i relation till det som anses som 

ovanligt. Resultatet i denna studie i likhet med Pallas (Ibid, s. 80) avhandling, visar att 

föreställningar och uppfattningar blir lättare att prata om och beskriva i relation till ”det 

andra” eller en ”motpol”.  Det normala, med utgångspunkt i vad det inte är, nämligen det 

avvikande, är lättare att prata om och formulera sig kring. 

  

Syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd 

 

Under alla intervjuer ställdes frågor om vad särskilt stöd kan innebära och vilka beteenden 

som gör att barn kan anses vara i behov av särskilt stöd samt hur man avgör vilka barn som 

eventuellt behöver extra insatser av något slag. 
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Transkriberingen av alla sex intervjuerna visar på fyra typer av avvikande beteenden som 

alla intervjuade nämner; de utåtagerande och mer fysiska barnen, de barn med synliga fysiska 

handikapp, de barnen som avviker socialt, är sena i sin sociala utveckling och har svårt att 

förstå lekkoder och slutligen de barn som samtliga också beskriver som den svåraste typen av 

”avvikande beteende” att avgränsa och upptäcka som problematiskt, nämligen 

”gråzonsbarnen” som Carina kallar dem. Camilla pratar om barnen som hon menar: ”…man 

trodde hängde med. De barnen, som när man har pratat om grundfärgerna i tre månader 

ändå inte har en aning.” Alla de intervjuade uttrycker att det i de mindre påtagliga fallen av 

behov av särskilt stöd är väldigt olika när man upptäcker att det finns problem. De rådande 

normerna inom förskolan, för vad som verkar ”normalt” eller ”avvikande” enar och 

sammanför barn men de sätter också gränser för och utesluter vilka som inkluderas (Palla 

2011, s. 155). Utifrån ett kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv ses det som viktigt att 

identifiera problemgrupper, söka psykologiska och neurologiska förklaringar till problem och 

att kompensera dessa. Skälet till specialpedagogiska behov ses som beroende av och bundet 

till barnet (Nilholm, 2003, s. 21). I relation detta skriver beskriver Von Wright (2003, s. 11) 

att det relationella perspektivet istället tar sin utgångspunkt i att fenomen alltid är minst 

tvåsidiga och att människan aldrig kan ses som en isolerad och sluten varelse utan kontext 

utan alltid måste förstås i relation till aktuella sammanhang. 

På frågan vad hon anser att särskilt stöd kan innebära så tycker Marie, i likhet med det 

Palla (2011, s. 131) kommer fram till i sin studie, att det i dag handlar mycket om att ”parera”. 

Hon pratar om att verksamheten är upplagd så att pedagogerna naturligt rör sig i rummet och 

underlättar för de barn som behöver det, i stunden eller mer ofta, med de individuella 

lösningar som Palla (Ibid) tar upp. Precis som Palla skriver så blir då svårigheterna eller 

olikheterna mindre framträdande vilket i sin tur leder till ökade förutsättningar för det sociala 

genom att personalen tillhandahåller utrymme och förutsättningar för att kunna innesluta 

barnen som avviker. Vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd sammanfattar hon 

med: ”…De barn som har så pass stora behov att det inte räcker med de anpassningar som 

det ordinarie arbetslaget gör. När vi som jobbar inom förskolan inte räcker till. De barn som 

behöver ett annat stöd än det som finns att tillgå”.  Det sammantagna resultatet av den här 

delstudien visar, i form av de fyra olika typer av beteende som verkar avvikande, på det som 

även Pallas (2011, s. 16, 97) avhandling visar. Nämligen att de barn som definieras som ”i 

behov av särskilt stöd” är de barn som är asociala, utåtagerande, eller som inte förstår 

lekkoder, barnen med fysiska och synliga funktionsnedsättningar. 
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Carina tycker att hur vida ett barn är i behov av stöd eller inte är något som märks på 

barnets agerande i gruppen och har att göra med om barnet klarar av verksamheten och att 

förhålla sig till både pedagoger och de andra barnen och hon tycker inte att det finns någon 

större svårighet i att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd eller inte. Detta är något 

som även Lutz (2006, s. 139) studie tyder på, att det på arbetsledarnivå råder en generell 

uppfattning om att det finns en klar gräns för vilka barn som motiverar extra personal resurser 

precis som intervjuerna med Camilla, Marie och Carina också tyder på. Carina, Camilla och 

Lena poängterar under intervjuerna att många barn kan vara i behov av extra stöd endast 

under en viss period. Men att det sedan händer saker i miljön och/eller utveckling som gör att 

läget och barnets problematiska beteende förändras. Att det kan vara så stämmer väl överens 

med vad Sandbergs m.fl. (2010, s. 50) studie visar. Nämligen att alla barn ibland faktiskt är i 

behov av särskilt stöd. 

Under intervjuerna ställs frågor om särskilt stöd och vad detta kan innebära specifikt. 

Camilla svarar att det kan vara så oerhört mycket, att det är att individanpassa och se till vad 

just det här barnet behöver. Men att det samtidigt, i och med den här individanpassningen, är 

en balans hur man ska göra för att det inte ska bli orättvist för någon. Det får inte bli så att 

många barn inte får så mycket och så några som får väldigt mycket. Fördelningen av resurser 

verkar ske utifrån ett dilemmaperspektiv där det, precis som Camilla säger, handlar om att 

hela tiden väga den ena sidan mot den andra (Nilholm, 2003, s. 72). 

När Eva under intervjun blir frågad om vilka beteenden som kan göra att ett barn anses 

vara i behov av särskilt stöd så nämner hon de utåtagerande barnen, som hon menar, inte 

klarar av att det många gånger är så pass ”fritt” som det ändå är i förskolans verksamhet. 

Eller, som motpol till nyss nämnda, de barn som blir väldigt krävande för personalen för att 

de knappt klarar något alls själva och behöver väldigt mycket hjälp både socialt och med 

praktiska saker.  Detta stämmer överens med det Markströms (2005, s. 159) studie visar, att 

det finns en norm som barnen tillåts vara olika inom, men som om de hamnar utanför t.ex. för 

att de stör för mycket och är utåtagerande eller för tafatta och blir en belastning i och med det, 

blir avvikande. 

 

Förskollärares och förskolechefers olika uppdrag 

 

När förskolecheferna under intervjuerna ombeds att redogöra för hur processen ser ut när 

behovet av extra resurser till verksamheten finns så visar det sig att alla förskolorna 

återkommande har kontakt med någon form av stödteam för personalen. Samtliga berättar att 
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stödteamet används i förebyggande syfte och för att hjälpa och handleda personalen. Andra 

exempel på organisatoriska åtgärder och insatser som framkommer under intervjuerna är bl.a. 

att ha en extra person som finns nära, en ”deltidsresurs”. Eller att man gör en mindre grupp 

för de/det här barnen/et.  Vidare att man anpassar det dagliga arbetet, planerar annorlunda, 

delar upp sig mer och kanske jobbar annorlunda i bemötandet av de/det här barnen/et. Dessa 

olika typer av lösningar och stöd är frågor som förskolecheferna dagligen arbetar med utifrån 

ett dilemmaperspektiv där de funderar kring hur vida ett barn ska segregeras som i behov av 

särskilt stöd för att just få rätten till det särskilda stödet eller om det i verksamheten är möjligt 

att bemöta och arbeta med barnet individanpassat utan att försumma de andra barnen 

(Nilholm, 2003, s. 72). 

I samtliga intervjuer understryks vidare att barn inte ska behöva ha en diagnos för att vara i 

behov av och få rätt till särskilt stöd utan att det ska handla om vad för behov barnet har. 

Detta är något som även Lutz (2006, s. 139) avhandling visar, att det råder en enighet på 

arbetsledande nivå att diagnoser inte ska vara avgörande för vilka prioriteringar som görs. 

Samtliga intervjutranskriberingar visar att förskolecheferna anser att alla barn som behöver 

extra stöd ska få det men samtidigt visar samtliga intervjuer även att just detta inte alls är lätt. 

Intervjuerna visar på en enighet gällande samarbete mellan chefer och pedagoger. Samtliga 

respondenter tar upp och poängterar vikten av närhet till verksamheten och god 

kommunikation mellan pedagogerna och dem själva. 

Processen för att ansöka om extra resurser/pengar går till på liknande sätt på alla de 

förskolor som ingår i delstudien. När den pedagogiska anpassningen som framförallt Bea och 

Marie nämner inte räcker till så ansöker förskolechefen om ett tilläggsbelopp hos kommunen. 

Underlaget för att göra den ansökan, det underlag där det framgår vilken typ av svårigheter 

och problem som man söker extra resurser för, fylls på samtliga förskolor i av pedagogerna, 

eftersom det är de som arbetar närmast barnet och vet vilka behov som finns. Den granskning 

av nämnda blanketter som Lutz (ibid, s. 114) har gjort visar att de är utformade ur ett 

kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv och att svårigheterna i dessa blanketter knyter de 

eventuella problemen till individen och varken tar hänsyn till förskole- eller hemmiljön. 

Något som vidare kan ställas i relation till hur man då ska se på barnen, även de i behov av 

extra stöd, ur det kritiska/relationella perspektiv som läroplanen förespråkar. 

I likhet med att Lutz (ibid, s. 139) skriver hur utredning och diagnostisering av barn är 

avgörande för tilldelningen av resurser berättar också Camilla att vid förskolan vid ansökan 

om tilläggsbelopp för ett barn börjar med föräldrarnas medgivande och i regel också ett 

utlåtande från barnavårdscentralen eller habilitering samt en bedömning från resursteamet att 
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komplettera förskolans egna ansökningsunderlag. Camilla förtydligar vidare att bara för att de 

söker tilläggsbelopp för ett visst barn så är det inte alltid de får det och kan tillgodose behovet 

av ökade resurser säger hon, då det ju är begränsat med pengar på alla fronter. Bea säger att 

det är svårt att fördela de små resurser som finns. Att det hela tiden handlar om en avvägning 

mellan vilka problem behöver åtgärdas mest akut, rent organisatoriskt och ur ett 

arbetsmiljöperspektiv för pedagogerna och vilka barn har störst behov. Skolverket (2005b, s. 

11) menar att det är ett kritiskt/relationellt perspektiv som präglar dagens styrdokument i en 

skola för alla, men att det ändå ligger ett kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv som grund 

vid bedömning av "normalitet" och av vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

vilket kan ses utifrån ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2003, s. 85). Hur ska plats ges åt ett 

kritiskt/relationellt syn- och förhållningssätt inom förskolan om bedömning och 

kategorisering av barn av olika skäl fortfarande präglas av en kompensatorisk/kategorisk syn 

på särskilda behov? 

När det inte finns extra pengar att få säger samtliga respondenter att det handlar om att göra 

det man kan med det man har. Carin säger att där måste hon ibland som chef kliva fram och 

förklara hur läget är och hur de på förskolan ska tänka kring och fördela de resurser som 

finns, i form av pedagogkompetens och möjlighet till mindre barngrupper t.ex. Även Lena 

säger att hon som chef inte kan göra mer än att ansöka om tilläggsbelopp: ”…har man hittills 

gjort ett bra jobb, ja då ska man fortsätta att göra det bra jobbet.” Vidare säger hon att 

pedagogerna självklart behöver stöd och bekräftelse på att de faktiskt gör ett bra jobb och att 

t.ex. resursteamet kan vara en bra insats. Eva säger att hon tror att det alltid kommer att finnas 

ett behov hos pedagogerna att vara fler pedagoger och vidare att hon kan behöva stävja den 

känslan i personalgruppen lite och titta på kompetensen kontra antalet personal och stärka den 

istället kontra flera par händer. Enligt Lutz (2006, s. 125) så kan det vara lättare att fatta 

svårare beslut desto längre bort från verksamheten man befinner sig. Detta håller samtliga 

respondenter med om, men poängterar att det varken är så ensidigt eller enkelt. Intervjuerna 

visar på flera dilemman och motsättningar inom verksamheten när det handlar om särskilt 

stöd och extra resurser vilka förskolecheferna förhåller sig till utifrån ett dilemmaperspektiv 

(Nilholm, 2003, s. 72) med styrdokumenten å ena sidan, som säger att varje barn ska bemötas 

individuellt och verksamhetens praxis å andra sidan, där man står inför vilka barn som hamnar 

i behov av särskilt stöd, varför de hamnar i behov av extra stöd och hut detta ska motiveras. 

Handlar det om organisatoriska anpassningar för en förbättrad arbetsmiljö, om ett barns 

särskilda behov eller om alla barns välbefinnande i förskolan? 
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Utifrån det respondenterna säger om hur särskilt stöd kan se ut och vilken form det kan ta i 

verksamheten kan paralleller dras till Persson (1998, s. 10) som menar att det kan finnas olika 

skäl till särskilt stöd och extra resurser. Utifrån Perssons (ibid) material menar så många som 

var femte respondent att lärarnas undervisningsproblem och i förlängningen arbetsmiljö som 

motiv för särskilt stöd och att den typen av åtgärd fortfarande betraktas som 

specialpedagogisk trots att den inte är riktad mot enskilda barn utan istället handlar om att 

underlätta situation för pedagogerna. Resultatet i den här delstudien tar upp flera exempel på 

organisatoriska åtgärder som kan ses som åtgärder för att förbättra och underlätta 

arbetssituationen för pedagogerna och att det, som Marie beskriver, hela tiden är en avvägning 

mellan att åtgärda problem rent organisatoriskt och ur ett arbetsmiljöperspektiv för 

pedagogerna och vilka barn har störst behov. En förbättrad arbetssituation för pedagogerna 

kan även tänkas komma barnen tillgodo, som är beroende av att pedagogerna orkar och ges 

rätt förutsättningar att göra ett gott arbete med att tillgodose varje barns behov. 

 

Diskussion: 
	  

I detta avsnitt kommer resultatet från undersökningens delstudier jämföras och diskuteras i 

relation till frågeställningarna.     

 

Hur resonerar förskollärarna/förskolecheferna kring normalitet och avvikande samt 

begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”? 

 

Resultaten från båda delstudierna visar att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” är ett brett 

begrepp som lämnar öppet för många olika tolkningar. Den här undersökningen visar att 

samtliga respondenter ser begreppet som omfattande samt att det kan ha många olika 

innebörder. Det är intressant att lyfta fram hur respondenterna i studien försöker undvika att 

beskriva det ”normala” barnet. Både förskollärare och förskolechefer hävdar att det inte finns 

någon mall för det ”normala” barnet, att det normala är att alla barn är olika. Trots att samtliga 

försöker undvika beskrivningar av ett ”normalt” barn framkommer det ändå när de resonerar 

kring det som avviker en bild och beskrivning av just det normala barnet. Detta kan ses i 

relation till Pallas (2011, s. 80) avhandling vilken visar att det är lättare att prata om och 

resonera kring det ”normala” med utgångspunkt i vad det inte är, nämligen avvikande. Att 

både förskollärarna och förskolecheferna har en så samstämmig syn på ”normalt” och 

”avvikande” kan ha att göra med, dels att alla förskolechefer tidigare har arbetat som 
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förskollärare och utgår från de erfarenheterna, eller att utgångspunkten för samtliga tar sig i en 

syn på barn som stämmer väl överens med den som genomsyrar styrdokumenten (Skolverket, 

2005b, s. 11). Denna syn utgår ifrån det kritiska/relationella perspektivet som Nilholm (2003, 

s. 37) beskriver där det är omgivningen som ska förändras utifrån barnens olika behov och 

förutsättningar. Resultatet i delstudie 1 visar tydligt att organisatoriska anpassningar alltid 

föregår definitionen av ett barn som ”i behov av särskilt stöd”. Detta framkommer inte lika 

tydligt i resultatet från delstudie 2 då förskolecheferna tar upp de organisatoriska 

anpassningarna först då behovet av särskilt stöd redan finns, vilket kan tolkas som att 

förskollärarna i verksamheten testar allt innan de går vidare till cheferna vilka i sin tur, när de 

kopplas in, redan har ett barn i behov särskilt stöd och ett problem att försöka lösa. 

Den här undersökningen tyder på att både förskollärare och förskolechefer anser att ett 

barn kan ses som både normalt och avvikande beroende på det som förväntas av denne. De 

förväntningar som finns på barnet skapas utifrån en normativ normalitet där värderingar som 

råder i samhället ligger till grund (Tidemans 2000, s. 53). Samtliga respondenter i båda 

delstudierna beskriver social kompetens som den viktigaste färdigheten som barnen förväntas 

att ha och utveckla. Detta kan ses i relation till den sociala och drivna människa som är 

eftersträvansvärd i dagens samhälle och arbetsliv. Vidare betonar förskollärarna som sin 

uppgift att hjälpa barnen att uppnå dessa förväntningar. Förskolecheferna lyfter fram som sin 

uppgift att ge förskollärarna förutsättningar för detta. I beskrivningarna av förväntningar på 

barnen utgår förskollärarna och förskolecheferna återigen från ett kritiskt/relationellt 

perspektiv (Nilholm, 2003, s. 37) och belyser vikten av att se till omgivningen och det 

pedagogiska arbetssättet i första hand och menar, precis som Nordin-Hultman, (2004) att 

barnen inte är, de blir. 

Assarson (2009, s. 20-26) beskriver hur synen på barn i behov av särskilt stöd har 

förändrats över tid har tagits upp och visar på att det idag råder en vidare acceptans mot att 

vara annorlunda och att normen för det ”normala” har breddats. Nordin-Hultman (2004) 

påpekar att barnet bör ses i relation till omgivningen och i och med detta menar hon att det 

behövs ett perspektivskifte från det kompensatoriskt/kategoriskt till ett kritiskt/relationellt. 

Denna undersökning tyder på att ett sådant skifte har ägt rum. Däremot finns, utifrån resultatet 

i denna studie, det kompensatoriska/kategoriska perspektivet kvar i vissa sammanhang. Vilket 

är förståeligt då begränsningen till endast ett perspektiv kan leda till att problemet ses för 

ensidigt samt att möjliga orsaker och lösningar kan missas och att barnet då inte får det stöd 

den behöver. Om man exempelvis endast utgår från ett kritiskt/relationellt perspektiv kan 

detta leda till att man missar neurologiska eller psykiska avvikelser vilket i sin tur kan leda till 
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att barnet inte får rätt hjälp. Avslutningsvis visar resultaten i studien att begreppet ”barn i 

behov av särskilt stöd” kan ha olika innebörder för en och samma person.   

 

Vilka uppfattningar har förskollärarna/förskolecheferna gällande sina uppdrag kring barn 

i behov av särskilt stöd? 

 

Som det har visats ovan är begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” mycket brett och kan ha 

olika innebörd i olika sammanhang och för olika personer. Samtliga respondenter i studien 

påpekar i likhet med Sandberg m.fl. (2010, s. 50) att alla barn ibland faktisk är i behov av 

särskilt stöd. Oavsett om ett barn behöver stöd en kortare period eller under hela förskoletiden 

har personalen inom förskolan ansvar för att hjälpa barnet i svåra situationer. I denna studie 

visar resultatet att förskollärarna och förskolecheferna har klara uppfattningar gällande sina 

respektive uppdrag. Både förskollärarna och förskolecheferna betonar och lyfter fram vikten 

av ett nära och bra samarbete mellan pedagoger och ledning. Studiens resultat visar dock att 

cheferna inte alltid har en så bra inblick i verksamheten som de kanske tror utifrån delstudie 1 

där hälften av pedagogerna uttrycker att cheferna ibland kanske tror sig ha bättre inblick och 

förståelse än de har. Både förskolecheferna och hälften av förskollärarna upplever att ett gott 

samarbete mellan nivåerna finns. Det är intressant att lyfta fram att samtliga förskolechefer 

ansåg sig ha ett nära samarbete och en bra inblick i verksamheten samtidigt som inte alla 

förskollärare upplevde det så. I och med detta kan det förekomma konflikter mellan 

förskollärarna och förskolecheferna. Förskollärarna beskriver som sin uppgift att 

uppmärksamma problem som finns och sedan upplysa chefen om dessa. I de fall där 

förskolecheferna inte kan tillgodose behovet av extra resurser menar några att de inte kan göra 

så mycket mer och att det inte alltid finns tid att övertyga cheferna om behovet. 

Förskolecheferna i sin tur tar upp att det förmodligen alltid enligt förskollärarna kommer 

finnas behov av extra resurser och att de i det läget måste kliva in och stävja pedagogernas 

frustration och belysa och fördela den kometens och de resurser som redan finns. 

Förskollärarnas frustration verkar utifrån resultatet i delstudie 2 handla om precis det som 

Lutz (2006, s. 111) studie visar nämligen att förskollärarna saknar tid mer än kompetents.  

Detta är även något som förskollärarna uttrycker. 

Avslutningsvis är det relevant att diskutera Lutz (2006, s. 125) resultat i relation till 

resultatet i den här studien. Lutz (ibid) tar upp att avgöra om ett barn ska få särskilt stöd eller 

inte kan vara lättare att besluta om desto längre bort från verksamheten man befinner sig. 

Detta är intressant att lyfta fram för att förskolecheferna å ena sida håller med Lutz (ibid) 
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samtidigt som de poängterar att det inte är så enkelt. Förskollärarna å andra sidan menar att 

förskolechefen som kanske inte har en korrekt och fullständig uppfattning om problemet 

istället får svårare att fatta rätta beslut. 

Vi vill avslutningsvis poängtera att denna undersökning är gjord i för liten omfattning och 

baserad på för få intervjuer för att kunna generalisera resultaten och få fram resultat som kan 

vara trovärdiga inom forskning. 

 

Konklusion 
 

Vi har med denna studie velat belysa begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” ’s komplexitet. 

Vi har fokuserat på förskollärares och förskolechefers uppfattningar kring detta. Även 

begrepp som ”avvikande” och ”normalitet” har behandlats. Resultatet har visat att 

respondenterna ser begreppet som omfattande samt att det kan ha många olika innebörder. De 

försöker undvika att beskriva det ”normala” barnet. Dock har beskrivningarna av ett 

”normalt” barn framkommit då respondenterna resonerar kring det som ”avviker”. 

Förväntningarna på barnen ökar med åldern därför skulle det vara intressant att forska vidare 

på hur ovan nämnda begrepp uppfattas i skolan, om ett ”normalt” barn i förskolan blir ett 

”avvikande” barn i skolan. Vi ville även jämföra förskollärare och förskolechefer 

uppfattningar om sina uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd. Resultatet har visat att 

förskolecheferna ansåg sig ha ett nära samarbete och en bra inblick i verksamheten samtidigt 

som inte alla förskollärare upplevde det på det viset. Detta kan problematiseras vidare utifrån 

att de arbetar mot samma mål och läroplan samtidigt som de har olika uppdrag att se till och 

verkställa vilket skulle vara intressant att undersöka vidare. 

 

Referenslista: 
 

Alerby, Eva, Carlsson, Marie, Furberg, Kerstin, Möllås, Gunvie & Simmeborn Fleischer, 

Anne (2006). Skola för alla, vad innebär det? En belysning av några specialpedagogiska 

perspektiv. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation. 

 

Assarson, Inger (2009). Utmaningar i en skola för alla: några filosofiska trådar. Stockholm: 

Liber. 

 



39	  
	  

Attwood, Tony, Kutscher, Martin L, Wolff, Robert R (2010) Barn med överlappande 

diagnoser: ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolärsjukdom med flera. 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

Björck-Åkesson, Eva. (2009). Specialpedagogik i förskolan. I Anette Sandberg (red.), Med 

sikte på förskolan - barn i behov av särskilt stöd, (s. 17 – 35). Lund: Studentlitteratur. 

 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2003). Problembarnets århundrade: normalitet, expertis 

och visionen om framsteg. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, Lars H. (2003). Kvalitet inom elevhälsan - vad är det och hur kan den mätas? Att 

arbeta med särskilt stöd - några perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

 

Kadesjö, Björn (2008). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber. 

 

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lillvist, Anne (2010). The applicability of a functional approach to social competence in 

preschool children in need of special support. Örebro: Örebro universitet. 

 

Lutz, Kristian (2006). Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie 

angående utvecklingsbedömningar av yngre barn. Malmö: Malmö Högskola. 

 

Lpfö98 (2010). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket. 

 

Markström, Ann-Marie (2005). Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie. 

Linköping: Linköping Universitet. 

 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Stockholm: Liber. 

 

Palla, Linda (2011). Med blicken på barnet: om olikheter inom förskolan som diskursiv 

praktik. Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen.  

 



40	  
	  

Persson, Bengt (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken: motiveringar, 

genomförande och konsekvenser: delrapport från projektet Specialundervisning och dess 

konsekvenser. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Persson, Bengt (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

 

Rønhovde, Lisbeth Iglum (2006). Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med 

ADHD och Tourettes syndrom. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandberg, Anette, Lillvist, Anne, Eriksson, Lilly, Björck-Åkesson, Eva & Granlund, Mats 

(2010). "Special Support" in preschools in Sweden: preschool staff's definition of the 

construct. International journal of disability, development and education. 57:1, s. 43-57 

 

Elektroniska källor: 

 

Ahlberg, Ann (2007). Specialpedagogik av igår, idag och i morgon. Pedagogisk Forskning i 

Sverige 2007. http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/ahlberg.pdf  (2013-04-07). 

 

Claus Nilholm (2012). Inkluderande skola för rätten till en meningsfull skolgång. 

http://www.skolverket.se/omskolverket/publicerat/nyhetsbrev/2.5111/2.6040/2.6039/inklud

erande-skola-for-ratten-till-en-meningsfull-skolgang-1.173803 (2013-04-12). 

 

SFS, 2010:800 (2010). Skollag. Utbildningsdepartementet.  

 

Skolverket (2005b). Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med 

funktionshinder. Från folkskola till nutid. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1530 

(2013-04-09). 

 

Skolverket (2005a). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1397 (2013-04-09). 

 

Wright, Moira von (2002). Det relationella perspektivets utmaning. Att arbeta med särskilt 

stöd: några perspektiv. S. 9-20. Stockholm: Skolverket. 



41	  
	  

http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.120684.1358937267!/menu/standard/file/Att_arbet

a_med_saerskilt_stoed-_Naagra_perspektiv.pdf (2013-04-09). 

 

Bilaga 1 
 

Intervjuunderlag 
 

Bakgrund och uppvärmningsfrågor 

 

Hur länge har du jobbat som förskollärare/chef? 

Hur länge har du jobbat på aktuell förskola? 

Vad har du för erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd? 

 

Normalitet och avvikande 

 

Beskriv ett ”normala” förskole barn? 

Vad finns det för förväntningar/krav på barnet i förskolan?  

 Kan du beskriva vart gränsen mellan normal och avvikande går? Varför? 

 

Barn i behov av särskilt stöd som begrepp 

 

Vad innebär ”behov av särskilt stöd” för dig?  

Vilket beteende gör att ett barn anses var i behov av särskilt stöd? 

Finns det några svårigheter att avgöra om ett barn behöver extra stöd? I så fall vilka? 

 

Förskollärarnas och chefernas uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd 

 

Kan du berätta vad man gör om behovet finns? Hur går man tillväga?  

Hur förhåller ni er till styrdokument om det inte finns tillgång till extra resurser?    

Vad anser du begrepp barn i behov av särskilt stöd har för funktion i verksamheten?  

Kan det finnas vissa fördelar/nackdelar med att inte arbeta så nära den dagliga verksamheten? 
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