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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv analysera förskollärares 

reflektioner över begreppet barn i behov av särskilt stöd; vad som orsakar svårigheter samt uppdraget 

med dessa barn. Det gjordes utifrån det traditionella- och alternativa perspektivet samt 

dilemmaperspektivet.  

Metod för datainsamling var samtalsintervjuer. Sju förskollärare intervjuades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan utifrån 

de teoretiska perspektiven.  

Studien visar att förskollärare tycker att begreppet är stort och omfattande. De delar in barn i 

behov av särskilt stöd i främst två huvudkategorier av barn. Barn med diagnos eller barn utan 

diagnos som behöver särskilt stöd. De menar också att alla barn någon gång är i behov av stöd 

eller särskilt stöd. Ett nytt begrepp verkar vara på framfart också där särskilda rättigheter betonas. 

Förskollärare uttrycker både biologiskt betingade orsaker men också socialt/miljömässigt 

betingade orsaker till varför barn är i behov av särskilt stöd i förskolan. I denna studie betonades 

dock miljöorsaker vilket kan tyda på att ett skifte i synsätt håller på att inträda. Studiens resultat 

visar på att kunskapskompetensen inte saknas, men däremot möjligheten att ge barn i behov av 

särskilt stöd det stöd de behöver eftersom antalet barn per personal är för hög samt att ekonomin 

inte räcker till för att tillsätta de resurser som personalen efterfrågar.  

 

 

Nyckelord: Specialpedagogik, förskola, intervju, barn i behov av särskilt stöd, förskollärares 

reflektioner/uppfattningar 
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Inledning 

Under min förskollärarutbildning hade vi en kurs som berörde specialpedagogik. Jag blev 

intresserad och skrev ett arbete som blev en ögonöppnare och som jag fick god respons på. För 

övrigt har jag sett när det fungerar och när det inte fungerar ute på förskolor vad gäller barn i 

behov av särskilt stöd. Arbetslag har skilda uppfattningar och arbetssätt som ger olika 

konsekvenser för barngruppen och arbetsmiljön. Jag har lärt mig att det finns flertalet faktorer 

kring varför barn är eller blir i behov av särskilt stöd. Dessutom har jag under min studietid 

arbetat extra som personlig assistent vilket har gett mig ytterligare perspektiv på hur verkligheten 

ser ut för vissa människor. Personliga assistenter befinner sig ibland också i förskolans miljö 

vilket gör att jag kan förstå deras funktion utifrån de erfarenheter jag själv har. Dessa saker blev 

grunden till varför jag valde att skriva mitt examensarbete utifrån just ett specialpedagogiskt 

perspektiv på situationen kring vissa barn i förskolans miljö, och hur förskollärare uppfattar 

denna situation i sitt vardagliga arbete. Genom att ha gjort denna studie har jag lärt mig mer och 

byggt på min kompetens inom området specialpedagogik, vilket jag ser som en fördel då endast 

en liten del av utbildningen centreras kring denna. Jag tror att de kunskaper denna studie har gett 

mig är fördelaktiga i mitt kommande yrke som verksam förskollärare och ser det som ett viktigt 

tillskott i min kunskapsarsenal.  

Ett stort tack till min handledare Martin Karlberg för all uppmuntran och handledning i 

skrivprocessen.   
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Bakgrund 

Barn i behov av särskilt stöd  

Barn som behöver särskilt stöd i förskoleverksamheten har det i officiella dokument talats om 

ända sedan 1970-talet då ett eget begrepp för detta togs i bruk. År 1972 hette det i den statliga 

utredningen Barnstugeutredningen barn med särskilda behov (SOU 1972:27, s. 32). 15 år senare 

ändrade Socialstyrelsen begreppet till barn som behöver särskilt stöd (Socialstyrelsen, 1987:3, s. 50). 

Begreppet kom så småningom att övergå till barn i behov av särskilt stöd. Detta kom dock åter att 

lyftas för diskussion av Socialstyrelsen (1997:7, s. 98-99) och man undrade då om inte en mer 

fördelaktig benämning vore barn med svårigheter i barnsomsorgen för att på så sätt ytterligare förstärka 

miljöns betydelse i svårigheterna kring barnet (Sandberg, Norling, 2009, s. 39).   

Begreppet har alltså omformulerats något över tid. Sandberg och Norling (2009, s. 39) menar 

dock att från ett ideologiskt perspektiv har begreppet barn i behov av särskilt stöd vuxit fram just 

för att öka tonvikten på miljöaspekter och minska betoningen på att det är barnet som avviker.  

Idag heter det alltså fortfarande barn i behov av särskilt stöd. Men trots att begreppet har funnits 

med runt fyrtio år inom förskoleverksamheten finns det bristande kunskap om hur begreppet 

operationaliseras och vilka dessa barn är som behöver särskilt stöd i förskolan (Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson, Granlund, 2010, s. 43).  

Barn i behov av särskilt stöd i styrdokument 

Att det finns barn som behöver mer stöd än andra barn tydliggörs i läroplanen för förskolan även 

om benämningen barn i behov av särskilt stöd inte framkommer som begrepp, vilket däremot är 

vanligt i andra dokument, litteratur och forskning. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010, s. 5) 

säger att:  

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett 
positivt stöd för barn med svårigheter.” 

Dessa barn som behöver mer stöd och stimulans än andra, tillfälligt eller mer varaktigt, beskrivs i 

citatet från läroplanen som barn med svårigheter.  Olyckligtvis är en sådan benämning alltför snäv 

då den indikerar att problematiken kring dessa barn ligger hos barnen själva. Utöver barn med 

svårigheter finns det också barn som befinner sig i svårigheter och på grund av detta är i behov 

av särskilt stöd. Detta framkommer dock längre fram i Läroplanen. Under huvudrubriken 2.2 

Utveckling och lärande (Lpfö98, 2010, s. 11) står det att arbetslaget ska: 
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ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd framkommer något tydligare och mer nyanserat i förhållande 

till bakomliggande orsaker i Skollagen § 9 (SFS 2010:800, kap 8, s. 31) även om det i övrigt inte 

ges särskilt mycket utrymme: 

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. 

Enligt rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008, s. 50, 97) har antalet barn i behov av 

särskilt stöd ökat succesivt under åren mellan 1998 och 2008. Samtidigt uttrycks också att 

resurserna inte räcker till för att tillgodose de ökade behov som uppstått. Resurserna är 

grundläggande ekonomiska, som i sin tur leder till extra personal, specialpedagogisk kompetens 

utanför arbetslaget, kompetensutveckling etc. Det är i enlighet med dessa uppgifter aktuellt att 

studera vad förskollärare säger om- och menar att de hanterar den nya situationen av att allt fler 

barn behöver särskilt stöd i förskolan. En förskolechef i Tierp som jag själv intervjuade i mars 

2012 menar att pedagoger på förskolor hanterar frågan kring barn i behov av särskilt stöd på 

skilda sätt. Där ett arbetslag ser problem och kräver extra resurser för de barn som behöver 

särskilt stöd ser ett annat arbetslag möjligheter att själva ge detta stöd och vara den resurs som 

barnen behöver.  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är inget entydigt begrepp utan omfattar många olika slags 

barn i vad som därför utgör en heterogen grupp som enligt undersökningar har ökat i våra 

förskolor. Utifrån denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka vilka reflektioner 

förskollärare gör över begreppet barn i behov av särskilt stöd; vad som orsakar svårigheter samt 

uppdraget med dessa barn. 
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Litteraturöversikt 

I denna litteraturöversikt presenteras tidigare forskning inom specialpedagogiskt område samt de 

teoretiska perspektiv som valts för studien.  

Tidigare forskning 

För att finna tidigare forskning kring begreppet barn i behov av särskilt stöd har jag använt mig 

av Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och SwePub, en söktjänst för vetenskapliga 

publikationer från svenska lärosäten, samt Education Research Complete, en av världens största 

databaser inom utbildningsområdet. Sökningar har gjorts på: behov av särskilt stöd; barn i behov 

av särskilt stöd; behov av särskilt stöd förskola; begreppet barn i behov av särskilt stöd, special 

support preschool; children in need of special support; children in need of special support 

preschool; in need of special support preschool teachers.  

Det finns en rik variation av forskning kring barn i behov av särskilt stöd men när det 

kommer till studier om vad förskollärare säger i frågan blir resultaten markant färre och de 

främsta resultaten pekar oftast mot svenska studier. 

Forskning om förskol lärares  uppfat tningar  

Mina sökningar efter tidigare forskning visar att främst svenska studier finns representerade bland 

sökresultaten av studier kring vad personalen i förskolor och skolor säger angående barn i behov 

av särskilt stöd. Lindqvist (2011, s. 89) konstaterar, i överrensstämmelse med ovan nämnda 

sökningar, att det finns alltför få studier i ämnet. Här presenterar jag dock tre stycken av dem.  

I studien ”Special support” in Preschools in Sweden: Preschool staff’s definition of the construct undersöks 

förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd som social konstruktion 

(Sandberg et al., 2010, s. 43). Studien som både är kvantitativ och kvalitativ i sin karaktär delas i 

resultatet in i två generella perspektiv, barnperspektiv och organisationsperspektiv (Sandberg et al., 

2010, s. 53). Det vanligaste uttryckta perspektivet bland förskollärarna var ett barnperspektiv (70 

%). Det perspektivet innebär att förskolläraren definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd 

utifrån barns individuella behov och karaktärsdrag. För de förskollärare som uttryckte ett 

barnperspektiv kategoriserades barn i behov av särskilt stöd in i tre grupper: 1) alla barn är i 

behov av särskilt stöd, 2) barn som har formellt identifierad diagnos, samt 3) barn som är i behov 

av extra stöd men utan diagnos. Utifrån barnperspektivet rapporterades också fler barn vara i 

behov av särskilt stöd, och fler flickor menades vara i behov av särskilt stöd, än i det andra 

perspektivet (Sandberg et al., 2010, s. 50). 

Det andra perspektivet, enligt Sandberg et al. (2010, s. 51), var ett organisatoriskt perspektiv (30 

%). Då definierades barn i behov av särskilt stöd utifrån olika behov av personal, tid och resurser. 
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Behovet att personalen behövde uppmärksamma och övervaka barnet, ge ett visst mått av tid åt 

barnet, och extra resurser i form av personal utanför ordinarie arbetslag, exempelvis 

specialpedagoger. Med andra ord beskrivs barnen utifrån vilka tjänster som barnen förses med på 

grund av sitt behov av särskilt stöd. I motsats till barnperspektivet var det i det organisatoriska 

perspektivet tre gånger vanligare att identifiera pojkar som i behov av stöd, jämfört med flickor. 

Här menar forskarna att personalens uppfattningar om begreppet påverkades av barnets synliga 

svårigheter samt dess kön (Sandberg et al., 2010, s. 54).  

I denna studie visar resultaten att en majoritet av personalen relaterar särskilda behov till 

barnens avvikande karaktärsdrag - i förskolemiljöns sociala kontext ska det tilläggas, det vill säga 

att social förmåga och social kontext också var viktigt när personalen definierade dessa barn 

(Sandberg et al., 2010, s. 54).  

Sandberg et al. (2010, s. 54) anser också att det finns ett samband mellan förskolornas 

dominerande perspektiv och antalet barn i behov av särskilt stöd i en grupp samt dessas 

egenskaper. Författarna menar att förskolepersonalen utifrån en majoritet av barns egenskaper 

konstruerar en bild av det ideala förskolebarnet som passar in i de värden och mål som 

verksamheten menar sig sträva mot. Det visar sig i studien att om barn i behov av särskilt stöd 

utgör en stor del av gruppen tenderar personalen att inkludera dem i majoriteten och i den 

generella pedagogiken för att möta deras behov genom den. Om dessa barn däremot utgör en 

liten del av gruppen, då tenderar dessa att exkluderas från den ordinära målsättningen för 

gruppen och definieras utifrån vilket särskilt stöd som de förses med. Synsätt och antalet barn har 

alltså betydelse för vilka som definieras vara i behov av särskilt stöd.  

Lindqvist (2011, s. 89) har i sin kvantitativa studie undersökt hur pedagogisk personal i 

förskola och skola samt rektorer upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Hon menar 

att trots att stora resurser i samhället satsas just på barn som av varierande orsaker inte når de mål 

skolan sätter upp, finns det få studier om hur de verksamma yrkesgrupperna upplever 

arbetssituationen (2011, s. 89). Frågeställningen i hennes undersökning handlar om: orsaker till 

varför barn är i behov av särskilt stöd; personalens kompetens, inflytande och påverkan i arbetet 

med dessa barn; samt rektorernas syn på styrdokument.  

Det framkommer i Lindqvists studie (2011, s. 95) att ett bristperspektiv dominerar bland 

personal både i förskola och i skola, det vill säga att orsaken till varför barnen är i behov av 

särskilt stöd beror på individuella brister. Även bland rektorer visar svaren på framförallt ett 

bristperspektiv. Att problematiken skulle kunna bero på den pedagogiska personalens egna 

brister eller en icke fungerande grupp är det minst vanliga svaret i undersökningen (Lindqvist, 

2011, s. 96).  

Bristperspektivet utmanas dock oftare av förskollärare och förskolechefer än personal inom 

grundskola. Trots att det finns för få studier som pekar mot någon slags förklaring varför det är 

så, menar ändå Lindqvist (2011, s. 98) att flera faktorer pekar mot att det kan ha ett samband med 

olika slags traditioner inom förskola och skola. Där det är lek och sociala mål i det förstnämnda 
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och där gruppen är viktigast, är det ett tydligare kunskapsmål i det andra där samtidigt fokus 

ligger på individuella kunskapsmål. Och specialpedagoger i förskolan arbetar främst med 

personalgruppen angående attityder och arbetssätt medan speciallärare har direkt funnits till för 

barn och elever i behov av särskilt stöd.  

Lahdenperä (1999, s. 37) som har gjort en kvalitativ studie kring fristående skolors tal om- och 

hantering av barn i behov av särskilt stöd, menar att när lärare beskriver barn i behov av särskilt 

stöd görs detta i form av olika kategoriseringar, där de flesta är beskrivningar av barnets 

egenskaper eller defekter, vilka inte relateras till situationer eller omständigheter. För att åtgärda 

dessa brister krävs resurser i form av kompetens från speciallärare och psykolog, med utredning 

och testning som följd, eller så kan elever placeras i mindre grupper eller specialklass 

(Lahdenperä, 1999, s. 38).  

Liksom Sandberg et al. (2010, s. 45) och Lindqvist (2011, s. 90) har också Lahdenperä (1999, s. 

39) använt sig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i sin ansats att kartlägga bilden över hur 

talet om barn i behov av särskilt stöd ser ut i skolvärlden. Utifrån ett sådant perspektiv är sociala 

fenomen och den sociala verklighet vi upplever en konstruktion som uppstår mellan individer 

genom interaktion. Hur vi uppfattar verkligheten avgör sedan våra handlingar (Lindqvist, 2011, s. 

90). Med andra ord har det betydelse för vårt handlande på vilket sätt vi talar om barn i behov av 

särskilt stöd. Det finns således ingen neutralitet i våra ord utan med dessa följer också värderingar 

i det sammanhang de används (Lahdenperä, 1999, s. 35). De är också redskap för att konstruera 

den sociala verkligheten, inte bara att beskriva den menar Lahdenperä (1999, s. 36). Enligt henne 

är begreppet barn i behov av särskilt stöd problematiskt på flera sätt, eftersom det är ett stort och 

övergripande begrepp som inrymmer många olika slags barn och det säger mycket litet om 

barnets situation eller svårighet men inte heller något om pedagogens svårighet med barnet (1999, 

s. 12). För eftersom lärare eller pedagoger är de som avgör vem som är ett barn i behov av 

särskilt stöd menar Lahdenperä (1999, s. 12) att detta kan motsvaras av de barn som pedagoger 

och lärare själva har svårigheter med i undervisningssituationen.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Studier visar alltså på att talet om, och problematiken kring, barn i behov av särskilt stöd ofta 

förläggs hos det enskilda barnet på grund av olika individuella brister. Detta uttrycks både bland 

förskollärare och lärare men också rektorer. Förskollärare och förskolechefer skiljer sig dock 

något från de övriga yrkesgrupperna och utmanar oftare detta bristperspektiv vilket kan bero på 

olika traditioner inom förskola och skola.  

När förskolepersonal definierar barn i behov av särskilt stöd görs det oftast utifrån individuella 

behov och egenskaper, men sedan också utifrån behov av, eller krav på, personal, tid och externa 

resurser, det vill säga de tjänster som tillhandahålls barnen. När lärare i skolan beskriver barn i 

behov av särskilt stöd kategoriseras de vanligast efter sina egenskaper och defekter. 



 11 

I det urval av studier som tagits upp i denna studie kring barn i behov av särskilt stöd används 

genomgående ett och samma teoretiska perspektiv, socialkonstruktivistiskt perspektiv, för att förstå 

och analysera det empiriska materialet i studierna.  

Teoretiska utgångspunkter 

Spec ialpedagogik  

Det är främst inom det specialpedagogiska forskningsfältet man finner forskning kring barn i 

behov av särskilt stöd. Ahlberg (2007, s. 89) räknar upp flertalet olika teoretiska utgångspunkter i 

specialpedagogisk forskning som framkommer i nyare forskningsstudier: systemteorier, 

socialkonstruktionistisk teori, fenomenologiskt perspektiv samt Foucaults olika teorier angående 

diskurs, makt och vetande. Dessa teoretiska ansatser speglar den svängning som skett inom 

specialpedagogisk forskning. På senare tid har nämligen ett samhällsvetenskapligt intresse blivit 

alltmer vanligt inom specialpedagogisk forskning från att historiskt sett vuxit fram ur- och varit 

dominerat av ett mer positivistiskt utgångsläge med ursprung i psykologi och medicin (Nilholm, 

2005, s. 124-125). Positivismen påstår att all forskning måste grundas på konkreta observationer 

och eftersträva att slå fast objektivt säkra fakta (Nationalencyklopedin, 2015-09-08). Därmed har 

specialpedagogiken från början skilt sig från samhällsvetenskapen, som ju studerar sociala 

företeelsers betydelse för hur samhället fungerar (Nilholm, 2005, s. 124). Men detta har alltså 

förändrats på senare tid och specialpedagogiken studeras nu också utifrån samhällsvetenskapen.  

Om ordet specialpedagogik delas upp i special och pedagogik, förstår man att det rör sig om en 

särskild pedagogik. Detta särskilda eller speciella är enligt Ahlberg (2007, s. 85) oklart vad det 

innebär. När behövs det en särskild pedagogik i undervisningen? Enligt Brodin och Lindstrand 

(2004, s. 84) handlar specialpedagogik om:  

[…] de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska kunna 
tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn. 

Ahlberg (2007, s. 85) menar att specialpedagogiken inte ska begränsas som så ofta görs till endast 

dem som är i behov av särskilt stöd. Hon efterfrågar ett större perspektiv där specialpedagogik 

som verksamhet bidrar till att möta den rika variationen av barns och elevers olikheter som finns 

representerad i skolan. Vidare menar hon att alla lärare oavsett verksamhet ska ha grundläggande 

kunskaper inom specialpedagogik (Ahlberg, 2007, s. 86).  

I inledningen av denna uppsats finns en kort historisk beskrivning över hur begreppet barn i 

behov av särskilt stöd har utvecklats. Låt mig därför ur ett historiskt perspektiv också kort få 

presentera hur verksamhet och synsätt har förändrats för att lösa problematiken kring barn i 

behov av särskilt stöd. Historiskt sett har de elever som av olika orsaker inte kunnat uppnå 

skolans mål eller passat in i dess mall till en början helt uteslutits från skolan i början av 1900-talet 

(Ahlberg, 2007, s. 86). På 1940-talet inrättade man specialklasser för handikappade och på 1960-
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talet en mängd olika specialklasser för avvikande elever. Så långt en tradition av segregerande 

undervisning, något som i och med 1969-års läroplan kom att utmanas. Integrationen av elever 

med handikapp skulle nu öka i den ordinarie undervisningen. Detta förändrade synsätt kom som 

en följd av att de positiva resultat som den segregerande undervisningen hoppats medföra 

uteblev. Ett vidgat perspektiv innebar nu att hela skolverksamheten inklusive dess sociala 

sammanhang delvis lyftes fram som aspekter av problematiken kring elever i behov av särskilt 

stöd. Ahlberg (2007, s. 87) menar att ideologiskt sett har det skett en förändring från segregering 

till integrering under senare delen av 1900-talet, och runt 2000-talet har även integrering i stort 

sett ersatts av begreppet inkludering eftersom begreppet integration förutsätter att någon först 

måste ha varit segregerad. Men trots denna ideologiska förskjutning har det inte alltid återspeglats 

i praktiken, som till exempelvis när särskilda undervisningsgrupper åter blev vanligt i slutet på 

1990-talet, även om specialklasser succesivt avvecklats. Ahlberg (2007, s. 88) anser att det kan ha 

med skolans komplexa uppdrag att göra - att alla ska nå grundläggande samma mål på samma tid 

och samtidigt värderas som unika individer med olika förutsättningar. Det är ett sådant dilemma 

av att hantera barns och elevers olikhet som Nilholm (2005, s. 124) tar upp i sin artikel om 

specialpedagogik. Han introducerar detta perspektiv på specialpedagogik som i sin utgångspunkt 

ur dilemman skiljer sig från de två vanligaste perspektiven. I denna studie kommer 

dilemmaperspektivet att användas något i analysen av empirin men framförallt är det de två 

vanligaste perspektiven som får utrymme, eftersom dessa är grundläggande perspektiv inom det 

specialpedagogiska kunskapsområdet och dessutom har en större historisk tyngd. 

Dilemmaperspektivet är ett relativt nytt begrepp, men dock aktuellt och relevant inom 

specialpedagogiken och skolvärlden. Det förtjänar att både användas och prövas huruvida det ger 

ytterligare förståelse för det specialpedagogiska området. I min studie framkommer dilemman 

under det tema som kallas uppdraget.  

Tradit ione l l t  och al ternat ivt  perspektiv  

De specialpedagogiska teorier som forskare ger uttryck för ges olika benämningar i respektives 

forskarstudier men Nilholm (2005, s. 125-126) sammanfattar dem i två grundläggande perspektiv 

och tar sedan upp diskussionen om ett tredje perspektiv, i syftet att ytterligare organisera vår 

förståelse kring området. Det traditionella perspektivet är det äldsta och mest dominanta menar 

Nilholm (2005, s. 127). I detta perspektiv placeras problematiken hos individen och man talar 

således om barn med svårigheter. Fokus ligger på handikapp och avvikelser, från det som anses 

vara normalt (Ahlberg, 2007, s. 88). Barns svårigheter identifieras och bestäms med hjälp av 

medicinsk- psykologiska diagnoser (Emanuelsson et al., 2001, s. 28) genom vilka resurser sedan 

tilldelas. I perspektivet finns också ett förespråkande av en mer segregerad undervisning av barn 

med diagnoser och att hitta rätt undervisningsmetod för dem (Nilholm, 2005, s. 126). Andra 

benämningar på det traditionella perspektivet är funktionalistiskt-, individualistiskt-, 

kompensatoriskt-, medicinskt-psykologiskt- samt kategoriskt perspektiv (Nilholm, 2005, s. 126).  
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Som en kritisk reaktion mot det traditionella perspektivet har olika alternativa perspektiv vuxit 

fram under 1900-talets senare del, framförallt 1990-talet. Dessa alternativa perspektiv 

kategoriserar Nilholm (2005, s. 125) helt enkelt in under begreppet det alternativa perspektivet. Detta 

perspektiv har sina rötter i samhällsvetenskap och betonar sociala faktorers roll i skapandet av 

problematiken kring vissa barn i skolverksamheten. Här talar man istället om barn i svårigheter 

och pekar på samspelet mellan individen och dess omgivning på olika nivåer; individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå (Ahlberg, 2007, s. 88). Orsakerna bakom problematiken ligger 

alltså i brister i den omgivande miljön. Ett barns förutsättningar och möjligheter att uppnå såväl 

skrivna som oskrivna mål i verksamheten kan alltså förändras i förhållande till den miljö i vilken 

hon måste verka (Emanuelsson et al., 2001, s. 23). Liksom det traditionella perspektivet har fått 

olika benämningar har också det alternativa det. Nilholm (2005, s. 129) nämner bland annat 

relationella-, demokratiska-, curriculum- och post-positivistiskt perspektivet. 

Det ska dock tilläggas att dessa två grundläggande perspektiv ska ses som ideologiska 

idealtyper, det vill säga mentala verktyg genom vilka vi kan möta och förstå verkligheten på ett 

bättre sätt (Emanuelsson et al., 2001, s. 22-23). Med andra ord finns de inte som absoluta 

företeelser ute i skolverksamheterna. Nilholm (2005, s. 128) menar liksom Emanuelsson et al. 

(2001, s. 129) att de flesta studier visar på en blandning av båda perspektiven.   

Dilemmaperspektivet  

Utöver de två grundläggande perspektiven inom specialpedagogiken diskuterar Nilholm (2005, s. 

131) möjligheterna till ett tredje perspektiv. Medan de båda första perspektiven utgår ifrån vem 

och vad som är orsaken till problematiken kring vissa barn i skolans verksamhet, tar ett tredje 

perspektiv sitt utgångsläge utifrån dilemman och framför allt etiska sådana, inom samma 

verksamhet (Nilholm, 2005, s. 124). Dilemman förklarar Nilholm (2005, s. 131) är ”[…] 

valsituationer, eller målkonflikter, där det inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör 

agera”. En handling i en sådan situation ger således både positiva och negativa resultat, vilket 

utgör själva dilemmat (Haug, 1998, s. 37). Dilemman uppstår exempelvis mellan verksamhetens 

mål och förutsättningarna att uppfylla dem. Nilholm (2005, s. 131) tar också upp hur skolan 

samtidigt som den ska ge en liknande utbildning till barn och elever också ska ta hänsyn till dessas 

olikheter och anpassa undervisningen efter dem.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv analysera förskollärares 

reflektioner över begreppet barn i behov av särskilt stöd; vad som orsakar svårigheter samt uppdraget 

med dessa barn. 

 

Syftet har operationaliserats i 3 huvudforskningsfrågor: 

1. Hur reflekterar förskollärare över begreppet barn i behov av särskilt stöd?  

2. Vad orsakar att barn är i behov av särskilt stöd, enligt förskollärare? 

3. Hur uppfattar förskollärare att de klarar av att möta uppdraget med barn i behov av 

särskilt stöd? 
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Metod  

Detta avsnitt hanterar metodens teoretiska aspekter och praktiska konsekvenser för studien.  

Metod för datainsamling 

I samhällsvetenskaplig forskning delas forskningen in i kvantitativ eller kvalitativ forskning (Fejes 

& Thornberg, s. 17). Den kvantitativa forskningen behandlar sifferdata och använder statistiska 

verktyg för att förklara verkligheten, medan kvalitativ forskning använder sig av orddata, det vill 

säga språkliga utsagor, skriftliga beskrivningar etc., med syftet att gå djupare i analysen för att 

kunna förstå verkligheten (Fejes & Thornberg, s. 18-19, Ahrne & Svensson, s. 11). Således är 

denna studie angående förskollärares reflektioner en kvalitativ studie. 

För att kunna ta del av förskollärares språkliga utsagor används i denna studie 

samtalsintervjuer som metod för datainsamling. Det ska dock nämnas att även om begreppet 

datainsamling generellt används i sådana här sammanhang, är det enligt Arhne och Svensson 

(2011, sid. 21) något missvisande, eftersom intervjuaren (i detta fall) inte på något sätt är en passiv 

mottagare av ren information i intervjusituationen. Bättre uttryckt menar de är det snarare frågan 

om en metod för att producera data.  

Då syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare reflekterar över begreppet 

barn i behov av särskilt stöd, orsaker samt uppdraget med dessa barn är respondentintervju den form 

av samtalsintervju som är aktuell. I en sådan studeras nämligen respondentens egna uppfattningar 

och tankegångar (Esaiasson et al., s. 228). Det görs däremot inte i en så kallad informantintervju, 

vilken handlar om att informanten innehar unik kunskap i en viss situation och är mer likt ett 

vittne som ska förmedla vidare information om hur verkligheten är (Esaiasson et al., s. 227, 262). 

Angående metoderna intervju och enkät är den förstnämnda den metod som öppnar upp för de 

oväntade svaren och möjligheten att ställa följdfrågor så att utsagorna i samtalet fördjupas, något 

en enkät inte har samma potential till (Esaiasson et al., 2012, s. 251).  

Urval 

För min studie har jag, i enlighet med studiens frågeställning angående att undersöka 

förskollärares reflektioner, valt att intervjua sju förskollärare med lärarexamen i en kommun i 

mellersta Sverige. Med det antalet inbokade intervjuer försäkrade jag mig också om att ha 

tillräckligt många kvar om ett par av dem skulle falla bort på grund av exempelvis sjukdom.  

Även om uppfattningar kring ett fenomen naturligtvis varierar även på samma arbetsplats så 

har jag för att undvika likartade svar som beror på samma synsätt och erfarenheter inom ett 

arbetslag gjort intervjuer på sju olika förskolor.  
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De förskollärare jag intervjuat har för mig varit främmande personer. Enligt författarna 

Esaiasson et al. (2012, s. 259) bör respondenten helst vara en främling då en intervju av en vän 

innehåller aspekter av förgivet-taganden. En person som man inte känner sedan tidigare kan dela 

med sig mer på grund av vetskapen att en fortsatt relation inte kommer att upprätthållas.   

Intervjupersonerna är vid tillfället för intervjuerna mellan åldrarna 20-65 där den yngsta är 

nyutexaminerad och går sitt introduktionsår och den äldsta snart går i pension. 

Genomsnittsåldern ligger på 44 år. Två av förskollärarna har även psykiatriutbildningar och en 

har specialpedagogikutbildning. Alla förskollärare utom den nyutexaminerade har över tio års 

erfarenhet inom förskolan. 

Genomförandet 

Jag började att via telefon kontakta fyra biträdande kommunala förskolechefer från skilda 

områden inom kommunen. Dessa chefer fick information angående min studie och förmedlade 

min förfrågan vidare till sin personal så att jag fick tala med sex förskollärare och boka tid för 

intervjuer. En sjunde intervju bokades slutligen också in med en kollega till en av mina vänner. 

Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 17-18, 2014. De har genomförts på respektive 

förskola på avskild och tyst plats, ofta i ett mindre rum på förskolan med möjlighet att stänga 

dörren. Det underlättar för respondenten att få vara på en plats som denne känner till och känner 

sig trygg i (Esaiasson et al., 2012, s. 268). Och eftersom intervjuerna dessutom har spelats in har 

det krävts en tyst miljö, utan störande ljud eller avbrott. Att registrera en intervju genom 

ljudupptagning ger intervjuaren möjligheten att helt fokusera på intervjusituationen (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 194). Papper och penna använde jag för att skriva ner stödord och kunna följa 

upp trådar i samtalet. Intervjuerna har tagit mellan 25-45 minuter att genomföra, med ett 

genomsnitt på 35 minuter per intervju.  

Alla respondenter fick ett informationsbrev om studien samt en blankett om medgivande. 

Informationen som de fick ta del av var inte på något sätt förberedande för mina frågor mer än 

att de fick kännedom om det övergripande syftet med studien, att de skulle intervjuas angående 

sina uppfattningar och tankar kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. Så valde jag att göra för 

att kunna fånga de tankar och uppfattningar de lever i här och nu. Informationen om att 

intervjuerna var anonyma, frivilliga och att hela intervjun skulle spelas in framgick också i 

informationsbrevet, något jag sedan också påminde respondenten om vid varje intervjutillfälle 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 45).  

Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform bestående av huvudteman med 

tillhörande frågor, i huvudsak korta, öppna frågor för att möjliggöra långa svar på vilka sedan 

följdfrågor kan ställas (Kvale, 2009, s. 150; Esaiasson et al., s. 265). Eftersom jag inte har någon 

tidigare erfarenhet av att intervjua på akademisk nivå valde jag, för att undvika att tappa tråden, 

att ha några färdiga frågor under varje tema att falla tillbaka på, vilket också Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne rekommenderar (2011, s. 46). Under intervjuerna använde jag mig inte av alla, men de 
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fanns där som stöd. De huvudteman jag valt att intervjua utifrån har sin utgångspunkt i mina 

forskningsfrågor och utgörs, utom bakgrund, av: begreppet barn i behov av särskilt stöd samt syn på 

kompetens/arbetssätt (se bilaga 1). Temat bakgrund ger en startpunkt i intervjun där man skapar 

kontakt med respondenten (Esaiasson et al., s. 265), men kan också ge intressanta kopplingar till 

de svar som respondenten ger under de huvudteman som följer. Några sådana kopplingar 

betonas inte i denna studie även om de emellertid omnämns i vissa exempel.  

Intervjufrågorna har arbetats fram utifrån en kombination av mina egna erfarenheter och 

inspiration av tidigare forskningsstudier. Idén till temat kompetens/arbetssätt föddes i den intervju 

av en förskolechef jag gjorde år 2012. Detta intervjutema har sedan arbetats om till att i resultat 

och analys inordnas under temat uppdraget. Forskningsfrågan angående vilka orsaker förskollärare 

uppfattar ligger bakom att barn är i behov av särskilt stöd är hämtad från Lindqvists studie (2011, 

s. 89). Den frågan är intressant också för denna studie eftersom den, i ljuset av de två 

grundläggande teoretiska perspektiven, åskådliggör förskollärarnas uppfattningar om var 

problematiken kring barn i behov av särskilt stöd förläggs.  

Bearbetning och analys av insamlade data 

Efter att intervjuerna har spelats in har jag transkriberat varje intervju i ett 

ordbehandlingsprogram. Ord för ord har noterats, först så som de sades men efteråt har jag 

korrigerat enstaka ord från talspråk till skriftspråk för att det enklare ska kunna läsas. Korta 

pauser i respondentens utsagor har noterats med vanligt kommatecken, medan längre pauser har 

noterats med punkter ”…”. Kommatecken har även lagts in där meningarna är så pass långa att 

de blir svåra att läsa utan uppdelning. De ord som respondenten betonat i sin utsaga har jag 

återgett i kursiverad stil. Vid några tillfällen skrattar respondenterna till vilket har noterats inom 

parentes.  

Därefter har jag skrivit ut och läst igenom intervjuerna ett antal gånger för att lära känna mitt 

material (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 197). Jag har strukturerat upp de avsnitt ur 

respondenternas utsagor som behandlar de frågeställningar som denna studie centreras kring. Till 

dessa har stödord, begrepp och korta sammanfattningar skrivits för att skapa en överskådlighet. 

Det empiriska materialet måste, enligt Rennstam och Wästerfors, (2011, s. 194) brytas ner och 

sorterats i avsikt att göras överskådligt. Därefter har det reducerats till det jag i min forskning vill 

uppmärksamma, det som är relevant utifrån mina frågeställningar. Vad som uppmärksammats 

och analyseras i denna studie har också ett nära samband med de teoretiska perspektiven jag 

använt mig av, men också tidigare forskning.  

Etiska aspekter 

Inför en vetenskaplig undersökning finns det forskningsetiska krav forskaren och studien måste 

rätta sig efter. Det handlar grundläggande om krav på forskningens kvalitet samt att skydda 
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individers personliga integritet. Dessa kallas för forskningskravet och individskyddskravet enligt 

Vetenskapsrådet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, s. 5). Individskyddskravet består av 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Alla respondenter har förutom de samtal jag haft med dem via telefon också fått information 

om studien skickad som PDF-filer till sina e-postadresser. Den informationen behandlar syftet 

med studien, metoden intervju och ljudinspelning, tidsåtgång för intervjun, ingen ekonomisk 

ersättning, behandlandet av insamlad data och personuppgifter. Den innefattar också information 

om studiens omfattning och utgivning, samt att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som 

helst. Forskaren ska också inhämta respondentens samtycke till att medverka i studien. En 

blankett om medgivande att delta i studien har därför fyllts i av varje respondent och lämnats till 

mig vid tillfället för intervjun.  

 En studie blir mer trovärdig om de personer som ingår i studien ställer upp på att vara 

tillgängliga och nåbara efter studien, det vill säga så att andra forskare kan kontrollera att 

uppgifter stämmer (Esaiasson et al, 2012, s. 257). I detta fall, på denna nivå av studier och utifrån 

Uppsala Universitets riktlinjer för examensarbete på lärarutbildningen har jag fått utlova mina 

intervjurespondenter anonymitet.   

Angående konfidentialitetskravet så är varje respondent informerad om att personuppgifter 

förvaras och behandlas så att de inte kan identifieras av- eller komma andra till del. Och i studien 

presenteras inte några personuppgifter som kan äventyra den utlovade anonymiteten. Slutligen 

också nyttjandekravet, som innebär att uppgifterna bara kommer att användas i denna studies 

forskningsändamål och inget annat, som kan påverka den enskilde individen. 

För att uppfylla dessa krav i min studie har jag informerat varje respondent de forskningsetiska 

principerna och bett om dennes samtycke.  

Metodreflektioner 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 44) menar att endast ett par intervjuer inte ger ett 

tillräckligt material till en studie. Om man däremot intervjuar sex till åtta personer i en yrkesgrupp 

ökar garantin att man får ett material som börjar visa mer än bara några få individers skilt 

personliga uppfattningar om ett fenomen. Genom att inrikta mig på att intervjua sju förskollärare 

ville jag försäkra mig om att få ett tillräckligt empiriskt underlag, och det även om någon av dessa 

lärare skulle ha fått förhinder. Så skedde dock inte, utan alla intervjuer genomfördes. Med detta 

antal intervjuer hade jag också möjlighet att avboka de sistlagda om det var så att jag upplevde att 

svaren från lärarna började återkomma i liknande form och visa på det som Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011, s. 44) kallar för mättnad. Då skulle ytterligare intervjuer kanske inte ge någon 

ny kunskap. En viss mättnad visade sig också i slutet av mina intervjuer men jag valde att 

fortsätta för att vara på säkra sidan.  

I kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet vanliga begrepp (Fejes & Thornberg, 2009, s. 

218). Validitet handlar om huruvida studien undersöker det som den påstår sig undersöka 
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(Esaiasson et al., 2012, s. 57). Och reliabiliteten gäller huruvida studien håller i tillförlitlighet 

gentemot metoden som använts (Fejes & Thornberg, 2009, s. 219). I enlighet med studiens syfte 

att undersöka förskollärares reflektioner har jag intervjuat förskollärare för att kunna studera de 

reflektioner och uppfattningar de uttrycker. Mitt metodval gentemot mitt syfte stämmer alltså 

överens och medför en ökad validitet. För att också öka reliabiliteten behöver det finnas en 

noggrannhet och systematik i behandlingen av de data som samlas in och analyseras (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 219). Jag har i största mån försökt vara så systematisk och noggrann som 

möjligt i både metod och analys för att öka reliabiliteten. Exempelvis är intervjuguiden som 

använts likadan för varje intervjutillfälle och i transkriberingen har varje ord tagits med. Det är i 

datainsamlingsmomentet och i efterbehandlingen som de flesta slarvfel görs, menar Esaiasson et 

al. (2012, s. 63) och därför har jag också lyssnat igenom utsagorna för att hitta eventuella slarvfel i 

transkriberingen. Varje intervjusituation är dock unik, där två unika personer utgör ett unikt möte 

och samtal. Esaiasson et al. (2012, s. 235) talar om intervjuareffekter i detta sammanhang. I det 

sociala samspelet mellan intervjuare och respondent finns olika oönskade effekter. Intervjuaren 

kan medvetet eller omedvetet påverka, och respondenten kan försöka anpassa sina svar efter vad 

den tror att intervjuaren vill få höra. Yttre attribut som kön, ålder och etnicitet är också 

förhållanden som påverkar svaren från respondenten. Men Esaiasson et al. (2012, s. 236) menar 

samtidigt att intervjuareffekterna trots allt är ett mindre allvarligt problem i jämförelse med 

fördelarna i personliga intervjuer. 
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Resultat och Analys  

I denna del av studien presenteras både resultat och analys i form av en struktur som bygger på 

kategorier av teman i vilka respondenternas utsagor har sammanfattats, citerats och ordnats. De 

tre teman som lyfts fram i texten är, utifrån frågeställningarna och i ljuset av de för studien valda 

teoretiska perspektiven: begreppet, orsaker samt uppdraget. Resultaten redovisas både genom 

citat och sammanfattande beskrivningar av intervjusvaren. I slutet av varje tema görs en analys av 

de resultat som presenterats. Avslutningsvis sammanfattas de huvudsakliga resultaten i slutet av 

detta kapitel innan diskussionen påbörjas. 

Begreppet  

Barn i  behov av särski l t  s töd 

Ett mönster som framträder bland förskollärarnas utsagor visar, förutom att begreppet är stort 

och omfattande, på en indelning av barn i behov av särskilt stöd i två huvudgrupper. Dels är det 

barn som har en uttalad diagnos eller på väg att få det, och dels är det barn som inte har en 

uttalad diagnos, som befinner sig i en mer svårdefinierbar zon, men som förskolepersonalen 

menar behöver särskilt stöd. De barn som har en diagnos är de barn som ofta sammankopplas 

med insatser och extra resurser till verksamheten i form av extra personal, och där en 

handlingsplan upprättas i samarbete med habiliteringen och barnets föräldrar. Det är även ofta en 

fysiologisk/biologiskt betingad problematik kring de barn som är kopplade till habiliteringen. 

Barn som befinner sig i vad man kan kalla för en gråzon sammankopplas däremot med 

svårigheter att få resurser och de ska istället få sina behov tillgodosedda genom arbetslaget och i 

barngruppen. För dessa barn upprättas bara en muntlig handlingsplan inom arbetslaget enligt 

några av förskollärarna. Specialpedagogisk kompetens, det vill säga specialpedagoger som 

kommer ut till verksamheten för att hjälpa arbetslaget med kunskaper om synsätt och arbetssätt, 

kopplas samman med båda dessa huvudgrupper av barn i behov av särskilt stöd. Enligt 

förskollärarna är stödet från specialpedagogerna en resurs som uppskattas av personalen. I 

följande citat uttrycks tankar från två förskollärare angående begreppet barn i behov av särskilt 

stöd: 

Ja det kan ju vara att man faktiskt vet precis att de har en diagnos, eller fysiskt handikapp, där är 
det ju liksom absolut solklart. Sen är ju barn i behov av särskilt stöd också då de barnen som till 
exempel inte kommer igång med någonting… leken, kontakten med andra barn. […] Det kan vara 
barn som inte fixar leken överhuvudtaget, de vet inte hur man ska leka, det blir bara stök och bök 
och sådär […] 

Ja, då tänker jag att… dels tänker jag på de här barnen som förmodligen kommer att få diagnoser 
då, som kommer att ha kontakt med barnhabiliteringen. Men sen så tänker jag liksom, alla behöver 
lite extra stöd i någonting, va… […] om vi ska söka pengar om vi ska ha mer resurser, då ser jag 



 21 

det ju mer som barn som liksom inte klarar av vissa saker i gruppen. Men samtidigt finns ju det här 
att vi behöver alla lite särskilt stöd. 

Med en diagnos eller ett fysiskt handikapp är det enligt den första förskolläraren solklart att 

barnet är i behov av särskilt stöd. Men barn som inte fungerar i leken eller det sociala samspelet 

inordnas också under begreppet av samma förskollärare. Nästa förskollärare uttrycker på 

liknande sätt ett samband mellan begreppet och diagnoser. Om det handlar om ansökan om 

resurser då ser hon barn i behov av särskilt stöd som de barn som inte klarar av vissa saker i 

gruppen. Men att alla barn någon gång behöver särskilt stöd framkommer också i hennes 

uttalande. Övriga förskollärare säger även de att alla barn i olika utsträckning behöver stöd eller 

också särskilt stöd. Det uttrycks att det kan handla om varaktiga eller tillfälliga stödinsatser som i 

följande uttalande:  

Alltså, det kan ju vara barn som behöver stöd för stunden också, jag menar det kan ju vara… man 
har haft barn som varit bråkiga och i mycket konflikter och sen börjar man prata med föräldrarna 
och då inser man ju att jaha, här kanske relationerna hemma inte fungerar och det är därför 
kanske, så då är ju det barnet i behov av stöd fast det inte har någon fysiologisk/psykologisk 
förklaring. 

Barn kan alltså vara i behov av särskilt stöd under tillfälliga situationer i livet när exempelvis 

relationer runt barnet inte fungerar. Således förklaras inte alla barn vara i behov av särskilt stöd 

stöd utifrån en biologisk förklaring.  

Fyra av sju förskollärare uttrycker att de först och främst tänker på barn med diagnos eller 

som kommer att få diagnos när de hör begreppet barn i behov av särskilt stöd och relaterar det 

till ekonomiska resurser. Så här säger två av dessa förskollärare:  

[…] det första man tänker är väl kanske barn som då har, ja där det lutar åt att det kan bli en 
diagnos längre fram. Det är kanske så man framförallt tänker på det. För det är ju då man sätter in 
insatser som till exempel på en förskola kostar pengar, du kanske behöver en assistent eller så. Det 
andra, det kanske du gör inom arbetslaget […] 
 
[…] när man pratar om barn i behov av särskilt stöd här så är det ju oftast de som har kommit så 
pass långt att man ändå har gått vidare… och sökt stöd för ett barn och få extra tid eller få en 
resurs eller någonting… men vi har ju även barn som inte har resurs… som vi anser är… 
egentligen barn i behov av särskilt stöd för de har egentligen extra behov men inte tillräckligt så att 
man får… får tid eller hjälp eller stöd för dem, utan det är sådana barn som man klarar i 
barngruppen så att säga ändå… med de resurser som vi har.  

Förskollärarna talar alltså om barn som sannolikt kommer att få diagnos och som troligen 

kommer att få insatser i form av assistent eller resurspersonal. De barn som däremot inte får 

sådana resurser, men som av förskollärarna menas vara i behov av särskilt stöd, får sitt stöd inom 

arbetslaget eller i barngruppen med de resurser som finns i huset.  

När jag ställer frågan om hur många barn i barngruppen som de anser vara i behov av särskilt 

stöd nämns först och främst antalet barn med diagnos som har varaktigt stöd. Två förskollärare 

anser att utöver dessa barn med diagnos finns inga ytterligare i gruppen som är i behov av särskilt 
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stöd. Övriga förskollärare ger däremot exempel på 2-7 barn i behov av särskilt stöd både utifrån 

diagnos och utifrån miljöorsaker. 

En majoritet av förskollärarna använder sig av begreppet barn i behov av särskilt stöd. De tycks 

vara eniga i hur de betraktar fenomenet barn i behov av särskilt stöd men det finns vissa 

skillnader avseende vilket begrepp de väljer för att benämna denna heterogena grupp. Exempelvis 

menar en förskollärare att det inte heter barn i behov av särskilt stöd längre utan att ett nytt begrepp 

ska användas, vilket är barn med särskilda rättigheter. Enligt henne ska detta begrepp ge en mer 

positiv klang än begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det företräds bland annat av de 

specialpedagoger som arbetar inom resursgruppen konsultativt stöd i kommunen och som 

förskolan har kontakt med, men även av universitetslärare på lärarutbildningen menar hon.  

Två av förskollärarna talar om att de själva som personal ibland kan behöva särskilt stöd på 

grund av olika situationer de försätts i. Den ena av dessa uttrycker att hon inte ser det som en 

defekt att vara i behov av särskilt stöd.  

Avslutningsvis ger jag ett exempel på något som ingen av de andra förskollärarna uttrycker 

mer än en. Förskolläraren beskriver hur hon efter att ha varit borta en längre period från sin 

arbetsplats sedan fick ta hand om hela sin barngrupp som hon beskriver var i behov av särskilt 

stöd på grund av många olika vikarier, något som resulterade i oordning och bristande respekt på 

avdelningen.  

[…] jag har varit långtidssjukskriven på grund av min son och det har varit vikarier, vikarier och 
vikarier. Så när jag kom tillbaka så var det ingen respekt, ingen lyssnade över huvud taget, det var 
ingen ordning på hyllorna, ingenting, man var inte rädd om materialet, så då hade jag en hel 
barngrupp som var i behov av särskilt stöd. 

En brist på kontinuitet av personal orsakade alltså en situation av oordning och avsaknad av 

struktur vilket resulterade i att hela barngruppen var i behov av särskilt stöd.  

Analys av re f l ekt ioner kring begreppet  

Hur reflekterar förskollärare över begreppet barn i behov av särskilt stöd? Det första som jag 

noterar är att de uttrycker att begreppet är stort och omfattande. Det andra är att de börjar tala 

om vilka barn det gäller och ger samtidigt konkreta exempel. Det som uttrycks handlar om barn 

som har en diagnos, som är på väg att få en diagnos, som har ett fysiskt handikapp, som får 

resurser tillsatta, som inte klarar av vissa saker i gruppen, som inte fungerar i leken eller det 

sociala samspelet, som inte får resurser tillsatta men som har extra behov. Men sedan menas det 

också att alla barn kan vara i behov av stöd eller särskilt stöd. Liksom det finns en oklarhet vad 

ordet special i specialpedagogik innebär verkar det finnas en osäkerhet angående ordet särskilt i 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Jag tolkar det så utifrån att utsagorna innehåller uttryck av 

mer allmänt stöd, extra stöd och särskilt stöd.  

En slutsats av förskollärarnas utsagor är att barn i behov av särskilt stöd både är barn med 

svårigheter och barn i svårigheter. Det framkommer också att det kan vara både behov av ett 
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varaktigt och ett tillfälligt stöd. Det varaktiga kopplas oftare samman med barn som har 

svårigheter medan barn i svårigheter förstås tillsammans med tillfälliga behov. Ett visst företräde 

verkar det traditionella perspektivet dock ha med tanke på att barn med diagnoser och fysiska 

handikapp nämns först och främst samt också är starkt kopplat med ekonomiska resurser och 

tillika de största insatserna. Som en förskollärare uttrycker sig är diagnos/fysiskt handikapp en 

solklar indikator på att det finns behov av särskilt stöd. Men sedan framkommer dessutom en 

mer alternativ hållning i reflektionerna där även miljö och sociala relationer gör att barn kan vara i 

behov av särskilt stöd. Så båda perspektiven finns representerade men det traditionella överväger 

det alternativa.  

Det är intressant att tre nya begrepp framkommer i exemplen ovan. Dels är det begreppet barn 

med särskilda rättigheter som en förskollärare uttrycker det, och dels är det vad man skulle kunna 

kalla för förskolepersonal i behov av särskilt stöd och slutligen barngrupp i behov av särskilt stöd. Angående 

det förstnämnda begreppet menas detta företrädas av både specialpedagoger och 

universitetslärare, vilket borde betyda att det kan vara ett begrepp på frammarsch och som vi får 

se mer av framöver. 

I det sista exemplet framgår att en hel barngrupp kan vara i behov av särskilt stöd på grund av 

yttre omständigheter. Men det var när förskolläraren kom tillbaka som barnen befann sig vara i 

detta behov. När förskolläraren påbörjade sin sjukskrivning var de inte det. Således kan man säga 

att hennes barngrupp blev i behov av särskilt stöd. På vilket sätt personalen i förskolan ordnar 

verksamheten, eller inte ordnar den, för med sig konsekvenser för vilka som beskrivs vara i 

behov av särskilt stöd.  

Orsaker 

Alla förskollärare uttrycker i olika utsträckning att orsaker bakom varför barn är i behov av 

särskilt stöd handlar både om biologiska/fysiska orsaker samt miljömässigt betingade orsaker, 

kopplade till barnens sociala- och fysiska omgivning och uppväxt. Bland exempel på 

fysiska/biologiska orsakerna nämns några diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom, Autism 

och Downs syndrom samt olika fysiska besvär som medför ett behov av särskilt stöd, som 

exempelvis synskador, hörselskador eller talsvårigheter. I citatet som följer ges exempel på 

orsaker som är biologisk/fysisk betingat, det som följt med från familj och uppväxt samt 

språksvårigheter som har med kulturella orsaker att göra.   

Det kan väl vara både… biologiskt/fysiskt då, och sen precis det som du har fått med dig från 
familjen eller i uppväxten eller så… Barn i behov av särskilt stöd kan vara ett barn som kommer 
och har pratat ett språk i flera år, så kommer det hit, och den vill leka men ingen annan förstår och 
du kan inte göra dig förstådd, du förstår vilken frustration… 

Med andra ord ger förskolläraren uttryck för både biologiskt och socialt betingade orsaker.  

Bland miljömässiga orsaker nämns också tillfälliga kriser (exempelvis skilsmässor), 

hemförhållanden med relationer som inte fungerar, dåliga erfarenheter från annat håll, för många 
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vikarier och för stora barngrupper på förskolan. En majoritet av förskollärarna nämner miljön 

generellt som en orsak till varför barn är i behov av särskilt stöd. Fyra av sju förskollärare nämner 

specifikt de för stora barngrupperna som en orsak. En av dessa fyra uttrycker att det är stor 

skillnad mellan en hemmiljö med kanske bara några få syskon jämfört med en stor förskolegrupp 

med många fler relationer. 

Det [hemmiljön] blir ju en lugnare miljö. Många gånger är… och det är inte bara barn med särskilt 
stöd som är i behov av mindre barngrupper. Det är svårt att knyta an till många barn. Det blir 
väldigt många relationer för barnen varje dag. Så det är svårt att hålla ihop en dag med så många 
relationer. 

En miljö av många relationer gör det svårt inte bara för barn i behov av särskilt stöd utan även de 

barn som inte behöver det, enligt utsagan. Som förskolläraren uttrycker det finns det också ett 

behov av mindre barngrupper. 

Förutom medfödda problem som orsak till svårigheter menar en förskollärare även att det 

krävs mer av barn idag för att kunna fungera i verksamheten på grund av stora barngrupper och 

lite personal.  

[…] det är mycket beroende på, dels är det den utveckling som barnen har, som man är född med, 
man har ett problem, och dels är det… behoven är ganska stora nu när man har väldigt stora 
barngrupper och… man är mycket barn på ganska lite personal […] hade man varit i en väldigt 
liten grupp så hade man kanske fungerat på ett annat vis än nu när man är i stora grupper då. Så 
det också tror jag kan påverka att man behöver mera stöd. Det krävs mer av barnen att liksom 
komma in i, fungera i verksamheten. 

Situationen i förskolan är sådan att den ställer krav på barn att kunna hantera stora barngrupper 

med få personal enligt denna förskollärare. Med stora barngrupper följer också ganska stora 

behov säger hon. Sedan reflekterar hon över att barn kanske fungerar på olika sätt beroende på 

gruppstorleken. Det första som framkommer i citatet är att orsaker till svårigheter i förskolan 

delvis ligger i medfödda problem som barn har.  

En annan förskollärare uppmärksammar det faktum att orsaken bakom ett beteende inte alltid 

stämmer med förskollärarens första uppfattning om en biologiskt betingad problematik.  

Man kanske får ett nytt barn i gruppen som bara slåss och exploderar och bråkar och man tänker 
ojojoj, här har vi ett solklart ADHD-barn eller vad som helst. Och sen så var det kanske bara för 
att det är så svårt att byta miljö, att komma in när alla andra redan känner varandra att man måste 
slå sig in i gruppen och sådana saker…  

Det kan alltså visa sig vara i svårigheterna att byta miljö som gör att ett barn beter sig olämpligt i 

barngruppen och därför uppvisar symptom som kopplas med en viss diagnos, enligt 

förskolläraren.  
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Analys av orsaker 

Vad orsakar att barn är i behov av särskilt stöd enligt de intervjuade förskollärarna? Det 

framkommer att orsaker kan vara av rent biologisk/fysisk natur, att barn har problem. Detta 

nämns kortfattat i förskollärarnas utsagor, men oavsett visar detta på ett traditionellt perspektiv, 

där barn i behov av särskilt stöd talas om som barn med svårigheter. Orsaker som beror på den 

miljö som barnen vistas i eller andra omständigheter, som kategoriserar in barn i barn som 

befinner sig i svårigheter, benämns också som orsaker till varför barn är i behov av särskilt stöd. 

Exempel ges på en miljö av många relationer och stora barngrupper som kräver mer av barnen. 

Kravet som det talas om är sannolikt ett krav på social förmåga, det vill säga att kunna hantera 

alla dessa relationer. Om barn dessutom har ett annat modersmål samtidigt som de ska klara av 

att hantera många relationer via ett språk de inte känner, borde de rimligen kunna beskrivas som 

barn i behov av särskilt stöd. I en utsaga menas mindre barngrupper också främja inte bara barn i 

behov av särskilt stöd utan även andra barn. Det tolkar jag som att det finns en önskan från 

förskollärare att få ner gruppstorlekarna på förskolor, för alla barns skull.  

Angående miljöorsakerna ges dessa mer utrymme rent verbalt av förskollärarna. Vad det beror 

på att de förstnämnda orsakerna inte kläs med lika många ord som det sistnämnda är kanske svårt 

att avgöra, men en tolkning kan vara att förskollärarna ser miljöorsakerna som ett större och mer 

diffust område som inte lika fåordigt förklarar sig som uppenbart fysiska/biologiska orsaker gör.  

En förskollärare nämner i sista exemplet hur lätt det är att vid första tanke koppla samman ett 

visst beteende med en biologiskt betingad problematik, när det faktiskt kan visa sig vara orsakat 

av situationen som barnet befinner sig i. Det som först verkar vara ett barn med svårigheter kan 

istället vara ett barn i svårigheter.  

Uppdraget 

Majoriteten av förskollärarna uttrycker att de har goda kunskaper kring barn i behov av särskilt 

stöd men att eftersom området är omfattande behövs alltid mer kunskaper. Alla förskollärarna 

utom en har många år bakom sig som verksamma förskollärare och menar att de har samlat på 

sig åtskilliga erfarenheter samt kunskaper om metoder som de använder i verksamheten. 

Angående barn med diagnoser har flera av förskollärarna tagit kurser som anordnats av 

habiliteringen. Samarbetet med specialpedagoger som besöker verksamheten har också gett 

ytterligare kunskaper. Samtidigt säger tre förskollärare att de inte har med sig tillräckligt av 

specialpedagogiska kunskaper från sin utbildning. De har fått samla på sig kunskaper efter hand, 

utifrån eget intresse och genom de utbildningar som antingen de själva efterfrågar eller som 

erbjuds dem via sin arbetsplats. Två av förskollärarna har också utbildningar och 

arbetserfarenheter inom psykiatrin och ytterligare en är snart färdig specialpedagog. Den 

sistnämnda uttrycker i citatet som följer huruvida hon upplever om barnen får det särskilda stöd 

som de behöver i verksamheten:  
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Nej, jag kan inte skriva under på det. Och enligt skollagen ska de ha rätt till det. Men det finns inte 
alltid. Och då slår det tillbaka mot oss som jobbar i förskolan. Det är vi som ska anpassa 
verksamheten så att det fungerar för alla barn. Det försöker vi göra men det räcker inte alltid till 
faktiskt. […] Visst vi har ju utbildningar, men vi har fortfarande bara två händer och två öron. 

Hon menar således att barnen har rätt att få sitt särskilda stöd enligt lagen men att de som 

personal inte räcker till, fastän de försöker anpassa verksamheten så att den fungerar för alla. 

Även om personalen har sina utbildningar så uttrycker hon att de fortfarande har begränsningar 

genom att de representerar ett visst antal av händer och öron som kan göra och lyssna.  

Liknande utsagor återkommer i varje intervju där förskollärarna på olika sätt uttrycker att 

uppdraget i förhållande till förutsättningarna för att kunna utföra det är svårt att bemästra. Bland 

de olika omständigheter nämns att tiden inte räcker till, barngrupperna är för stora, personalen är 

för få, det är mycket dokumentation som ska göras och sjukskrivningar och vikarier är vanligt 

förekommande. Vidare angående om barn i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd de 

behöver framträder ett mönster i förskollärarnas utsagor, där barn med diagnos som regel får 

behov tillgodosedda och resurser tillsatta, medan de barn som är utan diagnos inte lika lätt får 

detsamma. Ett belysande exempel uttrycks av den förskollärare som i sin barngrupp har ett barn 

med diagnos, som har resurs i form av extra personal, och som tränas både individuellt och i 

mindre grupp med andra barn.  

Ja, om jag tar det barnet som har diagnos, så ja, han får verkligen det han behöver. Det är jag 
skitnöjd med. Men sen de här andra känner jag att… det är för stor barngrupp. Vi hinner inte se 
allting som händer och så… […] Och då vill de att vi ska sitta och skriva veckobrev och göra 
dokumentation när du är inne i barngruppen. (Skrattar) […] Nä, jag tycker att det här runt 
omkring:et tar för mycket från barnen, där kan jag tycka att traditionella förskolan faktiskt var 
bättre, där man var här och nu med barnen. Nu är det så, alldeles för mycket att man ska bevisa att 
vi gör någonting. Det tycker jag är tråkigt. Det är inget bra för de här bibss-barnen, som jag kallar 
dem för. Det är inte bra, för de behöver verkligen att man är här och nu. 

I detta fall uttrycker förskolläraren att barnet med diagnos får vad som behövs. De andra barnen 

som också är i behov av särskilt stöd hinns inte med på samma sätt, dels på grund av storleken på 

barngruppen men också andra arbetsuppgifter som veckobrev och dokumentation. 

Förskolläraren är inte ensam i att tycka att det är mycket som ska göras. Hon får medhåll från fler 

av de andra förskollärarna som uttrycker liknande saker.  

En annan aspekt väcks av en förskollärare som till skillnad mot sina likar reflekterar kring 

frågans komplexitet och vad som egentligen menas med begreppet behov.  Barnet med diagnos 

som hon har i sin grupp har resurs i form av extra personal, men trots detta ligger barnet bakom i 

många saker.  

Ehm… svår fråga. Absolut svår fråga. För då är ju frågan vad man definierar vad det är som de 
behöver. Den flickan som vi har handlingsplan för nu, hon har fått stöd under en längre tid, hon 
ligger fortfarande bakom med många saker såklart, så att vad är det man behöver? Det är svårt att 
sådär… de får väldigt mycket, med tanke på vad som är möjligt att genomföra liksom, […] 
Korta svaret ja, om alla parter samarbetar, både föräldrar och pedagoger är med på tåget så gör 
man det bästa som är praktiskt möjligt.  
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Hon uttrycker alltså att barnet får mycket stöd men att det är svårt att definiera vad som 

egentligen behövs och vad syftet med det särskilda stödet är, men också att det sedan finns en 

gräns för vad som är praktiskt möjligt att genomföra. Om det finns ett samarbete mellan de olika 

parterna så ökar möjligheterna att tillgodose vad barn behöver.  

En förskollärare uttrycker att personalen inte har förmågan att ”trolla med” att de har 27 barn 

i en grupp på tre personal, som ska finnas till för alla och även kunna ge särskilt stöd till de barn 

som är i behov av det. Hon menar att i en sådan situation får inte barnen det stöd de behöver. 

För att kunna utföra sitt uppdrag menar flera förskollärare att de skulle behövt stärka upp 

arbetslaget med extra personal men att resurserna inte finns att göra det. En av förskollärarna 

beskriver en otillräcklighet inför svårigheterna att få resurser tillsatta fastän hon ser att de behövs. 

[…] ibland får man ju slå sig blodig alltså och det händer alldeles för lite och man känner sig 
vansinnigt otillräcklig och… man kanske till och med ser vad som behövs men man kan inte ge 
det för att man räcker inte till eller man har för många vikarier eller för mycket sjuka eller för lite 
personal eller så där. Och den otillräckligheten den är ju rätt tuff.  

Hon uttrycker i likhet med ett föregående citat att hon inte räcker till. Det händer alldeles för lite 

trots sökandet efter mer resurser. Finns inte möjligheterna, och fås inte resurserna uppstår en 

situation av otillräcklighet när hon ser vad som behövs men inte kan ge det.  

En annan av förskollärarna utmärker sig i ett av sina uttalanden där hon menar att ett större 

fokus på miljöaspekter kan användas emot verksamheter som söker extra resurser. 

[…] och det är mer och mer fokus på miljön, det är så det ser ut nu. Det kan ju vara en ursäkt för 
att inte kosta på extra resurser… tänker jag... ”Då har ni inte ordnat verksamheten så att den 
passar alla barn, så då får vi titta lite på, hur gör ni?” […] Istället för att minska ner på barnantalet, 
eller stärka upp gruppen med en person… men det vill man inte höra talas om för det finns inte 
ekonomi för det. Så vi försöker efter bästa förmåga att ordna dagarna så bra som möjligt för de 
här barnen.  

Enligt denna förskollärare kan det finnas ursäkter för att slippa kosta på resurser genom att påstå 

att ordningen, det vill säga miljöaspekter, är orsaken till varför inte verksamheten förmår ge barn i 

behov av särskilt stöd det stöd som de behöver.  

Analys av uppdraget  

Hur uppfattar förskollärare att de klarar av att möta uppdraget med barn i behov av särskilt stöd? 

Rent kompetensmässigt uttrycks inga större brister av förskollärarna som genom åren har samlat 

på sig erfarenheter och ytterligare kurser i ämnet, förutom av dem som tycker att de har fått med 

sig för lite specialpedagogiska kunskaper från sin utbildning. Det gäller framför allt dem som tog 

sin examen för många år sedan samt den nyutexaminerade förskolläraren som menar att bara en 

kurs i utbildningen inte gav tillräckligt mycket. Hon är dessutom bara i början av att samla på sig 

erfarenheter.  



 28 

Vad som sedan uttrycks av förskollärarna är att barn som har en diagnos, eller uttryckt på 

annat sätt - ett barn med handlingsplan, de får resurser tillsatta och sina behov tillgodosedda efter 

åtminstone vad som är praktiskt möjligt. Det stödet sägs exempelvis av en personal att hon är 

väldigt nöjd med. Men sedan uppstår dilemman när personalen vill och ser men inte förmår att ge 

övriga barn i behov av särskilt stöd det stöd som de skulle behöva. Här uttrycks en känsla av 

otillräcklighet och frustration över situationen av att inte få de resurser som behövs. Detta är 

slitigt och energidränerande så som jag uppfattar förskollärarna. Lagen säger att barnen har rätt 

till särskilt stöd men samtidigt kan förskolepersonalen inte trolla med situationen, utrycker en av 

dem. De säger sig inte räcka till i den mån som behövs, vilket menas bero på för lite personal, för 

stora barngrupper och samtidigt för mycket att göra med exempelvis dokumentation. En brist på 

eller möjligtvis fel prioritering av ekonomiska resurser inom kommunen verkar vara det som 

skapar denna situation. Här skulle man som tidigare kunna börja tala om förskolepersonal i behov av 

stöd eller särskilt stöd, beroende på vad man lägger in i begreppet särskilt. Alternativet skulle vara 

förskolepersonal med behov av särskilt stöd, utifrån ett mer traditionellt perspektiv men eftersom 

personalen blir i behov på grund av situationen som uppstår är det en alternativ hållning som är 

mer teoretiskt jämförbar.  

Sammanfattning av analysresultat  

Under temat begreppet framgår att begreppet är stort och omfattar många olika slags barn. Barn i 

behov av särskilt stöd ses som barn med men också som barn i svårigheter, eftersom det relateras 

både till medfödda, varaktiga problem men också till kontextuella, tillfälliga svårigheter. Barn med 

diagnos eller fysiskt handikapp tilldelas ekonomiska resurser fortare än barn utan diagnos/fysiskt 

handikapp. Generellt uttrycks också att alla barn någon gång är i behov av stöd eller särskilt stöd. 

Förskollärarna uttrycker också att de själva samt hela barngrupper kan vara i behov av särskilt 

stöd på grund av situationer. Ett traditionellt perspektiv tycks dominera utifrån att biologiskt 

betingade problem prioriteras med ekonomiska resurser. Ett nytt begrepp framkommer även i 

intervjuerna: barn med särskilda rättigheter. 

Temakategorin orsaker visar på både biologiskt/fysiskt samt miljöbetingade orsaker till varför 

barn är i behov av särskilt stöd. Det talas särskilt om att stora grupper och att många relationer 

ger svårigheter för barnen. Situationen i förskolan kräver alltså sociala färdigheter av barnen för 

att kunna hantera alla dessa relationer. Mindre barngrupper efterfrågas av personalen, något som 

menas främjar också alla barn i förskolan. Här dominerar ett alternativt perspektiv förskollärarnas 

utsagor. 

I det sista temat uppdraget menar förskollärarna att de i stor mån räcker till kunskapsmässigt 

men att både storleken på barngruppen och antalet personal spelar roll för i vilken utsträckning 

särskilt stöd kan ges åt de barn som behöver det. Dilemman uppstår när resurser uteblir fastän 

det finns behov av särskilt stöd som inte personalen förmår att tillgodose. Lagen ska styra men 
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ekonomin styr också och i allt detta uppstår dilemman som förskolepersonalen ska försöka att 

hantera.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag slutsatserna från analysen i relation till tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv samt eventuella konsekvenser av dessa slutsatser.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare reflekterar över begreppet 

barn i behov av särskilt stöd, vilka orsaker som ligger bakom dessa särskilda behov samt hur 

förskollärarna uppfattar att de kan hantera uppdraget med dessa barn. De teoretiska perspektiv 

som valts för studien har varit de specialpedagogiska perspektiven det traditionella perspektivet, det 

alternativa perspektivet samt dilemmaperspektivet. Diskussionsdelen disponeras utifrån 

frågeställningarna.  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

En slutsats utifrån hur förskollärarna reflekterar över begreppet barn i behov av särskilt stöd är att 

det är ett stort och svårdefinierbart begrepp som inrymmer olika slags barn med skilda behov. I 

intervjuerna görs även uttryck för att ett nytt begrepp, barn med särskilda rättigheter, ska användas 

istället för det nuvarande. Det är endast en av sju förskollärare som talar om detta nya begrepp 

vilket visar på att det ännu inte har fått någon större spridning bland förskolepersonalen. Men att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd har ifrågasatts och att andra förslag på begrepp har getts förut 

visar den historiska överblick som görs i inledningen av denna studie. Det nya begreppet som 

menar att det finns barn med särskilda rättigheter tolkar jag vara ett försök att höja statusen på de 

barn som idag kategoriseras som barn i behov av särskilt stöd. Från särskilda behov till särskilda 

rättigheter. Det är möjligt att det finns intressen utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv att 

förändra/omkonstruera talet om barn i behov av särskilt stöd för att kunna skapa en förändring 

också i hur vi värderar och handlar kring detta fenomen. Om ett fokus på behoven gör att 

individuella brister uppmärksammas hos barnet så kanske ett fokus på vad barnet har för 

särskilda rättigheter möjligtvis kan ändra ett sådant perspektiv? Men, har å andra sidan inte alla 

barn samma rättigheter? Finns det barn som har särskilda rättigheter? Problematiken kring ett 

begrepp som ska omfatta en stor och heterogen grupp kvarstår i mitt tycke, vilket också 

Lahdenperä (1999, s. 12) säger när hon menar att varken situationen eller barnets svårigheter, 

eller personalens svårigheter med barnet framgår i begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det tycks 

inte heller framgå i begreppet barn med särskilda rättigheter.  

Förutom begreppet barn med särskilda rättigheter, resonerar jag i analysen i föregående kapitel om 

ytterligare två begrepp utifrån förskollärarnas utsagor: förskolepersonal i behov av särskilt stöd samt 

barngrupp i behov av särskilt stöd. Dessa begrepp diskuteras vidare i de nästkommande avsnitten 

Orsaker till behov av särskilt stöd samt Att hantera uppdraget med barn i behov av särskilt stöd.  
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När förskollärarna talar om barn i behov av särskilt stöd delas de framförallt in i två 

huvudkategorier. Dels i en kategori som rymmer barn som sammankopplas med diagnos eller 

fysiska problem, samt i en annan kategori av barn som har behov av särskilt stöd på grund av 

sociala omständigheter men som emellertid inte har en diagnos. I ljuset av tidigare studier, och 

särskilt den utförd av Sandberg et al. (2010, s. 50), ser vi en liknande indelning eller kategorisering 

under vad författarna kallar för ett barnperspektiv, som är det mest vanligt förekommande 

perspektivet i deras studie. De har i sin kategorisering av förskollärares uppfattningar förutom 

barn med formellt identifierad diagnos och barn i behov av extra stöd utan diagnos, även alla barn behöver 

särskilt stöd. Den sistnämnda kategorin stämmer också överens med denna studie när förskollärare 

vid flera tillfällen uttrycker att alla barn någon gång är i behov av stöd, extra stöd eller särskilt 

stöd.  

Denna indelning i två huvudgrupper verkar ske utifrån var ekonomiska resurser sätts in. Barn 

med diagnos och fysiskt handikapp får lättare och fortare resurser tillsatta än barn utan diagnos. 

Liknande resultat framgår i exempelvis rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008, s. 

53) där det i vissa kommuner många gånger krävs en diagnos för att få extra resurser tilldelade. I 

Skolverkets allmänna råd för förskolan menas det dock att en diagnos inte ska vara en 

förutsättning för att få resurser till förskolan (Skolverket, 2005, s. 33). Men verkligheten visar 

alltså en annan bild, både i denna studie men också i andra.  

Lahdenperä (1999, s. 37) menar att när lärare kategoriserar in barn i behov av särskilt stöd görs 

det ofta utifrån individuella egenskaper och defekter vilket också i viss mån framgår i denna 

studie när barn beskrivs utifrån sina fysiska egenskaper och vad de inte klarar av. 

Orsaker till behov av särskilt stöd  

Slutsatser angående de orsaker som gör att barn är i behov av särskilt stöd i förskolan har både 

med biologiskt betingade orsaker och sociala svårigheter att göra visar denna studie. I ett 

traditionellt perspektiv placeras problematiken hos individen och i det alternativa perspektivet 

betonas sociala faktorers roll. Denna studie visar att förskollärarna gör både och. Ingen 

förskollärare förnekar att det finns barn med biologiska/fysiska svårigheter men ingen förnekar 

heller att det finns sociala faktorer eller andra omständigheter som skapar problem för barnen på 

förskolan. Faktum är att i de intervjusvar som ges i den här studien betonas den sociala och 

kontextuella miljön som orsaksbärare, och ges mer verbalt utrymme än de individuella brister 

som barn också anses ha. Bristperspektivet som enligt studier dominerar inom förskola och skola 

utmanas oftare av förskollärare, enligt Lindqvist (2011, s. 98). Sådana tendenser tycker jag att 

också resultaten i denna studie visar på. Lindqvist (2011, s.98) pekar på olika traditioner inom 

förskola och skola som ett möjligt svar på varför det är så. En av förskollärarna i denna studie 

uttrycker att betoningen på miljön ökar i förskolan vilket också speglar den utveckling som skett 

inom specialpedagogisk forskning de senaste årtiondena (Nilholm, 2005, s. 125). Kanske är det så 

att den utvecklingen anammats snabbare av förskolans personal än av skolans? Ahlberg (2007, s. 
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90) menar att forskning hellre ska bidra till ett förändrat tänkande som sedan ger resultat på 

längre sikt, framför att ge kunskap och verktyg för praktisk handling.  

I en undervisningsmiljö i förskolan finns det barn, en fysisk och social kontext men även 

pedagogisk personal. Liksom i Lindqvists studie (2011, s. 96) där det minst vanliga svaret var att 

förskolepersonalens egna brister eller barngruppens disfunktion skulle spela roll för 

problematiken, visar denna studie liknande resultat. I endast ett exempel menas det att 

personalens egna brister försatte en hel barngrupp i behov av särskilt stöd. Däremot 

framkommer det att en brist på personal gör att barnen försätts i behov av särskilt stöd. Jag tolkar 

det som att det är lättare att placera problematiken kring barn som är i behov av särskilt stöd till 

barnen själva eller deras omgivning före att placera den hos sig själv, som personal. Det är 

intressant att det var när hela barngruppen var i behov av särskilt stöd som personalen sågs som 

orsaken till problematiken. Ju fler barn i behov av särskilt stöd i en barngrupp desto större 

sannolikhet att problematiken ligger i organisationen och den sociala och kontextuella miljön än 

hos de individuella barnen. Detta visar också Sandberg et al. (2010, s. 54) i sin studie där 

författarna menar att antalet barn i behov av särskilt stöd spelar roll för vilka som definieras vara 

barn i behov av särskilt stöd. I deras kategori organisatoriskt perspektiv definierades barn i behov av 

särskilt stöd utifrån krav på organisationen runt dessa barn.  

Att hantera uppdraget med barn i behov av särskilt stöd  

Slutsatser angående förskollärarnas kompetens och förutsättningar att hantera uppdraget med 

barn i behov av särskilt stöd visar att de rent kunskapsmässigt sett räcker till, medan de 

antalsmässigt sett inte gör det i förhållande till det totala antalet barn i förskolan. Här ser vi i ljuset 

av tidigare forskning (Sandberg et al., 2010, s. 51) tecken på ett organisatoriskt perspektiv där 

fokus ligger på behov av och krav på dels extra personal men också mer tidsutrymme för att 

kunna ge särskilt stöd åt barnen. Det är utifrån det perspektivet av krav på organisationen runt 

barnen, tillsammans med de uttryckta svårigheterna att möta de kraven, som begreppet 

förskolepersonal i behov av särskilt stöd blir aktuellt och intressant. Om vi ska använda oss av samma 

teoretiska perspektiv som för fenomenet barn i behov av särskilt stöd och applicera dem på 

förskolepersonal i behov av särskilt stöd, skulle problematiken kunna placeras hos antingen 

förskolläraren, enligt ett traditionellt perspektiv, eller i miljön runtomkring enligt ett alternativt 

perspektiv. Alla behöver visserligen stöd någon gång i livet i olika grad, men ett särskilt stöd, när 

behöver förskolepersonal det? När de har egna individuella brister, eller när miljön och systemet 

de befinner sig i försätter dem i behov av särskilt stöd? Att skifta perspektiv från att se barn vara i 

behov av särskilt stöd till att se förskollärare vara i behov av särskilt stöd, är ett välkommet tillägg 

och begrepp i diskussionen, som kan möjliggöra ytterligare en dimension av förståelse i samtalet 

kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan idag. Men det är också ett tillskott tillsammans med 

det teoretiska perspektivet dilemmaperspektivet. I dessa situationer av svårigheter som 

förskolepersonalen tillfälligt eller kontinuerligt befinner sig i uppstår och existerar dilemman, vilka 
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det inte finns någon gynnsam utgång på. Hur ska uppdraget kunna utföras, det vill säga att 

anpassa verksamheten efter alla barn och ge det särskilda stöd som varje barn behöver, när det 

inte är praktiskt möjligt? 

Det är förståeligt att de ekonomiska resurser som finns att tillgå först placeras där behoven är 

som störst, vilket enligt denna studie verkar vara hos barn med fysiska handikapp eller diagnoser, 

det vill säga barn som ofta hamnar i kategorin barn med svårigheter. Att de sedan inte räcker till 

eller möjligtvis inte prioriteras för de barn som uttrycks vara barn i svårigheter eller för den skull 

förskolepersonal i svårigheter är olyckligt. Det är förskolechefen som är ansvarig för att tillsätta 

de resurser som behövs, samtidigt som denne också har en viss ekonomisk budget att följa. 

Frågan är vad som i längden är ekonomiskt och arbetsmiljömässigt mest hållbart: personal som 

går på knäna, många vikarier och sjukskriven personal eller att stärka upp laget med extra 

personal och få en bättre arbetsmiljö för både barn och personal på längre sikt? Verkligheten 

brukar visa sig sällan vara så enkel att lösa, men tanken tål att funderas på.  

Den som följt med i media den senaste tiden har inte undgått statistiken av högt antal 

sjukskrivningar inom förskolan. Viss personal inom förskola och skola klarar inte av att arbeta 

heltid utan går ner i tid för att kunna orka med. I denna studie ges exempel i intervjuerna på att 

nio barn per förskollärare är en realitet i förskolan idag. Huruvida den siffran är vanlig eller inte 

kräver vidare efterforskning och det finns ingen möjlighet att generalisera utifrån endast ett eller 

några få exempel i en studie. Men frågan är om antalet barn per personal i förskolan har ökat de 

senaste åren? Ingen av förskollärarna ger något uttryck för det, men de tycker att barngrupperna 

idag är för stora och att de saknar personal för att kunna tillgodose de behov av särskilt stöd som 

uppstår i stora barngrupper. Enligt rapporten Tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008, s. 50), 

97), har barn i behov av särskilt stöd ökat succesivt under 2000-talet. Finns det ett samband med 

ett generellt ökat antal barn i förskolan är en intressant fråga man kan ställa sig. Och finns det 

ytterligare ett samband med att ett ökat antal barn i förskolan medför att systemet som sådant 

skapar fler situationer där barn blir i behov av särskilt stöd, på grund av en miljö som kräver mer 

av barn än förut? En annan aspekt kan vara om det möjligtvis är så att arbetsuppgifterna har ökat 

med exempelvis större krav på dokumentation? Missförstår personalen vad dokumentation 

innebär så att uppgiften överarbetas? Ytterligare en infallsvinkel är om det finns något samband 

mellan kraven på en diagnos för att få ekonomiska medel och det faktum att rapporter som Tio år 

efter förskolereformen (Skolverket, 2008, s. 50) talar om att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar.  

Det finns gott om möjligheter till nya studier inom det specialpedagogiska området och barn i 

behov av särskilt stöd. Denna studie angående förskollärares reflektioner över begreppet barn i 

behov av särskilt stöd, vad som orsakar svårigheter samt uppdraget med dessa barn ger sitt eget 

bidrag till forskningen: Resultaten samstämmer i olika grad med tidigare forskning; genom de 

intervjuer som gjorts med förskollärare har nya begrepp synliggjorts och diskuterats; det unga 

perspektivet dilemmaperspektivet har som ett tillskott i analysen använts och gett denna studie 
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ytterligare en synvinkel, från vilken vi kan förstå de reflektioner som förskollärare ger uttryck för 

och de situationer som kan uppstå på förskolan. 
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Konklusion 

Denna studie är genomförd utifrån att rapporter visar att barn i behov av särskilt stöd har ökat i 

den svenska förskolan under 2000-talet. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

förskollärare reflekterar över begreppet barn i behov av särskilt stöd, vad som orsakar att barn är i 

behov av särskilt stöd samt hur förskollärare hanterar uppdraget med dessa. Jag gör inga anspråk 

på att kunna generalisera resultaten i denna studie, men eftersom resultaten får stöd i andra 

forskningsresultat visar det på åtminstone en viss trovärdighet.  

Resultaten av förskollärarnas reflektioner i denna studie sammanställs nedan utifrån de 

forskningsfrågor som är centrala för undersökningen, för att sedan avslutas med förslag till vidare 

forskning inom området.  

 

Hur reflekterar förskollärare över begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

I denna studie har jag kommit fram till att förskollärare tycker att begreppet är stort och 

omfattande. De delar in barn i behov av särskilt stöd i främst två huvudkategorier av barn. Barn 

med diagnos eller barn utan diagnos. De menar också att alla barn någon gång är i behov av stöd 

eller särskilt stöd. Det traditionella perspektivet verkar dominera reflektionerna. Det förstärks 

också av att ekonomiska resurser sammankopplas med barn som har diagnos, som beskrivs vara 

barn med svårigheter. 

Ett nytt begrepp verkar vara på framfart också där särskilda rättigheter betonas. 

 

Vad orsakar att barn är i behov av särskilt stöd, enligt förskollärare? 

Förskollärare uttrycker både biologiskt betingade orsaker men också socialt/miljömässigt 

betingade orsaker till varför barn är i behov av särskilt stöd i förskolan. I denna studie betonas 

dock miljöorsaker vilket kan tyda på att ett skifte i synsätt håller på att inträda.  

 

Hur hanterar förskollärare uppdraget med barn i behov av särskilt stöd? 

Studiens resultat tyder på att kunskapskompetensen inte saknas, men däremot möjligheten att ge 

barn i behov av särskilt stöd det stöd de behöver eftersom antalet barn per personal är för hög 

samt att ekonomin inte räcker till för att tillsätta de resurser som personalen efterfrågar. 

Dilemman uppstår i dessa situationer vilka förskolepersonalen måste hantera. Begreppet 

förskollärare i behov av särskilt stöd blir ett tillskott i resonemanget kring dessa situationer.  

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att göra en större enkätstudie för att få fram mer 

generaliserbar data, något som en kvalitativ studie som denna inte kan göra några anspråk på. 
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Ytterligare ett förslag är att studera begreppet barn med särskilda rättigheter och att exempelvis 

intervjua specialpedagoger för att få reda på vad de säger om detta. Var kommer begreppet ifrån 

och vad är tanken bakom det? Ett sista förslag är att utveckla begreppet förskolepersonal i behov av 

särskilt stöd i studier av hur situationen för förskolepersonal ser ut på förskolor eller vad 

yrkesgrupper säger om detta. Det skulle exempelvis vara intressant att göra intervjuer av 

förskolechefer om hur de ser på de dilemman som deras personal ställs inför och vilka 

konsekvenser det har för verksamheten.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund  

 

• Utbildningsbakgrund, inriktning? 

• Hur länge varit verksam i förskola/utbildning?  

• Hur ser organisationen ut på denna fsk? (Antal barn, fsk-lärare, barnskötare, grupper?) 

• Vad har ni för styrdokument för verksamheten? 

 

Tema 2: Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 

 

• Vad tänker du på när du hör det begreppet? 

• Hur uppfattar och förklarar du det begreppet? 

• Vem är i behov av särskilt stöd? 

• Vad ser du för orsaker till att barn är i behov av särskilt stöd? 

• Hur identifierar/upptäcker ni vem som är i behov av särskilt stöd?  

• Hur många barn i behov av särskilt stöd uppskattar du att ni har i barngruppen? 

• Hur ser din egen erfarenhet ut kring barn i behov av särskilt stöd? 

 

Tema 3: Syn på kompetens/arbetssätt 

 

• Hur ser du på din egen kompetens att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

• Räcker den till? 

• Får du/ni stöd? När och hur får du stöd?  

• Vidareutbildning?  

• Upplever du att barnen får det särskilda stöd de behöver? 

 

• Något du skulle vilja tillägga? 


