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Sammanfattning 

Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för hur förskollärare uppfattar begreppet barn i 

behov av särskilt stöd, vilka kategoriseringar som kan förekomma, hur förskolelärare beskriver sitt 

förhållningssätt samt vilka faktorer som kan påverka arbetet i verksamheten. Den metod vi har 

valt att använda oss av är kvalitativ intervju. Vi har spelat in intervjuerna och gjort en ordagrann 

transkribering. Vi har därefter analyserat vårt material med hjälp av frågeställningarna och det 

relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet inom specialpedagogik. 

Resultatet visar att det relationella perspektivet på barn i behov av särskilt stöd dominerar. Vi 

kan även se att respondenterna har svårt att definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd. Ett 

alternativt begrepp förekommer hos flera av respondenterna: Barn med särskilda rättigheter. 

Resultatet visar också att kategoriseringar förekommer trots att många respondenter har en vilja 

att undvika dessa. Vi har även sett att många faktorer kan påverka arbetet i förskolan som till 

exempel miljö, tid och personal och att de flesta respondenter lägger stor vikt vid dessa. Vi kan 

också se att det inte förekommer några reflektioner kring specifika specialpedagogiska perspektiv 

och teorier på respondenternas arbetsplatser.  

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, förskola, förskollärare, intervju, specialpedagogik, 

uppfattningar 
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Inledning 

Vi har inriktat oss på specialpedagogik i vår utbildning. Det har lett till att vi börjat intressera oss 

för förskollärares förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. Hur påverkar förskollärarnas 

förhållningsätt verksamheten? Vilka konsekvenser har det för barnen? Vi ville undersöka vilka 

uppfattningar verksamma förskollärare har idag. Tidigare forskning visar att begreppet barn i behov 

av särskilt stöd är svårdefinierat samt att det påverkar hur vi tänker kring de barn som är i behov av 

särskilt stöd. Därför har vi inriktat oss på begreppet och hur det kan påverka förskollärares syn på 

barn i behov av stöd. Begreppet har bytts ut och formulerats om ett antal gånger. Detta beror på 

att den specialpedagogiska forskningen inneburit att problemfokus och synsätt har förändrats. 

Det påverkar i sin tur förhållningssättet bland förskollärarna då styrdokumenten skrivs om för att 

följa den forskning och barnsyn som är gällande idag. Vidare påverkar det barnen i verksamheten. 

Med detta som bakgrund vill vi få en fördjupad förståelse för hur förskollärare uppfattar 

begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka kategoriseringar som kan förekomma, hur förskolelärare 

beskriver sitt förhållningssätt samt vilka faktorer som kan påverka arbetet i verksamheten. 

Studien består av två delstudier. Delstudie 1 är genomförd av Caroline Wahlund och delstudie 

2 är genomförd av Elin Gustafsson. I båda delstudierna har verksamma förskollärare intervjuats 

men vi har däremot fokuserat på olika frågeställningar i våra resultat och analyser.  

Vi vill tacka vår handledare Martin Karlberg som har stöttat och uppmuntrat oss. Vi vill även 

tacka alla inspirerande lärare som vi har haft under vår utbildning. Till sist vill vi tacka våra 

familjer och vänner som tålmodigt funnits där för oss. 



6 

 

Bakgrund 

En artikel ur Lärarnas nyheter (Nöjd & Villanueva-Gran, 2010) tar upp att Skolverkets två 

senaste utvärderingar visat att barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat. Den 

grupp som har ökat mest är barn som har svårigheter med att samarbeta och kommunicera med 

andra barn i förskolan. Svårigheterna är oftast tillfälliga. Om det rör sig om barn som har 

permanenta eller tillfälliga svårigheter har de rätt till särskilt stöd i förskolan. Utifrån flera 

undersökningar har de kommit fram till att det är svårare att få hjälp om barnet inte är under 

utredning eller inte har fått en diagnos. Därför hamnar barn som har diffusa svårigheter lätt i en 

gråzon. 

Nilholm (2005, s. 136) beskriver forskningen inom det specialpedagogiska området. 

Forskningen har enligt honom till största del fokuserats på specialpedagogik som praktik. Han 

menar att en naturlig fortsättning bör vara mer forskning om hur samtalet om specialpedagogik 

ser ut och vart det finns. Det grundar han i att specialpedagogik inte har samma auktoritet som 

tidigare och att området är under förändring. Ett exempel på denna förändring är det uppdrag 

om fortbildning (Regeringsbeslut U2011/6674/S) som Skolverket fick 2011 som genomförs nu i 

skrivande stund (2012-2014). Uppdraget innebär att Skolverket i överenskommelse med olika 

lärosäten ger förskollärare och förskolechefer möjlighet att fortbilda sig för att kunna utveckla 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt för att få mer kunskap om hur förskolans 

verksamhet kan följas upp och utvärderas.  Orsaken till att detta blev viktigt, var den nya 

Skollagen (SFS 2010:800). Detta innebar att förskolan blev en ”egen skolform med gemensamma 

grundläggande mål med skolan” (Regeringsbeslut U2011/6674/S, s.2). Denna innebar också att 

det pedagogiska uppdraget förstärktes och förskolechefers och förskollärares uppdrag 

förtydligades. 

Sannolikt kommer kompetensen om barn i behov av särskilt stöd öka i våra förskolor 

framöver och det kommer finnas större möjligheter att uppfylla målen som finns i de nya 

styrdokumenten och behovet av expertstöd kan komma att minska. Palla (2009, s.3) tar upp detta 

och menar att det specialpedagogiska området kan diskuteras och problematiseras. Hon tar upp 

frågor om vad som är pedagogik och vad som är specialpedagogik och hon undrar om det kan 

vara så att de är så intimt förknippade att det inte går att skilja dem åt eller om specialpedagogik 

behövs över huvud taget. Hon tar även upp att specialpedagogiken idag handlar om att vara det 

extra som behövs när den vanliga pedagogiken inte räcker till. 
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Styrdokumenten om barn i behov av särskilt stöd  

I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan poängterar Skolverket (2005, s. 32) att 

kommunen har skyldighet att erbjuda alla barn, oavsett behov, en plats i förskolan. I Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98, Reviderad 2010, s. 5) poängteras att förskolans verksamhet ska anpassas 

efter alla barn. Barn som har tillfälliga eller varaktiga behov av mer stöd och stimulans ska få 

detta. Stödet som barnen får ska, så långt som möjligt, vara anpassat efter varje enskild individs 

egna behov och förutsättningar. 

Skolverket (2005, s. 33) menar att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar till någon 

bestämd eller avgränsad grupp med barn, utan att alla barn någon gång under sin uppväxt och i 

sin utveckling är i behov av särskilt stöd under vissa perioder. Däremot är några barn är i behov 

av särskilt stöd under hela förskoletiden. Miljön kan vara en påverkande faktor som avgör om ett 

barn är i behov av särskilt stöd eller inte. Det betyder att ett barn kan vara behov av särskilt stöd i 

en miljö men inte i en annan. ”Att barnet har en diagnos ska inte behöva vara en förutsättning 

vid tilldelning av extra resurser till förskolan” (Skolverket, 2005, s. 33). 

I kapitel 8 i Skollagen (SFS 2010:800) finns det lagar som styr hur en förskoleverksamhet ska 

bedrivas, vilka skyldigheter de som jobbar inom förskolan har och vilka rättigheter barn och 

föräldrar har. Där står det att alla barn ska få det stöd de behöver för att utvecklas på bästa sätt. 

Det finns inget som talar för att en diagnos behövs för att få särskilt stöd. Detta är lagar som 

måste följas och alla skolledare har skyldighet att vara pålästa och insatta. Detta gäller även 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, Reviderad 2010). 

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, 9 §).  

Kompetens, kvalité och förhållningssätt i förskolan 

Den pedagogiska kvaliteten syftar på pedagogernas kompetens och förhållningssätt, att på både 

kort och lång sikt planera verksamheten efter målsättningar och efter barnens egna intressen, 

behov och viljor. Den pedagogiska kvaliteten ska också visas i mötet mellan pedagoger och barn 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 115). 

Hur barn blir bemötta av pedagogerna på förskolan kan vara avgörande för barnets lärande 

och utveckling. Barnens förmåga att anpassa sig till omgivningen hör till den sociala 
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kompetensen. En del i detta är att lära barnen hur de ska uppföra sig och agera på ett ansvarsfullt 

sätt. Den pedagogiska kvaliteten innefattar också professionaliteten hos pedagogerna avseende att 

skapa en trygg och lärorik miljö som erbjuder möjligheter till lärande och utveckling genom att 

barnen får delta i lekar och aktiviteter som är roliga, lärorika och utmanande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 116f). 

Juul och Jensen (2003, s.118ff) påtalar vikten av relationskompetens hos personal på förskolan 

i kontakten med barn, kollegor och föräldrar. De anser att små barn är kompetenta och att de 

första åren är viktigare än man tidigare trott. Det medför att det är viktigt att förskollärarna har 

kompetenser för att kunna möta de små barnen och stötta dem i deras utveckling. 

Barn vistas mycket tid i förskolan och de som inte får chans till en god utveckling i hemmet 

kan få en andra chans i förskolan. Därför menar Piltz-Maliks och Sjögren Olsson (1998, s. 312ff) 

precis som nämnts ovan att den sociala kompetensen är viktig. Den efterfrågas alltmer i samhället 

och därför måste förskollärare och barnskötare vara goda förebilder och ge det stöd som krävs 

för att alla barn ska få chansen att utvecklas både individuellt och i grupp. 

Lundberg och Sterner (2009, s. 44) menar att all personal måste få barnen att uppleva känslan 

av kompetens. Aktiviteter och uppgifter måste kännas intressanta. Finns det ett uppgivet och 

passivt förhållningssätt till lärandet kommer det aldrig att ske någon inlärning hos barnet. Barn 

som har känslor av uppgivenhet och passivitet behöver möta goda vuxna som visar att de bryr 

sig. Barn behöver uppleva känslan av att vara en unik och betydelsefull medmänniska i 

verksamheten, oavsett om det är ett barn som är i behov av särskilt stöd eller inte. Det handlar 

om att alla barn ska känna tillit till sin egen förmåga, ha en god bild av sig själv som en lärande 

individ, en individ som duger oavsett om de har svårigheter eller inte. 

Ahlberg (2009, s. 17) menar att förhållningssätt och utformning av verksamheten påverkas av 

olika teorier och perspektiv. Det måste därför finnas en medvetenhet om detta bland de som 

jobbar med barn i förskolan. Kontinuerliga diskussioner behövs för att synliggöra hur personalen 

som arbetar i förskolan påverkar barnens förutsättningar för lärande och utveckling. Detta kan 

också synliggöra och utmana det som vi ser som självklart. 

Vårt intresse inom området har lett till att vi vill undersöka hur förskollärare uppfattar 

begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka kategoriseringar som kan förekomma, hur förskollärare 

beskriver sitt förhållningsätt till barn i behov av särskilt stöd samt vilka faktorer som kan påverka 

arbetet i verksamheten. 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och centrala 

begrepp. 

Forskningsöversikt 

Barn i behov av särskilt stöd är ett svårdefinierat begrepp och kan tolkas på många sätt. Det finns 

heller ingen bestämd definition att utgå ifrån (Sandberg & Norling, 2009, s. 38). Vi kan se att det 

finns en konsensus i forskningen om att begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat och 

det behöver belysas ur många olika vinklar för att det ska innefatta alla barn som är i behov av 

något sorts stöd. Nedan kommer vi att ge en överblick av hur begreppet har tillkommit samt 

beskriva olika tolkningsmöjligheter och dessa tolkningars betydelse för barn i 

förskoleverksamhet. 

Begrepp under ständig förändring 

Sandberg och Norling (2009, s. 38f) beskriver hur begreppet har vuxit fram i olika styrdokument. 

Under 1980-talet beskrevs barn som behöver särskilt stöd. Då sågs dessa barn som en heterogen 

grupp med stor variation både när det gällde behov av stöd och stödets varaktighet. Under 1990-

talet kom ett nytt förslag som skulle förtydliga vad och vilka som innefattades av begreppet: barn 

med svårigheter i barnomsorgen.  Detta medförde att miljön i förskolan fick betydelse och 

svårigheterna behövde inte ligga hos barnet.  

Under 2000-talet har vikten av miljön och den pedagogiska verksamheten förtydligats i 

styrdokumenten för förskolan och förskolan har fått i uppdrag att utvärdera verksamheten istället 

för de enskilda barnen. Det aktuella begreppet blev då: Barn i behov av särskilt stöd. Förändringen 

från med till i medförde också en förändring i sättet att se på behov. Barnen hade i och med detta 

samma behov men de behövde olika mycket stöd för att få dessa behov tillgodosedda (Sandberg 

& Norling, 2009, s. 39). 

Palla (2009, s.16) problematiserar detta ytterligare. Hon menar att det kanske behövs andra 

termer. Att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte är tillräckligt tydligt då barnen som är i behov 

av särskilt stöd inte är en homogen grupp. Även här påtalas att behoven både kan vara varaktiga 

och tillfälliga och att det är viktigt av att koppla stödet till olika nivåer av verksamheten. Det 

gäller såväl individnivå som grupp- och organisationsnivå. 
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Runswick-Cole och Hodge (2009) är också kritiska och de vill utmana den specialpedagogiska 

diskursen. De föreslår att man kan använda begreppet särskilda rättigheter som har sitt ursprung i 

Reggio Emilia-pedagogik. De tror inte att det kan ha en direkt påverkan på hur förskollärare 

jobbar i verksamheten eller på styrdokumenten. Däremot kan det påverka den specialpedagogiska 

diskursen och därigenom bidra till att det skapas bättre förutsättningar i verksamheten för alla 

barn oavsett om de är i behov av särskilda rättigheter eller inte. De menar att fokus då kan flyttas 

från svårigheter till möjligheter. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd och kategorisering 

En studie tar upp hur personal på förskolor i Sverige definierar begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Begreppet barn i behov av särskilt stöd har funnits med i den svenska politiken i flera år och 

studien visar att det finns en tydlig brist på kunskap om hur detta begrepp kan definieras och 

vilka barn som egentligen är i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien visar också att 

personalen på förskolan inte använder sig av några tydliga kriterier för att avgöra om ett barn är i 

behov av särskilt stöd eller inte. Det är personalen på förskolan samt föräldrarna till barnet som 

rapporterar in att barnet har svårigheter i förskolans verksamhet (Sandberg, Lillvista, Eriksson, 

Björck-Åkesson & Granlund, 2010, s. 43f). 

Sandberg m.fl. (2010, s. 49f) fann att förepersonalens definitioner av konstruktionen barn i 

behov av särskilt stöd kunde delas upp i två perspektiv. Det ena är barnperspektivet som baseras på 

barnets egenskaper och behov och det andra är organisationsperspektivet som baseras på krav på 

organisationen. 

Barnperspektivet kan i sin tur delas in i tre kategorier av definitioner. Den första är att alla 

barn någon gång är i behov av särskilt stöd, fokus läggs inte på en förutbestämd grupp av barn. 

Behovet av särskilt stöd kan vara övergående eller permanent. Den andra kategorin var barn med 

formellt identifierade behov, det vill säga barn som har diagnos eller enligt socialtjänsten har 

behov av särskilt stöd. En tredje kategori är de barn som inte har några formellt identifierade 

behov men som ändå är i behov av extra stöd för att hantera vardagen på förskolan. Det finns 

flera olika typer av svårigheter, så som sociala, emotionella, intellektuella, medicinska, 

psykologiska eller fysiska svårigheter (Sandberg m.fl., 2010, s. 50). 

Även organisationsperspektivet kan delas in i tre kategorier av definitioner av faktorer: 

Personal, tid och resurser. Det första innefattar definitioner där förskolepersonalen betonar 

behovet av extra personal för att stötta barn med svårigheter. Den ordinarie personalen räcker 

inte till. Den andra kategorin innefattar personalens tankar om hur mycket tid det tar att stötta 



11 

 

barn i behov av särskilt stöd. Den tredje och sista kategorin behandlar uttalanden om behovet av 

extra resurser och professionell hjälp (Sandberg m.fl., 2010, s. 51). 

Synsättet på barn i behov av särskilt stöd anses vara kontextspecifikt. Det finns också hävdat 

att personalen på förskolan definierar ett barn som är i behov av särskilt stöd efter vilka problem 

de själva har med att interagera med barnet. Barn som inte uppfyller personalens förväntningar 

kräver mer av personalen, och till följd av det så anses dessa barn vara i behov av särskilt stöd 

(Sandberg m.fl., 2010, s.45f). 

I en annan studie, genomförd av Nilholm, Almqvist, Göransson och Lindqvist (2012), 

undersöker de om det är möjligt att undvika kategoriseringar av barn i behov av särskilt stöd. I 

Sverige använder vi oss av begreppet barn i behov av särskilt stöd för att undvika att lägga 

svårigheterna hos individen. Det innebär barnen antingen permanent eller tillfälligt tillhör den 

kategorin barn som benämns som barn i behov av särskilt stöd. Det finns samtidigt en vilja att 

undvika kategoriseringar av barn. Nilholm m.fl. (2012) diskuterar för- och nackdelar med detta. 

De menar att det kan finnas en positiv sida där olikheter uppmuntras och ingen behöver då 

känna sig annorlunda och utanför. Samtidigt kan det innebära en risk för att vissa barn inte får 

det stöd de behöver då deras svårigheter inte uppmärksammas tillräckligt. De kunde också se att 

det var mindre vanligt att kategorisera barn i behov av särskilt stöd i förskolan än i andra nivåer 

av utbildningssystemet.  

Skyldighet och ansvar 

Det är förskolans personal, förskollärare och barnskötare, som har skyldighet att ge barnet det 

stöd som krävs inom ramen för de allmänna aktiviteterna. Det finns särskilda resurser att få 

genom samråd med kommunernas resursteam med psykolog, specialpedagog och logoped. I de 

flesta av de svenska kommunerna har kriterierna för att vara ett barn i behov av särskilt stöd 

definierats av professionella utanför förskolans verksamhet. Förskolans läroplan anger mål för 

förskolan, men de metoder och strategier som används för att uppnå dessa mål är upp till varje 

förskola och tillvägagångssättet varierar. Förskolan har ett särskilt ansvar för de barn som är i 

behov av särskilt stöd och måste anpassa verksamheten på förskolan till alla barn som befinner 

sig där (Sandberg m.fl., 2010, s. 44ff). 

Lindqvist (2013, s. 125) har gjort en studie av olika kategorier av lärares uppfattningar om barn 

i behov av särskilt stöd som visar att förskollärare inte anser att speciallärare/specialpedagoger 

bör ha mer inflytande än förskollärarna, när det gäller det pedagogiska innehållet för barn i behov 

av särskilt stöd. De var den enda kategorin lärare som ansåg detta. I alla andra tillfrågade 

kategorier av lärare var det vanligare att de ansåg att speciallärare/specialpedagoger bör ha mer 
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inflytande. Speciallärare/specialpedagoger ansåg i högre grad att det var lärarens insats och 

lärandemiljön som avgjorde vilka barn som var i behov av särskilt stöd. I övrigt var det vanligt att 

lärarna kopplade svårigheterna till individen och att en diagnos var nödvändig.  

Teoretiska utgångspunkter  

Nilholm (2005, s. 124f) har studerat olika specialpedagogiska perspektiv för att urskilja kategorier 

samt för att söka nya mönster och perspektiv. Bakgrunden till detta är att specialpedagogiken 

huvudsakligen har haft sitt ursprung i kunskaper om psykologi och medicin. Därför har det 

tidigare inte funnits något större samhällsvetenskapligt intresse. Nu har intresset börjat öka inom 

det samhällsvetenskapliga området och det innebär att perspektiven har blivit fler.  

De olika perspektiven påverkar hur specialpedagogiken kan förstås och utövas i verksamheten. 

Därför menar Nilholm (2005, s.125) att de olika perspektiven måste diskuteras för att 

medvetandegöra vilken påverkan de har. De olika perspektiven avgör också vilket fokus 

forskningen får. En annan del som bör beaktas är att mer forskning och diskussion kring 

perspektiven är viktig för att det inte ska bli ett splittrat forskningsområde med bristfällig 

kommunikation mellan företrädare för de olika inriktningarna. Nilholm (2005, s. 136) tar även 

upp att Emanuelsson m.fl. (2001) har sett att det har skett en glidning inom perspektiven till olika 

”hybridformer”. 

De flesta som skriver om de olika perspektiven brukar urskilja två grundläggande perspektiv 

inom specialpedagogiken; ett traditionellt och ett alternativt (Nilholm 2005, s.125). 

Vi har valt att utgå ifrån perspektiven som Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) tar upp: 

Det kategoriska (traditionella) och det relationella (alternativa) perspektivet. Vi har valt dessa 

benämningar då de är vanligt förekommande i specialpedagogiska sammanhang. Både 

Emanuelsson m.fl. (2001) och Persson (1998) benämner perspektiven på detta sätt och dessa 

formuleringar förekommer ofta inom specialpedagogisk forskning. Nilholm (2005, s.129, 136) 

nämner även dessa i sin studie av olika specialpedagogiska perspektiv. De kommer att användas 

för att belysa vilka synsätt som framträder i analysen av data från intervjuerna. Synsätten påverkar 

i sin tur förskollärarnas förhållningssätt.  

Däremot kan perspektiven inte användas som något annat än ett verktyg som kan vara till 

hjälp för att förstå verkligheten. De två perspektiven vi valt bör ses ”som ’idealtyper’ d.v.s. 

mentala konstruktioner avsedda att påvisa skillnader mellan de fenomen som beskrivs 

’idealtypiskt’ och verkligheten (eller andra idealtypiska fenomen)” (Persson, 1998, s. 31f). På så vis 

kan vi använda dem för att förstå vilka konsekvenser respondenternas uppfattningar kan ha och 

vad de kan innebära.  
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Vi har även valt att använda oss av Perssons (1998, s. 31) lättöversiktliga figur över 

”konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval” (Se figur 

1).  

Kategoriskt perspektiv 

Inom det kategoriska perspektivet ses individer som bärare av svårigheter. Individer har med 

hjälp av olika diagnoser benämnts som avvikande från vad som betraktas som normalt i samhället 

enligt den medicinsk-psykologiska modellen. Individer som kategoriseras i enlighet med 

kategoriska perspektivet kan bland annat ha svårigheter med svåra hemförhållanden eller ha en 

låg begåvning inom något område (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 23). Det tyder alltså på att 

individen redan har med sig problemet och det går alltså inte att relatera till brister i lärandemiljön 

(Emanuelsson m.fl., 2001, s. 96). 

Historiskt sett har det kategoriska synsättet dominerat, under efterkrigstiden så har det 

relationella synsättet konkurrerat sig in och verkligheten visar idag att båda synsätten finns 

företrädda (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 119). 

Om den specialpedagogiska verksamheten ses utifrån ett kategoriskt perspektiv sker en 

kategorisering och verksamheten får en begränsad pedagogisk användbarhet. Kategoriseringen 

fungerar när det gäller att förstå t.ex. funktionshinder, blinda och döva. När det gäller den 

långsiktiga utvecklingen ger det kategoriska perspektivet ingen hjälp utan endast vid akuta 

pedagogiska åtgärder (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 130f; Persson, 1998, s. 32). 

Relationellt perspektiv 

Mot det kategoriska perspektivet ställs det relationella perspektivet som belyser interaktionen 

mellan olika individer som central. Inom den pedagogiska verksamheten är det centralt att titta på 

det som sker i olika förhållanden, samspel och interaktion mellan olika aktörer. Genom att titta 

på vad som sker i olika förhållanden och samspel mellan olika aktörer står det inte att titta på 

enskilda individers beteende eller uppträdande. Ett relationellt synsätt innebär att individers olika 

förutsättningar ses relationellt, med det menas att förändringar i omgivningen kan påverka 

individen positivt eller negativt. Miljön och förändringar i omgivningen kan påverka en individs 

förutsättningar och därmed vara i behov av särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Inom det 

relationella perspektivet så betonar man olika individer i svårigheter och inte med svårigheter 

(Emanuelsson m.fl., 2001, s. 23; Persson, 1998, s. 30). 
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Inom det relationella perspektivet poängteras att satsningen på individuell anpassning i 

lärandemiljön kan eliminera många svårigheter. Med ett relationellt perspektiv utgör inte individer 

i behov av särskilt stöd heller någon statisk grupp. Olika faktorer i lärandemiljön kan påverka 

vilka individer som är i behov av särskilt stöd, t.ex. pedagogens förhållningssätt, och relationer 

mellan pedagog och barn. Dåligt samarbete mellan pedagoger samt att miljöerna är oordnade kan 

göra att individerna blir i behov av särskilt stöd (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 97). 

Ur ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten viktig och långsiktiga arbetsstrategier behöver 

läggas upp, som involverar alla lärare. Det krävs struktur och planering i ett längre tidsperspektiv. 

Arbetsstrategierna kan kännas obehagliga då de inte kan lösa akuta problem här och nu. Detta 

förändringsarbete ställer höga krav på personalen i verksamheten (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 24; 

Persson, 1998, s. 32).  

Det är nödvändigt att uppföljning och reflektion sker kring de specialpedagogiska insatserna. 

Uppföljning och reflektion kring de specialpedagogiska insatserna behöver bli ett naturligt inslag i 

den ordinarie verksamheten (Persson, 1998, s. 33). 
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  Relationellt perspektiv  Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens. 

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

Ämnesspecifik 
undervisningscentrerad. 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens.  

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff.  

Kvalificerad hjälp direktrelaterad 
till elevers uppvisade svårigheter. 

Orsaker till 
specialpedagogiska 
behov. 

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

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

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet. 

Fokus för 
specialpedagogiska 
åtgärder. 

Elev, lärare, lärandemiljö. Eleven. 

Förläggning av 
ansvaret för 
specialpedagogisk 
verksamhet. 

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

Speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonal.  

Figur 1. Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 

(Persson, 1998, s. 31). 
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Centrala begrepp 

Vi har tidigare tagit upp att barn i behov av särskilt stöd är ett svårdefinierat begrepp. Det innehåller i 

sin tur ett annat svårdefinierat begrepp: Behov. Dessa begrepp är viktiga i vår studie och vi 

kommer därför att definiera dem nedan. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Vad menas med att ett barn är i behov av särskilt stöd? Vanligtvis syftar man på barn med 

funktionshinder och barn som av andra skäl behöver extra stöd i sin utveckling. Barn som är i 

behov av särskilt stöd kan vara hörselskadade, döva, synskadade, blinda, eller lida av psykisk 

utvecklingsstörning, utvecklingsförsening, rörelsehinder, medicinska sjukdomar så som epilepsi, 

astma, känslomässiga störningar, barndomspsykoser samt sociala störningar. Det är inte endast de 

barn som har diagnostiserbara tillstånd som behöver särskilt stöd i förskolan utan det kan vara 

barn som behöver stöd när det gäller den sociala kompetensen för att kunna möta andra barn 

och vuxna och få kamrater. Barn som av andra skäl är i behov av särskilt stöd brukar kallas för 

barn som är i gråzonen (Sandberg, 2009, s. 37).  

Konstruktionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd hänvisas till samspelet mellan barnet 

och den miljö som barnet befinner sig i. Även Socialstyrelsen menar att ett barns svårigheter kan 

vara tillfälliga eller övergående, och att alla barn någon gång i sin utveckling kan behöva extra 

stöd. Socialstyrelsen menar också att det sociala klimatet och miljön som barnet befinner sig i på 

förskolan kan bidra till svårigheterna (Sandberg m.fl., 2010, s.45f). 

När vi benämner begreppet barn i behov av särskilt stöd kommer det att kursiveras och när vi 

talar om barnen som detta begrepp behandlar så kommer det att stå som vanlig text: Barn i 

behov av särskilt stöd. Detta blir viktigt för att förtydliga vilket av dessa vi behandlar i studiens 

olika delar. 

Behov 

Behov är ett begrepp som ofta tas för givet och Ahlberg (2009, s. 62f) problematiserar detta. Hon 

menar att det är ett begrepp som är tolkningsbart och möjligt att diskutera. Hon tar även upp hur 

tradition och kultur påverkar hur vi definierar behov. 

Ahlberg (2009, s. 65f) tar även upp hur barns behov tolkas och förhandlas fram av personal i 

skolan och av olika professioner som kopplas in när personal eller föräldrar anser att ett barn är i 

behov av särskilt stöd. De kvalitativa behoven blir ofta kvantifierade då det har med ekonomi att 

göra. Det kan bli negativt för barnet/eleven, som då blir ett fall istället för en individ. 
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Vi har utgått ifrån de rättigheter som Utrikesdepartementet formulerat utifrån 

barnkonventionen: 

Så långt de fyra principerna i konventionen: att varje barn, utan undantag, har rätt 
att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som 
berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerställas 
till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram 
och visas respekt. De relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd 
till barn, man skulle här kunna tala om konventionens barnsyn (Hammarberg, 
2006, s. 13). 

Dessa kan ses som behov som man måste tillgodose när man följer Barnkonventionen 

(Barnkonventionen, 2009).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur förskollärare uppfattar begreppet 

barn i behov av särskilt stöd, vilka kategoriseringar som kan förekomma, hur de beskriver sitt 

förhållningssätt till dessa barn samt vilka faktorer som kan påverka arbetet i verksamheten. 

 

Syftet har operationaliserats i fyra forskningsfrågor: 

1. Vilka uppfattningar har förskollärare om begreppet barn i behov av särskilt stöd?  

2. Kategoriserar förskollärare barn i behov av särskilt stöd, och i så fall hur? 

3. Hur beskriver förskollärare sitt förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd? 

4. Hur tänker förskollärare kring olika faktorer som kan påverka arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd? 
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Metod 

Undersökningen består av två delstudier. Delstudie 1 är utförd i en större stad och delstudie 2 i 

ett mindre samhälle. Båda orterna är belägna i Mellansverige. Båda delstudierna har genomförts 

med samma metod och syfte. För att det ska bli två skilda delstudier valde vi att dela upp 

frågeställningarna mellan oss. Delstudie 1 kommer att behandla frågeställning 1 och 2. Delstudie 

2 kommer att behandla frågeställning 3 och 4. 

Metod för datainsamling 

Vi har valt att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka 

kategoriseringar som kan förekomma, deras förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd samt 

vilka faktorer som kan påverka arbetet i verksamheten. Vi vill ta del av hur förskollärare förhåller 

sig till barn och deras tankar kring det specialpedagogiska området. Därför var intervjuer den 

metod som passade bäst. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer där vi utgår från en 

fenomenologisk metod. Med det menas att vi utgår från undersökningspersonernas egna 

perspektiv och vi anser att dessa är betydelsefulla (Kvale & Brinkmann, 2009, s 42f).  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 253) menar att en kvalitativ 

forskningsintervju (samtalsintervju) av respondentkaraktär är mest lämpligt när man vill ta reda 

på hur intervjupersonerna själva upplever världen eller ett fenomen.  

Med hjälp av samtalsintervjuer får vi goda möjligheter till att komma åt förskollärarnas 

uppfattningar, tankar, värderingar och reflektioner. En poäng med samtalsintervjuer är möjlighet 

till uppföljning och förtydligande frågor. Vi har valt att använda oss av teman i vår intervjuguide 

(se bilaga 1) för att på ett tydligt och konkret sätt få svar på frågor som ställs i vår undersökning 

(Esaiasson 2012, s. 253, 264). 

Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 43f) tar upp olika aspekter av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Även de menar att en kvalitativ intervju är det mest lämpliga när man vill 

försöka fånga intervjupersonens egen livsvärld och relationen till den. De menar att det är viktigt 

att fokusera på specifika områden/teman och fenomen och att det inte är allmänna åsikter som 

ska sökas. Det är i det vanliga samtalet som olika nyanser i intervjupersonens livsvärld och 

kvalitativ kunskap om centrala teman ska kunna upptäckas och tolkas. Intervjun får inte vara för 

strängt strukturerad och färdiga kategorier och tolkningsscheman ska undervikas så långt det går. 

Andra aspekter som är viktiga att ha kännedom om är att intervjupersonen kan var motsägelsefull 
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och varierande i sina svar under intervjuns gång samt att intervjupersonen kan finna nya sätt att 

se på sin livsvärld under intervjun. 

Urval 

Vi har intervjuat förskollärare i en mellanstor stad och i ett mindre samhälle i Mellansverige. I 

båda delstudierna har vi intervjuat sex personer var. Vi hade för avsikt att intervjua både 

förskollärare och barnskötare, då vi anser att all personal är med och påverkar barns lärande och 

utveckling på förskolan. Men det har varit svårt att hitta barnskötare som vill ställa upp på en 

intervju vilket har medfört att alla respondenter utom en är förskollärare. Den respondent som 

inte är förskollärare är under utbildning till förskollärare. Vi kommer därför att benämna alla 

deltagande i studien som förskollärare. 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 259) tar upp tre allmänna råd när det gäller urval inför 

respondentintervjuer: “Välj främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ’subjektiva’ 

experter”. Vi har försökt följa dessa råd i så stor utsträckning som möjligt genom att undvika 

intervjuer med personer vi känner eller har någon relation till. Däremot har vissa respondenter 

arbetat på en förskola där vi har god kontakt med någon annan i personalgruppen.  

Med ett mindre antal menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 259) att studien bör innehålla ungefär tio 

intervjuer, men att det inte är någon fastslagen siffra. Undersökningen kan kräva fler då teoretisk 

mättnad bör eftersträvas. 

Det tredje rådet blir inte lika relevant för oss. Vi eftersträvar bredd i vårt urval och alla som 

jobbar i barngrupp kan vara av intresse i vår studie. Vi har diskuterat detta och valt att ta del av 

uppfattningar från all personal som jobbar i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Detta 

innebär att vissa respondenter kan ha utbildning inom specialpedagogik eller att de jobbat mycket 

med barn i behov av särskilt stöd. Det kan tolkas som att de är subjektiva ”experter” men vi 

bortser från detta då det, i vår studie, är intressant att intervjua alla som jobbar i den vanliga 

verksamheten. Vi har däremot medvetet valt bort de som jobbar på resursavdelningar som är 

speciellt anpassade för barn i behov av särskilt stöd. 

Johansson och Svedner (2010, s. 44) menar att respondenterna bör ha varierande 

erfarenhetsbakgrund eftersom det ger en större chans att finna viktigaste uppfattningarna och 

varianter av dem. Därför har vi valt att intervjua förskollärare på olika förskolor, med olika 

erfarenhetsbakgrund gällande barn i behov av särskilt stöd samt varierande ålder. 
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Genomförande  

Delstudie 1 genomfördes på två förskolor. Den ena förskolan har en traditionell 

förskolepedagogik och den andra har inriktat sig på Reggio Emilia-pedagogik. Delstudie 2 

genomfördes också på två förskolor. Båda har en traditionell förskolepedagogik.  

Före intervjuerna tillfrågades förskollärarna personligen. Dels på sin arbetsplats och dels via 

telefon. De informerades om att allt deltagande var frivilligt.  

Platsen för intervjun bör vara så ostörd som möjligt och den intervjuade personen ska känna 

sig trygg i miljön. Därför genomfördes intervjuerna i ett mindre rum på respondenternas 

arbetsplats där vi kunde samtala ostört (Trost, 2010, s. 65).  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagare, men vi förde även anteckningar 

under intervjuerna. Fördelar med att använda ljudupptagning är att det går att gå tillbaka till 

inspelningen vid upprepade tillfällen efteråt samt att det går att transkribera ordagrant (Trost, 

2010, s. 74). 

Databearbetning och analysmetod 

Vi har använt oss av samma intervjuguide för att få ett brett material att analysera. Empirin 

kommer däremot att analyseras med hjälp av olika frågeställningar.  

Vi har valt att analysera med hjälp av frågeställningarna som denna studie baseras på. Vi har 

valt det för att vi vill ha förhandsdefinierade kategorier då risken med ett öppet förhållningssätt 

kan innebära att det som inte finns kan förbises (Esaiasson m.fl., 2012, s. 217f). 

Vi har bearbetat materialet från intervjuerna genom ordagrann transkribering. Vi har 

transkriberat och analyserat de intervjuer vi själva genomfört. Det är en fördel för att tonfall, 

mimik och kroppsspråk är viktiga att kunna läsa av för att få en djupare förståelse (Trost, 2010, s. 

54). 

Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi använt oss av intervjuer och vi har haft de etiska aspekterna i åtanke. 

Att ta hänsyn till forskningsetik före, under och efter undersökningen är ett måste. Det finns fyra 

viktiga etiska krav att ta hänsyn till: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Veteskapsrådet, 2002, s. 7ff). Dessa krav innebär att det är viktigt att 

informera deltagarna hur studien kommer att genomföras, vad syftet är samt vilka metoder som 

används. Personerna som deltar i studien har även all rätt att bestämma över sin medverkan och 
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kan när som helst avbryta den. Personerna som intervjuas ska inte gå att identifiera, och 

obehöriga människor har inte rätt att få ta del av detta. All insamlad data ska användas i 

forskningssyfte och det är viktigt att ta upp detta med deltagarna så att de vet syftet samt även 

tala om vart de kan finna resultatet längre fram. Då blir de också medvetna om hur studien 

kommer att nyttjas och vart den kommer att publiceras.  

Reflektion över metoden 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 57ff) tar upp vikten av både en god validitet (giltighet) och en god 

reliabilitet (tillförlitlighet). Båda är viktiga inom forskning. Giltighet handlar om hur det vi 

undersöker på den operationella nivån överensstämmer med det vi påstår att vi undersöker i på 

den teoretiska nivån. Detta är svårt då operationalisering av teoretiska begrepp kan varieras och 

medvetna val måste göras som i sin tur kan ifrågasättas (Esaiasson m.fl., s. 58). Vår studie syftar 

till att undersöka förskollärares uppfattningar om begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka barn 

det kan handla om, hur de beskriver sitt förhållningssätt till dessa barn samt vilka faktorer som 

kan påverka arbetet i verksamheten. Då det är ett specialpedagogiskt område valde vi att utgå från 

specialpedagogiska perspektiv. Det finns flera olika benämningar och variationer inom detta 

område. Vi valde perspektiv som var vanligt förekommande inom specialpedagogisk forskning.  

Tillförlitlighet handlar om slumpmässiga och systematiska fel. Hög tillförlitlighet förutsätter att 

man gör ett noggrant arbete under datainsamlingen samt under databearbetningen så att dessa fel 

undviks i största möjliga mån. Vi har varit noga med att genomföra intervjuerna efter samma 

intervjuguide och alla intervjuer från båda delstudierna har transkriberats ordagrant för att få ett 

liknande material att utgå ifrån när vi sammanställde resultaten och analyserade (Esaiasson m.fl., 

s. 63).  

Det är också viktigt att vara medveten om att den kvalitativa intervjun kan påverkas av den 

som intervjuar. Vi kan inte garantera att vi får samma svar som någon annan skulle få om den 

genomförde intervjun. Det är intervjuarens känslighet och förmåga att fånga upp viktiga ämnen 

som avgör i stor grad, därför är det svårt att få en hög tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 43f). Vi har däremot försökt att vara noggranna både när det gäller datainsamling och 

databearbetning. 
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Resultat och analys  

Resultat och analys kommer nedan att redovisas sammanvävt. Denna del är uppdelad i två 

delstudier enligt ovan. 

Delstudie 1 

Nedan redovisas resultat och analys av frågeställning 1 och 2.  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Som nämnts ovan så är barn i behov av särskilt stöd ett begrepp som växt fram ur andra begrepp och 

det har funnits ett behov av att ha ett begrepp som är baserat på gällande barnsyn och på hur 

man kategoriserar barn i behov av särskilt stöd. Det har inte heller funnits någon tydlig definition 

av begreppet (Sandberg & Norling, 2009, s. 38). Det visar sig även i denna studie. De flesta av 

respondenterna har svårt att svara på frågor om begreppet barn i behov av särskilt stöd.  De för ofta 

en dialog med sig själva och svaren skiftar ofta under tiden de pratar. En respondent blir lite 

ställd av frågan om hur hon definierar begreppet: ” Jag har inte tänkt på det viset någon gång”. 

Och de flesta uttrycker hur svårt det är att definiera: ”Vad svårt. Jo men det är ett barn som 

måste ha lite extra stöd för att kunna vara tillsammans med andra barn”. 

Alla respondenter vill betona att alla barn ska ha rätt till att trivas och få stöd i sin utveckling 

men de uppfattade begreppet på olika sätt. Som jag nämnt ovan är en vanlig uppfattning bland 

respondenterna att det är svårt att definiera vad begreppet innebär. Alla respondenter utom en är, 

vid något tillfälle under intervjun, tydliga med att de uppfattar begreppet som att det kan innefatta 

alla barn. De menar att alla barn har behov av särskilt stöd någon gång.  

Lindqvists (2013, s. 125) studie av olika lärarkategoriers uppfattningar om specialpedagogik 

visar att många kopplar diagnos till barn i behov av särskilt stöd. I min delstudie synliggörs att de 

som har diagnos oftast räknas in under begreppet barn i behov av särskilt stöd men däremot innebär 

inte begreppet bara dessa barn. Sandberg m.fl. (2010, s. 44ff) tar upp att det oftast är 

professionella utanför skolan som definierar begreppet men det finns skilda meningar bland 

respondenterna och hälften nämner det inte. Två respondenter nämnde att det i samhället och på 

kommunal nivå inte finns en tanke om att begreppet handlar om alla barn och att de där 

använder begreppet för de barn som har diagnos eller där de misstänker att barnet behöver 

utredas för en diagnos.  
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Vi får inte hjälp för dem utan nu ska det vara: Ska man få pengar för att få resurs 
så ska det vara en hög grad. Det ska visa sig både fysiskt och psykiskt om inte 
mera fysiskt för att få hjälp. Så nu är ju, nu har det ändrats så nu är ju barn i behov 
av stöd verkligen de som har fysiska problem och inte de som så mycket kanske 
också skulle behöva hjälp. De som har det svårt, bara att klara av en vardag. De 
verkar inte räknas in nu men för mig gör de ju det.  

För att få resurspengar. För de som bestämmer det anser att barnen ska behöva 
ha något fysiskt eller en diagnos. 

En annan av respondenterna nämnde i sin tur att de flesta av personalen på hennes arbetsplats 

kopplade begreppet till diagnos: 

Den gemensamma synen är nog mer att det är de med diagnos som är i behov av 
särskilt stöd. Det är nog mer min egna privata synpunkt att alla barn kan behöva 
stöd ibland. Oberoende på om de har diagnos eller inte. Så att jag tror att här på 
förskolan är det mer att det är diagnosbaserat. 

Det var en respondent som inte använde begreppet som de andra. Istället användes det för 

barn som faller utanför det hon kallar normalt. Däremot så menade hon att alla barn är olika och 

har olika behov när det gällde bemötande och att alla ska vara inkluderade.  

Runswick-Cole och Hodge (2009) tar upp begreppet särskilda rättigheter. De menar att det kan 

vara ett alternativ till det mest vanligt förekommande begreppet barn i behov av särskilt stöd. De har 

hämtat begreppet ur Reggio Emilia-pedagogik. I denna delstudie kan jag se att det förekommer 

ute i verksamheterna. Hälften av respondenterna använde sig hellre av begreppet barn med särskida 

rättigheter och det var en av dessa som arbetade på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. De 

menade att det hade en mer positiv klang och att det inte blev fokus på svårigheterna utan 

styrkorna. De menade också att det begreppet passade bättre och fokuserade mer på att alla barn 

har rätt att lyckas och utvecklas utifrån sina villkor oavsett om de hade särskilda rättigheter eller 

inte. Mer än hälften nämnde däremot att begreppet handlade om barns rättigheter och att alla 

barn hade rätt till utveckling och stöd och att det handlade om förskolans uppdrag.  

Jag vill inte göra någon skillnad på barn med särskilda rättigheter. De har också 
sina rättigheter. Flickan som kom nu som ett exempel. Jag vet hur jag måste möta 
henne. Men det är ingen skillnad på ett barn som inte har särskilda rättigheter för 
jag vet hur jag måste möta dem också. För att jag tycker att det är jätteviktigt att 
ingen ska vara annorlunda. Att alla är annorlunda. 

Hälften pratade om barn i behov av särskilt stöd som en grupp barn som skiljde sig från de 

andra barnen. Det var även svårt att undvika för de som uttryckte att de inte ville att barn som 

var i behov av särskilt stöd skulle ses som en utskild grupp. Citatet ovan är ett exempel på det. 

Vissa har behov av särskilda rättigheter enligt henne och andra barn har rättigheter. Alla 
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respondenter hade någon typ av gränsdragning men de flesta ville trots det inte se på dessa barn 

som något annat än barn. De har svårt att definiera begreppet och är kluvna när de talar om sitt 

synsätt på barn. En respondent skilde sig däremot från de andra: 

Jag vet inte, barn i behov av särskilt stöd, för mig är det inte multihandikappade 
barn. Men samtidigt så nu ska det ju vara, jag vet inte, för mig är ett barn i behov 
av stöd mera: Den behöver någon som stöttar och inte behöver någon som 
omvårdnad. Utan den klarar det mesta själv, den behöver bara det här stödet i 
gruppen. 

Det som skiljer respondenten, som uttryckte detta, från de andra är att hon menade att de som 

hade uttalade fysiska handikapp samt behövde omvårdnad inte hamnade under begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. De barnen behövde omvårdnad och stöd fysiskt och det bör, enligt henne, 

inte självklart kopplas till begreppet. Hon menar istället att de barn som på något sätt behöver 

stöd i det sociala och relationella hamnar under begreppet. Dessa barn behöver stöd för att 

utvecklas och lyckas. Det kunde också innebära andra små situationer i ”vardagen” som barn kan 

behöva hjälp med. Däremot nämner denna respondent att begreppet kan innefatta alla barn. 

En tidigare studie av förskollärares uppfattningar visar att de inte kan ge några tydliga kriterier 

för om ett barn är i behov av stöd eller inte (Sandberg m.fl., 2010, s. 43f). Inte heller i denna 

studie kan några tydliga kriterier urskiljas. De flesta vill inte kategorisera några specifika barn 

under begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det går däremot att urskilja några olika 

kategoriseringar av barn i behov av särskilt stöd, som jag kommer att presentera under nästa 

rubrik. 

Kategoriseringar av barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg m.fl. (2010) kunde urskilja tre kategoriseringar av begreppet barn i behov av särskilt stöd i 

deras studie. Dels framkom uppfattningar om att alla barn var i behov av stöd någon gång. Dels 

att barn i behov av särskilt stöd är barn med diagnos eller de barn som uppfyllde kriterierna som 

socialtjänsten anger. Den sista och tredje kategoriseringen handlade om barn som inte hade något 

formellt identifierat behov men som ändå behövde stöd. I denna delstudie kan även jag urskilja 

dessa kategoriseringar men det är inte möjligt att dela upp respondenterna efter dessa. 

Respondenterna pendlar ofta mellan alla tre kategoriseringar. Den mest förekommande 

kategoriseringen är den första, att alla barn är i behov av stöd någon gång. Som jag nämnde ovan 

är det en av respondenterna som inte specifikt nämnde det. Den respondenten lägger mer fokus 

på de två andra kategoriseringarna. Men alla respondenter nämner barn med diagnos eller barn 

som misstänks ha diagnos.  
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Det betyder så mycket. Alltså, för det första så är det de med diagnos. Men sedan 
finns det vissa barn som i vissa fall kan behöva särskilt stöd. 

Men jag tycker att alla är det på något vis. Alla behöver stöd på ett eller annat sätt. 
Det kanske låter såhär, du kan ju alltid hitta någonting som kanske ett barn 
behöver stöd i. 

I respondenternas svar kan man se att det inte går att dra någon tydlig gräns mellan vilka som 

har ett specifikt kategoriskt perspektiv och vilka som har ett specifikt relationellt perspektiv. De 

flesta pendlar mellan dessa. Det är två respondenter som benämner barn i behov av särskilt stöd 

som något utanför det de kallar normalt. Samtidigt är de väldigt tydliga med att alla barn har rätt 

till att utvecklas och att miljö och personal påverkar om barn är i behov av särskilt stöd eller inte 

(Emanuelsson m.fl., 2001). 

Allt kommer inte som det här vanliga som ett normalt barn har. Rättvisa är inte att 
alla barn får lika mycket utan att rättvisa är att man behandlas efter de behov man 
har liksom. Att man ser till varje barn. 

Jag tycker om den här "normalgruppen". Det är jag bäst på. Jag tror att, jag är inte 
en bra pedagog om jag skulle jobba med många resursbarn, har jag en känsla av 
[…] Det är de här stora barngrupperna som skapar oroliga barn. Nu tänker jag 
inte på, nämen när man säger att det är fler som får ADHD, ja men är det 
verkligen så eller är det miljön? 

De flesta menade att det var viktigt att alla barn skulle få möjlighet att utvecklas i den vanliga 

verksamheten och att verksamheten skulle anpassas efter olikheterna i barngruppen. Detta är 

kopplat till ett relationellt perspektiv. Trots det kan flera uttalanden i intervjuerna kopplas till det 

kategoriska. Det kan handla om att respondenterna, trots att de vill se alla barn som en stor grupp 

av olika individer, ändå benämner barnen som en avskild grupp som bär på svårigheter. Som 

nämnts ovan så vill hälften av respondenterna använda ett annat begrepp för att det ska bli en 

positivare bild av barnen, samt för att undvika en kategorisering. Det går, trots detta, att urskilja 

en kategorisering av barnen i respondenternas svar (Emanuelsson m.fl., 2001). 

Hälften av respondenterna nämner att det är svårt att få stöd och resurser. En av dessa menar 

att det, idag, är väldigt svårt ”att få timmar för de här barnen. De har stramat åt det jättemycket 

och det är jättesorgligt för det är de här barnen”. De som nämner att det är svårt att få stöd och 

resurser är också positiva till diagnos. De menar att det kan vara en fördel för barnet då det kan 

leda till att barnet får större möjligheter att få det extra stöd det behöver. Det är flera 

respondenter som menar att det kan vara svårt för barn på förskolan att få en diagnos då de är så 

små och för att barn utvecklas så olika. En respondent uttrycker att barnet ”ska ha så uttalad 

diagnos att det är klart och det tar ungefär ett till två år att få en diagnos på så här små barn för 

att det är så mycket som kan hända”. 
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Respondenterna menar däremot inte att det stödet ska bedrivas på sidan av verksamheten utan 

som en del av den. Där är alla respondenter överens. Här är deras syn på den specialpedagogiska 

kompetensen kopplad till det relationella perspektivet (Se figur 1).  

Det här barnet, han eller hon, behöver just specifikt det här träningen inom 
någonting. Ja, då jobbar vi för att det ska, ja. I möjligaste mån, det vi hinner, 
försöker vi i verksamheten så att det inte blir, det ska inte vara för barnet att de 
känner att: Jaha, jag måste göra det här, det gör ju inte någon annan. Utan man 
kan plocka in saker i verksamheten. 

Som nämnts tidigare så har alla respondenter medvetet eller omedvetet kategoriserat och även 

alla har haft uttaladen som kunnat kopplas till det relationella perspektivet på specialpedagogik 

samtidigt som det finns vissa inslag av det kategoriska perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001). 

Det var däremot en respondent som skilde sig från de andra genom att hon hade en vilja att ställa 

sig utanför alla perspektiv på specialpedagogik. Hon var mest angelägen, av alla respondenter, om 

att inte använda begreppet barn i behov av särskilt stöd och hon uttalade sig flera gånger om att hon 

inte vill se barn utifrån någon norm eller någon kategorisering. Hon vill att alla barn ska ses som 

barn och att alla är olika och annorlunda på sitt sätt: 

Upptäckte ganska mycket runt samhällets vilja att normalisera det som är 
annorlunda. Och där försöker jag istället att tänka och jobba efter att alla är 
annorlunda. På sitt sätt […] Vad är det för föreställningar jag har som pedagog 
som påverkar arbetet i barngruppen? Hur klär jag på mig min profession när jag 
kommer till jobbet på morgonen? Jag tänker att det hör ihop med det. Att låta alla 
få vara på sitt sätt och vara lika mycket värda. 

Detta kan också kopplas till att respondenten ser specialpedagogik som viktigt och som ett 

verktyg i verksamheten.  

En tidigare studie av Nilholm m.fl. (2012) visar att kategorisering inte var lika vanligt i 

förskolan som i andra skolformer. Det kan jag även se i denna delstudie. Det finns en ambition 

bland respondenterna att undvika kategoriseringar trots att det går att urskilja kategoriseringar i 

deras svar. Studien av Nilholm m.fl. (2012) visade också att det finns både för- och nackdelar 

med kategorisering av barn i behov av särskilt stöd. Jag kan se att det framkommer även i min 

delstudie. Vissa respondenter är positiva till diagnos för att det kan innebära att det är lättare att 

få stöd och resurser medan andra inte vill kategorisera alls. 

Resultatet från denna delstudie visar att det är det relationella perspektivet som dominerar. 

Det är däremot svårt för respondenterna att undvika det kategoriska perspektivet då de har svårt 

att undvika att tala om svårigheter utan att lägga något av det på barnet. Viljan och tanken hos 



16 

 

alla är däremot att det är verksamheten som ska ligga i fokus precis som det står i de senaste 

styrdokumenten (Sandberg & Norling, 2009, s. 39).  
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Delstudie 2 

Nedan redovisas resultat och analys av frågeställning 3 och 4.  

Förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd 

Här nedan kommer resultat och analys att presenteras hur förskollärarna beskriver sitt 

förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd.  

En uppfattning som var vanlig bland respondenterna, när de beskrev sitt förhållningssätt till 

barn i behov av särskilt stöd, var att inget barn får behandlas på ett utmärkande eller annorlunda 

sätt än de andra barnen i barngruppen. Genom att ha ett relationellt synsätt så utgör inte individer 

som är i behov av särskilt stöd någon statisk grupp, utan alla barn är olika och unika. Det är 

viktigt att bemöta alla barn utifrån den de är, utifrån varje unik individs behov. Det relationella 

perspektivet stärker just detta att individuell anpassning i förskolans lärande miljö kan eliminera 

bort många svårigheter som barnet har (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 97). 

Precis samma förhållningssätt som man ska ha till alla barn tycker jag, man ska 
vara flexibel och lyssnande, lyssna in vad har de för behov. Vad vill du idag? 

Alla barn ska bli behandlade efter sin personlighet. De ska ju alltid bemötas 
utifrån efter vem de är. 

Det handlar inte om att vara något annorlunda i bemötandet, utan mera att man 
har kunskapen och erfarenheten av att det här brukar gå jätte bra. 

Respondenterna betonar starkt hur viktigt det är att lyssna på barnet och läsa av vad barnet 

har för behov just nu, och sedan anpassa för att behoven ska bli tillgodosedda hos varje individ. 

Det är ju min skyldighet att se till så det inte är samma barn som ska utsättas för 
samma svårigheter hela tiden, då måste jag liksom försöka hitta på knep eller hitta 
på varianter på den leken som vi gör så ingen kan misslyckas, det är mitt arbete. 

Att det faktiskt är så att man kan gå olika vägar till ett och samma mål egentligen 
tycker jag, att många, vi säger en barngrupp med 25 barn, så de flesta kan ju gå en 
och samma väg och liksom fungerar hur bra som helst, men sen finns det ju barn 
som behöver lite stöttning, kanske i att gå den vägen eller så är det så att man får, 
att man ser att de behöver andra vägar för att nå samma mål. Och det är ju vår 
uppgift att tillgodose alla de vägarna fram till målet, även fast det kanske blir fyra 
olika vägar 

Ett öppet förhållningssätt, flexibilitet, lugn och finnas till med en extra hand anses som viktiga 

egenskaper hos förskolepersonalen för att barnen ska känna sig tillgodosedda och trygga. 
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Förskollärarna menar att ”trygga barn är glada barn”, och det är glada barn som 

förskolepersonalen vill ha.  

Nästan alla sex respondenter som deltog tog upp och förklarade i intervjuerna hur viktig och 

betydelsefull relationen till barnens föräldrar är. Juul och Jensen (2003, s.118f) påtalar hur 

betydelsefull relationskompetensen är hos förskollärare i kontakten med barn, kollegor och 

föräldrar. Att ha ett öppet förhållningssätt och en kontinuerlig dialog med föräldrarna om vad 

som händer och sker på förskolan, desto bättre relation skapas till föräldrarna. Ju bättre 

samarbete förskolepersonalen har med föräldrarna, desto bättre förutsättningar får barnet om 

förskolan och hemmet samarbetar och gör lika.  

I slutet av intervjuerna tillfrågades respondenterna om de ville förtydliga eller lägga till något. 

Respondenterna förklarade ännu en gång att det viktigaste handlar om hur förskolepersonalen 

bemöter barnen. Barn behöver ett bemötande där de blir sedda för den de är, blir accepterade 

och kan utvecklas och lära sig på sin egen nivå. Lundberg och Sterner (2009, s. 44) menar att 

förskolepersonal måste få alla barn att känna sig betydelsefulla och kompetenta. Lekar och 

aktiviteter på förskolan behöver kännas intressanta och givande för barnen. Förskolepersonalen 

behöver vara uppmärksamma och flexibla för att tillgodose alla barns behov. Om 

förskolepersonalen har ett passivt förhållningssätt kommer det inte ske någon inlärning eller 

utveckling hos barnen.  

En annan uppfattning som var vanlig hos alla respondenter var hur viktigt det är med att alla 

inom arbetslaget ska arbeta lika. All personal bör prata ihop sig om vilken barnsyn som finns 

bland personalen samt tillsammans sätta upp vilka regler och ramar som ska finnas och gälla i 

verksamheten. Genom att ha tydliga regler och ramar blir förskolans verksamhet en trygg, rolig 

och bra arbetsmiljö att vistas i för både personal och barn. Flertalet av respondenterna beskrev 

vikten av hur betydelsefullt arbetslaget är som de arbetar ihop med. Uppföljning, utvärdering och 

reflektion är viktiga delar i förskolepersonalens arbete. Respondenterna beskrev hur deras 

arbetsplatsträffar fungerar och hur deras reflektions tid används. Respondenterna nämner vid 

flera tillfällen hur viktigt det är att prata med varandra och följa upp arbetet kontinuerligt och inte 

bara på de bestämda tillfällena som ges. Ahlberg (2009, s. 17) bekräftar detta och beskriver att det 

måste finnas en medvetenhet hos förskolepersonalen. Det behövs kontinuerligt diskussioner och 

reflektioner kring förskolepersonalens arbetssätt och förhållningssätt till barn och deras rätt till 

lärande och utveckling på deras egen nivå. Genom att kontinuerligt ha diskussioner och 

reflektioner kring arbetet kan det synliggöra och utmana det som förskolepersonalen tar som 

självklart. Däremot är det ingen respondent som nämner att de reflekterar kring 

specialpedagogiska perspektiv och teorier. 
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Respondenterna beskriver att det är viktigt att våga ta hjälp av kollegorna i arbetslaget när 

något inträffar som inte går att klara av på egen hand, eller en jobbig situation där det behövs 

stöd ifrån en arbetskamrat. Ingen förskollärare får blunda för ett barn som är i behov av särskilt 

stöd på något vis. Inget tunnelseende är tillåtet. All förskolepersonal måste stötta och hjälpa 

barnet direkt för att barnet ska kunna ha samma förutsättningar som alla andra barn och att den 

enskilda individen ska få sina behov tillgodosedda. Flera av respondenterna förklarar att det finns 

professionell hjälp att få utifrån om inte förskolepersonalen klarar av att hantera situationen på 

egen hand. Ett stödteam finns att ta hjälp av med bland annat: Barnpsykologer, logopeder, 

sjukgymnaster. Dessa är några av de som går att få hjälp av beroende på hur situationen ser ut. 

Detta stärks av Sandberg m.fl. (2010, s. 44ff) som tar upp att det är förskolans skyldighet att ge 

det stöd som krävs inom förskolans allmänna aktiviteter och ett särskilt ansvar finns för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Verksamheten måste anpassas till alla barn som befinner sig i den.  

Jag har också ett ansvar och skyldighet att ta hjälp av dem som inte står inom min 
professionalitet. Utan jag ska då ta kontakt med stödteam och hjälpa familjen att 
slussa vidare. Jag ska stå fast vid och stå kvar som förskolepersonal. Jag får ju inte 
utge mig att vara någon som jag inte har befogenhet att vara. 

Faktorer som kan påverka arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Här nedan kommer resultat och analys att presenteras hur förskollärarna tänker kring olika 

faktorer som kan påverka arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Utifrån respondenternas utsagor går det att se att det relationella perspektivet dominerar över 

det kategoriska perspektivet. Det framkommer under intervjuerna att det finns olika faktorer i 

förskolans lärandemiljö som kan påverka individernas förutsättningar och behov. Det kan bland 

annat vara förskolepersonalens förhållningssätt eller relationen mellan personal och barn. Om 

förskolans miljöer är oordnade kan det också utgöra att en individ blir i behov av särskilt stöd. 

Förskolepersonalen tar vid flera tillfällen upp att personalbrist, stora barngrupper och pengar 

till resurser är negativa faktorer som kan påverka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta 

stärks genom Sandberg m.fl. (2010, s. 51) som i sin studie kunde se ett organisationsperspektiv 

som innefattar tre olika sorters faktorer: Personal, tid och resurser. Det är dessa faktorer som 

respondenterna beskriver som negativa faktorer som kan vara med och påverka arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd. Respondenterna beskriver vid flera tillfällen under intervjuerna att det är 

personalbrist och brist på resurser som är de mest negativa faktorerna. Barngrupperna blir större 

och det finns inte tillräckligt med ordinarie personal. 
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Respondenterna menar att ekonomin styr och påverkar förskolepersonalens arbete. Det finns 

inte alltid tillräckligt med pengar för att sätta in extra personal eller resurser för att stötta upp i 

arbetet och då blir barngruppen och personalen lidande.  

Får inte barnen det, den stöttning och hjälp de behöver, det ju en sådan där jobbig 
situation som ligger och sliter, där man märker barnens behov, men att 
ekonomiskt så fungerar det inte, och det är ju jobbigt att vara i den situationen 

Att arbeta i arbetslag och ha arbetskamrater att stötta sig mot och ta hjälp av är viktigt när det 

finns något som känns jobbigt och svårt att klara av ensam. Vid båda förskolorna förklarade 

respondenterna att avdelningarna hjälps åt och samarbetar. Är det lugnare på någon avdelning 

och det behövs personal på en annan avdelning kan någon gå över och hjälpa till för att 

verksamheten ska fungera på bästa sätt.  

Alla barn är unika och har olika behov som behöver tillgodoses. Barngrupperna är stora och 

förskolepersonalen behöver ”trolla med knäna” för att få det att fungera. Något som alla 

respondenter beskrivit under intervjuerna är att de försöker att arbeta mycket med mindre 

barngrupper i den mån det går för att kunna tillgodose alla barns behov och för att få ett lugnare 

arbetsklimat på förskolan. Här pekar respondenterna än en gång på personalbrist och brist på 

resurser. Finns det inte tillräckligt med personal kan det vara svårt att dela upp barnen i mindre 

grupper och få ett lugnt och bra arbetsklimat på förskolan. Det kan helt enkelt vara så att ett barn 

behöver punktmarkering en dag och då går det åt en personal till det barnet. Det kan då vara 

svårt att ha mindre grupper om det inte finns tillräckligt med resurser som täcker upp. 

Förskolepersonalen menar dock att ingenting får vara omöjligt och de gör sitt bästa för att alla 

barn ska få sina behov tillgodosedda.  

Flera av respondenterna beskriver hur betydelsefull och viktig förskolans innemiljö och 

utemiljö är. Miljön består av flera viktiga hjälpmedel som behöver anpassas efter hur 

barngrupperna ser ut.  

Med miljön kan man jobba ”jättemycket”. Det är någonting som jag lärt mig 
under åren att du kan verkligen anpassa miljön för att använda den som ett 
verktyg i verksamheten. Det är inte bara stolar och bord och bokhyllor, utan du 
kan verkligen använda dem som ett pedagogiskt redskap. Jag tänker på miljön 
som ett hjälpmedel, att det finns jätte mycket hjälpmedel för barn med speciella 
behov. Har du barn som har svårt at sitta på en stol så finns det ju jätte mycket 
bra kuddar att ha under rumpan som gör att det känns lättare för barnet.  

När barngruppen är ”spretig” och barnen har ”mycket spring i benen” behöver miljön 

anpassas efter det. Det måste anpassas så att rörelsemöjligheten blir större. Då behövs mer 

rörelseaktiviteter och mer tid ute där möjligheterna är obegränsade. All personal som arbetar på 
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förskolan behöver tillsammans se efter vad det är som fungerar bra respektive mindre bra i 

miljön. Vad behöver förbättras, förtydligas eller ändras. Finns det något i miljön som stör barnen, 

då är det bäst att plocka bort det. Genom att plocka bort något som stör, gynnas framför allt det 

barnet som störs, men det kan också gynna hela barngruppen att något störande försvinner. 

Två respondenter beskrev faktorer i miljön som kan behöva ändras eller förbättras om det 

kommer ett barn som har fysiska svårigheter. 

Det beror på vad för slags behov det är. Det kan ju vara så att man kanske måste 
bygga om en del för att, vi säger att det är ett barn som är rullstolsburen som ska 
börja. Jag menar, bara dörrkarmar och sådant där ibland kan ju vara smalare att få 
in en rullstol. Sen är det ju annat som kan vara i miljön och material.  

Det beror lite på vad det är för behov barnet har. Men man får ju göra, man får ju 
åtgärda det som behövs. Om det kommer ett barn som är rullstolsburen, så måste 
man ju se till att t.ex. trösklar och sådant är problemfritt. Sen måste all personal 
vara införstådd med hur man ska bemöta just det barnet. 

Respondenterna förklarar att miljön måste anpassas efter varje individ, oavsett behov. 

Respondenterna förklarade också att en fysisk sjukdom/svårighet är någonting som barnet redan 

har med sig och ingenting som förskolepersonalen kan påverka. Respondenterna tydliggjorde 

dock att det är förskolepersonalens skyldighet och ansvar att anpassa verksamheten efter varje 

enskild individs behov. Det som respondenterna beskrev under intervjuerna går att koppla till det 

kategoriska perspektivet där individen redan har med sig problemet och att det inte beror på 

förskolans miljö (Emanuelsson m.fl., s. 96). 

Under intervjuerna har det kommit på tal om fortbildning kring det specialpedagogiska 

området och där har alla respondenter förklarat att det alltid är bra med fortbildning. 

Förskollärarna förklarar att det är bra att förnya sig och fräscha upp minnet med uppdatering 

kring området. Respondenterna förklarar att det ligger i deras yrkesbefattning att uppdatera sig 

kring forskning om ”barns kunskap och kunskap om barn”. Citatet ”Ju mer jag vet, desto mer 

förstår jag hur lite jag förstår” nämndes av en respondent och med det menade hon att det aldrig 

går att lära sig för mycket. Kunskap kan man inte få för mycket av. Behov av fortbildning stärks 

av Skolverket som 2011 fick ett uppdrag om fortbildning av regeringen (U2011/6674/S). Landets 

förskollärare ska få möjlighet till fortbildning för att utveckla arbetet med barn som är i behov av 

särskilt stöd. 

Sammanfattningsvis nämner flera av förskollärarna Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) 

som en utmaning. Läroplanen är tydlig med att förskolepersonalen ska få med alla barn i 

verksamheten, men inte hur. Förskollärarna beskriver också vid flera tillfällen att ingenting får 

vara omöjligt i arbetet på förskolan. Förskollärarna förklarar att det är deras arbete och skyldighet 
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att stötta, hjälpa och tillgodose alla individers behov utifrån varje enskild individs förutsättningar. 

Alla barn har rätt att utvecklas och lära sig utifrån sin egen mognad och utvecklingsnivå. Alla barn 

på förskolan ska bli erbjudna och få möjlighet till ett livslångt lärande. Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, 2010, s. 5) poängterar detta att förskolan ska anpassas efter alla individer och deras 

behov. Ett barn kan vara tillfälligt eller permanent i behov av särskilt stöd och verksamheten 

måste anpassas i den mån det går efter varje enskild individs behov och förutsättningar.  

Avslutningsvis går det att dra en slutsats i denna delstudie. Det kategoriska perspektivet 

genomsyrar endast vid ett fåtal tillfällen. Det relationella perspektivet dominerar i förskollärarnas 

utsagor om deras förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd och faktorer som kan påverka 

arbetet i förskolan.  

Sammanfattning av resultat och analys  

Resultaten från delstudierna visar att det är det relationella perspektivet som är dominerande. Det 

kategoriska perspektivet kan också urskiljas i flera respondenters utsagor men inte i någon större 

utsträckning. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd visar sig vara svårt att definiera och flera respondenter vill 

inte använda begreppet då de anser att det finns andra begrepp som beskriver fenomenet bättre.  

Resultaten visar att förskollärare kategoriserar barn i behov av särskilt stöd. Flera olika 

kategoriseringar förekommer hos de flesta respondenter. Det finns däremot en vilja hos 

respondenterna att undvika kategoriseringar och att se alla barn som barn och att alla barn har 

samma behov och rättigheter. 

Respondenterna hade svårt att beskriva sitt förhållningssätt då de tyckte att det var ett viktigt 

område. De flesta beskriver sitt förhållningssätt genom att beskriva hur de vill att andra ska 

uppfatta dem. Respondenterna gav flera förslag på hur de förhåller sig till alla barn, inte bara till 

barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att barnet är centralt när respondenterna beskriver 

sitt förhållningssätt. De vill bemöta alla barn utifrån deras individuella förutsättningar och behov. 

Faktorer som respondenterna anser påverkar förskolans verksamhet är: Miljön, personalbrist, 

barngrupp, ekonomi och tid. Många av respondenterna anser att miljön är ett pedagogiskt verktyg 

som de måste lägga mycket fokus på. De andra faktorerna beskrevs oftast utifrån brister och 

vilken negativ påverkan de kan ha på verksamheten och barnen som befinner sig där. 
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Diskussion 

Den här studien är liten och baseras på få intervjuer. Därför går det inte att generalisera 

resultaten. De överensstämmer däremot med tidigare forskning och det kan höja giltigheten 

något. Våra förutbestämda kategorier, begrepp och teman kan ha riktat resultatet. Det kunde ha 

varit lämpligt att ställa frågor som kunde ge svar på det vi sökte utan att benämna begreppen. Vi 

frågade till exempel frågor om respondenternas förhållningssätt. Det kunde vi ha undersökt 

genom att ställa mer öppna frågor. Vi kan heller inte garantera en hög tillförlitlighet då vi inte har 

så stor erfarenhet av intervjuer. Vi har däremot varit väldigt noggranna med att försöka undvika 

fel och misstag i vår datainsamling och databearbetning.  

Nilholm (2005, s. 136) tar upp ett behov av att forska kring hur personal ute i verksamheten 

pratar om det specialpedagogiska området. Vi kan se att det framkommer många olika tankar i 

vår studie och finner det relevant att forska kring. När vi kopplar perspektiv inom 

specialpedagogik till vad som sker i verksamheten, enligt de som arbetar där, kan vi synliggöra 

hur förskolepersonal tänker och vilka uppfattningar som genomsyrar verksamheten. Som vi 

nämnt tidigare påverkar perspektiven hur specialpedagogiken kan förstås och utövas i 

verksamheten och det påverkar i sin tur barnen (Nilholm, 2005, s.125). 

Läroplanen för förskolan är tydliga med att alla barn har rätt till individuell anpassning. 

Förskolepersonalen som arbetar på förskolan ska anpassa verksamheten och dess innehåll efter 

varje enskild individs behov och förutsättningar (Lpfö98, Reviderad 2010, s. 5). I vår studie 

framkommer det från respondenterna att de arbetar efter Läroplanen och i den mån det går 

anpassas verksamheten efter varje enskild individ och dess behov. I vår studie påpekar 

förskollärarna att Läroplanen för förskolan är en utmaning i deras arbete. De anser att 

Läroplanen är tydlig med att få med alla barnen i verksamheten, men det står ingenting om hur 

de ska gå tillväga för att alla barn ska bli delaktiga. Det framkommer ingen kritik mot något i 

Läroplanen i vår studie och det framkommer heller inga kritiska tankar kring specialpedagogik. 

Kritiken riktas istället mot hur-frågan. Hur förskolepersonalen ska bemöta barnen? Hur de ska få 

med alla barn i verksamheten? Hur de ska få de resurser de behöver? Hur de ska gå tillväga i det 

pedagogiska arbetet? 

Vidare visar resultatet att det finns många faktorer som kan påverka möjligheten att möta alla 

barn i verksamheten utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Det är inte 

diskussionen om perspektiv och teori som tar plats i verksamheten utan olika hinder och faktorer 

som är kopplade till förskolans organisation: Miljö, tid, personal och resurser. De flesta av dessa 
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faktorer framkommer även i Sandberg m.fl. studie (2010, s. 51). Detta bli intressant i relation till 

det Ahlberg (2009, s. 17) nämner om olika teorier och perspektiv. Hon menar att förhållningssätt 

och utformning av verksamheten påverkas av dessa och att det bör reflekteras kring. Det verkar 

däremot inte ha så stort utrymme i verksamheten när vi ser till vår studie. Kan orsaken till det 

vara att det ställs så många krav på förskolans verksamhet? Blir uppfyllandet av kraven och hur 

det ska genomföras viktigare än diskussionen om olika teorier och perspektiv? 

I den ovan nämnda studien av Sandberg m.fl. (2010, s.45f) framkommer även uttalanden om 

olika situationer som kan kopplas till vilka förväntningar förskolepersonalen har på barnen. De 

barn som förskolepersonalen har svårt att interagera med kräver mer och detta leder till att de 

anser att dessa barn är i behov av särskilt stöd. Synsättet blir på så vis kontextspecifikt. Det 

framkommer inte i våra resultat och det förekommer inga uttalanden i respondenternas utsagor 

som kan kopplas till det. Kan det bero på att vi har ställt fel frågor? Är inte respondenterna 

medvetna om vilka konsekvenser deras förväntningar på barnen får? Har de tillfrågade olika 

utbildning eller kompetens i de olika studierna? Det är svårt att svara på och det kan även bero på 

någon av de aspekter av den kvalitativa intervjun, som vi tar upp i metoddelen. 

Palla (2009, s.3) problematiserar skillnader mellan specialpedagogik och pedagogik. Behöver vi 

verkligen en pedagogik som anses vara speciell. Innebär inte det att vi alltid kategoriserar och 

lägger en grupp utanför genom att vi pratar i termer av att vissa barn behöver mer än den vanliga 

pedagogiken? 

Både Palla (2009, s.16) och Runswick-Cole och Hodge (2009) är kritiska till begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. De menar att det kan finnas ett behov av ett nytt begrepp. Runswick-Cole 

och Hodge (2009) diskuterar en möjlig kandidat: Barn med särskilda rättigheter. De har hämtat 

inspiration från Reggio Emilia-pedagogik. I vår studie kan vi se att det även kan finns ett behov 

av ett nytt begrepp ute i verksamheten. I vår studie framkommer det alternativa begreppet barn 

med särskilda rättigheter. Det är även förskollärare från förskolor med traditionell pedagogik som 

nämner det. Det kan antas att det börjar få fäste ute i verksamheten och att det kommer att bli 

allt vanligare. 

När begreppet barn i behov av särskilt stöd tillkom så var syftet att flytta fokus från barnet till 

miljön och andra faktorer utanför barnet. Det var meningen att begreppet skulle tolkas som att 

alla barn har samma behov och att vissa barn behövde mer stöd för att få sina behov 

tillgodosedda (Sandberg & Norling, 2009, s. 38f). Frågan är om det verkligen går att säga att alla 

har samma behov och sedan uttrycka att vissa barn har särskilda behov? Samma gäller det 

föreslagna begreppet som innebär att alla barn har samma rättigheter samtidigt som vissa barn 

har särskilda rättigheter. Dessa benämningar kan även anses som kategoriserande hur man än gör 
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då de specifikt riktar in sig på en grupp barn. Det blir kategoriserande trots att alla barn anses ha 

särskilda behov eller särskilda rättigheter vid något tillfälle under sin tid i förskolan, som vi kunde 

se var en vanlig uppfattning i vår studie. Det kan innebära att det är en kategori som barnen 

antingen permanent eller tillfälligt tillhör. Vad innebär det för de barn som verkligen har behov 

av särskilt stöd? (Nilholm m.fl., 2012).  

Resultatet visar att det är vanligt att förskollärare inte vill kategorisera och att de vill se barn 

som barn med samma behov och rättigheter samt att fokus ska ligga på styrkor och möjligheter. 

Nilholm m.fl. (2012) diskuterar om en kategorisering av barn i behov av särskilt stöd möjligen 

kan vara viktig så att de barn som behöver stöd verkligen får det stöd de behöver. Om 

kategorisering undviks finns det en risk att dessa barns svårigheter inte uppmärksammas 

tillräckligt. Det har framkommit flera sätt att se på det i vår studie. Det finns både argument för 

och emot kategorisering samtidigt som respondenterna inte vill kategorisera. Det verkar finnas en 

kluvenhet ute i förskolans verksamhet.  

Det kan vara intressant att diskutera ett behov av nya perspektiv på specialpedagogik då det 

kategoriska och det relationella perspektivet inte alltid gick att urskilja i renodlad form i vår studie 

Det relationella perspektivet dominerar men vi känner ett behov av fler perspektiv (Nilholm, 

2005, s. 136). Om alla barn ska ses som “annorlunda” kan det antas att specialpedagogiken bör 

fokusera på förskolepersonalen istället, på deras styrkor och möjligheter. Deras kompetens, 

förhållningssätt samt arbetssätt kan vara det som bör få fokus framöver. Det är också så 

verksamheten ska bedrivas enligt styrdokumenten. Men styrdokumenten är tolkningsbara och det 

verkar vara svårt för förskollärare att förstå hur de ska koppla teori till praktik (Sandberg & 

Norling, 2009, s. 39). 

Detta kan kopplas till den pedagogiska kvalitén som grundar sig i den kompetens och 

relationskompetens som förskolepersonalen har och det förhållningssätt de har i mötet med barn 

och föräldrar. Förskolepersonalen måste ha kompetenser för att kunna möta barn och för att 

finnas med och stötta dem i deras utveckling (Juul & Jensen, 2003, s.118f). Den pedagogiska 

kvalitén behöver synliggöras när förskolepersonalen planerar verksamheten. Verksamheten måste 

planeras efter alla barn, dess viljor, intressen och behov.  Det är det som respondenterna anser är 

utmanande. 
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Konklusion 

Studien vi har genomfört har visat att specialpedagogisk forskning är ett stort och svårdefinierat 

område. Vi valde att lägga fokus på begreppet barn i behov av särskilt stöd för att vi själva ville ha en 

djupare förståelse för begreppet och dess betydelse för barn i förskolan samt för att tidigare 

forskning visar att det är ett svårdefinierat begrepp. Vi har också intresserat oss för 

förskolepersonals förhållningssätt och bemötande då det har framkommit som centralt inom de 

kurser vi har läst inom specialpedagogik. Vår studie bekräftar att det är ett svårdefinierat begrepp. 

Den visar också att det kan finnas behov av nya begrepp. Resultatet visar att det relationella 

perspektivet dominerar när förskollärarna beskriver sitt förhållningssätt till barn i behov av 

särskilt stöd. Mest fokus har däremot legat på brister och faktorer som kan påverka 

verksamheten.  

En tanke som uppkommit under studiens gång är vad kategorisering innebär och hur det ska 

tolkas. Är all kategorisering av ondo? Är det möjligt att prata om barn i behov av särskilt stöd 

utan att kategorisera? Är det möjligt att ha ett begrepp som inte blir kategoriserande? 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att observera förskollärare för att undersöka hur deras 

uppfattningar stämmer överens med deras praktiska arbete med barn i behov av särskilt stöd. Det 

skulle också vara intressant att forska vidare kring kategoriseringar inom specialpedagogiken. Vi 

upplever att kategorisering, i dagens samhälle och forskning, tolkas som något negativt. Samtidigt 

som vi har sett i vår studie att det finns en vilja att undvika kategorisering i förskolan. Frågan är 

om det är möjligt att finna ett alternativt sätt att se på kategorisering? 
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Bilagor 

 Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema Undertema Stödfrågor 

Bakgrund Utbildning 
 
Yrke 

• Vad har du för utbildning?  
• När tog du studenten/examen? 
• Hur länge har du varit verksam inom yrket? 
• Vilket år började du jobba inom förskolan?  
• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

Erfarenheter av barn i  
behov av särskilt stöd 

Utbildning 
 
 
Yrkeserfarenhet 

• Har du något speciell/särskild kunskap eller utbildning 
inom specialpedagogik? (Känner du något behov av 
fortbildning inom området?) 
• Har du tidigare erfarenheter av barn som är i behov av 
särskilt stöd? (Berätta.) 

Styrdokumenten   • Tycker du att styrdokumenten är tydliga med hur ni ska 
arbeta för att få med alla barn? 
• Har ni fått möjlighet att reflektera kring styrdokumentens 
innehåll? 

Begreppet Vad? 
 
Vilka barn? 

• Hur definierar du begreppet barn i behov av särskilt 
stöd?  
• Vilka barn tänker du på när jag säger barn i behov av 
särskilt stöd? 
• Vad avgör om ett barn är i behov av särskilt stöd? Hur 
ser man det? 

Förhållningssätt Eget 
 
 
 
Gemensamt 

• Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt till barn i 
behov av särskilt stöd?   
• Hur går du tillväga?  
• Varför går du tillväga så som du gör?  
• Hur går ni tillväga i arbetslaget? 
• Har ni inom arbetslaget någon gemensam 
strategi/förhållningsätt till barn som är i behov av särskilt 
stöd?  
• Har ni möjlighet till reflektion kring ert arbete med barn i 
behov av särskilt stöd? 

Faktorer som påverkar Personal 
 
 
Miljön 
Barngruppen 

• Finns det några faktorer som påverkar möjligheten att 
bemöta ett barn i behov av särskilt stöd när det gäller 
personal?  
• Miljön? 
• Barngruppen? 

Avslutande frågor   • Har du något ytterligare du vill tillägga eller förtydliga? 

 


