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FÖRORD 
 

Jag vill börja med att tacka de förskollärare som medverkade i mina intervjuer. Ett stort tack till 

min man och mina barn som gett stöd och haft tålamod när mycket av deras tid gått till 

skrivandet. Tack till mina vänner som korrekturläst och stöttat mig. Ett enormt stort tack till 

min handledare som guidat mig igenom detta med sin visdom. Jag är otroligt glad och tacksam 

att så många fina människor finns i världen. 

 

Kiruna juli 2014 

 

Annika Mikberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

 

Denna uppsats handlar om hur begreppet särskilt stöd uppfattas och utformas av förskollärare 

som är verksamma i förskolan. Tolkas begreppet olika eller lika bland de verksamma lärarna? 

Vilka barn har rätt till det särskilda stödet? Hur kan ett särskilt stöd utformas?  Empirin bygger 

på tolkningar jag gjort utifrån intervjuer med sex stycken förskollärare i förskolan. Intervjuerna 

visar att resultatet är kluvet men ändå finns det likheter mellan svaren. Synsättet på begreppet 

särskilt stöd och vilka barn som anses ha rätt till det har förändrats ur ett historiskt perspektiv, 

samt att det sociokulturella synsättet nu starkt influerar de versamma förskollärarnas arbetssätt.  

 

Sökord: förskola, särskilt stöd, sociokulturellt, relationella perspektivet, kategoriska 

perspektivet 
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1. INLEDNING 

 

Mitt intresse för barn som anses vara i behov av särskilt stöd har väckts under de år då jag 

vikarierat inom förskolan och skolan och sett att alla lärare har olika syn på vem som är i behov 

av särskilt stöd i undervisningen. Ett arbetslag som jag träffade delade alla samma syn på att 

oavsett om barn befinner sig i svårigheter hemma eller i förskolan så kan de vara i behov av 

särskilt stöd under en tid. Detta stöd kunde då vara att de samtalade i arbetslaget om hur man 

skulle förhålla sig till barnets utåtagerande eller hur man skulle höja barnets sociala status i 

gruppen genom att göra gruppövningar. I andra arbetslag har jag också mött att man anser att 

det särskilda stödet är stöd till någon som har en diagnosbakgrund till exempel som ADHD, 

astma och så vidare. 

 

Det här väckte då mitt intresse då jag förstod att vi alla tolkar läroplanen olika eftersom det inte 

står utskrivet vilka barn exakt som berörs och har rätt till särskilt stöd. Jag tolkar hela 

läroplanen och anser att man inte kan plocka ut bara bitar utan måste se på den som helhet. Jag 

började fundera på vilka som får stödet om det är så att diagnostiserade barn är mer berättigade 

till stöd än de barn som inte har diagnos. 

 

Persson (2007) menar att det finns en problematik kring begreppet särskilt stöd, då vi alla kan 

tolka det olika. Genom att vi alla tolkar det begreppet olika innebär det att särskilda stödet kan 

se olika ut. Vidare påstår Persson (2007) att den vanliga pedagogiken inte skall skilja sig från 

specialpedagogiken, utan att framtida lärarutbildning borde innehålla ett tänkande som han ser 

att dagens specialpedagoger har. Detta tänk anser Persson skall finnas hos alla pedagoger. 

 

Jag tror att genom att studera hur det ser ut i min kommun med synen på vilka som är 

berättigade till särskilt stöd så kan jag förbereda mig bättre på vad för tolkningar som finns där 

ute. Att känna till bakgrunden varför de uppkommit och kanske då argumentera bättre till 

varför jag tolkar läroplanen på mitt sätt och kunna ta stöd i den och förankra detta mot 

samhället vi lever i dag mot hur de var förr. 
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2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Mitt syfte är tudelat då jag 

 

- dels vill synliggöra förskollärares uppfattningar om vilka barn som anses ha rätt till ”särskilt 

stöd”, tillika hur särskilt stöd kan utformas. 

- dels vill beskriva och problematisera processen som föregår ”särskilt stöd”. 

 

 

Frågeställningar 

1. Vilken innebörd lägger pedagoger i begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

2. Vad föregår i den process som leder fram till att ett barn blir berättigat särskilt stöd? 

 

 

 

 

 

2.1  BEGREPPSDEFINITIONER 

 

Ordet behov betyder enligt Lexin (2014) ”något man måste ha, nödvändighet”. Om man slår 

upp ordet särskilt får man fram att det är ett annat ord för speciell. Stöd ”är något som stöder 

något annat, hjälp, understöd” i lexins uppslag (2014). Med andra ord så står barn i behov av 

särskilt stöd för Barn som behöver ha speciell hjälp. 

 

Jag använder mig av begreppet barn och elev då jag anser att man är ett barn i åldern 1-7 men 

även en elev då man tillhört skolans värld. Enligt Bonniers svenska ordbok (2002) är barn inte 

en vuxen person och eleven person som deltar i utbildning. 

 

Jag har valt att använda mig av ordet förskollärare, lärare och pedagog då jag ser utifrån min 

utbildning som är lärare med inriktning förskola, förskoleklass. Alla som jobbar i skolans värld 

som har en lärarexamen kan kalla sig lärare och även pedagog då man ansvarar för den 

pedagogiska lärande utformningen, i detta fall förskolan. 
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3.  BAKGRUND 

 

Bakgrunden är uppdelad i sju delar. I del ett finns allmänt om förskolans historik, i del två 

beskriver jag ur ett historiskt perspektiv specialpedagogiken samt hur man sett på barn och barn 

i behov av särskilt stöd. I del tre behandlas kortfattat hur specialpedagogiken ser ut i dagsläget. 

Del fyra innehåller tidigare forskning inom mitt undersökningsområde. Femte delen behandlar 

hur det sociokulturella perspektivet ser på lärande. I den sex finns en kortfattad beskrivning av 

två perspektiv som finns inom specialpedagogiken. Till sist i del sju står det vad som finns i 

styrdokumenten om särskilt stöd. 

 

3.1  FÖRSKOLANS HISTORIA 

 

Vallberg Roth (2002) anser att förskolans historik börjar på 1800 talet, och använder sig av 

olika tidsepoknamn för att dela in skolan olika faser. År 1850-1900 har hon gett namnet 

”Gudsläroplan”, under början av denna period såg man på barn som syndare från födsel som 

skulle läras och fostras efter bibelns ord. Lydnad var nyckelordet under denna tidsperiod.  

Skolan var till för att fostra och lära barnen att läsa och räkna. All undervisning skedde från 

bibelns innehåll. 

 

År 1860 började Sveriges förskolor influeras av en tysk man vid namn Fröbel, även han var 

inriktad på bibeln men han menade att människan var född god och att Gud fanns i allt. Man 

skulle använda sig av material från naturen för naturen var Gud. Här kom lek in i förskolans 

värld då Fröbel hade med sig ”lekgåvor” där materialet skulle härstamma från naturen, men 

vara formade så att de kunde användas i bygglek och formande av olika matematiska symboler, 

till exempel med pinnar lägga trekanter. Det infördes även trädgårdsarbete. Att lära sig utantill 

från bibeln var inte lika viktigt, utan med hjälp av ”lekgåvorna” skulle man leka sig till 

kunskap. Då Sverige kom in på 1900-talet och det som Vallberg Roth (2002) kallar ”Goda 

hemmet och hembygdens period” där hemmiljön och barnet stod i centrum, då skulle förskolan 

vara så lik hemmiljön som möjligt. Barnet sågs som född god och man skulle inte skola barnen, 

utan leda dem och låta dem leka fritt. 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (1997) började många vetenskapliga och psykologiska teorier 

började influera förskolans värld under 1900 talet. 
 

Vad som framträdde var en pedagogik byggd på ett vetenskapligt förhållningssätt till fostran och 

utbildning. Det var genom att tillämpa psykologin som vetenskap, det var genom observationer och 

dokumentation som kunskap kunde tillämpas och utvinnas ur praktiken (Utbildningsdepartementet, 1997, 

s. 46). 

 

Vidare menar Vallberg Roth (2002) att år 1950 föddes den läroplansperiod hon döpt till 

”Folkhemmets socialpsykologiska”. Hon skriver om Erik H. Erikson som en av de som 

influerade mycket under denna period. Hwang och Nilsson (2006) påpekar att Erik H. Eriksons 

teorier gick ut på att människan gick igenom olika faser i livet där utgången blev olika 

beroende på hur man bemötte fasen. Utbildningsdepartementet (1997) går in på att Erik H. 

Eriksons teori hade att göra med hur miljöns påverkan styrde även hur människan utvecklades i 

de olika faserna. Vidare skriver de att Piaget var en av huvudaktörerna under åren 1950 och 

framåt då man ansåg att utifrån hans forskning att barn kunde tänka från tidig ålder och att man 

skulle sysselsätta sig med barnintervjuer och studier kring barns tänkande. I förskolan skriver 

Vallberg Roth (2002) att det utvecklades aktivitetshörnor där det fanns material för att 

efterlikna situationer från hemmiljön till exempel kök. Naturmaterial och matematik var 

fortfarande viktiga hörnstenar i förskolans värld men även gruppens betydelse för den ensamma 
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individens lärande kom fram. Man började se barnet som en kompetent egentänkande 

människa, som alla utvecklades men olika fort. Förskolans roll var att stödja de olika 

utvecklingsfaserna så att de fick positiva effekter och stöttade barnet framåt i utveckling och 

lärande. Det var tid nu för vetenskapen att ta sin plats i förskolan. På grund av 

samhällssituationsförändring då invandringen var enorm under 1950-talet och både män och 

kvinnor arbetade i industrin, blev även jämställdheten något som man började benämna i 

förskolan. Man talade om en ”likhetsskola” då alla skolformer skulle ha en likvärdig kvalité. 

Att fostra barnen fick en större del i förskolan då vistelsetiderna utökades för barn som nu hade 

båda föräldrar som arbetade. Vetenskapen fick en större bredd i förskolan och man inriktade sig 

mer på ämnesaktiviteter än på många lekhörnor. Man var även mån om att förskolan skulle 

fostra och utveckla barnen till demokratiska medborgare. Natur, kultur och samhälle påpekar 

Vallberg Roth (2002) var ledord denna period. 

 

Den sista läroplansperioden som Vallberg Roth (2002) tar upp har hon döpt till det ”Situerade 

världsbarnets läroplan”, som sträcker sig från 1980 till nutid. Barnet som en medkonstruktör, 

som har inflytande över sitt lärande där den psykiska samt fysiska miljön ständigt är i samspel 

med barnet utgör hur lärandet sker. Pedagogen ses som stödjande medaktör som ska ha 

utbildning för att förstå hur barnet tänker, men även se hur man kan utveckla de olika miljöerna 

för att barnet ska kunna utvecklas. Ett flertal stora namn som till exempel Fröbel, Piaget, 

Pramling med flera influerade under denna period (Vallberg Roth, 2002). År 1998 tas en ny 

läroplan fram: Läroplan för förskolan (Vallberg Roth, 2002). Ett reflekterande synsätt över vad 

som görs i förskolan samt hur och varför får en stor roll för pedagoger men även att lära barnen 

hur man lär sig. Vi går även in i ett informationssamhälle där tekniken forcerar fram och får en 

stor roll i människans liv, vilket även speglas i förskolan då tekniken ska användas av förskolan 

och främja lärandet med dessa verktyg för barnen och deras framtida utmaningar (Vallberg 

Roth, 2002). 

 

3.2  SPECIALPEDAGOGIKENS HISTORIA 

 
I skolans barndom för ca 160 år sedan hade man i huvudsak två förklaringar till att elever inte uppnådde 

så goda resultat som de borde. Antingen var de idioter eller så var de lata (Scherp, 2003, s. 274). 

 

Svensson (2011) börjar sin genomgång av specialpedagogikens historia på 1800-talet. 

Utvecklingen stormade framåt och allt fler flyttade in i större städer vilket gjorde att personer 

som stack ut och inte ansågs som alla andra syntes i mängden. Industraliseringen gjorde att all 

arbetskraft behövdes och därmed fanns inte någon familj för att kunna ta hand om gamla och 

barn samt sjuka. Institutioner växte fram där man placerade de som behövde omsorg när 

familjemedlemmar arbetade. Många flyttades från hospital och fattighus in på olika anstalter. 

Uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn fanns, där skulle man ge dem en utbildning så de 

klarade av att vara själva i livet som vuxen. Missbildade eller cp-skadade människor fanns på 

vanföreställningsanstalter, med benämningar som lytta och vanföra. I mitten på 1800-talet 

började man föra på tal i Sverige om hur man skulle handskas med de barn som man ansåg 

saknade fattningsförmåga (Ahlberg, 2007). 

 

En speciell skola för döva och blinda startades år 1817 (Svensson, 2011). Året 1886 bildades 

ett speciellt hem för barn med missbildningar med uppdraget att hjälpa dem. De som inte 

synligt kunde klassas och få en diagnos fick gå i den vanliga skolan. Enligt Ahlberg (2007) fick 

man lägre krav på sig i skolan men inget särskilt utformat stöd. Under 1800 talet hade de flesta 

barn med funktionshinder stora svårigheter att följa undervisningen och slutade skolan tidigt 

(Svensson 2011).  
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På 1900-talet började det diskuteras om barnen som var mindre begåvade och om deras närvaro 

i skolan försämrade de andra barnens lärande (Persson, 2007). I skolans värld började man 

avskilja eleverna genom en segregerande lösning vilket innebar att placera in dem i 

specialklasser eller så kallade särklasser om man var avvikande. År 1920 infördes tester för att 

undersöka barnens intelligensnivå för att kunna placera ut dem i de olika klasserna. Mitten på 

1900-talet ökade denna sorts lösningar. 

 

Så tidigt som från 1800-talet till 1970-talet använde man sig av en kompensatorisk lösning som 

gick ut på att man gav stöd till barnet som skulle hjälpa med svaga sidor (Haug, 1998). Detta 

grundade sig på att man gjorde en kartläggning av de svaga sidorna och sedan gavs en diagnos. 

Vidare menar Haug (1998) att det började diskuteras på 1970-talet att det inte blivit lättare för 

elever i behov av särskilt stöd att lära sig i de speciella klasserna utan ansåg att det bara 

försvårat deras lärandesituation när de segregerats. 

 

I mitten av 1900-talet utformades en utbildning för lärare som Svensson (2011) skriver kallades 

”cplärare” (Svensson 2011, s. 24). År 1962 skapade ”Statens institut för handikappfrågor i 

skolan” (Svensson 2011, s.25). Det bytte senare namnet till Specialpedagogiska myndigheten 

och heter så ännu idag. 

 

3.3  SPECIALPEDAGOGIKEN IDAG 

 

Både Haug (1998) och Persson (2007) lyfter problemtiken i hur man tolkar och bedömer vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd i dagens samhälle. Sandberg (2009) talar om barn i behov 

av särskilt stöd och de som automatisk är berättigade till det stödet för att de har någon 

funktionsnedsättning eller har någon form av medicinsk diagnos. ”Andra barn är inte formellt 

identifierade som barn i behov av särskilt stöd, men anses som utvecklingsförsenade av 

förskolpersonalens eller familjen, det vill säga barn i gråzonen” (Sandberg, 2009, s. 37). 

Persson (2008) menar att den vanliga pedagogiken inte hjälper och man måste arbeta på andra 

sätt för att kunna ge barn särskilt stöd. Alldeles för ofta ser man att detta särskilda stöd oftast 

kopplas ihop med barn som har diagnoser och att detta inte är rätt då ett barn i behov av särskilt 

stöd bero på andra faktorer som inte är diagnosbegrundade. Det kan gälla 

koncentrationssvårigheter eller andra varaktiga problem som kan stå till grund för att man är i 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogik ska ses som ett stöd till pedagogerna när de känner att 

deras kompetens inte är tillräcklig. Specialpedagogen ska ge pedagogerna arbetssätt och 

verktyg för att kunna ge stöd i gruppen och inte plocka ut barnet eller barnen från barngruppen. 

 

Persson (2008) menar att det finns en problematik kring begreppet särskilt stöd då vi alla kan 

tolka det olika, och genom att vi alla tolkar begreppet olika så innebär det att det särskilda 

stödet kan se olika ut. Vidare påstår Persson (2008) att den vanliga pedagogiken inte ska skilja 

sig från specialpedagogiken utan att framtida lärarutbildning borde innehålla ett tänkande som 

han ser att dagens specialpedagoger har, och som Persson (2008) ska finnas hos alla pedagoger. 

 

Specialpedagogikens undervisning kan formas olika (Haug, 1998). Segregerande integrering 

går ut på att eleven granskas, diagnostiseras för att se över undervisningsform och att senare 

hitta en miljö som passar för eleven. Där kan lösningarna vara att eleven är kvar i ordinarie 

klass, undervisning i mindre grupp, utplockning och enskild undervisning, placering på 

särskola. Man anpassar på så sätt barnet efter skolan och inte tvärtom. 

 

Att acceptera individen som den är och se till att undervisningen sker i det vanliga klassrummet 

med alla elever tillhör det inkluderande integreringsförhållningssättet. Ledord är social träning 
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och demokratiska värden, där lärandet sker i grupp. Läraren ska besitta pedagogiska kunskaper 

för att kunna möta alla elever utifrån sina egna förutsättningar och utforma och stimulerade 

lärandet för alla i klassrummet (Haug, 1998). 

 

Svenska Unescorådet (2008) har tagit fram riktlinjer för hur inkludering i skolan borde vara. De 

anser att den ska stärka individen och hur än funktionsnedsättningen är ska eleven räknas in i 

en skola för alla. Lärandemiljön ska innehålla sociala relationer och lärande tillsammans med 

andra. Inkludering ska ses som ett sätt att tänka för att uppnå de optimala lärandesituationerna 

för eleverna, inte endast som ett ord där man integrerar tar in eleven i samma grupp utan att 

kunna möta alla elevers olikheter samt anordna en miljö som kan möta detta. Det handlar om 

att läraren känner sig trygg i att olikheter finns i gruppen och kan använda dessas styrkor och 

svagheter mot varandra för att skapa en stimulerande, utmanande och socialt lärande miljö. 

 

3.4  TIDIGARE FORSKNING 

 

Nilsson och Svensson (2010) har intervjuat pedagoger och specialpedagoger i förskolan med 

bland annat syftet att få svar på frågan ”Vika barn anser pedagoger är i behov av särskilt stöd” 

(Nilsson & Svensson, s. 4). 

 
”Alla de intervjuade pedagogerna håller med om att barn i behov av särskilt stöd är ett brett område där 

man måste se till varje individs behov. Pedagogerna ger förslag på olika barns svårigheter som 

hörselskada, fysiska funktionshinder, ADHD, autism, utåtagerande, tysta och inåtvända, sociala 

svårigheter och behov av lekstöd och språkstöd.” (Nilsson & Svensson, 2010, s. 19). 

 

I sin undersökning tar även Nilsson och Svensson (2010) upp att deras resultat visar på att ett 

barn i behov av särskilt stöd kan behöva ”extra stöd till exempel om en anhörig gått bort” (s. 

19). Nilsson och Svensson (2010) påpekar att behovet kan vara så stort att det behövs ett 

särskilt stöd under hela skolgången till exempel om de ligger diagnos bakgrund som är uttalad 

eller outtalad. 

 

Norling (2006) utförde en större studie som är en del av ett forskningsprojekt kallat PEGS, i 

denna del svarade 571 förskolepersonal på enkäter. Frågorna i enkäterna handlade om hur 

många barn som hade olika typer av svårigheter samt deras ålder och kön, och eventuell 

diagnos, vilka resurser som fanns och resurspersoners yrkestillhörighet. 

 

Personalen i Norling (2006) studie menade att barn i behov av särskilt stöd är i behov av 

vuxenkontakt i större utsträckning än andra barn, de behöver alltid ha en vuxen nära som kan 

stödja vid lek, då konflikter uppstår och då de ska ta sig från ett ställe till ett annat, de behöver 

också stöd under samlingar. ”De barn som behöver extra stöd sitter oftast nära en vuxen” 

(Norling 2006, s. 42). Barn som var i behov av särskilt stöd, ansåg personalen i Norling (2006) 

studie, behöver stöd under dagens alla moment, de behöver extra tydliga och konkreta 

förklaringar. 

 

Resultatet visade även på att ”Samtliga i personalen hade den uppfattningen att barn i behov av 

särskilt stöd oftast utmärkte sig i den fria leken” (Norling, 2006, s. 49). Många som var i behov 

av särskilt stöd gav lätt upp en lek och här förklarar Norling (2006) att personalen arbetade med 

att stödja barnet i leken. 

 

Det visade sig även att personalen använde segregerande lösningar i Norling (2006) studie, då 

personalen kunde ta ut barnet ur gruppen då personalen ansåg att den störde eller inte orkade 

med. Det var vanligt att man använde resursen som en segregerande lösning (Norling, 2006). 
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Resursen kom och plockade ut barnet ur gruppen för att arbeta enskilt med den. ”Några av 

personalen ansåg att detta kunde leda till att barnet och personalen inte kände tillhörighet i 

gruppen samt att missförstånd kunde uppstå” (Norling, 2006, s. 67) 

 

Andra lösningar som Norling (2006) lyfter är att personalen använde mindre grupper, då de 

ansåg att detta fungerade som lösning.  

 
Resultaten i studien visar att de flesta barn i behov av särskilt stöd är delaktiga i förskolans alla olika 

aktiviteter. Detta kan gynna deras utveckling i allmänhet. Metoderna kan variera beroende på det 

enskilda barnets behov och då gynnar det barnets utveckling mer specifikt. I studien lyfts även de 

speciella metoderna och programmen fram som personalen tillämpar i förskolan vilket påverkar 

delaktighet, aktivitet och vidare barnens hälsa. (Norling, 2006, s. 66)  

 

Resultatet i Norling (2006) visar på att många ansåg att de ville ha utbildning kring barn i 

behov av särskilt stöd. ”Det fanns också personal som upplevde sig maktlösa då de hade 

känslan av att inte räcka till. De kände sig missförstådda av sina chefer och hade känslan av att 

deras åsikter inte hade något värde. De kände också att de inte kunde påverka 

arbetssituationen” (Norling, 2006, s. 29). Resultatet visar även på att ”Ibland fick inte 

personalen tillgång till de resurser som personalen bedömt viktiga för barnet/barnen. En del av 

personalen ansåg att barngruppen skulle minskas men i stället fick de en resurs till 

barnet/barnen” (Norling, 2006, s. 54). 

 

I en artikel som tidningen Förskolan har publicerat 2010 kan man läsa att: ”Diagnoser har för 

stor betydelse när man bedömer barns behov av särskilt stöd i förskolan, anser flera forskare 

och experter som Förskolan har talat med. Samtidigt lyfts frågan om det växande behovet av 

särskilt stöd ska knytas till barnen eller till förskolemiljön” (Nöjd & Villanueva- Gran, 2010). 

Nöjd och Villanueva- Gran (2010) citerar i sin artikel Anne Lillvist som säger att: ” Givetvis är 

diagnoser viktiga men oberoende av diagnos behöver de här barnen särskilt stöd” men att ”Det 

är också viktigt att komma ihåg att det inte är ett statiskt tillstånd att vara i behov av stöd. För 

många barn handlar det om en tillfällig period” (Nöjd & Villanueva- Gran, 2010). 

 

Det är viktigt som pedagog att stödja och locka in barnen i leken där man kanske använder barn 

som stödjer andra barn i leken (Nöjd & Villanueva- Gran, 2010). Vidare belyser de att även 

nära relationer till barnet i behov av särskilt stöd är viktigt för att kunna skapa trygghet och 

lärande, men att de finns en svårighet i dagens verksamheter med hög personal omsättning 

(Nöjd & Villanueva- Gran, 2010). 

 

Forskningen visar inte alls på att en diagnos har positiva effekter på barnet utan snarare tvärtom 

(Nordin-Hultman i Nöjd & Villanueva- Gran, 2010). Man borde vända på resonemanget. I 

stället för att utreda och undersöka barnet i någon slags strävan efter att få en extraresurs till 

förskolan, borde man börja med att granska miljön. 

”Min utgångspunkt är att alla barn kan koncentrera sig. Vissa kan visserligen ha svårare för det 

än andra, men alla barn fångas av något. Många barns uppmärksamhet fångas till exempel av 

vatten. Då får man försöka skapa tillfällen där det dagligen finns utrymme för vattenlek av 

något slag” (Nordin-Hultman refererad i Nöjd & Villanueva- Gran, 2010). 

”Våra undersökningar visar att det är mycket svårt att få extra resurser utan utredning eller 

diagnos och att barn med diffusa svårigheter riskerar att hamna i kläm” (Åsen i Nöjd & 

Villanueva- Gran, 2010). 
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I en fallstudie vid namn Tio år efter förskolereformen som är utförd av Skolverket (2008) sägs 

följande:   

Enligt kommunenkäten anser en majoritet av kommunerna, 57 procent, att andelen barn som behöver 

stöd har ökat de senaste fem åren. Ökningen är märkbar i hela landet, men störst i storstadsområdena 

där ca två tredjedelar av kommunerna anser att fler barn är i behov av stöd idag jämfört med för fem år 

sedan. Även i den förra utvärderingen ansåg flertalet kommuner (58 procent) att andelen barn i behov 

av särskilt stöd hade ökat sedan 1998, framförallt i storstadsområden. En slutsats är att andelen barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan enligt ledningsansvariga stadigt har ökat sedan 1998 (Skolverket, 

2008 s. 50). 

Orsaker som nämns i Skolverket (2008) till att man får stöd för barn är bland annat ”Fysiska 

funktionshinder, språk- och talsvårigheter, psykosociala svårigheter, koncentrationssvårigheter, 

motoriskt/perceptuella svårigheter, barn som far illa/bristande hemmiljö, känslomässiga 

svårigheter” (s. 55). 
 

Skolverket (2008) beskriver att olika slags stödpersoner eller arbetslag med specifika 

kompetensområden så som, talpedagog, specialpedagog och så vidare finns för personalen, ”De 

kan utifrån sin kompetens identifiera barn i behov av stöd, de kan arbeta direkt med barnet och 

de kan även fungera som handledare och stöd för personalen. Oftast är denna organisation 

gemensam för förskola och skola, men i en av kommunerna har man nyligen delat upp 

resurserna” (s. 51). 

 

Att diagnoser gör att de blir lättare för personalen att få resurser framgår av Skolverkets (2008) 

undersökning. Kommunerna är medvetna om detta och arbetar för att få fram lösningar där 

diagnosen inte ska styra över personalresurserna.  

 

 

3.5  SOCIOKULTURELLT LÄRANDE PERSPEKTIV 

 

Jag har valt att se på lärandet genom det sociokulturella lärande perspektivet då jag känner att 

det speglar min utbildnings synsätt kring hur lärande sker. Då Läroplan för förskola 98 

reviderad 2010 tar upp vad målen i förskolan är upprepas begreppen ”reflektera” ”uttrycka” 

”förmedla” ”samspel” ”delaktighet” ”kommunicera med andra” och så vidare (Skolverket 

2010, s. 8-12). Dessa ord kopplar jag direkt till det sociokulturella lärandeperspektivet och valet 

att knyta an min studie till det verkar som ett rimligt val. 

 

Vygotskij och Deweys tänkande kring hur lärande sker ligger till botten för det sociokulturella 

lärandeperspektivet (Dysthe & Igland, 2003). Dewey menade att miljön och själva aktiviteten 

har stor betydelse för att lärande ska uppstå, även språket var viktigt för Dewey när hon tolkar 

dem båda (Dyste, 2003). Vygotskij som var utvecklingspsykolog försökte förstå sig på hur 

kommunikationen utvecklade människans medvetande. Utan kommunikation kunde inget 

lärande ske, bara i samspel med andra. I det sociokulturella lärande perspektivet ser man att 

lärandet skapas tillsammans med andra genom samtal i sociala samspel. ”Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande” (Vygotskij, 2001, s. 

10). Genom interaktion och genom att föra dialog, uppfånga och upprepa lär sig barnet för 

livet, genom medverkande i den sociala kommunikationen mellan varandra. Dysthe och Igland 

(2003) påpekar att språk och kommunikation ligger till grund för att lärande kan ske. Det är av 

största vikt att läraren stimulerar kommunikationen på olika plan för att få en länk mellan 

människans yttre och det inre lärandet. 
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När barnet föds kommunicerar barnet på olika sätt med omvärlden och denna stimulans är en 

av de viktigaste aspekterna till att barnet fortsätter att utvecklas, talspråket är nyckeln till 

lärande (Säljö, 2003). Det generella synsättet i det sociokulturella lärande perspektivet är att 

lärande sker i samband med dialog mellan individer. Det är genom språket som vi blir till 

sociala människor och vi utvecklas genom att föra dialoger med andra. Att möta och ta del av 

andras erfarenheter samt dela erfarenheter i sociala situationer och dialoger ger oss det djupare 

lärandet. Språket och kommunikationen mellan individer är grundläggande för att ett lärande 

ska kunna ske. Dokumentation och observationer för hur lärandet sker, där dialog och samspel 

ligger till grund för det sociokulturella lärande perspektivet. 

 

Människor kan befinna sig i olika svårigheter, det viktiga då är att använda sig av olika slags 

kommunikationsverktyg, inte bara talet för att som lärare nå fram och kunna skapa 

lärandesituationer (Strandberg, 2006). Barn kan ha svårt med att lära sig genom vissa 

kommunikationsverktyg (Säljö, 2003). Det är pedagogens skyldighet att hitta verktyg för att 

kunna nå fram till alla enskilda individer (Strandberg, 2006). Även Vygotskij (2001) påtalar att 

samverkan mellan lärande och individen sker bäst när flera verktyg används tillsammans, bland 

annat tal, skrift och delad social upplevelse. 

 

Kulturen vi omges av, den närmaste världen och närmiljön påverkar hur vi skapar oss lärande 

(Vygotskji, 2001). Vi formas utifrån våra erfarenheter vi får i olika miljöer samt med 

interaktioner med andra (Säljö, 2003). Lärande har med förhållandet till andra människor att 

göra (Dysthe & Igland, 2003). Alla människor besitter olika slags insikter och vetskap. Därmed 

kan en grupp dela med sig av den kunskapen individerna har och tillsammans reflektera kring 

detta för att individer ska få sig olika synvinklar. Detta gör att socialt lärande är nödvändigt för 

att få ett djupare lärande individuellt. Människan är en aktiv mottagare till naturen och därför 

sker lärandet bäst i sociala konstruktioner (Säljö, 2003). Dialog mellan människor är essentiell 

för lärande och utveckling (Säljö, 2003; Strandberg, 2006). Dysthe (2003) betonar att 

kommunikation mellan individer stödjer människans utveckling. 

 

3.6  KATEGORISKT OCH RELATIONELLT PERSPEKTIV 

 

Persson (2007) tar upp och diskuterar två olika perspektiv, det kategoriska och det relationella 

perspektivet som han anser finns inom specialpedagogiken. 

 
Emanuelsson, Persson & Rosenquist (2001) belyser det kategoriska perspektivet som det 

traditionella synsättet där man ser barnet som problemet och riktar in sig på att rätta till barnet. 

Enligt det kategoriska perspektivet är de svårigheter barnet har medfödda eller så har barnet 

försatt sig i dess problem frivilligt. Man sätter då in specialpedagog eller annan lämplig 

personal för att arbeta kortsiktigt med just det som det enskilda barnet har problem med. De 

biologiska orsakerna är mer accepterade och framstår som lättare att identifiera (Haug, 1998). 

De sociologiska är mindre accepterade och då svårare att finna orsaken till. Om problemet 

ligger hos individen kan inte skulden läggas på skolan eller föräldrar. 

 

I det relationella perspektivet som Persson (2007) menar är det lite mer modernare tankesättet 

där man ser barnet i svårighet. Det relationella perspektivet tittar på barnet i sin miljö och att 

problemen som uppstår troligen beror på såväl den fysiska som psykiska miljön. Man anser att 

interaktioner mellan barn-pedagog, barn-barn eller barn och den fysiska miljön är det man 

behöver arbeta med, inte bara det specifika barnet. I det relationella perspektivet ska 

lärandemiljön granskas och utformas pedagogiskt, och inte elevens funktionsnedsättning. 

(Haug, 1998). Enligt Emanuelsson m.fl. (2001) arbetar man i detta perspektiv med att ändra 
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arbetssättet i arbetslaget samt den fysiska miljön kring barnet, detta gör man med stöd av rektor 

eller specialpedagog. Man tänker långsiktigt och anser att man måste ställa in sig på att jobba 

länge för att komma tillrätta med hur man skall kunna ändra sitt arbetssätt, så det kan fungera 

på sikt. Det relationella perspektivet kan ses som problematiskt då inget löses direkt. Det anses 

av Persson (1998) att de relationella och kategoriska perspektiven båda borde kunna tillämpas 

alternerande med varandra. 

 

3.7  STYRDOKUMENTEN OCH LAGAR 

 

I läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2010) framhävs att alla barn skall behandlas som lika värda 

och ”att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mera stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2010, s. 5 ). 

 

Själva ordet särskilt stöd används endast på ett ställe i läroplanen Lpfö 98 (2010) där det står 

att: ”Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag” (Skolverket 2010, s. 11). 

 

Läroplan för förskolan 98 framhåller även att det är viktigt med den vuxne som förebild samt 

att vi själva speglar det grundläggande värdena som finns i det demokratiska 

informationssamhälle som vi lever i nu. 

 

Alla barn är olika och ska mötas efter deras egna förutsättningar. Skolverket menar också att 

man ska arbeta för att stödja barnet i den verksamhet den befinner sig i (Skolverket, 2005). 

 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla barn 

behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under 

hela förskoltiden. / Barn med tydliga funktionshinder, som rörelsehinder eller syn- eller hörsel- 

nedsättningar, utgör en förhållandevis liten del av alla barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En 

betydligtstörre grupp utgörs av barn som har mer diffusa och svårtolkade behov. Det kan gälla barn som 

har koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller psykosociala svårigheter. (Skolverket, 2005, 

s. 33). 

 

En diagnos ska inte vara nödvändig för att man ska vara berättigad särskilt stöd i form av extra 

resurs, men det är kommunen som tar beslutet om resurserna (Skolverket, 2005). Vidare 

påpekar man att personalens samt rektorns information skall beaktas när beslutet om resurserna 

tas. 

 

Stödinsatser som Skolverket (2005) skriver om kan röra sig om extra personal i barngruppen 

eller specifikt för det enskilda barnet.  Att man har ett mindre antal barn i gruppen kan vara ett 

slags stöd. Ett annat stöd kan vara att man formar om den fysiska miljön barnen vistas i. Det 

kan även röra sig om utbildning för berörd personal eller annan slags konsultation med 

specialpedagog, läkare eller psykologer. 

 

I skollagen (2010:800) står det att all ”utbildning ska hänsyn tas till barn och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(SFS 2010:800, Kap 8, § 4) 

 

I skollagen kapitel 8 paragraf 8 kan man läsa att: 

 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 

deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolan personal, ett barn eller ett barn 
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vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolchefen 

se till att barnet ges sådant stöd. Barnet vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna (SFS 2010:800 Kap 8, § 8). 

 

Skollagen (2010:800) tar även upp att det är huvudmannens ansvar för att den fysiska miljön är 

god samt gruppernas storlek är lagom. Vidare står det att man ska ha samtal med 

vårdnadshavare om deras barns utveckling. 

 

4.  METOD 

 

I detta avsnitt behandlas hur jag gick till väga. Vilken metod jag använde till studien. Vilken 

urvalsgrupp som valdes samt hur jag gjorde och vad, korsat mot relevant metodlitteratur. De 

etiska aspekterna i min studie tas upp och även hur bearbetningen gick till. 

 

4.1  KVALITATIV INTERVJUSTUDIE 

 

Jag ville ha en insyn i pedagogernas tankar och verksamhetsvärld.  Trost (2007) jämför 

kvantitativa undersökningar och kvalitativa samt påpekar att om man vill få en bild av hur 

människor tänker, agerar samt handlar och om man är intresserad av att se ett mönster i det ska 

man använda sig av en kvalitativ metod. 

 

Genom samtal med människor får man en bild av vad de har för erfarenheter (Kvale, 1998). 

”Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor 

och förhoppningar och om den värld de lever i” (Kvale, 1998, s. 13). För att få flyt i samtalet 

eller om jag inte förstod använde jag mig av samtalsförslag som Kvale (1998) skriver om där 

orden vad och hur är viktiga att ställa då man är ute efter då man vill få fram den intervjuvades 

beskrivning. 

   

Enligt Patel och Davidson (2003) är en ostrukturerad intervju en med öppna frågor där man inte 

har en färdig mall som man följer. Jag valde att göra enskilda ostrukturerade intervjuer där jag 

gjorde upp en intervjuguide med några öppna frågor som jag frågade i den ordning som jag 

ansåg att det passade sig i de olika intervjuerna. Vidare menar Kvale (1998) att man skall 

undvika gruppintervjuer då de kan vara svårt att hänga med vem som sa vad under intervjun. 

 

Jag utformade en intervjuguide utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor. Denna guide 

använde jag i de sex intervjuer som jag utförde. Jag frågade personerna jag skulle intervjua om 

det fanns någon lokal på förskolan vi kunde använda oss av för intervjuerna. Holme och 

Solvang (1997) anser att det är till stor vikt för att intervjuerna ska bli så tillförlitliga som 

möjligt att de genomförs i en lokal som tidigare är känd för den intervjuade, så att den kan 

känna sig trygg och avslappnad. Intervjuerna tog plats i sammanträdesrum, kontor och 

personalrum. Under intervjuerna stördes vi aldrig något. Jag använde mig av en bandinspelare 

som jag placerade strategiskt då Kvale (1998) anser att den intervjuade kan påverkas av om den 

ser bandspelaren. Jag använde mig av ett pappersblad som jag la diskret på bandspelaren. I 

intervjuerna använde jag mig av ljudupptagnings instrument och enskilda intervjuer då Kvale 

(1998) påpekar att det kan vara störande för den intervjuade när intervjuaren skriver och att 

man kan missa mycket material där man antecknar samtidigt som någon pratar. Intervjun 

pågick i ca 20-30 minuter. 
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4.2  URVAL 

 

Eftersom min studie avser barn i förskolan och jag själv kommer att vara verksam i förskolan 

efter examen gör jag urvalet utifrån yrkestitlar som: förskollärare, barnskötare eller lärare i 

förskolan. Dessutom försökte jag göra ett urval där åldrarna på människorna skiljer sig markant 

åt för att få en bred syn. Trost (2007) menar på att det är ett strategiskt urval när man väljer ut 

de som kan vara intressanta för ens studie och även väljer att ta olika åldrar för att få en större 

variation i de svar man vill ha. Jag gjorde även ett bekvämlighetsurval då Trost (2007) anser att 

det är som att ta det man får tag i. Jag frågade muntligt tio stycken som var verksamma i 

förskolan om de ville ställa upp. De som ville var sex stycken, och dem intervjuade jag. De 

urval jag gjort är på grund av att Kvale (1998) menar på att när man gör en kvalitativ 

undersökning behöver man inte rikta in sig på ett stort antal utan mer på kvalitén. 

 

4.3  ETISKA ASPEKTER 

 

I början på varje intervju startade jag med att förklara mitt syfte och förklara att intervjun 

kommer vara helt konfidentiellt och att inga namn kommer användas, endast citat. 

Intervjuledaren ska klargöra vad för syfte som ligger till grund för intervjun enligt Patel och 

Davidson (2003). Jag följde de fyra etiska huvudprinciperna enligt Vetenskapsrådet (2002) då 

jag informerade om undersökningens grund och arbetets tilltänka syfte, och frågade om de 

intervjuade lämnade sitt samtycke samt att de var totalt frivilligt och att man kunde avbryta sin 

medverkan när som helst man ville. 

 

4.4  BEARBETNING 

 
Efter att intervjuerna gjorts lyssnade jag igenom det inspelade materialet flertalet gånger för att 

få mig en översikt. Kvale (1998) menar att man med fördel ska använda sig av 

meningskoncentrering där långa meningar som de intervjuade sagt kortas ner, och bara det 

viktiga lyfts fram i en kortare formulering. Jag har samlat ihop relevanta sekvenser som ansågs 

svara på mina forskningsfrågor och syfte. 

 

När jag analyserade intervjuerna har kvalitativt skilda och gemensamma teman yttrat sig. Jag 

använde mig av meningskategorisering (Kvale, 1998). På så sätt kan man strukturera upp 

materialet utifrån kategorier och teman som växer fram när man analyserar materialet.  Jag har 

delat upp dem i olika slags teman och motiv samt gett dem kategoriska rubriker utifrån de olika 

kategorierna som framträtt. I resultatdelen framkommer svaren och citaten. 

 

För att hålla de intervjuade anonyma har jag använt mig av förkortningen för Förskollärare med 

skriften F1, F2 och så vidare för att kunna skilja på de intervjuade. 

 

 

5. RESULTAT 

 

Här redovisas de resultat som framkom genom analysen av svaren vid intervjuerna. De teman 

som utkristalliserades vid analysen presenteras i tur och ordning. Citat från förskollärarna har 

placerats in under de olika temata i syfte att underbygga texten. 

 

5.1 VILKEN INNEBÖRD LÄGGER PEDAGOGERNA I BEGREPPET BARN I BEHOV AV 

SÄRSKILT STÖD? 
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Två olika teman framanalyserades när förskollärarna samtalade om vad de uppfattar är ett barn 

i behov av särskilt stöd, och vad de anser är bakgrunden till att barn hamnat i behov av särskilt 

stöd. 

 

5.1.1 Kategoriskt synsätt 

Alla tog upp att om ett barn/elev behöver särskilt stöd kan ADHD kan vara en bakomliggande 

faktor. 

 
”ADHD och Asperger kan vara sådant som gör att barn befinner sig i behov av särskilt stöd” F3 

 

”Neurologiska hinder eller andra svårigheters slag” F2 

 

Hälften antydde att när man kallar det särskilt stöd är det något slags fysiskt eller psykiskt 

funktionshinder som förekommer. 

 
”När de kallas särskilt stöd så är det av grövre slag till exempel något funktionshinder som ligger till 

grund” F5 

 

En tredjedel av förskollärarna ansåg att barn som inte syns är i behov av särskilt stöd. 

 
”De som inte pratar på samlingar eller som inte ställer till med bråk och så vidare anser jag vara i behov 

av särskilt stöd” F4 

 

”Tror de finns ett stort mörkertal kring de barn som är i sin egen bubbla och inte märks av som är i behov 

av särskilt stöd, men de är så mycket barn att de inte märks” F5 

 

5.1.2 Relationellt synsätt 

En tredjedel av de intervjuade menade på att de stora grupperna och stress är största orsaken till 

att de kan finnas behov av särskilt stöd. 

 
”De är en stressad situation med 22, 23 barn dagligen när får jag säga vad jag vill om jag inte skriker rakt 

ut” F4 

 

”Större barngrupper, större krav, snävare ramar att passa in i. De är tufft att vara barn idag” F2 

 

Den andra halvan av de intervjuade menade på att vi alla kan befinna oss i behov av särskilt 

stöd i olika delar av livet och att det inte behöver finnas ett funktionshinder som bakgrund. 

 
”Du befinner dig i olika svårigheter av olika slag, tillfälligt eller fysiska” F1 

 

”Barn som behöver mer vägledning. De behöver inte vara något fel på dig utan du behöver bara mer stöd 

för att hitta rätt på banan igen, så tänker jag i första hand” F4 

 

”helt enkelt för att alla behöver stöd ibland med olika saker, vi måste lära oss allt och behöver stöd i livet 

vare sig vi är vuxen eller barn” F5 

 

”Beteenden kommer bara inte utan de har alltid nån orsak, du behöver inte vara sjuk” F1 

 

5.2 VAD FÖREGÅR I DEN PROCESS SOM LEDER FRAM TILL ATT ETT BARN BLIR 

BERÄTTIGAT SÄRSKILT STÖD? 

 

Under intervjuns gång framgick det tre olika anledningar till varför läraren/pedagogen ansåg att 

det särskilda stödet skulle sättas in och de har jag kategoriserat och spaltat upp nedan för att få 

ge en övergripande bild. 
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5.2.1 Individ 

Att man behöver ett särskilt stöd av läraren/pedagogen för att kunna hitta in i lekens värld lyftes 

även upp under intervjuerna. 

 
”kan vara så att man behöver öva på sina lekgåvor, att lära sig leka med andra barn” F5 

 

En diagnos av något slag gör så att man med automatik utformar och sätter in ett särskilt stöd. 

Detta avläste jag som att man får specifika saker man ska förhålla sig efter som till exempel en 

mall att följa eller program för det specifika barnet. 

 
”kan vara att vi får från bvc, ortoped, läkare och så vidare att ett specifikt barn behöver särskilt stöd 

pågrund av sjukdom, allergier och så vidare där man måste anpassa miljön kring barnet för att de ska bli 

den bästa situationen för barnet” F1 

 

”när du lider av någon form av diagnos” F3 

 

Två stycken lärare lyfte att när barn inte tycks hitta en plats i gruppen och verkar annorlunda 

kan det vara en anledning till att ett särskilt stöd sätts in. 

 
”barnet har hamnat utanför ramarna för vad som anses som normalt beteende” F4 

 

”när de är svårt att passa in i gruppen” F6 

 

En tredjedel av förskollärarna tog upp att man måste tänka på det enskilda barnet och jobba 

utifrån att anpassa verksamheten utifrån varje enskilt barn. 

 
”att arbeta utifrån det enskilda barnets bästa och ge den de bästa förutsättningarna ska alltid vara målet 

när man arbetar fram särskilda lösningar” F5 

 

Fyra stycken tog upp att man skulle observera barnet i första hand innan nästa steg 

togs. 
 

”observera barnet, samtala med arbetslaget, ta up med miniteam sen föräldrarna” F1 

 

”att observera barnet gör man först sen diskussion med arbetslaget, observera mer, diskutera i arbetslaget, 

pröva lösningar om nödvändigt ta upp med miniteam” F2 

 
”observera barnet, prata med kollegorna, kom fram till verktyg och lösningar, styr om miljön eller 

situationen, pröva olika sätt tills man hittar de som fungerar, utvärdera, utvärdera, utvärdera” F4 

 

”se barnet, se situationen, se omgivningen, tala med kollegor, kom fram till saker tillsammans, fundera 

vart stödet behövs och arbeta fram något som fungerar för alla inblandade individer, se alltid till barnets 

bästa och jobba fram den bästa lösningen, de gäller att inte ge upp” F 5 

 

En av de intervjuade påpekade att det särskilda stödet sätts in för att bland annat se till att 

gruppen kan få lugn och ro och för att barnet inte klara av den miljön. 

 
”Kastar man saker och är helt vilt behöver man direkt plockas ut ur sammanhanget för att kunna starta 

om” F3 

 

En tredjedel lyfte även att ett specifikt barn/elev kan behöva stöd i form av att 

lärare/pedagog hela tiden är nära med barnet/eleven. 
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”Att finnas för barnet som ett vuxet stöd under dagen och när dessa specifika situationer uppstår där 

stödet kan behövas från dig som pedagog” F5 

 

”kan röra sig om att jag som pedagog har tagit fram de rätta verktygen just för detta barn och sen finns där 

och guidar rätt när t.ex. en konflikt uppstår hur då detta barn kan agera” F5 

 

 

5.2.1.1 Pedagog 

Det pratades om erfarenheten hos läraren/pedagogen men även tog de upp om en obeskrivlig 

känsla som man som lärare får när något särskilt stöd troligen behövs till ett barn/elev. 

 
”Man måste gå på känslan, känner man att något kanske inte står rätt till med ett barn ska man observera” 

F2 

 

”Efter att ha jobbat så många år så vet man när något är fel” F5 

 

Det framgick att en tredjedel av de intervjuade delade uppfattningen att pedagogen skulle 

kunna vara den som utlöser att barnet hamnar i situationer där särskilt stöd behövs på grund av 

till exempel pedagogens förhållningsätt eller arbetssätt i barngruppen. Pedagogen kan också 

behöva stöd i detta, exempelvis i form av egen reflektion, för att ändra på sitt förhållningssätt 

och arbetssätt. 

 
”Att möta barn i behov av särskilt stöd handlar mycket om vilken inställning man som personal har till 

det barnet, om du inte har den rätta inställningen eller utbildningen kommer du ingenstans” F6 

 

”som pedagog måste du kunna granska dig själv om det är något du gör som påverkar att situationen 

uppstår” F2 

 

5.2.2 Grupp 

Nästan alla påpekade betydelsen att samtala med arbetslaget i ett tidigt skede för att se om de 

sett eller känt likadant kring ett visst barn. 

 
”att bolla med sina kollegor ska vara naturligt att göra direkt när man känner att något inte stämmer” F4 

 

Alla diskuterade kring miniteamet som man träffade en gång i månaden och kunde lyfta saker i 

barngruppen anonymt för att få stöd att utforma och tänka på hur man kan bemöta barn i olika 

svårigheter. 

 

Alla tog upp miniteamet som en naturlig process att bolla tankar med i början av processen. 

 
”Miniteamet är som en naturlig del i verksamheten då man träffar dem en gång i månaden” F4 

 

En förskollärare tog upp att: 

 
 ”Samtala med kollegorna…observera situationen…pröva olika ändringar om och om igen tills man hittar 

de som fungerar” F 6 

 

 

Ett par av förskollärarna beskrev hur man i första hand samtalar fram lösningar i arbetslaget 

som man sedan prövar i barngruppen: 

 
”Man kanske delar in barnen i mindre läsgrupper för att pröva om saker ändras” F3 
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Att styra om verksamheten så att de blir mindre grupper och så att de utformas på bästa sätt så 

att gruppen passar alla barn/elever. 

 
”Man anpassar i gruppen utifrån den speciefika behovet barnet har just nu t.ex. mindre grupp eller sitta 

bredvid vuxen” F2 

 

5.2.3 Miljö 

Det framkom att lärarna ansåg att det kan vara olika sociala situationer samt konflikter med 

andra eller miljön som gör att ett särskilt stöd utformas och sätts in. 

 
”de kan vara svårt att förflytta sig från punkt a till punkt b och då kan barnet behöva ha ett särskilt stöd 

under en viss tid för att kunna få stöd och hitta de rätta verktygen att hantera detta” F5 

 

”om man fastnat i en negativ spiral och behöver stöd att ta sig ur den t.ex. alltid konflikt kring en sak eller 

med samma barn” F1 

 

”sociala biten att man har svårigheter med kontakter med andra barn, då ska de till ett särskilt stöd” F4 

 
”observera, ta upp med specialpedagogen direkt eller minitemet” F 3 

 

Anpassning av den fysiska miljön. Saker som kan ändras i form av inköp, flytta konkreta 

möbler och så vidare. 

 
”om det rör sig om ett fysiskt funktionshinder löser man de genom att anpassa till exempel med ramper, 

anpassad bänk och så vidare” F6. 

 
”de handlar om att se på situationen som barnet befinner sig i och se hur miljön runt i kring den kan 

anpassa sig för att kunna stödja barnet t.ex. har den svårt att sitta still vid matbordet på grund av att den 

har behovet att hela tiden se vad som händer bakom ryggen kanske man behöver ge den en plats där den 

ser bättre ut över rummet och inte har någon bakom ryggen om de ger barnet lugnet att äta ” F2 

 

5.3 SVÅRIGHETER MED ATT GE DET RÄTTA STÖDET 

 

Det fanns några aspekter som kom upp kring svårigheter att utforma ett särskilt stöd. 

 

Alla talade om gruppens storlek som ett problemområde för att kunna utforma det särskilda 

stödet i verksamheten. 

 

Alla utom en ansåg att det är arbetslaget som bestämmer om det särskilda stödet ska sättas in, 

medan en ansåg att det är rektorn som bestämmer. 

 
”Personallaget bestämmer i första hand kring en mindre omorganisation t.ex. mindre läsgrupper, byta 

platser vid samlingar och så vidare” F5 

 

Alla ansåg att det behövdes mer vuxna i verksamheterna för att kunna arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd. 

 
”Har barnet en diagnos som bakgrund har de känts många gånger som om att få resurs i form av 

vuxenstöd inte varit något problem men när de inte funnits har vi fått kämpa” F1 

 

”Vi får argumentera hårt hos rektor för att få t.ex. en resurs för då ska de anskaffas pengar” F4 

 

Alla var eniga om att de inte skulle behövas en diagnos för att stödet skulle vara berättigat men 

att de upplever att fallet är så. 
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”Barnet med diagnos berättigas det särskilda stödet automatiskt medan det barnet utan diagnos får kämpa 

mer innan de får de rätta stödet” F1 

 

”pengar till resurser är lättare att få om de finns en diagnos” F6 

 

 

6. METODDISKUSSION 

 

Med denna studie vill jag undersöka och ge en bild av hur verksamma förskollärare ser på 

begreppet barn i behov av särskilt stöd samt hur de utformar verksamheten.  

 

Kvalitativa intervjuer föll sig naturligt för mig när jag läste Kvale (1997) som tar upp att 

intervjuer är den bästa formen om man vill komma in på den intervjuades livsvärld. Kvalitativ 

forskning är mer inriktad och inte så generaliserad och det blir då extra viktigt att man lägger 

upp arbetet på rätt sätt (Svenning, 2003). Det gäller att frågorna är väl genomtänkta och ställs 

till rätt grupp. Att använda sig av de rätta verktygen under arbetes gång blir väsentligt för att få 

ett tillförlitligt resultat. Genom att utforma en intervjuguide kunde jag ha en struktur på 

intervjuerna där det fanns möjlighet för mig att ställa följdfrågor under intervjuerna utan att 

styra samtalet för mycket, vilket Svenning (2003) menar på gör att undersökningen får en större 

tillförlitlighet och bredd när man kan ställa frågor under intervjuernas gång. Jag använde mig 

av en bandspelare som placerades under ett papper för att inte störa den som intervjuades. Detta 

anser jag varit till fördel då den intervjuade inte verkade känna sig störd av bandspelaren. Kvale 

(1997) påpekar att använda sig av bandspelare gör att resultatet blir mer tillförlitligt än om man 

skriver under intervjuerna, då man kan lyssna på materialet om och om igen för att vara säker 

på att man förstått den intervjuade riktigt. 

 

Min osäkerhet som intervjuare kan däremot ha spelat in i och med att intervjueffekten kan ha 

uppstått (Svenning, 2003). Att jag kan ha påverkat den intervjuades svar genom min närvaro 

och på så sätt har den intervjuade svar styrts mot det som den anser att jag varit intresserad av. 

Kvale (1997) utrycker att det är av största vikt att den som intervjuar nickar, lyssnar och visar 

sitt intresse inför det den intervjuade pratar om. Jag bekräftade den intervjuade med att se på 

den hela tiden och nicka samt stödja med orden berätta mer och fråga om de kunde berätta om 

exempel så kom deras livsvärld fram i intervjuerna. När jag kontaktade alla de som skulle 

intervjuas berättade jag om undersökningens syfte som man bör enligt Vetenskapsrådet (2002) 

och genom att inte ge för mycket information samt genom att tänka på att inte tala eller visa 

mina egna åsikter under intervjuerna anser jag att intervjueffekten inte styrde mitt resultat 

nämnvärt.  

 

Kvale (1997) och Svenning (2003) är båda eniga om att man måste vara införstådd i det att när 

man gör en kvalitativ intervju med en utplockad grupp är det bara de intervjuades livsvärld jag 

kommer åt och att man inte kan generalisera det över hur det ser ut över allt i förskolor. Jag är 

väl införstådd med att det bara är de sex stycken som jag intervjuades livsvärld jag har fått ta 

del av. Jag ville göra tio stycken intervjuer för att få en övergripande bild över hur det kunde se 

ut i förskolorna. Jag frågade tio förskollärare men endast sex stycken hade tid att ställa upp. 

Inser nu i efterhand att även sex stycken var för många, då det blev för mycket inspelat material 

att bearbeta. Ett mindre antal intervjuer som Kvale (1998) rekommenderar är till exempel fyra 

stycken, det hade nog varit att föredra då intervjumaterialet blev så stort att arbeta sig igenom 

och granska. 
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Det första jag gjorde efter intervjuerna var att lyssna igenom materialet flertalet gånger vilket 

tog väldigt lång tid.  Men genom att göra på det sättet kunde jag hitta de olika sekvenserna som 

kändes viktiga för just mitt arbete. Fördelen var när jag använde mig av en intervjuguide var att 

både jag och den intervjuade höll spåret under hela intervjun och det var lätt att plocka ut de 

bitar jag ansåg viktigast. Jag strukturerade upp arbetet allt eftersom jag fann gemensamma 

nämnare i form av till exempel likheter, olikheter i de intervjuades svar. Där ifrån la jag upp 

olika slags teman kategorier som rubriker, underrubriker i resultat delen. Till en början var det 

svårt att hitta olika teman men efter att ha lyssnat flera gånger igenom materialet och 

antecknade ut sådant som kändes viktigt så växte mönster upp i form av olika teman och 

kategorier. Den största svårigheten var väl att hålla reda på allt material jag skrivit upp samt 

hålla reda på alla analystankar som for runt i huvudet samtidigt. 

 

 

7.  RESULTATDISKUSSION 

 

Här kommer resultatet att diskuteras i två olika delar utifrån mitt tudelade syfte då jag 

 

- dels vill synliggöra förskollärares uppfattningar om vilka barn som anses ha rätt 

till ”särskilt stöd” tillika hur särskilt stöd kan utformas. 

- dels beskriva och problematisera processen som föregår ”särskilt stöd”. 

 

Nilsson och Svensson (2010) för fram att barn med svårigheter var barn i behov av särskilt stöd 

där benämns blad annat barn med hörsel problematik, funktionshinder, ADHD, autism, tysta 

barn, de som behöver stöd i lek samt språk men även problematik som uppstår och barn 

behöver stöd kortare perioder. Förskollärarna i mina intervjuer verkar eniga om att alla som är i 

behov av det särskilda stödet har rätt till det, men frågan verkar vara vilka barn som befinner 

sig i det behovet. Där skiljer det sig mellan de olika lärarnas synpunkter.  Persson (2007) och 

Haug (1998) tar båda upp att det finns en problematik i att man ser olika och tolkar olika vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd. Vissa menar att alla har rätt till särskilt stöd om de 

befinner sig i tillfälliga svårigheter eller permanenta, och andra att de som är i behov av särskilt 

stöd är dem där en diagnos ligger till bakgrund.  

 

Norling (2006) belyser att de barn som har svårt med olika situationer i förskolan vardag är de 

barn som är i behov av särskilt stöd vare sig diagnos finns eller ej. Här syns en koppling då 

förskollärarna i mina intervjuer talar om olika slags situationer som kan uppstå eller störa den 

vanliga vardagen tycks dels vara att moment under dagen inte bara flyter på utan störs 

upprepade gånger så att man kan se ett mönster till exempel konflikter, oförmåga hos barnet att 

ta sig från ett ställe till ett annat eller koncentrationssvårigheter. Då verkar de flesta intervjuade 

förskollärarna bedöma att ett särskilt stöd utöver det vanliga stödet barnen får dagligen 

utformas. Persson (2008) tar upp att man ofta ser att när den vanliga pedagogiken inte hjälper 

och man måste jobba på andra sätt för att nå fram utformas ett särskilt stöd. Detta kan jag känna 

liknelser med då några av lärarna uttryckte sig att är det något utöver det ”vanliga” som sticker 

ut så måste man utforma ett särskilt stöd. Förskollärarna är helt överens om att har man en 

diagnos är man i behov av ett särskilt stöd. Sandberg (2009) anser att de som har en diagnos 

berättigas stödet med automatik. Persson menar vidare att man inte alls behöver ha en diagnos. 

Skolverket (2008) belyser i sin fallstudie att de som anses som i behov av särskilt stöd i första 

hand är dem som har fysiska och/eller psykiska svårigheter och någon form av diagnos. Alltså 

är inte barnet inom de ”normala” ramarna måste man arbeta för att få den innanför ramarna. 

Frågan som väcks hos mig är var går gränsen mellan vad som är normalt och inte normalt hos 



 

19 

 

de flesta lärarna? Det känns som om vi kommit långt bort från det traditionella tankesättet där 

Haug (1998) menar att man såg bara på barnet som problemet och arbetade endast med det 

enskilda barnet.  

 

Uppfattningarna om vem som ses ha rätt till det särskilda stödet verkar självklart för 

förskollärarna då de barnen med diagnos berättigas automatiskt, men de utan diagnos tycks ha 

rätt till det särskilda stödet om de är i behov av det.  

 

Resultatet visar på att flertalet av förskollärarna arbetar på väldigt liknande sätt när ett särskilt 

stöd skall utformas. Man går igenom vissa steg och observation ses som det man gör först. Att 

se över situationen, barnet eller båda. Här kan jag tycka att en problematik kan synas igenom då 

vissa såg på barnet. Jag avläser det som att man har ett mer traditionellt synsätt som 

Emanuelsson m.fl. (2001) påpekar att man ser på barnet lite som problemet, inte situationen 

eller omgivningen. Jag tolkar vidare att det finns kvar ett föråldrat synsätt på barn i behov av 

särskilt stöd då man vidare i intervjuerna visade sig att förskollärarna använder sig av 

utplockning ur gruppen som ett särskilt stöd för barnet. Persson (2007) menar att i det 

kategoriska perspektivet ser man på barnet som den som har problem och att skilja den från 

gruppen och arbeta med barnet är det bästa lösningen. Resursen kan arbeta så att den plockar ut 

barnet från sin ursprungsgrupp för att arbeta med den (Norling, 2006). De visar sig i Norlings 

(2006) undersökning att man använder sig av ett föråldrat synsätt och i min undersökning att 

det fortfarande kvarstår och att det inte hjälper barnet långsiktigt och hållbart. 

 

Haug (1998) för fram att det relationella perspektivet går ut på att arbeta med den fysiska och 

psykiska miljön runt barnet och att man observerar och anpassar miljön så att situationen kan 

ändras. Förskollärarna ger uttryck för detta men det kändes som om många av dem såg på detta 

sätt i grova drag. De flesta av de intervjuade började med att observera situationen eller miljön 

barnet befann sig i. Många av anpassningarna handlade om att ändra/styra om i barnets fysiska 

miljö med till exempel matplatsbyten, sitta bredvid vuxen men även att utforma så att de kunde 

arbeta i små grupper. Att som lärare tänka och reflektera över sig själv och sitt förhållningsätt 

sågs också som att kunna vara ett särskilt stöd för läraren och inte bara just för barnet. Jag ser 

deras arbetssätt att pröva olika stöd tills man hittat det som fungerade speglar vad vårt uppdrag 

går ut på, att arbeta på olika sätt för att nå varje barn. Man kunde även här se att sättet och 

lösningarna man valde som en del i det särskilda stödet kan kopplas till det relationella och 

sociokulturella perspektiven. Persson (1998) anser att arbeta med det sociala samspelet mellan 

barn och barn i gruppsammanhang är vad det relationella perspektivet står för. Detta ser jag en 

stark koppling till med valet av arbetssätt som lärarna talade om i intervjuerna. Integrerande 

inkludering handlar om att acceptera barnet som det är och utforma stödet i samma grupp. 

Svenska Unescorådet (2008) och Skolverket (2010) tar båda upp att alla barn ska inkluderas i 

undervisningen och att lärande i grupp är det största och viktigaste att jobba med i skolan. Jag 

upplevde att alla gav intryck att det låg en självklarhet i att barnet skulle få stödet utformat i 

den vanliga gruppen och att det inte skulle plockas ut. Detta kan man även se att Norling (2006) 

undersökning visar att i största del är barn i behov av särskilt stöd med på förskolan alla 

aktiviteter och att anpassa undervisningen efter individen är det största arbetssättet.   

 

Persson (2008) tar upp specialpedagogen som ett stöd till lärarna, och inte den som ska plocka 

ut och jobba enskilt med barnet. Skolverket (2008) rapport visade även att den största delen av 

pedagogerna får stöd från olika slags utformade stöd team för att kunna jobba vidare i gruppen 

med det särskilda stödet. Jag uppfattar att de flesta av de intervjuade lärarna jobbade på detta 

sätt. Jag upplever att de använder sig av specialpedagogen på detta sätt, då den endast ses som 

ett stöd att bolla idéer med om hur stödet kan utformas och förändras. 
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De stora barngrupperna tycks vara en del av problematiken som ställer till det för att lärarna ska 

kunna utforma det särskilda stödet. Lärarna uttrycker att de känner att fler personal behövs när 

man har barn i behov av särskilt stöd i gruppen. Men förskollärarna anser att om de behöver 

någon typ av ekonomiskt underlag för att kunna utforma det särskilda stödet får kämpa mer för 

att kunna få det. Även Skolverket (2008) visar att i kommuner är diagnoser mer berättigade för 

att förskolor ska få ekonomiska stöd, fast kommunen det är medvetna att diagnos inte ska vara 

en förutsättning för ekonomiskt stöd. Undersökningen av Skolverket (2008) tar även upp att de 

jobbar medvetet med att ändra deras arbetssätt kring det att diagnos berättigas det ekonomiska 

stödet. Min åsikt är att om min studie sex år senare fortfarande visar på att diagnoser är mer 

berättigade ekonomiskt stöd tycker jag att de är dags för Skolverket borde gräva djupare i hur 

kommunerna arbetar samt utveckla handlingsplan för att komma ifrån detta arbetssätt. I min 

studie framgår det att de intervjuade lärarna upplever att de måste kämpa mer för att få 

ekonomiska medel för de barn som inte har en diagnos som bakgrund, men ändå är i behov av 

särskilt stöd. 

 

Problematiken kring det särskilda stödet verkar också kunna vara att man måste ha erfarenhet 

att kunna utforma det stödet som finns. Norling (2006) tidigare forskning visade att personalen 

kan känna sig maklösa och att de inte får stöd av sin ledning för att få de rätta förutsättningarna 

till utformningen av det särskilda stödet. Min studie visar att förskollärarna har mycket stöd 

utifrån i form av olika andra kompetenser som till exempel miniteam som består av 

specialpedagog, rektor, elevhälsan. Så känner de intervjuade lärarna att mycket ansvar ligger på 

att dem för att kunna arbeta med utformning av särskilt stöd. 

 

 

7.1 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 

Persson (2007) att den vanliga pedagogiken inte skall skilja sig från specialpedagogiken utan 

att framtida lärarutbildning borde innehålla ett tänkande som han ser att dagens 

specialpedagoger har. Vi är på väg åt detta håll då lärarutbildningar har specialiseringen 

specialpedagogik och jag kan tycka att lärarutbildningens tankesätt är att alla har rätt till en 

undervisning utifrån sina egna behov och att barnet skall sättas i första rummet, att vi redan är 

där vart Persson ville att vi skulle vara. Det som kan vara svårt är de lärarna som har en äldre 

utbildning och inte har läroplanen lika levande som en nyexaminerad lärare har att arbeta 

utifrån den på samma sätt. 

 

I allmänna råd och kommentarer i Kvalitet i förskolan Skolverket (2005) kan man läsa att: 

 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla 

barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra 

under hela förskoletiden (s 33). 

  

När jag läser detta faller det sig självklart för mig att alla barn kan vara i behov av särskilt stöd. 

Meningarna ovan hade jag velat fanns i själva läroplanen så att det blev tydligare för alla ute i 

verksamheten att dela en samsyn på vilka som kan beröras av det särskilda stödet. Om alla hade 

en och samma grundtanke tror jag att det skulle vara lättare för alla att kunna jobba mot samma 

håll och mål. De som arbetat längre och de som nyligt gått ut lärarutbildningen skulle alla ha 

samma uppdragssyn på att alla barn är och har behov av särskilt stöd vid olika tillfällen i livet. 
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7.2 FORTSATT FORSKNING 

 

Frågor som väcks hos mig är att varför har vi inte kommit längre? Tidigare forskning och bland 

annat studier gjorda av Skolverket (2008) visar på flera svagheter hos kommunerna om hur 

man beviljar stöd till att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Min åsikt är att detta bör 

följas upp med ytterligare en undersökning i dagsläget i Sveriges förskolor. En tillämpning där 

arbetsplan, er specifikt skall tillämpas för vilket synsätt kommunernas ledningsnivåer skall ha 

på barn i behov av särskilt stöd, skulle nog förminska att diagnos barn berättigas före andra. 

Men även när jag läser och dagligen hör om de stora barngrupperna som är på förskolor och det 

som jag läste av i mina intervjuer att lärarna ser de stora barngrupperna och låga 

personalantalet som orsaken till att fler barn blivit i behov av särskilt stöd, får det mig att undra 

om det kan vara så? Gör de stora barngrupperna att fler barn blir i behov av särskilt stöd? Det 

är olika frågor jag hade velat läsa mer om i framtida forskning. 
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Bilaga     

 

Intervjuguide 

 
Berätta för mig vad du tänker på när jag säger: barn i behov av särskilt stöd. 

 

Forskningsfråga: Vad kan ett särskilt stöd innebära? 

 

Vad kan vara bakgrunden till att barn befinner sig i behov av särskilt stöd? 

 

Vad tittar man först på? 

 

- Hur stor påverkan kan miljön ha haft? 

- Hemförhållande? 

- Pedagogen? 

- Förhållningssätt? 

- Andra faktorer? 

 

Hur agerar du när du misstänker att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

 

Vad blir nästa steg? 

 

Vem bedömer om särskilt stöd behövs? 

 

Hur arbetar man vidare? (rutiner i arbetslag, handlingsplan, åtgärder) 

 

Vilka bör involveras? 

 

I vilket skede börjar samverkan med föräldrar? 

 

Vad kan det röra sig om för särskilt stöd? 

 

Vem bestämmer om särskilt stöd skall sättas in? 

 

Vad anser du man ska tänka på för att man ska bättre kunna möta barn i behov av särskilt stöd? 

 

Vart kan man ta stöd till det stödet man anser skall sättas in? 

 

 

 

 


