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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i 

behov av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. De 

forskningsfrågor vi ställde var hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt 

stöd, hur förskollärare gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt hur 

förskollärare tolkar förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att 

undersöka dessa frågor använde vi oss av kvalitativa intervjuer samt en fiktiv fallbeskrivning. 

Förskollärarna i vår studie såg begreppet som omfattande och det visade sig att det går att 

lägga många olika innebörder i begreppet. I vår studie fann vi även att begreppet kan ha olika 

innebörder även för en och samma förskollärare. I vårt resultat gick det att utläsa att 

förskollärarna ansåg att särskilt stöd är den kompetens de tar in utifrån då den inte finns på 

den enskilda förskolan. 

 

Nyckelord: förskola, definition, normalitet, avvikelse, bedömning, specialpedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titeln "Det är ett vanligt barn, även om det är lite speciellt" är ett citat ur en av studiens 

intervjuer.  
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1. Inledning 
 

Andelen förskolebarn som anses vara i behov av särskilt stöd har på senare tid ökat 

(Skolverket, 2004). Utifrån den erfarenhet vi har från förskolans verksamhet finns dessa barn i 

varje barngrupp, uttalat eller outtalat. Med stor sannolikhet kommer vi att möta dessa barn i 

vår kommande yrkesroll som förskollärare och vi kommer stå där med aningar om att något 

inte stämmer, att det vi gör inte räcker. Vi ska kunna möta alla barn och deras individuella 

behov och göra de anpassningar som behövs för att de ska få bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande. 

 

Under förskolans framväxt har en bärande tanke varit att barnomsorgen ska vara till för alla 

barn (Utbildningsdepartementet, 2006). Förskoleverksamhetens uppgift har under årens lopp 

varit att fungera som en kompletterande resurs till familjen. Den ska se till varje barns totala 

livssituation för att stödja barnets utveckling där omsorg, vård och pedagogik bildar en helhet. 

Förskolan ska stödja barnet utvecklingsmässigt och har historiskt sett haft ett särskilt ansvar 

för barn som på grund av utsatta familjesituationer, handikapp eller andra orsaker behövt 

särskilt stöd (SOU 1972:27). 

 

Den nuvarande läroplanen anger att "den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar" (Lpfö 98, rev 2010, s. 5). 

Under vår förskollärarutbildning har vi upplevt att detta är ett ansvarfullt uppdrag och en stor 

utmaning att anpassa verksamheten efter alla barn inom de ramar som omfattar förskolan. I 

styrdokumenten ges inga riktlinjer för vilka barn som ska bedömas som barn i behov av 

särskilt stöd eller hur detta stöd ska utformas. Våra egna erfarenheter från förskolans 

verksamhet har visat att arbetet med att tillgodose förskolebarns behov av särskilt stöd kan se 

olika ut och därmed borde även variationer förekomma kring vilka barn som förskollärare 

anser vara i behov av särskilt stöd. Detta har fått oss att intressera oss för vilka tankegångar 

och överväganden som ligger till grund för förskollärares bedömningar och 

ställningstaganden kring barn i behov av särskilt stöd. 

 

Specialpedagogiska frågor rörande förskolan har inom forskningen berörts mycket sparsamt 

(Lutz, 2009). Trots att begreppet barn i behov av särskilt stöd har använts i nationella 

styrdokument i många år finns det lite kunskap om hur begreppet har tolkats, omsatts och 

använts samt vilka de barn är som har fått särskilt stöd i förskolan (Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010). Vidare menar Sandberg et al. (2010) att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårt att definiera och att förskolepersonalens 

uppfattningar om vilka barn som anses vara barn i behov av särskilt stöd kan ha betydelse för 

det stöd som tillhandahålls. 

 

Andelen förskolebarn i Sverige som anses vara i behov av särskilt stöd kan inte fastställas, 

vilket främst beror på att samstämmighet saknas om hur man ska definiera och bedöma vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd (Lillvist & Granlund, 2010). I Socialstyrelsens nationella 
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utvärdering (1997:7) av hur verksamheten i barnomsorgen fungerar för barn i behov av 

särskilt stöd framgår att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet. Olika 

kategorier, t.ex. barn med funktionshinder, barn med koncentrationssvårigheter och barn med 

tal- och språksvårigheter förekommer i förskolornas kartläggningar om vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd, men däremot är kategorierna sällan formulerade på exakt samma sätt 

vilket leder till att rättvisa jämförelser inte kan göras. Socialstyrelsen menar att det behövs 

ökad kunskap kring hur begreppet ska förstås (Socialstyrelsen, 1997:7). 

 

Vad menas då egentligen med särskilt stöd? Vad består det särskilda i? Hur definieras 

begreppet barn i behov av särskilt stöd av de som arbetar i förskolan och vilka barn anser de 

vara i behov av särskilt stöd? Under vår utbildning har vi uppmärksammat hur otydligt och 

diffust begreppet kan vara och vi har upplevt att det finns oklarheter och viss osäkerhet kring 

hur begreppet ska tolkas och vad som räknas som särskilt stöd. Vår farhåga är att detta kan få 

skiftande följder för agerandet och därmed även för de enskilda barnen. Vi vill därför 

undersöka hur förskollärare förstår begreppet och har utifrån detta formulerat följande syfte 

och frågeställningar. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i behov 

av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

-Hur definierar förskollärare begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

-Hur gör förskollärare bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

-Hur tolkar förskollärare förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd? 

 

2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Förskolans stödjande roll - en historisk tillbakablick 

 

Under förskolans framväxt har en av huvuduppgifterna varit att fungera som en 

kompletterande resurs för familjen. Barnomsorgens uppgift var att se till varje barns totala 

livssituation för att stödja barnets utveckling där omsorg, vård och pedagogik skulle bilda en 

helhet (SOU 1997:21). På 1940-talet var den allmänna samhällssynen att barnet skulle vara 

hemma de första åren och 1949 skrev Socialstyrelsen i sina anvisningar att det är önskvärt att 

modern stannar i hemmet och vårdar sina barn men tillade att man i praktiken måste räkna 
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med att många mödrar varken kan eller vill ge upp sitt yrkesarbete. Inrättandet av halvöppen 

barnavård var en del i att ge kvinnor möjlighet att förvärvsarbeta och förskoleverksamhetens 

främsta uppgift var att tillsammans med hemmet fostra barnen utifrån en demokratisk 

grundsyn till goda samhällsmedborgare (Vallberg Roth, 2011). Under 1950- och 60-talet var 

den allmänna uppfattningen om daghem mycket negativ och den uppfattades som en 

hjälpinrättning för socialt utsatta familjer. Detta gjorde att många inte såg daghem som något 

alternativ fastän de var i behov av barnomsorg (SOU 1997:21). 

 

På 1970-talet började kvinnorna att söka sig ut på arbetsmarknaden och i samband med det 

ökade behovet av barnomsorg explosionsartat (SOU 1997:21). Barnstugeutredningens 

uppdrag var att lägga fram förslag om förskolans utbyggnad och verksamhet (SOU 1972:27). 

Ambitionen var att skapa en gemensam verksamhet av daghemmen och lekskolorna som 

skulle gå under benämningen förskola. Förskolan skulle vara till för alla barn, även barn med 

olika typer av funktionshinder, barn som tidigare oftast varit hänvisade till särskilda 

institutioner (Utbildningsdepartementet, 2006). Förskolan skulle ta hänsyn till varje barns 

totala livssituation för att på bästa möjliga sätt stödja barnets personlighetsutveckling. Det 

direkta arbetet med barnen, förskolans organisation och förskolans uppgift i samhället skulle 

sträva efter att bilda en sammanhängande pedagogisk funktion där varje del skulle stödja 

barnet utvecklingsmässigt (SOU 1972:27). 

 

För att ha möjlighet att på ett tidigt stadium stödja barnet och familjen som helhet drogs även 

olika riktlinjer upp för uppsökande verksamhet. Det innebar att spåra behov, informera och 

vidta åtgärder och/eller förmedla vårdinsatser för att tillgodose de behov som kartlagts (SOU 

1972:27). Förskolan skulle nå alla barn - både barn med generella behov och barn med 

särskilda behov. Den uppsökande verksamheten skulle fungera som en hjälp i det, och syftet 

var att ge barn med särskilda behov och deras familjer det stöd de behövde. En form av stöd 

kunde vara tidigt insatt förskoleverksamhet eftersom förtur till förskoleplats ansågs kunna 

innebära gynnsammare förutsättningar för barnets utveckling. Enligt barnstugeutredningen 

hör barn med särskilda behov till följd av fysiska, psykiska, känslomässiga, sociala, språkliga, 

geografiska eller miljömässiga handikapp till de som bör innefattas av en insats i den 

uppsökande verksamheten (SOU 1972:27). 

 

Ett annat av barnstugeutredningens förslag var de åldersblandade barngrupperna, 

småbarnsgrupper för barn upp till tre år och syskongrupper för de äldre barnen. Syftet med det 

var att barnen inte skulle konkurrera med varandra och göra jämförelser utan samarbeta och 

hjälpa varandra. Barn med fysiska, psykiska eller sociala handikapp skulle också lättare kunna 

ingå i barngrupperna när de var åldersblandade (Utbildningsdepartementet, 2006). År 1975 

infördes förskolelagen som innebar att alla sexåringar fick rätt att gå i förskola samt att barn 

från fyra år med behov av särskilt stöd på grund av fysiska, sociala, språkliga eller andra 

handikapp fick rätt till förtur till förskolan. Bakom beslutet låg barnstugeutredningens förslag 

om en avgiftsfri allmän förskola för alla sexåringar (SOU 1997:21). 

 

Under 1980-talet var utbyggnaden av barnomsorgen för barn till förvärvsarbetande och 

studerande föräldrar en stor fråga (Utbildningsdepartementet, 2006). Nu föreslogs förskolan 
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bli en rättighet även för barnet självt och inte endast knytas till föräldrars behov av 

barnomsorg. Förskolan skulle vara något som alla barn hade möjlighet att ta del av oavsett 

familjesituation. Ett förslag om en gemensam ram för hela landet föreslogs för att understryka 

förskolans pedagogiska roll. Mål och riktlinjer för ett pedagogiskt program togs fram och 

Socialstyrelsen fick uppdraget att utforma programmet (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Förskolan har länge varit en viktig del av svensk familjepolitik och den har under sin 

uppbyggnad tillhört den sociala sektorn. År 1998 skedde en reform som innebar en stor 

förändring för förskoleverksamheten då den övergick från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet. Skolverket övertog myndighetsansvaret och skollagen blev 

gällande (Skolverket, 2004). Förskolan fick nu sin första läroplan, Lpfö 98, och förskolan 

ingår nu i det samlade utbildningssystemet för barn och ungdom. Före läroplanen fungerade 

pedagogiskt program för förskolan som statliga rekommendationer för verksamheten 

(Skolverket, 2004). 

 

2.2 Barn i behov av särskilt stöd - begreppets framväxt 

 

En av barnomsorgens grundtankar var att vara öppen för alla barn, även för barn med 

handikapp eller andra svårigheter. Barnstugeutredningen (SOU 1972:27) slog fast att 

förskolan är viktig för att utjämna barns olikheter i livsvillkor och har därmed ett särskilt 

ansvar för barn som på grund av utsatta familjesituationer, handikapp eller andra orsaker 

behöver särskilt stöd. I barnstugeutredningen formulerades denna princip för första gången 

och begreppen barn med behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov användes nu för 

första gången (Socialstyrelsen, 1991:1 och Skolverket, 2005b). I utredningen beskrivs vilka 

barn som anses vara i behov av särskilt stöd och ordet handikappad används om barn som har 

olika slags funktionssvårigheter (SOU 1972:26). Följande framgår i barnstugeutredningen 

under rubriken barn med särskilda behov: 

 

Handikappade barn är barn som har funktionssvårigheter av skilda slag. Dessa svårigheter 

kan ha sin grund i fysisk, psykisk, social, emotionell eller språklig skada eller har uppstått 

genom en bristsituation i uppväxtmiljön (SOU 1972:26, s. 122). 

 

Utredningen delade in gruppen barn med behov av särskilt stöd i två grupper; barn med 

fysiska funktionsnedsättningar och barn med psykiska, emotionella, sociala eller språkliga 

svårigheter. Denna delning utifrån skiftande orsaker till stödbehovet menar Skolverket än idag 

återkommer i sammanhang när barns behov av stöd aktualiseras (Skolverket, 2005b). 

 

Under 1970- och 80-talet framhölls det att barnomsorgen skulle ta ett särskilt ansvar för barn 

som hade olika sorters svårigheter. I sina allmänna råd betonar Socialstyrelsen vikten av 

verksamhetens tolerans och förmåga att anpassa sig till barns olika förutsättningar 

(Socialstyrelsen, 1991:1). Det beskrivs även vilka barn som räknas in i begreppet barn som 
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behöver särskilt stöd. En grupp utgörs av barn med funktionshinder så som 

förståndshandikapp, syn- och hörselskada, barn med autism och barn med olika medicinska 

handikapp. Andra grupper som ansågs behöva särskilt stöd var barn med 

koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter, inlärningssvårigheter, känslomässiga 

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

(Socialstyrelsen, 1991:1). Socialstyrelsen skriver att de barn som påverkats i sin utveckling 

och sitt beteende på grund av en ogynnsam psykologisk eller social uppväxt och 

familjesituation är en mer svåravgränsad grupp jämfört med barn med handikapp. I och med 

detta utvidgas gruppen av barn som anses vara i behov av särskilt stöd från de som 

barnstugeutredningen definierade till att även omfatta flyktingbarn och barn som av olika skäl 

far illa (Skolverket, 2005b). 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd (1995:2) framkommer att begreppet barn med behov av 

särskilt stöd inte syftar på någon bestämd och avgränsad grupp barn utan anger snarare att 

vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. De menar också att 

barnets problem inte bara kan förstås som en egenskap hos barnet utan måste ses i relation till 

den miljö barnet vistas i och i omgivningens bemötande. Det gör att förhållanden i 

barnomsorgen både kan förebygga och skapa problem hos barn (Socialstyrelsen, 1995:2). 

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd skrivit ut vilka svårigheter som kan falla in under 

begreppet barn med behov av särskilt stöd. 

 

Barn med funktionshinder av olika svårighetsgrad, t ex rörelsehinder, utvecklingsstörning, 

hörsel- och synskador, är en förhållandevis liten del av samtliga barn med behov av särskilt 

stöd. En betydligt större grupp utgörs av de barn som har mer diffusa och svårtolkade 

problem. Det kan gälla barn med olika typer av lättare funktionsstörningar och 

utvecklingsavvikelser med biologisk bakgrund, exempelvis koncentrationssvårigheter och 

motoriskt-perceptuella svårigheter, eller barn med språk- och talsvårigheter eller 

inlärningssvårigheter. Det kan också gälla barn med känslomässiga och/eller psykosociala 

svårigheter samt barn som far illa (Socialstyrelsen, 1995:2, s. 49). 

 

I propositionen till socialtjänstlagen (prop 1993/94:11) framhålls att barn med behov av 

särskilt stöd är ett relativt begrepp. I propositionen formuleras det på följande sätt: 

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd definieras som barn vars svårigheter kan ha sin 

grund i fysisk, psykisk, social eller emotionell skada eller kan ha uppstått genom en 

bristsituation i uppväxtmiljön. /.../ 

    Barn med behov av särskilt stöd syftar inte i första hand på en bestämd eller avgränsad 

grupp barn utan uttrycker snarare att vissa barn tillfälligt eller mer varaktigt kan ha behov 

av att få särskild uppmärksamhet och behöver mer av de vuxnas stöd och förståelse än andra. 

Det är barn som ställer särskilda krav på barnomsorgen (prop 1993/94:11, s. 25). 

 

Enligt propositionen (1993/94:11) och Socialstyrelsens allmänna råd (1997:7) avser särskilt 

stöd även det stöd som finns tillgängligt inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det kan 



 

8 
 

handla om stöd utifrån men också vara fråga om något som kan tillgodoses med ett medvetet 

arbetsätt inom givna ramar (SOU 1997:7). 

 

Efter hand började uttrycket barn med särskilda behov ifrågasättas och tankar på om det 

verkligen finns särskilda behov började ta plats. Frågan ställdes om det inte snarare är så att 

alla barn i grunden har samma behov, men att olika barn behöver olika former av stöd för att 

behoven ska bli uppfyllda (Gustafsson, 2003). Begreppet ändras från med till i och blev barn i 

behov av särskilt stöd. I och med det betonades att barns eventuella problem kan vara ett 

uttryck för förhållandet till omgivningen och inte en egenskap hos barnet (Skolverket, 2005b). 

Genom att ändra prepositionen markerades ett perspektivskifte, att behovet av stöd kan vara 

tillfälligt, övergående eller under olika omständigheter och inte ett stödbehov som följer 

barnet i alla situationer (Skolverket, 2005b). 

 

I samband med Socialstyrelsens nationella kartläggning 1997 visade det sig att begreppet barn 

i behov av särskilt stöd inte har någon enhetlig definition (Socialstyrelsen, 1997:7). Den vida 

definitionen öppnar upp för möjligheten att se alla barn samtidigt som det gör det svårt att 

veta vad som lagts in i begreppet särskilt stöd. I sin studie diskuterar Socialstyrelsen 

begreppet "barn i behov av särskilt stöd" och föreslår att det ersätts med “barn med 

svårigheter i barnomsorgen” eftersom det då blir tydligt beskrivande och inte sammanblandas 

med förklarande faktorer. Samtidigt menar de att det finns en risk att begreppet barn med 

svårigheter i barnomsorgen stämplar barnet på ett tydligare sätt (Socialstyrelsen, 1997:7). 

 

I den pågående diskussionen om begreppet barn i behov av särskilt stöd ställs frågorna om det 

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

så fall underförstått att andra barn inte är i behov av sådant stöd, och frågan kan ställas om det 

inte snarare är så att alla barn har behov av särskilt stöd ibland (Gustafsson, 2003). 

 

I Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005a) framgår att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon enhetlig eller klart avgränsad 

grupp. Skolverket menar att alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några 

behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden och att barns behov 

av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i vilket betyder att barn kan behöva särskilt 

stöd i en miljö men inte i en annan. Barn med tydliga funktionshinder utgör en liten del av alla 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En betydligt större grupp utgörs av barn som har mer 

diffusa och svårtolkade behov som koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller 

psykosociala svårigheter (Skolverket, 2005a). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet barn i behovet av särskilt stöd är ett vitt 

begrepp som öppnar upp för många tolkningar och som under åren beskrivits på olika sätt. 

Genomgången ovan visar att begreppet har använts både för enskilda barn, kategorier av barn 

och barn som ställer särskilda krav på sin omgivning. Behovet av stöd beskrivs både som ett 

behov som kan finnas tillfälligt eller under en längre tid. Den miljö som barnet vistas i kan ha 

en förebyggande eller stödjande funktion eller i vissa fall även orsaka svårigheter. Begreppet 
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barn i behov av särskilt stöd har över tid beskrivits och definierats på olika sätt och i dagens 

läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, finns ingen klar definition av begreppet. 

Socialstyrelsen (1997:7) beskriver både för- och nackdelar med att inte ha definierat 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Utan tydliga definitioner menar Socialstyrelsen att det 

varken går att göra jämförelser över tid eller mellan och inom kommuner, vilket ofta är viktigt 

för kunskapsutveckling. De menar också att vid kunskaps- och metodutveckling måste ett 

enhetligt begrepp finnas för att man ska veta vad fokus riktas mot, vilka svårigheter som avses 

och vilka insatser som ska prövas. De fördelar Socialstyrelsen beskriver med att inte ha ett 

definierat begrepp är att det då är lättare att se att olika åtgärder kan vara relevanta, både 

sådana som riktar sig mot barnet och sådana som riktar sig mot personalen. Det ger större 

möjligheter till utveckling och förändring hos barnet och det kan motverka att barnen på det 

sättet får en stämpel på sig (Socialstyrelsen, 1997:7). 

 

2.3 Begreppet i styrdokumenten - från pedagogiskt program till läroplan 

 

Ett program för förskolans pedagogiska verksamhet utformades 1985 och 1987 kom det 

pedagogiska programmet för förskolan (prop 1993/94:11). I programmet anges bland annat 

förskolans mål och principer för innehåll och arbetssätt i förskolans verksamhet. När det 

gäller särskilt stöd framgår det i programmet att det i första hand ska tillgodoses genom en väl 

planerad och genomtänkt verksamhet med god kvalitet (Socialstyrelsen, 1987:3). I det 

pedagogiska programmet finns även följande formuleringar kring barn som behöver särskilt 

stöd: 

 

Barn som behöver särskilt stöd är ingen klart avgränsad grupp. Det rör sig om barn med 

olika svårigheter och handikapp som psykisk utvecklingsstörning, rörelsehinder, barn med 

motoriska-perceptuella svårigheter, syn- och hörselhandikapp, allergi och andra medicinska 

handikapp. Det kan också gälla barn med mer eller mindre djupgående känslomässiga 

svårigheter. Barn i familjer i kris kan för kortare eller längre tid behöva ett särskilt stöd i 

förskolan. /.../ För de barn från andra kulturer som också har fysiska, psykiska och/eller 

sociala svårigheter är situationen många gånger extra påfrestande och kräver därför 

ytterligare uppmärksamhet. 

     En del barn behöver särskilt stöd bara under en begränsad tid eller i speciella lägen, 

andra kan komma att allt framgent behöva det i större eller mindre utsträckning 

(Socialstyrelsen, 1987:3, s. 50). 

 

I förskolans läroplan som tillkom 1998 är de beskrivningar som fanns kring barn i behov av 

särskilt stöd i det pedagogiska programmet borttagna och läroplanen är nu mer generellt 

utformad vilket ger stort utrymme för egna tolkningar. Vilka barn som ska bedömas som barn 

i behov av särskilt stöd, samt hur ett sådant stöd ska utformas, lämnas i princip öppet. 

Definitionen av barn i behov av särskilt stöd är i förskolans läroplan utformad på följande sätt: 
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Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. 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 (Lpfö 98, s. 5). 

 

Arbetslaget skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag (Lpfö 98, s. 10). 

 

I juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag och i samband med det reviderades även 

förskolans läroplan för att bättre svara upp mot skollagen och förskolans förstärkta 

pedagogiska uppdrag (Skolverket 2010). När det gäller barn i behov av särskilt stöd står 

samma formulering kvar som i Lpfö 98. 

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är i den nuvarande skollagen mycket vagt definierad i 

jämförelse med tidigare formulering i pedagogiskt program. 

 

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

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i 

behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna 

(SFS, 2010:800, Förskolan 8 kap, 9 § ). 

 

2.4 Specialpedagogiska perspektiv på barns svårigheter 

 

Specialpedagogik beskrivs av Björck-Åkesson (2009) som ett tvärvetenskapligt område som 

grundar sig i pedagogik men som också innehåller ämnen som psykologi, sociologi, medicin 

och teknik. Specialpedagogiken handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande för 

alla barn. Enligt Persson (2008) har specialpedagogiken till uppgift att stötta pedagogiken då 

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

 

Inom den specialpedagogiska forskningen kan man finna två grundläggande perspektiv. Ett 

mer traditionellt individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi och ett 

alternativt perspektiv där sociala faktorers betydelse för skolproblem betonas. Dessa 

perspektiv utgör utgångspunkten för en stor del av forskningen inom specialpedagogiken 

(Nilholm, 2005). De två huvudperspektiven har fått olika benämningar av forskare på 

området. Persson (2008) beskriver det kategoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet. I det kategoriska perspektivet ses problemen ligga hos individen. Diagnoser och 

avvikelser från vad som anses "normalt" får bestämma svårigheterna och därmed även 

skolans olika insatser. I det relationella perspektivet ligger inte fokus på elevens 

individspecifika svårigheter utan på hur skolan utformar och anpassar sin verksamhet till den 

enskilde individen. von Wright (2003) i sin tur talar om det punktuella och det relationella 

perspektivet. Det punktuella perspektivet intresserar sig för förmågor och egenskaper hos 

enskilda individer och underordnar betydelsen av hur dessa tar sig uttryck i handlingar. Då det 
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handlar om att hjälpa en elev i behov av särskilt stöd blir konsekvensen av detta perspektiv att 

man börjar söka bakomliggande orsaker och förklaringar med fokus på den enskilda eleven. I 

det relationella perspektiv som von Wright beskriver ses människan inte som en isolerad 

varelse, utan måste förstås i relation till det aktuella sammanhanget. von Wright exemplifierar 

de två perspektiven genom följande liknelse: "I ett relationellt perspektiv är jag inte 

dyslektiker/allergiker, men jag har dyslexi/allergi – ett fenomen som framträder tydligare i 

vissa situationer än i andra" (von Wright, 2003, s. 13). 

 

På motsvarande sätt beskriver Nilholm (2007) två perspektiv som han benämner det 

kompensatoriska- och det kritiska perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet har haft 

stort inflytande och dominerat forskningen inom specialpedagogik, och gör det än idag. Det 

kompensatoriska perspektivet tar utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition och olika 

former av mätning och diagnoser får därför stor betydelse. Inom detta perspektiv blir det 

viktigt att identifiera problemgrupper, söka psykologiska och neurologiska förklaringar till 

problemen och skapa pedagogiska metoder för att kompensera dessa (Nilholm, 2007). Som 

motsats till det kompensatoriska perspektivet har ett kritiskt perspektiv vuxit fram och fått allt 

större inflytande på specialpedagogisk forskning på senare tid. Här ses skolmiljön och sociala 

processer som orsaken till elevers skolsvårigheter. Det kritiska perspektivet riktar kritik mot 

begreppet specialpedagogik samt mot diagnoser och normalitet (Nilholm, 2007). I ett kritiskt 

perspektiv är ett grundläggande faktum att barn är olika vilket bör ses som en tillgång som 

berikar skolan och det pedagogiska arbetet måste anpassas därefter. Inom detta perspektiv 

betonas barns delaktighet och särlösningar ska undvikas. Specialpedagogisk kompetens hör 

därmed samman med en förmåga att anpassa undervisningen till barns olika förutsättningar så 

att alla känner delaktighet i arbetet (Nilholm, 2006). 

 

Till de två ovan beskrivna huvudperspektiven har Nilholm (2007) utformat ett tredje 

kompletterande perspektiv som han benämner dilemmaperspektivet. Detta perspektiv menar 

han bättre sammanfattar problematiken som är förknippad med det specialpedagogiska fältet. 

Ett centralt antagande i perspektivet är att moderna utbildningssystem står inför en rad 

dilemman. Ett grundläggande dilemma att hantera är individers olikhet, att erbjuda samma 

utbildning samtidigt som undervisningen ska anpassas till elevers mångfald (Nilholm, 2007). 

Detta grunddilemma tar sig uttryck på flera olika sätt. Ett dilemma handlar om huruvida barn 

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

barn ska mötas som en individ. Ett annat dilemma är huruvida elevers olikheter betraktas som 

tillgångar eller om de värderas där vissa olikheter kan komma att ses som mer 

eftersträvansvärda medan andra nedvärderas. Ett tredje dilemma handlar om huruvida elever 

ska kompenseras för det som uppfattas som brister, för deras särskilda behov eller om 

delaktighet är mer eftersträvansvärt vilket då delvis kan stå i motsättning till kompensation. 

Huvudpoängen med ett dilemmaperspektiv är att belysa hur olika dilemman kan hanteras 

snarare än att ge svar på hur de ska lösas (Nilholm, 2006). 

 

Det relationella perspektivet är det synsätt som präglar dagens styrdokument i en skola för 

alla, men ändå ligger ett individkaraktäristiskt perspektiv till stor del som grund då skolan gör 
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bedömning av "normalitet" och av vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2005b). 

 

2.5 Tidigare forskning gällande barn i behov av särskilt stöd 

 

Förskolepersonals definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd 

I en delstudie inom forskningsprojektet "Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan - generellt och specifikt" undersöker Sandberg et al. (2010) 

förskolepersonals definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd. I resultatet urskiljs två 

generella perspektiv på begreppet; ett barnperspektiv där definitionerna utgår från egenskaper 

hos barnet och ett organisatoriskt perspektiv där förskolepersonalen riktar sin uppmärksamhet 

mot verksamheten när de definierar barn i behov av särskilt stöd (Sandberg, 2009). Studien 

belyser att begreppet barn i behov av särskilt stöd delvis är socialt konstruerat och delvis 

grundar i karaktärsdrag hos barnet (Sandberg et al. 2010). Resultatet visar också att det finns 

ett samband mellan vilket perspektiv avdelningen intagit och andelen barn i behov av särskilt 

stöd på avdelningen (Sandberg, 2009). 

 

Personalens definitioner utgick ifrån funktionsnedsättningar och utvecklingsförseningar och 

hur barnen fungerar socialt. Detta menar författarna kan vara konsekvensen av olika officiella 

dokument som beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån barns karaktärsdrag oberoende 

av sammanhanget. Å andra sidan visar resultatet att 30 % av de deltagande 

förskoleavdelningarna hade definierat begreppet utifrån beskrivningar av den verksamhet som 

barnen erbjuds (Sandberg, 2009). En förklaring som kombinerar båda perspektiven kan enligt 

Sandberg et al. (2010) vara att förskolepersonalen utifrån observerbara karaktärsdrag hos 

barnen skapar en bild om det "ideala" barnet som passar med verksamhetens mål och 

värderingar. Målen och värderingarna grundar sig delvis i sociala värderingar men baseras 

delvis också på karaktärsdragen hos majoriteten av barnen på förskoleavdelningen. Resultatet 

indikerar därmed att personalens uppfattningar om vilka barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd till viss del påverkas av andelen barn i gruppen med avvikande karaktärsdrag. Ett 

annat intressant resultat är enligt författarna att personalen på de avdelningar som hade flest 

barn i behov av särskilt stöd uppfattade förskolemiljön som mindre problematisk än övriga. 

De här avdelningarna kännetecknades också av lägre antal personal per barn (Sandberg et al. 

2010). En förklaring kan vara att mer stöd ges till personal som arbetar i barngrupper som har 

många barn i behov av särskilt stöd. Detta i sin tur ger en mer kompetent och säkrare personal 

som tillsammans skapar en bättre förskolemiljö (Sandberg, 2009). Upptäckten kan indikera att 

för att kvaliteten på förskolans verksamhet för barn i behov av särskilt stöd ska upprätthållas 

är det av större betydelse att personalen får tillräckligt stöd än att andelen personal per barn 

ökas. Om personalen får stöd kan de fokusera mer på hur man kan göra barnet delaktigt i den 

ordinarie verksamheten istället för att försöka lösgöra mer tid för individuella aktiviteter som 

kan bidra till att exkludera barnet (Sandberg et al. 2010). 
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Förskolepersonalens seende på barn i behov av särskilt stöd 

Frölander (2005) har undersökt hur personal i förskolan samtalar om barn i behov av särskilt 

stöd. Studien visar att en generell uppfattning hos förskollärare är att barn i behov av särskilt 

stöd är många olika sorters barn och att allt fler barn är i behov av särskilt stöd. Frölander 

lyfter frågan om hur stor betydelse den vida definitionen av begreppet har för att fler och fler 

barn anses vara i behov av särskilt stöd. Barnen beskrivs av förskollärarna på varierande sätt, 

så som blyga och inåtvända, barn med svag självkänsla, med eller utan diagnos, med synliga 

eller osynliga funktionshinder, med motoriska svårigheter, utvecklingsförsenade barn, och 

barn med språksvårigheter. Den mest framträdande kategorin bland många i förskollärarnas 

beskrivningar är barn som har svårigheter och behöver stöd i den sociala samvaron. 

 

Perspektiv på barns svårigheter 

Nordin-Hultman (2004) beskriver att bedömningar och diagnostisering av barn i förskolan har 

ökat under det senaste decenniet. Hon belyser problemet att barns svårigheter 

individorienteras och förklaras med faktorer som knyts till barnet. Studier och 

forskningsöversikter visar att problemen kring barns svårigheter sällan analyseras som 

beroende av ett samspel med omgivningsfaktorer. Detta trots de många omformuleringar och 

ordvändningar som syftar till att stärka samspelssynen. Såväl läroplaner som de olika 

perspektiv på barns lärande, utveckling och socialisation som utgör förskolans teorigrund 

betonar en interaktionistisk syn, där barnet inte ses som isolerad utan i ett samspel med 

omgivningen. Ändå visar studier att när dessa perspektiv tas i bruk i den pedagogiska 

praktiken, så riktas uppmärksamheten huvudsakligen mot barnen som individer. Barnens 

egenskaper och tidigare erfarenheter kommer i fokus och förklaringar till barns beteende söks 

i det som barnet har med sig in i situationerna, snarare än i den pedagogik barnen möter. Detta 

leder till att när svårigheter uppstår i förskolan tolkas det som att det är barnen som har och är 

problemen (Nordin-Hultman, 2004, 2008). 

 

Nordin-Hultman (2004) identifierar två utmaningar för att komma till rätta med problemet. 

För det första behövs en teoretisk fördjupning eftersom det är teorigrunden som bestämmer 

praktiken. En sådan fördjupning kan synliggöra att de många etablerade perspektiven 

egentligen inte är så olika, utan när det gäller synen på var barns förmågor och svårigheter 

"sitter" så vilar de på samma teoretiska utgångspunkt; att de sitter i barnet. Det räcker inte att 

anlägga olika perspektiv på lärande och utveckling, utan man måste förstå vilka antaganden 

om kunskap och om barnet som dessa perspektiv vilar på. Det räcker inte att bestämma sig för 

att ta i bruk en samspelssyn och att inte förlägga problemen hos barnet. Istället behöver man 

först förstå hur starkt de underliggande synsätten och begrepp som till exempel individ och 

identitet ensidigt styr uppmärksamheten mot just det individuella barnet. Den andra 

utmaningen menar Nordin-Hultman är att öka intresset för hur lärandet och verksamheten 

konkret organiseras. Hon menar att gränserna mellan specialpedagogik och allmänpedagogik 

bör ifrågasättas när allt färre barn tycks klara av den vanliga undervisningen utan särskilt stöd. 

Det är i de vanliga klassrummen som skolsvårigheterna uppstår och därför är det den 

verksamheten som behöver synliggöras och analyseras (Nordin-Hultman, 2004, 2008). 
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Kategorisering av förskolebarn 

Lutz (2009) studerar i sin avhandling kategorin barn i behov av särskilt stöd i förskolan och 

de kategoriseringsprocesser som knyter an till begreppet. I studien framkommer att den 

generella kvaliteten på förskoleverksamheten har betydelse för antalet barn som kommer att 

bedömas som barn i behov av särskilt stöd. Om den generella kvaliteten försämras i 

verksamheten riskerar fler barn att falla utanför ramarna och definieras som avvikande. I 

studien lyfts också frågan om vad ordet särskilt innebär för pedagogerna. Det kan grunda sig 

både i ett kvantitativ och ett kvalitativt antagande, det vill säga att dessa barn kräver särskilt 

mycket stöd eller särskilt bra stöd för sin utveckling. När det gäller bedömningar av barnen 

utgår förskolepersonal ifrån en föreställd normalutveckling, vilken grundas i personalens 

gemensamma erfarenheter och teoretiska kunskap rörande barns utveckling. Nya barn i 

verksamheten ställs mot denna "prototyp" och om avvikelsen blir för stor ökar sannolikheten 

för en kategorisering av problemet i mötet med verksamheten (Lutz, 2009). 

 

Nationell utvärdering efter förskolereformen 

År 2004 genomförde Skolverket en första nationell utvärdering av förskolan efter reformen 

1998 då förskolan fick sin läroplan. I intervjusvaren i utredningen framgår det tydlig att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är oklar och att det är svårt att tydligt avgränsa vilka 

barn som omfattas av begreppet. I personalens beskrivningar ingår både barn som beviljats 

extrainsatser och barn som inte gjort det. I utredningen framkommer att det skett en ökning av 

andelen barn i behov av särskilt stöd. Olika förklaringar till ökningen diskuteras i 

utredningen; att förutsättningarna för en generellt god kvalitet har försämrats, främst i form av 

större barngrupper och lägre personaltäthet, att barns uppväxtvillkor försämrats och att 

stödbehovet därför ökat, att läroplanen ställer högre krav på barns individuella utveckling och 

lärande jämfört med tidigare vilket lett till att enskilda barns utveckling observeras och 

kartläggs i ökande omfattning. Konsekvensen blir att "normalitetsspannet" krymper och att 

allt fler barn hamnar utanför och anses vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2004). 

 

Normalitet och avvikelse 

Synen på normalitet har sett olika ut i olika tider och i sammanhang. Hur "samhället", 

"skolan" och "man" definierar begreppen normalitet och avvikelse påverkar bedömningen av 

vilka barn som anses komma ifråga när det gäller olika former av stöd och de som bedöms 

vara i behov av stöd jämförs alltid på något sätt mot föreställningar om det normala 

(Skolverket 2005b). Nordin-Hultman (2004) skriver att det inom förskolan finns en 

omfattande teoribildning kring barns utveckling, lärande och socialisation, där framförallt 

olika barn- och utvecklingspsykologiska perspektiv dominerat de bilder vi gör oss av barnet. 

De psykologiska perspektiven sätter därmed sin prägel på den pedagogiska praktiken och 

pedagogers tänkande. I utvecklingsbegreppet ses utvecklingen som en linje eller en trappa 

som följer ett linjärt tidsperspektiv. Med detta synsätt följer en förväntan om ett typiskt eller 

normalt utvecklingsförlopp. Enligt Nordin-Hultman utgörs utvecklingsbegreppet av 

föreställningar om normalitet. Ett genomsnitt skapas och det är utifrån detta 

"genomsnittsbarn" som övriga barn bedöms. Utvecklingskurvorna ger inte bara en bild av vad 

som är normalt för barn i en viss ålder, det gör det även möjligt att beräkna graden av 

avvikelse från den norm som genomsnittsvärdet utgör. Följden med utvecklingstänkandet blir 
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att man ser till hur barnen bör vara och till hur det avviker från normen. Utvecklingstänkandet 

ställer barnen i relation till det tänkta normalförloppet i varje stund och blir därmed den mest 

kraftfulla normaliserande visionen vi har (Nordin-Hultman, 2004). 

 

3. Metod 
 

Denna studie är av kvalitativ art vilket enligt Backman (2008) är ett alternativ till det 

traditionella förhållningssättet, där man betraktar den omgivande verkligheten som objektiv. 

Ur ett kvalitativt synsätt ses verkligheten istället som subjektiv och intresset flyttas mer mot 

individen och hur denne upplever, tolkar och formar sin verklighet. Detta synsätt lämpar sig 

för vår studie då vårt syfte är att undersöka hur förskollärare ser på och uppfattar begreppet 

barn i behov av särskilt stöd och vilka barn de anser omfattas av begreppet. Enligt Trost 

(2010) är en kvalitativ studie rimlig då man vill försöka förstå människors sätt att resonera 

eller reagera, eller då frågeställningen handlar om att förstå eller hitta mönster. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som enligt Trost (2010) går ut på att förstå hur den 

intervjuade tänker och vilka erfarenheter den har. De intervjuer vi genomfört kan beskrivas 

som det Kvale och Brinkmann (2009) kallar för halvstrukturerad livsvärldsintervju, då vi 

utfört intervjuerna enligt en intervjuguide med fokus på vissa teman och med förslag till 

frågor inom varje tema. Vi har använt oss av en intervjuguide (bilaga 2) uppdelad i tre teman 

efter våra tre forskningsfrågor. Inom varje tema har vi formulerat öppna intervjufrågor som 

under intervjun fungerat som stöd för oss, både i frågandet och i att säkerställa att vi täckt in 

alla delar under intervjun. Såväl frågor som frågeordning har varierat under intervjuerna, då vi 

istället fokuserat på att följa informantens tankegångar med fördjupande följdfrågor. 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att i den kvalitativa intervjun är endast 

frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera beroende på hur den intervjuade svarar. 

 

Vi har även använt oss av en fiktiv fallbeskrivning (bilaga 3) som vi utformat. 

Fallbeskrivningen har utgjort en del av intervjun och fungerat som komplement till 

intervjufrågorna. Genom fallet söker vi svar på forskningsfråga 1 och 2; hur förskollärare 

definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur de gör bedömningen av vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd. Samtliga informanter har fått ta del av fallet under intervjun 

och vi har sedan följt upp med några förutbestämda följdfrågor. På det sättet kunde vi göra en 

tydligare jämförelse genom att se om och hur samma fall kan uppfattas på olika sätt av 

förskollärarna och om åtgärderna för barnet i fallet blir olika. Det gav oss också möjlighet att 

jämföra svaren på intervjufrågorna med hur förskollärarna beskriver att de uppfattar fallet. Vi 

valde att utforma ett fall där barnet inte hade något fysiskt funktionshinder eller fastställd 

diagnos för att behovet av stöd inte skulle vara för uttalat. Detta var ett medvetet val för att 
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kunna undersöka var gränsen går för vad förskollärare anser vara ett barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

3.2 Urval 

 

Urvalet av informanter för studien har begränsats till en kommun i Norrland. Inom 

kommunen har fem geografiskt spridda skolområden valts ut. En förskola inom varje 

skolområde har deltagit. Tre av förskolorna valdes ut baserat på tidigare personliga kontakter. 

De två andra valdes ut baserat på geografiskt läge i kommunen. Detta för att få möjlighet att 

fånga upp så många olika synsätt och åsikter bland de deltagande förskollärarna som möjligt. 

Sammanlagt har åtta intervjuer med förskollärare genomförts. Vår ambition var att intervjua 

två förskollärare på varje förskola som arbetade på olika avdelningar, men på grund av 

omständigheter som vi inte kunnat påverka har antalet intervjuer blivit olika på olika 

skolområden beroende på hur många som haft möjlighet att ställa upp. På en av förskolorna 

genomfördes tre intervjuer, varav två förskollärare var från samma avdelning. På en av 

förskolorna genomfördes två intervjuer med förskollärare från olika avdelningar och på två 

förskolor med en förskollärare. Förutom förskollärare arbetar även andra yrkeskategorier 

inom förskolan. För att göra jämförelsen så rättvis som möjlig valde vi i denna studie att 

endast intervjua förskollärare. 

 

3.3 Procedur 

 

Innan vi påbörjade vår undersökning tog vi del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och har tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) genom att vi 

sammanställde ett informationsbrev (bilaga 1) där vi beskrev vår studie och vilket område 

intervjun skulle beröra. Vi tydliggjorde att de intervjuades medverkan kommer att vara 

anonym och svaren inte kommer att kopplas ihop med den intervjuade eller dennes 

arbetsplats. Detta informationsbrev mejlade vi sedan till olika förskolor inom de olika 

skolområdena vi valt ut. Vi följde sedan upp mejlutskicket med att kontakta förskolorna via 

telefon och i ett fall genom att personligen besöka dem för att boka in tid för intervju. 

 

Vi har intervjuat förskollärarna på deras arbetsplats där de har fått möjlighet att välja plats för 

samtalet. Vi har genomfört individuella intervjuer med en förskollärare åt gången och vi har 

båda två deltagit vid samtliga intervjuer. I början av intervjuprocessen delade vi upp ansvaret 

mellan varandra både för en hel intervju och olika delar av intervjun där den andras uppgift 

var att komplettera med följdfrågor. Vi upptäckte dock att vi lätt blev passiva i den rollen och 

valde därför att ha lika mycket ansvar båda två för alla intervjuer och pendlade istället 

spontant mellan de två rollerna. Alla intervjuer har spelats in och informanterna har gett sitt 

samtycke till det. Intervjuerna pågick mellan 45 - 60 min som beräknat. Vid ett fall bad 

informanten om att få ta del av intervjufrågorna i förväg, vilket visade sig vara en fördel både 
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för oss och informanten då den fick möjlighet att sätta sig in i frågorna och på det sättet kunde 

tala mer fritt kring ämnet. Vi valde därför att fortsättningsvis erbjuda informanterna att ta del 

av frågorna i förväg. Vi inledde intervjuerna med att försäkra oss om att informanterna tagit 

del av informationsbrevet. Därefter bad vi dem berätta om sin bakgrund och här kom det i ett 

fall fram att förskolläraren även hade specialpedagogisk bakgrund. Under intervjuerna har vi 

haft som avsikt att låta informanten prata fritt och inte avbryta med frågor som kan störa 

dennes tankegångar, utan istället har vi följt upp med kompletterande följdfrågor. Syftet med 

det har varit att inte påverka och leda samtalet för mycket och därmed riskera likriktighet och 

gå miste om viktig information. Det fiktiva fall som vi använt under intervjuerna har 

presenterats för informanterna i slutet på intervjun i sex av åtta fall. Detta för att inte påverka 

deras bild av vad ett barn i behov av särskilt stöd kan vara. 

 

3.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

 

Vi har bearbetat intervjumaterialet genom att sortera det transkriberade materialet utifrån våra 

tre forskningsfrågor. Därefter sökte vi efter mönster i förskollärarnas svar under varje 

forskningsfråga och grupperade materialet därefter. På det sättet kunde vi urskilja vissa teman 

i svaren under varje forskningsfråga. Resultatet kommer att presenteras med en frågeställning 

i taget och indelat i olika teman under varje frågeställning där vi grupperat svaren efter 

förskollärarnas uppfattningar. Vi har valt att skriva ut citat ur intervjuerna under varje tema 

för att synliggöra vad som ligger till grund för vår tolkning. Vi har valt att inte skriva ut 

citaten ordagrant då Kvale och Brinkmann (2009) menar att publicering av 

osammanhängande och upprepande ordagranna intervjuskrifter kan leda till en oetisk 

stigmatisering av specifika personer. Vi har därför inte skrivit ut pauser eller tveksamheter 

och vi har i vissa fall även ändrat ordningsföljden på ord i meningarna för att inte någon 

förskollärare ska utmärka sig. De citat vi valt representerar i vissa fall flera förskollärares 

synsätt inom temat, men fungerar som ett exempel på hur de kunde uttrycka sig. Citaten under 

varje tema är hämtade från olika förskollärare för att visa på bredden av svar. Vi har valt att 

inte numrera förskollärarna eftersom vi inte anser det vara relevant för vårt syfte vilken 

förskollärare som sagt vad.  

 

Trost (2010) menar att idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier vilket 

skiljer sig från kvalitativa studier där man strävar efter att förstå hur den intervjuade tänker. 

Situationen ska vara standardiserad i alla avseenden för att man skall kunna tala om hög 

reliabilitet. Den kvalitativa intervjun däremot innebär låg grad av standardisering (Trost, 

2010). För att intervjuerna trots den kvalitativa aspekten skulle bli så standardiserade som 

möjligt utformade vi en intervjuguide. På det sättet fick alla ta del av samma frågeområden 

samt samma fiktiva fallbeskrivning. Vi har båda två deltagit vid alla intervjuer för att för att 

använda oss av samma intervjuteknik i samtliga intervjuer. Johansson och Svedner (2010) 

menar att reliabilitetsbrister vid intervjuer kan bero på att alla inte blivit intervjuade av samma 

person med samma frågor och under samma yttre omständigheter. Validitet har inom 

samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den påstås undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2011). I kvalitativa intervjuer strävar man enligt Trost (2010) efter att 
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komma åt vad den intervjuade menar eller hur den uppfattar ett ord eller en företeelse. Hur 

frågorna är utformade har därför avgörande betydelse för att uppnå hög validitet. Vi har därför 

utformat vår intervjuguide med utgångspunkt i vår studies tre frågeställningar för att få 

intervjusvar som ska stämma väl överens med det vi har för avsikt att undersöka. 

 

4. Resultat 
 

4.1 Frågeställning 1. Förskollärares definitioner av begreppet 

 

I de svar som vi fått på frågan vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär för 

förskollärarna kan vi skönja många likheter i svaren samtidigt som vissa olikheter har 

framkommit. Flertalet av förskollärarna beskrev begreppet som omfattande, att det täcker in 

mycket, att alla barn kan ha behov någon gång, mer eller mindre och lång- eller kortvarigt.  

 

Här följer några citat ur intervjuerna. 

 

Särskilt stöd tycker jag och som jag ser det, det kan alla behöva nångång i livet och barn 

också nångång här och där, det kan vara många olika anledningar. 

 

Alla är i behov av nån typ av stöd, mer eller mindre. Sen har vi ju de som har ett stort behov 

av stöd, i alla grupper som man jobbar i så finns det alltid nån som har extra stort behov av 

stöd. 

 

Barn med särskilt stöd kan vara hur omfattande som helst. Kortvarigt, långvarigt, problem 

med familjeförhållanden. 

 

Några av förskollärarna skiljer på att alla kan ha behov av stöd någon gång och på det 

särskilda stödet som enligt dem bara omfattar vissa barn, barn som senare kommer att få en 

diagnos eller har större problematik. Det gäller de barn vars behov arbetslaget inte på egen 

hand kan tillgodose då deras kompetens eller resurser inte räcker till, utan de behöver söka 

stöd utifrån.  

 

Barn i behov av särskilt stöd i verksamheten, då tycker jag att det är barn som kanske har 

såna hinder så att vi inte kan med våra medel hjälpa dem längre, med att organisera miljön 

eller att hitta en verksamhet som passar dem. 

 

N: Så när du pratar om barn i behov av särskilt stöd då tänker du på de som man söker hjälp 

för?  

Jo, som kanske nångång får en diagnos eller nånting. 

 

Här kunde vi urskilja inte bara olikheter förskollärare emellan utan också att begreppet kan ha 

flera innebörder för en och samma förskollärare. Samma förskollärare som beskrev att 
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"särskilt stöd tycker jag och som jag ser det, det kan alla behöva nångång i livet och barn 

också nångång här och där" sa senare att då hon pratar om barn i behov av särskilt stöd så 

tänker hon på de barn som de söker hjälp för utifrån, barn som kanske senare "får en diagnos 

eller nånting".  

 

I våra svar framkom en del olikheter som visar på att begreppet kan ha vitt skilda 

innebörder för olika förskollärare. För en av förskollärarna innebar begreppet ett rop på 

hjälp. En annan ansåg att man skulle ha ett mer positivt synsätt på barnet och 

svårigheterna. Hon gav ett alternativ till begreppet som hon hade kommit i kontakt med 

och som hon sa förekommer inom Reggio Emilia, där de talar om barn med särskilda 

rättigheter istället för barn i behov av särskilt stöd. En tredje förskollärare angav att 

begreppet för henne innebar att ett barn behöver lite extra hjälp för att kunna bli 

självständig. 

 

Några av förskollärarna beskrev begreppet genom att räkna upp olika kategorier av 

svårigheter och stödbehov. 

 

Ja alltifrån, alltså det kan ju vara småsaker. Mycket socialt tycker jag, socialt stöd. Och sen 

kan det ju va, höll jag på att säga bokstavskombinationer som finns alla varianter också, men 

för mig i förskolan så är det väl mera att man ser avvikande beteenden som man känner att 

det här inte riktigt följer det vi är vana att se. 

 

När man är nyutbildad då tänker man direkt kanske down syndrom, alltså mer uttalade 

funktionshinder men ju mer man jobbar ser man att det finns olika former av särskilt stöd och 

det behöver inte vara liksom, det behöver man inte se på ett barn direkt att här är det liksom, 

det kan vara behov av stöd vad det gäller socialt samspel, det kan vara språk, det kan vara 

motorik, konflikter är det också beroende på ålder. 

 

Genom det sista citatet framkom att innebörden av begreppet även kan förändras över 

tid hos en förskollärare, utifrån erfarenheter och kunskaper som hon tillägnat sig i 

verksamheten. 

 

4.2 Frågeställning 2. Förskollärares bedömning av vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd 

 

Samtliga förskollärare beskriver att de i sina bedömningar utgår ifrån observationer av barnen 

i olika sammanhang i förskolans verksamhet. Några av förskollärarna beskriver att de 

använder sig av sin magkänsla, att de känner när något inte stämmer. Det framgår också att 

förskollärarna gör jämförelser med hur barn brukar vara och bete sig och utgår ifrån 

utvecklingsfaser. Några beskriver att de inte vill använda begreppet "normal" men gör ändå 

bedömningar utifrån avvikelser från vad som anses vara normalt för åldern. 
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Observationer som grund för bedömning 

Förskollärare beskriver att de grundar sina bedömningar i observationer av barnen. En 

förskollärare som varit verksam inom förskolan länge beskriver att observationer var en stor 

del av förskollärarutbildningen då hon utbildade sig på 1970-talet. En annan förskollärare 

beskriver att hon observerar hur barnet mår, hur det reagerar, hur det bemöter vuxna, hur 

tryggt det är och hur leken fungerar. Hon beskriver det som att man lär känna barnet både på 

det sociala och känslomässiga planet och får på det sättet en uppfattning om var barnet 

befinner sig. En tredje förskollärare beskriver det på liknande sätt då hon säger att hon 

betraktar barnen och att man på det sättet kan se var i deras utveckling som de behöver stöd 

och att hon kan känna när något inte är som det brukar vara. Flera förskollärare i vår studie 

betonade vikten av att skapa sig en helhetsbild av barnet genom att låta föräldrarna ge sin bild 

av barnet och beskriva hur barnet fungerar hemma i olika situationer och sammanhang. 

 

Bedömning baserad på magkänsla, utvecklingsfaser och normalitet 

I intervjuerna framkommer olika syn hos förskollärare när det gäller användandet av ordet 

bedömning. En förskollärare ville helst inte använda ordet då hon tyckte det kunde vara ett 

lite starkt ord medan en annan ansåg att det är just bedömningar som man gör på barnen. 

 

Man har ju jobbat i många år, mött många olika sorters barn. Man har ju som kanske 

utvecklat en magkänsla på liksom att ja... det här känns inte riktigt rätt när man träffar på 

barn som behöver lite extra. Men sen är man ju ett arbetslag också som... bedömer, för det 

blir ju bedömningar man gör... på barn. 

 

I flera av intervjuerna framkom att förskollärarna grundade sina bedömningar på barnets 

mognad och utveckling, hur väl de fungerade motoriskt, språkligt och socialt. Några kallade 

det avvikelser från det normala medan andra inte ville använda ordet normal men gjorde ändå 

bedömningar om avvikelser utifrån "normalutveckling". 

 

Man ser lite granna på vilka lekkontakter de har, hur ser lekutvecklingen ut, hur ser 

språkutvecklingen ut, hur är den motoriska utvecklingen. Man har det som i ryggraden och 

man ser ju när det är förseningar. 

 

Du kan se på rörelser, barn som inte går, det tar lång tid innan det börjar gå, kanske inte 

kryper. Det finns så mycket, det är ju hela tiden, här har du ju utvecklingspsykologin, det 

finns ju en anledning till varför du läser den. Sen om du kanske lär dig att gå när du är ett 

eller ett och ett halvt, det spelar väl ingen roll. Det är ju det här när det blir extrema, alltså 

att det blir för stora skillnader mot det normala. 

 

Hur ser relationen ut mellan mamma och barnet och sen just barnen, hur trygga de är och 

vilken utvecklingsfas de är i. Är deras utvecklingsfas adekvat med just den normala 

utvecklingsfasen som de ska ha. 

 

Jag skulle inte vilja säga vad som är normalt eller inte, det tycker jag är svårt att definiera 

så, men man får ju oftast en känsla tycker jag för att här är det något som inte riktigt är som 

man är van hos andra barn. 
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Förskollärarna gör bedömningar och jämförelser både mot sina tidigare erfarenheter om hur 

utvecklingen sett ut hos andra barn; det de beskriver sig ha i ryggraden. Jämförelser görs 

också mot utvecklingsfaser och förskollärarna säger sig kunna identifiera förseningar i barns 

utveckling. Några poängterar att det bör handla om extrema skillnader medan andra gör 

bedömningen utifrån om barnets utveckling är adekvat mot en normal utveckling. 

 

Beteenden och svårigheter som förskollärarna uppmärksammar 

Förskollärarna beskriver situationer och ger exempel på olika beteenden och svårigheter som 

de uppmärksammar när det gäller barn som de uppfattar vara i behov av särskilt stöd. Flertalet 

förskollärare talar om hur barnen fungerar språkligt, socialt och motoriskt. Andra nämner 

övergångssituationer som problematiska för vissa barn. Några förskollärare nämner 

utåtagerande beteende, inåtvända- och maniska beteenden som sådant som de kan 

uppmärksamma hos barn då de börjar ana att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd. 

 

Kan inte sitta på samlingen, det är bråk vid alla övergångssituationer. Det är bråk, skrik och 

grin i varje sån här situation. Så är det ju inte med alla barn. Alltså det handlar ju om att 

man börjar se, det här funkar inte som för alla andra. 

 

Ja, det kan ju vara att det är antingen utåtagerande, eller det är, man misstänker att det är 

nån bokstavskombination, eller att det är språkligt väldigt sent. Sen kan det ju vara motoriskt 

också, att man ser att det är... ja sen i utvecklingen. 

 

Maniska beteenden, man kan se liksom, jag har sett vissa barn som fastnar i saker, att de har 

beteenden, som att de måste göra vissa saker i en viss ordning /.../ Och sen det sociala. Barn 

som inte vill titta nån i ögonen, att de inte tar kontakt, att de går för sig själva och gärna 

sitter för sig själva och kanske pratar för sig själv och lever i sin egen värld, i sin egen 

bubbla utöver det som man är van vid. 

 

Det är en stor bredd i de svårigheter som förskollärarna beskriver sig uppmärksamma som 

leder till att de börjar ana att ett barn är i behov av särskilt stöd. De beskriver alltifrån att 

barnet inte kan sitta still på samlingen till maniskt- eller utåtagerande beteende. I vissa fall 

beskriver förskollärare inte bara beteenden utan också vad de tror att beteendet grundar sig i, 

som i citatet ovan där förskolläraren säger att hon kan misstänka någon bokstavskombination. 

Det handlar om beteenden som förskollärarna menar avviker från det andra barn uppvisar, de 

ser att det inte fungerar som hos andra barn och att barnet är sen i utvecklingen.   

 

Många av förskollärarna beskriver att det handlar om observationer under längre tid som leder 

till att de bedömer ett barn vara i behov av särskilt stöd, att det kan handla om månader. Några 

förskollärare uppger att då man tar emot ett nytt barn i verksamheten är det viktigt att inte 

göra för snabba bedömningar innan de lärt känna barnet och barnet fått möjlighet att bli trygg 

i verksamheten och vara sig själv. Generellt betonar förskollärarna vikten av att inte dra för 

snabba slutsatser kring ett barn och därmed riskera att stämpla barnet.  
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4.3 Frågeställning 3. Förskollärares tolkning av uppdraget gällande barn i behov 

av särskilt stöd 

 

Inom denna frågeställning återfinns inte likheter mellan förskollärarnas svar i samma 

utsträckning som i föregående frågeställningar utan förskollärarna hade skilda tolkningar av 

läroplanens uppdrag. Tolkningar som förekom var att man i förskolans verksamhet ska utgå 

från varje individ, att alla ska få stöd efter sina behov och förutsättningar, att ingen ska 

diskrimineras på det ena eller andra sättet, att de mål som finns för verksamheten är de samma 

för alla barn, även för barn i behov av särskilt stöd. 

 

På följande sätt reflekterade tre förskollärare kring förskolans uppdrag gällande barn i behov 

av särskilt stöd: 

 

I vårat uppdrag är det ju att... där ska ju alla få efter behov och förutsättningar och då gäller 

ju det även barn i behov av särskilt stöd. Och ibland kan jag tänka liksom att särskilt stöd 

behöver ju inte vara ett funktionshinder utan det kan ju vara mer att man ska anpassa 

verksamheten och mitt uppdrag är ju att se till att man ska gå utifrån varje individ. Varje 

barns behov och förutsättningar oavsett om det är ett barn som är i behov av särskilt stöd. 

Och då gäller det ju alla egentligen. 

 

Det är också det här med allas lika värde, det här med kränkande behandling. Att man ska 

inte, oavsett om man är handikappad eller om man har alltså... att man ska få vara med och 

att det inte ska spela nån roll. För mig är det jätteviktigt. 

 

Jag tycket att man har stort ansvar, just för att tillfredsställa det behov som barn har, och då 

om man upptäcker att de har såna behov, har man ansvar att just agera och hjälpa till. Man 

ska försöka upptäcka det så tidigt som möjligt för att skapa möjlighet att hjälpa dom och det 

är det stora uppdraget tycker jag. 

 

En annan förskollärare beskrev förskolans skolförberedande roll. Hon ansåg att en del i 

förskolans uppdrag var att förbereda barnen inför den miljö de ställs inför i skolan. Hon 

menade att förskolan ska ta tillvara på möjligheten att anpassa miljön och verksamheten för 

att förbereda barnen inför det de förväntas klara av i skolans värld. Genom leken menar hon 

att barnen utvecklas såväl socialt som fysiskt och psykiskt. Så här beskriver hon förskolans 

uppdrag: 

 

I stort med förskolans uppdrag när det gäller barn med särskilda stöd, och nu tänker jag då 

på om vi måste ta in hjälp, för mig känns det så här att barnen ska klara av saker, alltså sin 

dagliga, klara av de här primära sakerna, kunna gå på toaletten, att kunna äta, att kunna klä 

sig och då kommer vi igen in till det här med leken. /…/ Jag tycker att leken är det viktigaste 

vi har här på förskolan för där får barnen lära sig konflikthantering, använda sin fantasi, de 

får själv bestämma vilka kamrater jag vill leka med, de får själv bestämma vad de vill göra, 

de använder både grov- och finmotorik, det är allt där. Jag tycker det är viktigt, om vi tänker 

så här vad är det vi ska lämna över till skolan så tycker jag att vi ska lämna över ett barn 

som klarar av dessa saker, klara av att leka, klara av ett socialt umgänge med andra barn. 
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Flera förskollärare beskrev att verksamheten ska anpassas efter det enskilda barnets behov 

och förutsättningar, och de gav exempel på hur de arbetar för att förändra och anpassa miljön, 

arbetsätt och innehåll. Några förskollärare såg skolans möjlighet att anpassa verksamheten 

efter barns olika behov som mer begränsad än förskolans. Särskilt ovan citerade förskollärare 

som betonade vikten av att ta vara på de möjligheter man har i förskolan att genom olika 

anpassningar stödja barn som är i behov av det. Som en del av förskolans uppdrag lyfte flera 

av förskollärarna vikten av tidiga insatser och att upptäcka dessa barn i förskolan. Några 

förskollärare menade att det är viktigt att en utredning är inledd innan skolstart för att barnet 

ska få stöd från början av sin skolgång. En förskollärare menade att glappet mellan barn i 

behov av särskilt stöd och övriga barn blir större och större ju högre upp i skolåldern de 

kommer om insatser inte sätts in.      

 

Två av förskollärarna reflekterade kring skillnaderna mellan Lpfö 98 och den reviderade 

läroplanen och menade att rätten till stöd har stärkts och att högre krav ställs på 

dokumentation för att kunna visa på hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Den nya läroplanen är ju sån att barnet har rätt att få den hjälp det ska ha, man får inte låta 

bli idag utan det står ju i läroplanen om barnets rätt, vilket gör att det är mycket lättare idag 

att gå till sin chef och säga att nu behöver vi hjälp med det här inne på avdelningen, för nu 

har vi gjort det här och det här och det här, och det fungerar inte bra. Vi behöver extra tid 

för det här barnet och vi behöver kanske hjälp utifrån. 

 

Ja målen där är ju tydliga och klara att ingen ska diskrimineras på det ena eller andra sättet 

och man ska få det man behöver, så var det ju tidigare också men det är ju kraven på 

förskollärare och arbetslaget att det blir gjort och dokumenterat, att man verkligen visar på 

hur man jobbar, det är ju skillnaden. Och sen är det ju fler mål i den också. Det ska ju alla ta 

del av även barn med behov av särskilt stöd, så det är ju ingen skillnad från de andra barnen 

så att säga. 

 

Samtliga förskollärare betonade föräldrasamarbetet och hur viktigt det är att ha föräldrarna 

med sig och många av dem såg det som en helt avgörande förutsättning i de fall de behöver 

söka hjälp från exempelvis elevhälsan. En förskollärare poängterade att förskolan enligt 

styrdokumenten ska vara ett komplement till hemmet och menade att det därför är viktigt att 

veta hur föräldrarna tänker och agerar gällande barnet. 

 

 

4.4 Resultat av fallbeskrivning 

 

Som en del i intervjuerna ingick en fiktiv fallbeskrivning där förskollärarna fick ge sina 

spontana reaktioner och reflektioner kring fallet. Fallbeskrivningen svarar mot 

forskningsfråga 1 och 2 som undersöker hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av 

särskilt och hur de gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Här nedan 

redovisas alla åtta förskollärares första tankar efter att de läst fallet Klara: 
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Ja hon kan ha, hon är inte så välstimulerad på nåt sätt hemifrån för att ha intresse för, hon 

har koncentrationssvårigheter på nåt sätt från början. 

 

Det är ju ett barn som behöver lite extra hjälp utav oss, så känner jag när jag läser om henne 

och hon verkar ju ganska trygg ändå. 

 

Ja man får ju funderingar vad det beror på att hon har så svårt att koncentrera sig och sitta 

stilla och lyssna och varför hon har problem att följa regler när hon leker osv. Om det beror 

på att man inte kan fånga hennes intresse när man läser eller när det ska berättas, är det inte 

ett sätt som passar henne. Eller har hon svårt att följa regler, har hon svårt att socialt 

anpassa sig. 

 

Då tänker jag så här att fem år, bör eller brukar oftast vara så pass mogen att samling ska 

inte vara nåt problem. Men sen tänker jag också i andra vändan att här har man ingen aning 

om, det var ju det här med helgen på samlingarna, att är samlingen anpassad just för barn 

som kanske inte tycker att det är så kul. 

 

Koncentrationssvårigheter kan jag väl tycka. Lite språkligt... sen. Och så svårt med den här 

sociala biten också. 

 

Det jag reagerar på här, det är den här samlingen där man sitter och frågar hur helgen har 

varit. Det känner jag såhär, det ska inte vi göra. Det vet vi inte alls hur helgen har sett ut för 

barnen. De kan ha haft det skittaskigt. Och varför ska vi dra upp det? Istället kanske vi kan 

prata om grejer som vi gör här. 

 

Såna här har vi några stycken. Några Klaror har vi, absolut. Och det finns ju många bitar i 

det här, dels är det ju språkliga bitarna och sen är det ju samspelsbiten som man kan jobba 

på med henne då. 

 

Ja det påminner mig faktiskt om ett barn som vi har, som vi nu håller mer koll på, för att se 

hur det går. Det första jag tänkte just när de har svårt att sitta still, det kan ju va att hon inte 

riktigt har den där koncentrationsförmågan. Att orka koncentrera sig. Att det är brist på det 

 

I förskollärarnas tankar om fallet Klara finns många likheter i vad de uppmärksammar och hur 

de vill gå vidare med det. De flesta nämner Klaras svårigheter med att sitta still vid samlingen 

och funderingar förekommer kring om det beror på koncentrationssvårigheter eller om inte 

samlingen är nog intressant för att fånga Klaras intresse. Förskollärarna reflekterar även kring 

att Klara har svårt att hitta ord för att beskriva saker och att hon vill slippa berätta om sin helg 

på samlingen. De funderar kring om det beror på blyghet och låg självkänsla eller ett 

begränsat ordförråd och att hon därmed har svårigheter att beskriva händelser. Samtliga lyfter 

även problematiken kring de sociala relationerna med jämnåriga och hur de kan hjälpa Klara 

in i leken och hjälpa henne att hantera de konflikter som uppstår.  
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Samtliga förskollärare beskriver hur de skulle anpassa verksamheten och ändra arbetssätt för 

att bemöta Klaras behov och vilka faktorer i verksamheten som kan ha betydelse för de 

svårigheter som beskrivs i fallet. Nedan redovisas fyra förskollärares tankar kring detta. 

 

Tycker hon inte att det är roligt eller är det så att hon helt enkelt inte kan sitta stilla. Sen kan 

det ju vara vissa också, det här med att berätta det är ju ganska svårt för att vi har ju, det är 

väldigt stort spann på femåringar också för att här känns det ju som att det är en femåring 

som kanske inte riktigt är mogen för, eller hon är fem år i almanackan men kanske inte riktigt 

har... om hon dels vill söka sig till yngre barn som kanske mer köper hennes regler så att 

säga. 

 

Skulle det passa bättre med en flanosaga t.ex., en sagolåda, eller har hon svårt att följa 

regler, har hon svårt att socialt anpassa sig. Man skulle ju definitivt få kartlägga och prova 

olika varianter för att läsning passar inte alla barn när de är små, och inte när de är stora 

heller för den delen och mycket handlar ju om att fånga barns intresse. 

 

Jag kan tänka såhär att är vi jättetråkiga om vi inte får henne intresserad av samlingen. För 

jag tycker att samlingen ska vara rolig, en rolig stund där vi alla tillsammans har kul. Sen att 

hon inte heller vill lyssna på böcker om det inte finns bilder, det tycker jag inte alls är 

ovanligt att barn har svårt att lyssna utan att se bilder. 

 

Jag kanske skulle ha bett henne att beskriva helgen bara jag och hon, eller nåt barn. Att man 

börjar så i mindre grupp. Det kan vara för mycket stimuli att sitta allihopa. Sen hade hon fått 

lyssna på mycket böcker med bilder till att börja med. 

 

De flesta förskollärare beskriver att det första de skulle göra vore att se över sin verksamhet, 

att undersöka om det är deras val av arbetssätt och innehåll som ger upphov till Klaras 

svårigheter och att de skulle prova sig fram för att hitta ett sätt som lämpar sig bättre. 

Generellt anser förskollärarna att de med relativt små medel kan förändra samling och 

lässtunder för att fånga Klaras intresse. Flera säger också att de skulle arbeta i små grupper, 

främst för att kunna stödja henne i det sociala samspelet. Alla förskollärare sa att de skulle 

utgå från där Klara befinner sig, till exempel genom att använda sig av bilderböcker eftersom 

det är något som intresserar henne. En av förskollärarna såg Klaras frågor vid läsningen som 

ett tecken på intresse från hennes sida och en vilja att förstå bokens innehåll. Förutom att 

uppmärksamma de svårigheter som Klara uppvisar och möjliga orsaker till dem lyfte de flesta 

förskollärare även hennes förmågor och intressen, och utgick från dessa när de beskrev hur de 

skulle utforma verksamheten.  

 

Tre av förskollärarna reflekterar kring Klaras hemförhållanden och hur det avspeglar sig på 

Klaras sätt att vara i förskolan. En förskollärare menar att förmågan att anpassa sig till och 

följa sociala regler kan höra samman med om barnet har syskon och fått träna sig i det eller är 

van att få all uppmärksamhet. De andra två reflekterar kring relationen till mamman och hur 

den påverkar hennes trygghet och sociala förmåga. 

 

Sen klarar man inte av att följa sociala regler så då får man ju också titta på det, är det så att 

det här barnet är ensamt barn hemma. Nej, hon hade syskon. Det är ju en grej man ofta 
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funderar på, är det ett barn som är van att få all uppmärksamhet. Det är väl oftast sånt som 

spelar in om man har svårt att anpassa sig, att man har inte fått göra det så man har inte lärt 

sig. Så då får man ju ta det i små portioner och finnas där som stöd. 

 

Man ser här att hon bor ensam med sin mamma, det är många ensamstående föräldrar, det 

beror på om hon är trygg med sin mamma och man får lära känna först relationen mellan 

dom två, var nånstans är den, hur det är, om det är lite svårt, då kanske hon söker ganska 

mycket sociala kontakter här, vill vara ganska mycket, kanske mera med vuxna än med barn. 

 

Man får ju hoppas att med en trygghet hemma, och en trygghet i den relationen så kommer 

tryggheten hos oss sen också. Sen vet man ju inte så mycket om hur hon har det hemma. Vad 

hon får för stimulans där och hur relationerna är där osv. Men det brukar komma. 

 

Avslutningsvis fick förskollärarna svara på om de bedömde Klara vara i behov av särskilt 

stöd. Här skilde sig uppfattningarna åt. De flesta förskollärare ansåg henne inte vara det, och 

beskrev att de till en början skulle försöka anpassa verksamheten men att om det inte löser sig 

så kanske de längre fram kommer att gå vidare och kontakta elevhälsan. En av förskollärarna 

ansåg det direkt vara ett fall att gå vidare med, både i arbetslaget och till elevhälsan. Två av 

förskollärarna bedömde att de kunde hjälpa Klara enbart genom anpassningar i verksamheten. 

  

Jag skulle inte direkt tänka att vänta nu, hallå här är det nåt, här finns det ett stort problem 

för det behöver inte va så utan det kan vara väldigt mycket yttre faktorer som spelar in. Jag 

tycker det är väldigt farligt om man börjar tänka så, att man drar väldigt snabba slutsatser 

för att man ser en sån här grej, för jag menar det kan vara ganska vanligt att det är såhär. Så 

skulle jag tänka. 

 

Inte direkt skulle jag göra det. Men sen om man har gjort alla de här sakerna att man har 

anpassat samlingen, och provat olika läsvilor, vilka böcker använder jag, fortsätter det att bli 

konflikter oavsett barn, då skulle jag kanske säga att det kan vara idé att nån utifrån kollar 

att hur upplever du det här och att man rådfrågar föräldrarna också, är det såhär hon leker 

hemma med sina kompisar. För är det det då är det ju inte bara miljön på förskolan, då är 

det ju liksom. Då kanske man måste kolla för hon är ju ändå fem år. Men inte i första läget 

skulle jag göra det. 

 

Nej, det skulle jag inte. Alltså inte så här att jag skulle gå vidare till... utan jag tror att det 

här skulle knäckas och lösas med att man förändrar runtikring och det här känner jag som 

bagateller att ändra samling och sagostund för att göra henne intresserad. 

N: Så när du pratar om barn i behov av särskilt stöd då tänker du på de som man söker hjälp 

för? 

Jo, som kanske nångång får en diagnos eller nånting. 

 

Men det känns ju inte som det är nåt större allvarligt som att man behöver nåt extra stöd 

eller nåt sånt egentligen 

I: Inte nåt extra stöd utifrån eller..? 

Nä, utan det är ju vi som kan lösa det här och prata med varandra vad vi kan göra för att hon 

ska få det bättre. 
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Jag hade säkert gått vidare på något sätt. 

I: Tänkte du då att ta det till exempel till elevhälsan? 

Ja, ja. Och så att man i arbetslaget har funderat ut nåt. Vara inne och leka i mindre grupper 

till att börja med för att se /.../ Jag hade nog, det här hade jag ju gått vidare med. På nåt sätt. 

 

Förskollärarnas samlade uppfattning var att Klara i nuläget inte var i behov av särskilt stöd, då 

sju av åtta förskollärare beskrev att de skulle börja med anpassningar i verksamheten och se 

om dessa förändringar var tillräckliga för att tillgodose hennes behov. Bara en av 

förskollärarna uttryckte att hon ansåg Klara vara ett barn i behov av särskilt stöd. Flera av 

förskollärarna menade att beskrivningen av Klara kunde passa in på många barn och att de 

kände igen henne som ett barn som förekommer i barngrupperna då och då.  

 

5. Analys 
 

5.1 Analys av intervjuresultat 

 

I vårt resultat framkommer i förskollärarnas definitioner av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd att det är ett omfattande begrepp. Samtliga förskollärare betonar att det täcker in mycket 

och några beskrev att alla barn kan ha behov av stöd någon gång, mer eller mindre och lång- 

eller kortvarigt. Detta överensstämmer med Skolverkets allmänna råd och kommentarer 

(2005a) där det anges att barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon enhetlig eller klart 

avgränsad grupp utan att alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan. Några behöver 

särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden (Skolverket, 2005a). Detta 

var något som framkom redan i Socialstyrelsens allmänna råd (1995:2) där det står att 

begreppet barn med behov av särskilt stöd inte syftar på någon bestämd grupp barn utan 

snarare anger att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. I 

Skolverkets första nationella utvärdering av förskolan 2004 framgår att begreppet barn i 

behov av särskilt stöd är oklart och att det är svårt att tydligt avgränsa vilka barn som omfattas 

av begreppet. Studien visar att en generell uppfattning hos förskollärare är att barn i behov av 

särskilt stöd är många olika sorters barn (Skolverket, 2004). Detta visar också resultatet av vår 

studie. 

 

Att begreppet inte har någon klar definition och att det kan ha flera betydelser visade sig 

också i våra resultat genom att en och samma förskollärare kunde lägga olika innebörd i 

begreppet. Samma förskollärare som beskrev att alla barn kan behöva särskilt stöd någon 

gång, sa senare att då hon pratar om barn i behov av särskilt stöd så tänker hon på de barn som 

de söker hjälp för utifrån, som de inte kan hantera på egen hand i arbetslaget. På det sättet 

motsäger sig förskolläraren både sig själv under olika delar av intervjun och det som anges i 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOU 1997:7) att "särskilt stöd" även avser det stöd som finns 

tillgängligt inom ramen för den ordinarie verksamheten. Socialstyrelsen menar att särskilt 
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stöd kan handla om stöd utifrån men också vara fråga om något som kan tillgodoses med ett 

medvetet arbetsätt inom givna ramar. 

 

Vidare i vårt resultat beskrev några förskollärare begreppet genom att räkna upp olika 

kategorier av svårigheter och stödbehov. Kategorier och svårigheter som förekom i svaren var 

svårigheter i socialt samspel, psykiska funktionsnedsättningar, motoriska- och språkliga 

svårigheter och funktionshinder. I svaren återfinner vi samma typer av kategorier av 

svårigheter som i Socialstyrelsens nationella kartläggning (SOU 1997:7). Även 

barnstugeutredningen delade in gruppen av barn i barn med fysiska funktionsnedsättningar 

och barn med psykiska, emotionella, sociala eller språkliga svårigheter. Denna delning utifrån 

skiftande orsaker till stödbehovet menar Skolverket (2005b) än idag återkommer i 

sammanhang när barns behov av stöd aktualiseras och kan även utläsas i vårt resultat. I 

skollagen (SFS 2010:800) finns idag bara angivet fysiska, psykiska eller andra skäl. I 

Sandbergs et al. (2010) studie utgick personalens definitioner ifrån funktionsnedsättningar och 

utvecklingsförseningar och hur barnen fungerar socialt, vilket delvis också kan utläsas i vårt 

resultat. Författarna menar att detta kan vara konsekvensen av olika officiella dokument som 

beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån barns karaktärsdrag oberoende av 

sammanhanget (Sandberg, 2009). I Frölanders studie beskrivs barnen av förskollärarna på 

varierande sätt och den mest framträdande kategorin var barn som behöver stöd i den sociala 

samvaron (Frölander, 2005). Social problematik framhålls också av förskollärarna i vår 

studie. 

 

Under intervjuerna har förskollärarna använt sig av begreppet barn med behov av särskilt stöd 

i stor utsträckning istället för det senare begreppet barn i behov av särskilt stöd. Skolverket 

(2005b) säger att denna omskrivning gjordes för att betona att barns eventuella problem kan 

vara ett uttryck för förhållandet till omgivningen och inte en egenskap hos barnet. Om 

användandet av begreppet i vår studie skett omedvetet av förskollärarna eller om den nya 

definitionen barn i behov av särskilt stöd inte ännu befästs i verksamheten låter vi vara osagt. 

 

Enligt vår studie utgår förskollärare i sina bedömningar ifrån observationer av barnen. Av 

resultatet kan utläsas att det förskollärarna främst betraktar är hur barnen fungerar motoriskt, 

språkligt och socialt. I intervjusvaren förekommer också hänvisningar till barnens mognad 

och utveckling. Några av förskollärarna beskriver att de använder sig av sin magkänsla. Det 

framgår också att förskollärarna gör jämförelser med hur barn brukar vara och bete sig. 

Sandberg et al. (2010) beskriver att förskolepersonal skapar en bild om det "ideala" barnet 

utifrån barns observerbara karaktärsdrag. Detta kan i viss mån utläsas även i vårt resultat då 

förskollärare gör jämförelser mot hur det "brukar" vara. I våra intervjuer framkommer att 

förskollärarna gör bedömningar och jämförelser mot sina tidigare erfarenheter om hur 

utvecklingen sett ut hos andra barn, en förmåga de beskriver sig ha i ryggraden. Även Lutz 

(2009) kommer fram till att förskolepersonal utgår från en föreställd normalutveckling 

grundad i personalens gemensamma erfarenheter och teoretiska kunskaper rörande barns 

utveckling när de gör bedömningar av barnen. 
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I vårt resultat visar det sig också att förskollärare gör jämförelser mot normalutveckling. 

Några kallade det avvikelser från det normala medan andra inte ville använda ordet normal 

men gjorde ändå bedömningar om avvikelser från vad som anses vara normalt för åldern. 

Några poängterar att det bör handla om extrema skillnader medan andra gör bedömningen 

utifrån om barnets utveckling är adekvat mot en normal utveckling. Här kan vi utläsa ett 

kategoriskt perspektiv i förskollärarnas svar vilket enligt Persson (2008) innebär att 

problemen anses ligga hos barnet och avvikelser från vad som anses "normalt" får bestämma 

svårigheterna. Lutz (2009) beskriver att barn i verksamheten ställs mot en föreställd 

normalutveckling och när avvikelsen blir för stor ökar sannolikheten för en kategorisering av 

problemet i mötet med verksamheten. Nordin-Hultman (2004) skriver att det inom förskolan 

dominerar olika barn- och utvecklingspsykologiska perspektiv och att dessa sätter sin prägel 

på den pedagogiska praktiken och på pedagogers tänkande. Dessa perspektiv lyser igenom 

även i intervjusvaren i vår studie. En förskollärare beskriver till exempel att anledningen till 

att man i utbildningen läser utvecklingspsykologi är för att kunna veta när något inte stämmer 

och ett barn är i behov av stöd. Enligt Nordin-Hultman (2004) utgörs utvecklingsbegreppet av 

föreställningar om normalitet. Ett genomsnitt skapas och det är utifrån detta 

"genomsnittsbarn" som övriga barn bedöms. Hur "samhället", "skolan" och "man" definierar 

begreppen normalitet och avvikelse påverkar bedömningen av vilka barn som kan komma 

ifråga när det gäller olika former av stöd och dessa barn jämförs alltid på något sätt mot 

föreställningar om det sunda, friska eller normala (Skolverket, 2005b). 

 

Skolverket (2005b) beskriver att ett relationellt perspektiv präglar dagens styrdokument men 

att ett individkaraktäristiskt perspektiv ändå till stor del ligger till grund för bedömning av 

"normalitet" och av vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Detta tyder även vårt 

resultat på. Vi kan dock också skönja ett relationellt perspektiv i förskollärarnas svar då 

många av förskollärarna beskriver att de vid bedömningen av ett barns behov gör 

anpassningar i verksamheten på olika sätt. Detta för att undersöka om faktorer i verksamheten 

ger upphov till de svårigheter som barnet uppvisar. De anpassningar som förskollärarna 

beskriver utgår i stor utsträckning ifrån ett relationellt perspektiv som enligt Persson (2008) 

innebär att fokus ligger på hur förskolan utformar och anpassar sin verksamhet till den 

enskilde individen istället för på barnets individspecifika svårigheter. 

 

När det kommer till förskolans uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd var 

förskollärarnas tolkningar skiftande. Frågan är om detta beror på eller kan tyda på att 

läroplanen inte i tillräckligt hög grad är befäst hos förskollärarna och att svaren skiftar 

beroende på hur förtrogna förskollärarna är med läroplanens innehåll. Under intervjuerna har 

vi upplevt, och några av förskollärarna har även gett uttryck för, att läroplanen inte är ett 

levande dokument i deras verksamhet i den utsträckning de skulle vilja. En annan förklaring 

kan vara uppdragets omfattning och läroplanens relativt vaga formuleringar som kan öppna 

upp för skiftande tolkningar. Vilket av dessa som det grundar sig i kan inte vi avgöra, kanske 

är det en kombination av faktorer som gör att tolkningarna av uppdraget var skiftande. De 

likheter som ändå går att utläsa av resultatet är att förskollärarna tolkar uppdraget som att de 

ska utgå ifrån varje individ, att alla ska få stöd efter sina behov och förutsättningar, att ingen 

ska diskrimineras på det ena eller andra sättet och att de mål som finns för verksamheten är de 
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samma för alla barn. Detta överensstämmer väl med läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 

2010) som under förskolans uppdrag anger att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan och att de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 

andra ska få det utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

 

Det förekom också en förskollärare som poängterade förskolans roll som ett komplement till 

hemmet. Läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) anger att förskolan ska komplettera hemmet genom 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. En annan förskollärare såg förskolans uppdrag att förbereda barnen inför skolan 

som viktig. Detta är intressant då detta uppdrag inte direkt uttrycks i läroplanen. Däremot 

anger läroplanen att förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskoleklassen och skolan för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv och att särskild uppmärksamhet vid övergång till nya verksamheter ska 

ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö 98, rev 2010). 

 

Två av förskollärarna lyfte fram skillnader mellan Lpfö 98 och den reviderade läroplanen. En 

av de menade att barnens rätt till stöd har stärkts och vilket hon tyckte gör det lättare att 

motivera för förskolechefen då de i arbetslaget behöver stöd utifrån. I den reviderade 

läroplanen har ett kapitel om förskolechefens ansvar tillkommit där det anges att 

förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och även ett särskilt ansvar för att 

verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de 

behöver. Det kan vara denna förändring i läroplanen som förskolläraren i fråga syftar på då 

hon talar om att barnens rätt till stöd har förstärkts. 

 

En annan förskollärare menade att den reviderade läroplanen ställer högre krav på 

dokumentation för att kunna visa på hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. På 

denna förskola arbetade de systematiskt med olika "bedömningsunderlag" för att kartlägga 

barnen. Redan i Skolverkets utvärdering (2004) framkommer att den dåvarande läroplanen 

ställer högre krav på barns individuella utveckling och lärande jämfört med innan den 

infördes, vilket har lett till att enskilda barns utveckling observeras och kartläggs i större 

omfattning. Konsekvensen av ökad kartläggning blir enligt Skolverket att 

"normalitetsspannet" krymper och att allt fler barn hamnar utanför det som anses vara normalt 

och därför kan komma att bedömas vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2004).  

 

5.2 Analys av fallbeskrivningens resultat 

 

Genom att låta alla förskollärare i vår studie ta del av och tolka vår fallbeskrivning kunde vi få 

en tydligare uppfattning om vad förskollärarna menar med särskilt stöd. När vi i intervjun bad 

dem beskriva begreppet var deras definitioner tämligen vaga och omfattande, medan det i 

fallet blev tydligt att för alla förskollärare utom en var Klara inte ett barn i behov av särskilt 

stöd eftersom de ansåg sig kunna tillgodose hennes behov genom anpassningar i 

verksamheten. Med särskilt stöd menade förskollärarna därmed barn som man söker hjälp för 

utifrån. De beskrev att de till en början skulle försöka anpassa verksamheten efter hennes 
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behov och intressen, men om det inte gav något resultat skulle de längre fram eventuellt 

kontakta elevhälsan för att få stöd. En av förskollärarna ansåg det direkt vara ett fall att gå 

vidare med, både i arbetslaget och till elevhälsan medan två av förskollärarna bedömde att de 

kunde hjälpa Klara enbart genom anpassningar i verksamheten. 

 

I vår studie framkom att förskollärarna anser att särskilt stöd är det stöd som de tar in utifrån, 

till exempel i form av elevhälsan. I propositionen till socialtjänstlagen (prop 1993/94:11) 

framhålls att begreppet barn med behov av särskilt stöd syftar på att vissa barn tillfälligt eller 

mer varaktigt kan ha behov av att få särskild uppmärksamhet och att de behöver mer av 

vuxnas stöd och förståelse än andra. Både propositionen (1993/94:11) och Socialstyrelsens 

allmänna råd (1997:7) anger dock att särskilt stöd även avser det stöd som finns tillgängligt 

inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det kan handla om stöd utifrån men också vara 

fråga om något som kan tillgodoses med ett medvetet arbetsätt inom givna ramar (SOU 

1997:7). I pedagogiskt program (Socialstyrelsen, 1987:3) anges att särskilt stöd i första hand 

ska tillgodoses genom en väl planerad och genomtänkt verksamhet med god kvalitet. Det är 

denna generellt höga kvalitet i verksamheten som förskollärarna i vår studie arbetar för då de 

beskriver att de gör anpassningar av verksamheten efter Klaras behov, intressen och 

förutsättningar. De tycks dock inte anse att de anpassningarna är särskilt stöd eftersom de 

anger att Klara inte är ett barn i behov av särskilt stöd. Lutz (2009) menar att den generella 

kvaliteten på förskoleverksamheten har betydelse för antalet barn som kommer att bedömas 

som barn i behov av särskilt stöd. Om den generella kvaliteten försämras i verksamheten 

riskerar fler barn att falla utanför ramarna och definieras som avvikande. Även Skolverket 

(2004) menar att ökningen av andelen barn i behov av särskilt stöd kan bero på att 

förutsättningarna för en generellt god kvalitet har försämrats. I Sandbergs et al. (2010) studie 

belyses att för att kvaliteten på förskolans verksamhet för barn i behov av särskilt stöd ska 

upprätthållas är det av större betydelse att personalen får tillräckligt stöd än att andelen 

personal per barn ökas. Om personalen får stöd kan de fokusera mer på hur man kan göra 

barnet delaktigt i den ordinarie verksamheten istället för att försöka lösgöra mer tid för 

individuella aktiviteter som kan bidra till att exkludera barnet (Sandberg et al. 2010). 

 

6. Diskussion 
 

Vår studie visar att begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett vitt begrepp som lämnar 

öppet för många olika tolkningar. Förskollärarna i vår studie ser begreppet som omfattande 

och det visade sig att det går att lägga många olika innebörder i begreppet. I vår studie fann vi 

även att begreppet kan ha olika innebörder för en och samma förskollärare. Resultatet av våra 

två intervjudelar; frågor och fallbeskrivning, är något motsägelsefullt. I intervjuresultaten 

framkom att förskollärare ser att alla barn någon gång kan innefattas av begreppet barn i 

behov av särskilt stöd, medan det i fallbeskrivningen framkom att det barn som beskrevs där 

inte ansågs omfattas av begreppet. Genom fallbeskrivningen gick det att utläsa att 

förskollärarna anser att särskilt stöd är det stöd som de tar utifrån, till exempel i form av stöd 

från elevhälsan. 
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Resultatet av vår studie har väckt en rad frågor och gett upphov till nya funderingar. Frågor vi 

nu ställer oss är hur det kan komma sig att förskollärare säger att barn i behov av särskilt stöd 

kan innefatta alla barn någon gång, mer eller mindre, lång- eller kortvarigt. Ändå anser 

samma förskollärare att Klara inte är ett barn i behov av särskilt stöd. Lutz (2009) finner i sin 

studie att ordet särskilt kan ha en kvalitativ och en kvantitativ innebörd för förskollärare, det 

vill säga att dessa barn kräver särskilt mycket stöd eller särskilt bra stöd för sin utveckling. 

Möjligtvis är det denna dubbla innebörd som avspeglar sig även i resultatet av vår studie. 

 

En annan och kanske mer trolig förklaring till denna mångtydighet av begreppet kan vara den 

vida definitionen i dagens läroplan. Begreppet barn i behov av särskilt stöd har över tid 

beskrivits och definierats på olika sätt och i dagens läroplan för förskolan finns ingen klar 

definition. Vilka barn som ska bedömas som barn i behov av särskilt stöd, samt hur ett sådant 

stöd ska utformas, lämnas i princip öppet. Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) anger att 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och att de barn som tillfälligt eller 

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

egna behov och förutsättningar. Läroplanen anger också att arbetslaget ska ge stimulans och 

särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Frågan är om de 

anpassningar i verksamheten som förskollärarna i vår studie beskriver att de skulle göra för 

Klara i vår fallbeskrivning faller in under att verksamheten ska anpassas efter alla barn i 

förskolan. Det skulle i så fall kunna förklara varför de inte anser det vara ett särskilt stöd. 

Detta skulle kunna tolkas som att det särskilda enligt förskollärarna innebär att de inte kan 

göra mer anpassningar i verksamheten utan behöver hjälp utifrån för att tillgodose barnets 

behov. 

 

Vore det då att föredra att styrdokumenten hade en mer tydlig definition av begreppet och att 

det stod uttalat vilka barn det gäller och vad som räknas som särskilt stöd? Finns det en risk 

att om det stöd som ges inte anses vara särskilt stöd så får barnen sämre eller mindre stöd? 

Socialstyrelsen (1997:7) beskriver både för- och nackdelar med att inte ha definierat 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Utan tydliga definitioner menar Socialstyrelsen att det 

varken går att göra jämförelser över tid eller mellan och inom kommuner, vilket ofta är viktigt 

för kunskapsutveckling. De fördelar Socialstyrelsen beskriver med att inte ha ett definierat 

begrepp är att det då är lättare att se att olika åtgärder kan vara relevanta, både sådana som 

riktar sig mot barnet och sådana som riktar sig mot personalen. En vid definition ger större 

möjligheter till utveckling och förändring hos barnet och det kan motverka att barnen på det 

sättet får en stämpel på sig (Socialstyrelsen, 1997:7). Vi frågar oss vad mer det kan innebära 

att man inte har en tydlig definition utan lämnar öppet för olika tolkningar av begreppet. 

Leder en vid definition till att fler omfattas av begreppet och därmed får den hjälp de behöver, 

jämfört med att ha en tydlig definition där risken finns att fler utesluts av definitionen och 

därmed inte får den hjälp de har rätt till? Det finns alltid två sidor av samma mynt och hur 

man än gör finns alltid risken att någon missgynnas. Kan det vara så att problematiken bottnar 

i något helt annat än i en definitionsfråga? Nordin-Hultman (2008) beskriver att studier och 

forskningsöversikter visar att problemen kring barns svårigheter sällan analyseras som 

beroende av ett samspel med omgivningsfaktorer. Detta trots de många omformuleringar och 

ordvändningar som syftar till att stärka samspelssynen (Nordin-Hultman, 2008). Är det då ens 
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meningsfullt att vi diskuterar med och i behov och vid eller snäv definition om det ändå är det 

som görs i praktiken som är avgörande för kvaliteten och omfattningen av det stöd som det 

enskilda barnet får? 

 

Undersökningar visar att begreppet tolkas och omsätts på olika sätt men att det i grunden 

handlar om att tillgodose barnens behov genom anpassningar i verksamheten. Vore det då inte 

mer konstruktivt att rikta blickarna mot den verksamhet där barnen vistas varje dag och där vi 

som nyblivna förskollärare inom en snar framtid kommer att verka. Lutz (2009) menar att den 

generella kvaliteten på förskoleverksamheten har betydelse för antalet barn som kommer att 

bedömas som barn i behov av särskilt stöd. Om den generella kvaliteten försämras i 

verksamheten riskerar fler barn att falla utanför ramarna och definieras som avvikande. Detta 

vill vi ta fasta på genom att arbeta för att hålla en generellt hög kvalitet och på så sätt fånga 

upp så många barn som möjligt och tillgodose deras individuella behov inom den ordinarie 

verksamheten. I intervjuarbetet har vi fått ta del av värdefulla insikter och lärdomar genom de 

erfarna förskollärare vi haft förmånen att möta. En av dessa lärdomar är att man genom att ta 

avstamp i de barn som behöver mer stöd än andra och anpassa verksamheten efter deras 

behov kan öka den generella kvaliteten. Alla barn kan på det sättet få ut något av 

verksamheten och färre riskerar att falla utanför. Om man har detta synsätt behöver man 

kanske inte ens tala om barn i behov av särskilt stöd. I de fall där man inte lyckas anpassa 

verksamheten efter den barngrupp man har är det kanske snarare verksamheten och 

pedagogerna som är i behov av stöd. Det framkom även i våra intervjuer att det stöd som 

förskollärarna ansöker om från elevhälsan riktar sig till de själva i form av handledning i hur 

de ska arbeta vidare för att tillgodose barnets behov. I dagsläget behöver ansökan utgå ifrån 

ett enskilt barn eller barngruppen för att förskollärarna ska få stöd. För att verkligen kunna 

inta ett relationellt perspektiv på svårigheter som barn uppvisar skulle vi önska att elevhälsan i 

större utsträckning skulle fylla en rådgivande och handledande funktion för pedagogerna utan 

att stödbehovet behöver vara knutet till ett enskilt barn. I Sandbergs et al. (2010) studie 

belyses att för att kvaliteten på förskolans verksamhet för barn i behov av särskilt stöd ska 

upprätthållas är det av större betydelse att personalen får tillräckligt stöd än att andelen 

personal per barn ökas. Detta i sin tur ger en mer kompetent och säkrare personal som 

tillsammans skapar en bättre förskolemiljö. Nordin-Hultman (2008) menar att gränserna 

mellan specialpedagogik och allmänpedagogik bör ifrågasättas och intresset riktas mot hur 

lärandet och verksamheten konkret organiseras. Hon anser att det är i den vanliga 

verksamheten som svårigheterna uppstår och att det därför är den verksamheten som behöver 

synliggöras och analyseras. Vi förslår därför att fortsatt forskning inriktar sig på 

verksamheten i förskolan och hur förskollärares kompetens kan ökas för att möta alla barn. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Genom att göra en kvalitativ intervjustudie har vi fått möjlighet att undersöka några 

förskollärares tankar kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. Vi anser att de frågor vi 
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ställt under våra intervjuer varit relevanta för vårt syfte och att de täckt in alla viktiga 

aspekter. Johansson och Svedner (2010) beskriver att innehållsvaliditet innebär att resultaten 

täcker hela det område som man avsåg att undersöka, vilket vi anser att vårt resultat gör. Vi 

hade innan intervjuerna noggrant tänkt igenom formuleringarna för att frågorna inte skulle 

vara ledande eller kunna missförstås. De svar vi fått överensstämmer med det vi ville 

undersöka, och därmed anser vi intervjufrågorna vara valida. 

 

Genom att vi båda två har deltagit vid samtliga intervjuer har vi i hög utsträckning kunnat 

använda samma intervjuteknik. Dock genomfördes två av de åtta intervjuerna så att vi i de 

intervjuerna delade upp ansvaret så att en av oss hade ansvaret för att leda intervjun, medan vi 

i övriga intervjuer delat ansvaret lika. Vi anser att det var viktigt att vi båda deltog i samtliga 

intervjuer så att båda kunde ta del av ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket kan ha betydelse 

för tolkning av hur den intervjuade förhåller sig till det som sägs. En annan skillnad mellan 

intervjuerna är att två informanter fick ta del av fallbeskrivningen före intervjufrågorna till 

skillnad från övriga som fick ta del av fallet som avslutning på intervjun. I sex av åtta fall har 

informanterna fått ta del av intervjufrågorna i förväg vilket också kan ha betydelse för 

reliabiliteten. Vi anser dock inte att dessa faktorer i någon större utsträckning har påverkat de 

intervjusvar vi fått. 

 

En begränsning i vår studie är att man genom intervjuer bara får ta del av förskollärarnas 

tankar och inte kan undersöka hur de faktiskt arbetar. Vi anser dock att fallbeskrivningen 

bidrog till att konkretisera deras intervjusvar. Fallbeskrivningen gjorde det även enklare att se 

skillnader och likheter såväl mellan de olika förskollärarna som mellan enskilda förskollärares 

olika svar. Studien har heller inte varit så omfattande då vi bara intervjuat åtta förskollärare 

inom en kommun vilket gör att resultatet inte kan generaliseras i allt för omfattande 

utsträckning. Däremot kunde vi se återkommande mönster hos de förskollärare vi intervjuade 

vilket visar på att vi i relativt hög utsträckning har täckt in de variationer som kan finnas. I 

viss mån har vårt urval byggt på personliga kontakter vilket kan påverka generaliserbarheten 

då några av dem arbetade på samma förskola. Något som däremot styrker trovärdigheten i vår 

studie är att de resultat vi fått stämmer väl överens med det som framkommit i tidigare och 

mer omfattade studier. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev till förskollärare angående intervju 

 

 

Vi heter Noora Vuento och Inger Waldenström och går nu vår sista termin på 

lärarprogrammet med inriktning mot förskola vid Umeå universitet. Under sista 

terminen ingår att skriva en C-uppsats som examensarbete. Vi har valt att göra 

en studie om förskolors arbete kring barn i behov av särskilt stöd och som en 

del av undersökningen kommer vi att göra intervjuer. Syftet med intervjuerna 

är att ta reda på hur förskollärare arbetar för att tillgodose förskolebarns rätt 

till särskilt stöd i förskolan. Därför skulle vi nu vilja göra en intervju med dig. 
 

Intervjun tar 45-60 minuter och kommer att behandla frågor rörande 

begreppet barn i behov av särskilt stöd och förskolans arbetssätt kring detta. 
 

Din medverkan i undersökningen är naturligtvis frivillig och du kan när som 

helst avbryta, men just ditt deltagande är mycket betydelsefullt för studien. Din 

medverkan kommer att vara helt anonym och dina svar kommer inte att 

kopplas ihop med dig eller din arbetsplats. Vi kommer heller inte att redovisa 

vilken förskola eller kommun som deltagit i undersökningen. Den information 

du ger kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt och de uppgifter 

vi samlar in kommer endast att användas i denna studie och sedan makuleras. 
 

Vi hoppas att du vill avsätta tid för att träffa oss, och att vi är välkomna att 

kontakta dig för att bestämma tid för intervju. Om du har frågor eller 

funderingar, ta gärna kontakt med någon av oss: 
 

Noora: noora_vuento@XXX.XX 070-XXX XX XX 

Inger: i.waldenstrom@XXX.XX  070-XXX XX XX 

 

 

Tack på förhand! 

Noora Vuento och Inger Waldenström 

 

  



 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

 

Del 1. Hur definierar förskollärare begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

 

-Beskriv vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär för dig? 

 

-Ge exempel på vad det är du kan uppmärksamma som leder till att du börjar ana att ett 

barn är i behov av särskilt stöd. 

 

-Beskriv vad som gör att ett barn anses vara i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

Del 2. Hur gör förskollärare bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd? 

 

-När ni uppmärksammar att ett barn är i behov av särskilt stöd, hur går ni vidare då? 

 

-Beskriv processen? 

 

-Hur ser du på möjligheterna att ge stöd till barnen i den verksamhet där du arbetar? 

 

-Vilket stöd har ni i arbetslaget möjlighet att få i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

Del 3. Hur tolkar förskollärare förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt 

stöd? 

 

-Hur tänker du kring förskolans uppdrag utifrån styrdokumenten när det gäller barn i behov 

av särskilt stöd? 

 

-Beskriv hur ni i ert arbetslag arbetar för att omsätta uppdraget när det gäller arbetet kring 

barn i behov av särskilt stöd? 

 

-Vilka kompetenser anser du är nödvändiga för att möta alla barn och deras individuella 

behov? 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Fallbeskrivning 

 

 

Klara är fem år gammal. Hon bor med sin mamma och sin storebror i en 

lägenhet i närheten av förskolan. Varken Klara eller hennes storebror som 

tidigare gått på avdelningen har visat tecken på otrivsel eller otrygghet under 

sin vistelse i förskolan. 
 

Klara är glad och pigg för det mesta under sin vistelse på förskolan. Hon tycker 

om att vara ute och cykla på trehjulingarna. När Klara är inne tycker hon om att 

måla och bygga med lego. Hon har svårt att sitta stilla på samlingar och lyssna 

på andra och frågar ofta om samlingen är slut snart så att man får börja leka. 

Hon talar bra och tydligt, men har svårt att hitta ord för att kunna beskriva 

saker. När barnen ibland på samlingen ska berätta om sin helg har Klara svårt 

att komma ihåg någonting, eller så kan hon inte tillräckligt många ord för att 

kunna berätta om sin helg. Ofta försöker hon slippa berätta genom att kräla 

iväg mot dörren. 
 

Klara vill inte lyssna på böcker där det inte finns bilder men om hon måste 

lyssna på en sådan avbryter hon läsningen hela tiden och ställer frågor. Trots 

att Klara är social med många goda lekidéer har hon lite problem med 

kontakten med sina jämnåriga på avdelningen, åtminstone när barngruppen 

kommer inomhus. De andra barnen vill inte ha med henne i sina lekar och de 

gånger hon är med i leken uppstår ofta konflikter. Hon söker sig hellre till de 

yngre barnen som ofta anpassar sig efter hennes regler i lekarna. 
 


