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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att belysa begreppet barn i behov av särskilt stöd. Detta har vi granskat genom 

att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om vilka barn som kan tänkas vara i behov av 

särskilt stöd och hur arbetet med dessa barn i förskolan ser ut, samt vilket stöd dessa barn kan 

få.  Vi har använt oss av en kvalitativ metod och använt oss utav semi-strukturerade intervjuer 

och de respondenterna som deltog representerades av verksamma pedagoger i förskolan. Vi har 

sedan analyserat intervjustudien och studiens resultat tyder på att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd är svårdefinierat och otydlig. Resultatet visade även att en diagnos i många fall kan 

underlätta arbetet för pedagogerna och de barn som är i behov av särskilt stöd, eftersom de 

lättare kan få tillgång till det stöd som behövs, exempelvis en resurs. Vår studie visade även på 

att pedagogernas bemötande, kunskap och kompetens om de barn som är i behov av särskilt 

stöd är viktigt för att kunna stötta barnen. Slutsatsen av vår intervjustudie blir att barn i behov 

av särskilt stöd är ett komplext område att förhålla sig till samt att, det krävs fördjupade 

kunskaper inom de olika områden som finns gällande barn i behov av särskilt stöd. Exempelvis 

fördjupade kunskaper om diagnoser, funktionsnedsättningar, språksvårigheter samt verktygens 

användningsområden. Slutsatsen blir även att tillgången till resurser är begränsad hos de 

förskolor som vi har besökt och det krävs oftast en diagnos eller uttalad funktionsnedsättning, 

för att pedagogerna i förskolans verksamhet ska få in resurser till ett barn som är i behov av 

särskilt stöd.  

 

Nyckelord; barn i behov av särskilt stöd, avvikelse, normalitet, kategorisering, stöd, diagnos, 

funktionsnedsättning  
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Inledning  
  

Traditionellt sätt menar Lillvist och Granlund (2009) att begreppet barn i behov av särskilt stöd 

har definierats som när ett barn åstadkommer sämre än förväntat, har en uttalad sjukdom, 

diagnos, eller när barnet har någon form av funktionsnedsättning. Lutz (2009) syftar på att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som är svårt att definiera och anledningen 

till detta kan vara att det inte konkret framkommer i de juridiska riktlinjerna, vilka barn som 

ingår i denna kategori. Skollagen beskriver i kapitel 8 §9 att:   

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

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från 

förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet 

ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen 

av de särskilda stödinsatserna.    

 
(Skollagen, kap. 8 §9, 2010:800).   

 

Citatet ovanför indikerar på att förskolan har en betydelsefull roll för barn i behov av särskilt 

stöd, eftersom förskolan ska erbjuda barnen det stöd som dem behöver för att utvecklas så långt 

som möjligt.  I Renblad och Brodins (2012) studie framkommer det att förskolans kvalitet har 

betydelse för barnens utveckling och de påpekar att intresset för att utveckla förskolan har ökar 

internationellt och för närvarande har åtskilliga länder en separat läroplan för förskolan. Den 

svenska förskolans läroplan är en förordning med obligatoriska direktiv för förskolans 

verksamhet, bland annat innehåller den statliga krav och vilka yrkanden och förväntningar barn 

och vårdnadshavare kan ha på förskolan (Skolverket, 2008). Enligt läroplanen ingår det i 

förskolans uppdrag att förskolan ska främja alla barns utveckling och livslångt lärande 

(Skolverket, 2016).    

  

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) kan förskolan ses som ett första 

steg i utbildningssystemet. Deklarationen slår fast att förskolan bör ha som mål att finna och 

erbjuda det stöd som behövs för att främja barnets fysiska- intellektuella- och sociala utveckling 

inför den obligatoriska skolgången. Salamancadeklarationen betonar även att, alla barn som är 

i behov av särskilt stöd ska få det stöd som dem behöver kontinuerligt och det kan exempelvis 

vara stöttning i verksamheten, ett åtgärdsprogram eller en resurs (Svenska Unescorådet, 2006). 

För att nå läroplanens mål är det de enskilda förskolorna som avgör vilka metoder och strategier 

som skall användas och enligt Skollagen (2010:800) ska kommunen erbjuda barnet en placering 

i förskolan och anpassa aktiviteterna till alla barn i förskolans verksamhet. Statens offentliga 

utredningar (SOU, 1997) framhåller att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte avser en 

bestämd eller avgränsad grupp och att barnens behov av stöd kan vara tillfälliga och 

övergående. De beskriver även att alla barn kan behöva mer eller mindre, stöd under vissa 

perioder i förskolan.  Skolverket (2018) betonar även att de barn som är i behov av särskilt stöd 

ska få detta stöd utformat utifrån deras behov och förutsättningar för att kunna utvecklas så 

långt som möjligt.   

 

Bakgrund  

 
En historisk tillbakablick på begreppet barn i behov av särskilt stöd  
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Skolverket (2005) förklarar att begreppet barn med behov av särskilt stöd lanserades 

ursprungligen år 1996 av den dåvarande Barnstugeutredningen. Barn med behov av särskilt 

stöd bestod av barn med fysiska funktionsnedsättningar, psykiska-, emotionella-, sociala- eller 

språkliga svårigheter. Under 90-talet utvecklade och konkretiserade Socialstyrelsen sina 

Allmänna råd om begreppet barn i behov av särskilt stöd. Genom att Socialstyrelsen bytte ut 

meningen med behov av särskilt stöd mot meningen i behov av särskilt stöd, hos barnet 

betonades det att barns eventuella svårigheter inte alltid beror på egenskaper hos barnet utan, 

kan vara ett uttryck för förhållandet till omgivningen (Skolverket, 2005). I allmänna råden 

betonades vikten av verksamhetens tolerans och dess förmåga att anpassa sig till barns olika 

svårigheter, likaså att det skulle tas ett särskilt ansvar för barn i svårigheter. I de Allmänna råden 

nämner och exemplifierar Socialstyrelsen de grupperna av barn med funktionshinder och här 

räknas barn med förståndshandikapp, döva och hörselskadade, synskadade och blinda, barn 

med autism och barn med olika medicinska handikapp (Skolverket, 2005). Andra grupper som 

Socialstyrelsen tar upp i de Allmänna råden och som ansågs behöva särskilt stöd var barn med 

språk- och talsvårigheter, koncentrationssvårigheter, barn med annan etnicitet, psykologiska 

och/eller känslomässiga svårigheter och barn som far illa. Barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd utvidgas här jämfört med de som Barnstugeutredningen definierade till att även 

omfatta barn som kommit till Sverige från ett annat land och barn som av olika skäl far illa. 

Barnens problem ska inte förstås som en egenskap hos barnet utan, enligt de Allmänna råden 

ska det förstås i relation till vad som sker i mötet mellan barnet och miljön och de människor 

som finns på förskolan (Skolverket, 2005). Genom detta anordnar Socialstyrelsens Allmänna 

råd ett relationellt perspektiv på barn i behov av särskilt stöd, genom att framhålla att problemen 

inte enbart ska förstås utifrån de individkaraktäristika. I olika propositionstexter, exempelvis 

propositionen om utvidgad lagreglering på barnomsorgsrådet m.m. 1993/94:11, definieras 

begreppet som att det inte i första hand är en bestämd eller avgränsad grupp utan att det snarare 

är vissa barn som mer eller mindre varaktigt kan ha behov av särskild uppmärksamhet och 

behöver då mer stöd och förståelse från de vuxna. Även Socialstyrelsens Allmänna råd, 

redogörs det att begreppet barn med behov av särskilt stöd är från den här tiden ett relativt 

begrepp och inte som en klart identifierade grupperingar med behov av likartade insatser 

(Skolverket, 2005). Utredningar som gjort senare, har i olika sammanhang försökt definiera vad 

respektive utredning avser med begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

Utbildningsdepartementet (2001) redovisning visade att det inte finns någon entydig definition 

av vilka barn som ska definieras som barn i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis så har 

begreppsanvändningen kring särskilt stöd ändrats sedan början av 1990-talet, dvs. barn med 

särskilda behov eller barn med behov av särskilt stöd har blivit barn i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2005). Utifrån att begreppet har blivit i behov av särskilt stöd, visar det att det skett 

en förändrad inställning, ett perspektivskifte eftersom att med har blivit i. dvs. det har blivit ett 

språkligt medel för att förtydliga att barn i behov av stöd kan vara tillfälligt, övergående eller 

under varierande omständigheter och att stödbehovet inte följer med barnet i alla situationer 

(Skolverket, 2005).  

 

Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen vara likvärdig oavsett vart i Sverige du bor 

(kap.1, 9§) och alla barn ska få den stöttning, stimulans och lärande som de behöver för sin 

personliga utveckling. Lärandet ska utgå ifrån barnets egna förutsättningar så att barnet kan 

utvecklas så långt som möjligt enligt de mål som förskolan har (kap. 3, 2§). Skollagen menar 

således även att de barn som har någon slags funktionsnedsättning och har svårigheter att 

uppfylla de mål som finns, ska få det stöd dem behöver (kap. 3, 2§). Enligt Skolverket (2018) 
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ska arbetslaget på förskolan uppmärksamma och stötta de barn som av olika anledningar 

behöver mer stöttning, stimulans eller särskilt stöd (s.6). Förskolans utbildning ska dessutom 

utformas så att de barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd som de är i behov av i sin 

utveckling, samt utmaningar som är utformade efter deras förmågor (s.19). Även om det 

framkommer tydligt i både lagtext och styrdokument att de barn som är i behov av särskilt stöd 

ska få det stöd som de behöver såg Skolinspektionen (2017) i sin granskning att barn i behov 

av särskilt stöd inte alltid får de mest gynnsamma förutsättningarna för utveckling och lärande 

för att det finns förskolor som behöver utveckla sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Granskningen visade bland annat att kvalitén och arbetet med särskilt stöd, skiljer sig mellan 

de granskade förskolorna i Sverige och att två tredjedelar behöver utveckla sitt arbete, vilket 

kan riskera att de svenska förskolorna inte blir likvärdiga.  Skolinspektionen menar således även 

att de barn som går på förskolor som behöver utveckla sitt arbete, riskerar att inte få en likvärdig 

utbildning eller möjlighet att tillägna sig kunskap och utvecklas i största möjliga mån. 

Granskningen visade dessutom att gränsen mellan det stöd som alla barn i förskolan ska få och 

det stöd som barn i behov av särskilt stöd ska få, inte i samtid är fastställt i vare sig lagtext eller 

allmänna råd. Enligt Lutz (2009) är läroplanen för förskolan i Sverige generell i sin karaktär, 

vilket leder till att det finns ett stort utrymme för olika tolkningar, exempelvis vilka barn som 

bedöms vara i behov av särskilt stöd eller hur stödet ska utformas. Dessa exempel lämnas i 

princip öppet för pedagogerna att tolka fritt.   

 

Kunskapsöversikt    
  

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson, och Granlund (2010) har gjort en kvalitativ 

studie som utgår från att undersöka pedagogernas definition av konstruktionen barn i behov av 

särskilt stöd. Begreppet barn i behov av särskilt stöd påpekar dem är svårt att definiera och 

särskilja från andra begrepp som innefattar olika diagnoser, handikapp och 

funktionsnedsättningar. Lutz (2013) menar att kategorin barn i behov av särskilt stöd är 

definierade ur ett vuxenperspektiv och att det kan exempelvis vara barn som bedöms utgöra ett 

problem.  Syftet med att definiera barn i behov av särskilt stöd kan vara enligt Lutz, för att deras 

svårigheter skall kunna bemötas av pedagogerna och för att barnen ska få det stöd som gynnar 

dem själva, verksamheten och på lång sikt även samhället. Sandberg m.fl. (2010) studie visade 

att det finns två allmänna perspektiv i konstruktionen av barn i behov av särskilt stöd. Det ena 

perspektivet är utifrån ett barnperspektiv och det andra perspektivet är utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Resultatet visade att begreppet barn i behov av särskilt stöd delvis är baserat på 

barnens egenskaper och delvis är det socialt konstruerat.  Likaså såg Thornton och Underwoods 

(2012) i dears studie att, det är de sociala faktorerna som konstruerar olika 

funktionsnedsättningar men även att det är åskådarens synvinkel som avgör vad som är normalt 

och vad som är avvikande.       

Lillvist och Granlund (2009) studie utgick från att undersöka förekomsten av barn som är i 

behov av särskilt stöd i förskolan och hur svårigheterna visar sig. De menar att svårigheter, som 

barnet kan tänkas ha, blir uppenbara när barnet börjar på en förskola som ställer för höga krav 

på barnets förmåga att interagera med både vuxna och barn. Exempelvis ifall barnet har 

svårigheter inom något område och när kraven inte är anpassade efter barnets förutsättningar, 

kan barnets svårigheter bli tydligare för pedagogerna att upptäcka i förhållande till resterande 

barngrupp. För att ett barn ska få en extra resurs så måste det göras bedömningar av exempelvis, 

barnhälsovården, socialtjänsten eller habiliteringen som påpekar att barnet är i behov av särskilt 

stöd (Lillvist & Granlund, 2009). Renblad och Brodin (2014) har i sin studie intervjuat tre 

specialpedagoger för att finna vilken typ av stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Renblad och Brodin beskriver ett sätt att se på barn i behov av särskilt stöd som när 
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ett barn behöver mer stöttning i sin vardag än andra barn. Drugli, Clifford och Larsson (2008) 

har i sin forskning intervjuat 27 förskollärare och lärare.  Deras studie visar hur lärares 

erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd är och hur de hanterar dessa barn. I Druglis m.fl.s 

(2008) studie beskriver de barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd som de barn som 

har avvikande beteenden. Det handlar exempelvis om ilska, rädsla eller att barnet har svårt att 

förhålla sig till förskolans regler. De påpekar också att det kan röra sig om barn med 

koncentrationssvårigheter, sämre impulskontroll eller de barn som är utåtagerande.   

  

Kategorisering (avvikande och normativt)    

  

Lutz (2009) avhandling utgår från att synliggöra och problematisera kategoriseringen av barn i 

behov av särskilt stöd och hur olika perspektiv i praktiken används för att utvecklings- och 

avvikelsebedöma barn i förskolan. Lutz har använt sig av samtalsobservationer och samlat in 

material i form av ansökningshandlingar rörande personalförstärkning för barn i behov av 

särskilt stöd. Enligt Lutz sker det en debatt bland forskare kring hur man ser på begreppen 

avvikelser och normalitet. Lutz menar således att forskare ifrågasätter gränserna mellan 

begreppen och kritiken riktas till tankarna om att kategorisera, klassificera och diagnostisera 

människor utifrån bedömda avvikelser. Normalitet kan definieras i relation till normen som det 

som ett barn förväntas klara av är associerat med ålder och mognad (Lutz, 2009). Likaså menar 

Palla (2011) att, förskolan har föreställningar om vad barn bör kunna vid en viss ålder för att 

följa sin utveckling och när barn skiljer sig från denna uppfattning anses de ligga före eller efter 

den förväntade utvecklingen. Även Dahlberg, Pence och Moss (2001) menar att den normativa 

funktionen framträder genom att bedömningarna speglas mot hur barn bör vara utifrån ålder, 

kön och vilket stadie i livet dem befinner sig i. Markström (2005) påpekar också att det är de 

reglerande funktionerna i förskolan som styr barnens vardag och när det normala förskolebarnet 

konstrueras gör det med hänsyn till barnets kön och ålder. Det finns betydligt fler sätt att se på 

normalitet och oavsett vilken definition som används så finns det svårigheter i att identifiera en 

gemensam referensram för vad som är normalt respektive avvikande (Lutz, 2009). När det 

handlar om att definiera normalitet så finns det en koppling till ett flertal olika professioners 

tolkningsrätt och vissa yrkesutövare kommer ha makten att sätta och skapa gränsen mellan det 

avvikande och det normala (Skrtic, 1995). Enligt Lutz (2009) så kan man skapa en förståelse 

för funktionen kategorisering av barn i behov av särskilt stöd genom att förstå de olika aktörerna 

i den pedagogiska organisationen och han menar även att det finns två huvudsakliga skäl till att 

definiera barn i behov av särskilt stöd. Det ena skälet handlar om att öka kunskapens betydelse 

om hur pedagogen kan bemöta barnet utifrån ett pedagogiskt perspektiv, där kompetensen kan 

frigöras inom själva organisationen eller externt, vilket då skapar ett nätverk kring barnet. 

Andra skälet är att frigöra tid för att arbeta på ett specifikt sätt med ett barn som inte kan få sina 

behov tillgodosedda i den ordinarie verksamheten (Lutz 2009).   

   

Palla (2011) har som syfte i sin studie att synliggöra hur barn skapas till subjekt när deras 

beteenden oroar förskolans personal och hur hanteringen och kontrollen över dessa barn och 

deras beteenden beskrivs i specialpedagogiska samband inom förskolan. I studien framkommer 

det även att begreppet speciell används inom förskolan för att beskriva de barn som betraktas 

vara i behov av särskilt stöd. Begreppet kan ha olika innebörder i olika sammanhang men, kan 

exempelvis vara det som inte anses vara allmänt, normalt eller typiskt (Palla, 2011). Enligt 

Dahlberg m.fl. (2001) är barnet via en barncentrerad pedagogik ett objekt för normalisering och 

utvecklingspsykologin agerar som ett raster som barnens beteende värderas utifrån.    

  

Markström (2005) har gjort en etnografisk studie på olika förskolor och studien handlar om att 

skapa en förståelse för hur sociala praktiker i förskolan skapar institutionen samt formulerar 
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och realiserar barndom. Avhandlingen drar även gränser mellan det normala och det avvikande 

samtidigt som det berör “talet om” och “görandet” i verksamheten. Markströms resultat visar 

att själva konstruktionen bygger på olika tankar om vad som kännetecknar det normala och i 

anslutning till detta så skapas det paradoxer. Markströms menar att det finns cementerade vanor 

och traditioner som pedagogerna i förskolan reproducerar och följer samtidigt som det sker en 

förhandling och överträdelser av densamma. Markström påpekar även att personalen är en 

aktörskategori som skapar och återskapar föreställningar och sociala ordningar på förskolan 

samtidigt som barnen på förskolan är likaså aktörer i skapandet av det normala förskolebarnet. 

Markström beskriver även vad som kännetecknar det normala förskolebarnet och det görs 

genom ett “lagom perspektiv” där barnet ska vara lagom; självständigt, oberoende, aktivt, envist 

och starkt. Barnet förväntas även att ge uttryck för trivsel och glädje i själva förskolemiljön, 

vilket Markström menar är en form av anpassning hos barnet. Måttfullhet, där barnet inte ska 

låta sig styras för mycket respektive för lite, gör att dessa olika beteenden har sin egen 

normalitet där barnet ska balansera normen för “rätt” beteende (Markström, 2005). På liknande 

sätt menar även Palla (2011) att pedagogerna bland annat uppmärksammar de barn vars 

beteende finner vara för mycket eller för litet. Palla uppger att det finns föreställningar om hur 

en person ska agera för att accepteras som en del av det sociala och ifall beteendet blir för 

mycket eller för litet bryts denna föreställning. Lutz (2009) påpekar att, det som anses vara 

lagom eller måttfullt är sannolikt beroende på de olika miljöer som barnet vistas i och beroende 

på pedagogers tidigare erfarenheter. Om det avvikande beteendet ses som en brist i 

interaktionen mellan individen och miljön så kommer fokus att ligga på att finna nya vägar att 

ändra miljön så den passar det enskilda barnets behov. Men, utgår man ifrån en brist hos 

individen kommer det leda till en fokusering av att fördjupa kunskapen om problemet för att 

åtgärderna ska bli verksamma (Lutz, 2009). Även Haug (1995) påpekar att, om det avvikande 

beteendet ses som en brist i verksamheten mellan miljön och barnet så kommer fokuset ligga 

på att hitta nya vägar för att omforma miljön så att miljön passar barnets behov. Men utgår 

verksamheten ifrån en brist hos barnet så kommer detta leda till att fokus kommer tillämpas på 

att skapa kunskaper om problemet för att åtgärderna ska bli verksamma. Detta menar Haug, 

leder till att barnet kategoriseras så att pedagogerna har en grund att stå på när barnet sedan 

skall anpassas till den givna miljön i förskolans verksamhet. Enligt Lutz (2006) finns det en 

risk med detta eftersom det sedan kommer ses som en allmänrådande omständighet och att det 

därför inte kommer att ifrågasätta själva miljön och eventuella vägar att ändra, respektive 

förbättra miljön, efter det enskilda barnets behov. 

 

 Lutz (2006) fallstudie innehåller olika metoder av materialinsamling som sedan blev till en 

avhandling som är avsedd att öka kunskapen om den sociala praktik som finns på förskolan. 

Avhandlingen handlar om hur beslut om resurstilldelning och den diskursiva praktiken 

konstrueras runt barn i behov av särskilt stöd. Det centrala för undersökningen är hur olika 

legitimitetsaspekter inom organisationen och maktförhållanden rörande avvikelsebedömningar 

är knutna till de professioner som arbetar med barnen på förskolan.    

  

Lutz (2009) studie visar att förskolans normer gällande barnens utveckling inte är uppbyggda 

kring konkreta resultat utan, de utgår från en föreställd normalutveckling som grundas i 

personalens gemensamma erfarenheter och teoretiska kunskaper rörande barns utveckling. 

Studie visade även att, när nya barn kommer in i verksamheten kommer personalen jämföra 

dessa barn med just denna prototyp och ifall avvikelserna från prototypen blir för stora så ökar 

sannolikheten för en kategorisering av problemet i mötet med verksamheten. Det kan finnas 

fördelar eftersom pedagogerna ofta ser barnens avvikelser i relation till en helhetssyn hos 

barnet. 
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Sandberg m.fl. (2010) påpekar att det finns ett samband med kategoriseringar som kombinerar 

de två olika perspektiven, där det ena perspektivet handlade om barnets egenskaper och det 

andra perspektivet handlade om de sociala konstruktionerna bland barnen. Studien visade att 

förskolepersonal använder sig av dessa perspektiv för att ”konstruera” en bild av det ”idealiska” 

barnet som passar verksamhetens mål och värden. Värderingarna och målen baserades delvis 

på samhällsvärden och delvis på egenskaperna hos flertal barn i verksamheten. Om barn i behov 

av särskilt stöd utgör en relativ stor del av barnen i verksamheten, tenderar personalen i 

verksamheten att integrera dem in i majoritetens egenskaper och tillgodoser då barnens behov 

genom allmän utbildning och praxis. Men, utgör kategorin barn med behov av särskilt stöd 

minoriteten av barnen i verksamheten, menar Sandberg m.fl. att det finns en möjlighet att 

personalen utesluter dem från vanliga organisationsmål samtidigt som de tenderar att basera 

sina beskrivningar på de specialanpassade tjänsterna som erbjuds till barn i behov av särskilt 

stöd, istället för barnets egenskaper. Sandberg m.fl. (2010) menar även att andelen barn som 

behöver särskilt stöd måste vara tillräckligt stor för att göra en skillnad kring personalens 

uppfattningar av de organisatoriska målen. Deras studie dessutom att, uppfattningarna som 

pedagogerna har om vilket barn som är i behov av särskilt stöd kan påverka det stöd och de 

resurser som erbjuds till dessa barn. Enligt Drugli m.fl. (2008) kategoriserar pedagogerna i 

studien barnens beteendeproblem i tre kategorier. Den ena kategorin innefattar att det beror på 

barnet, exempelvis att barnet har en funktionsnedsättning alternativt diagnos som exempelvis 

ADHD eller en neurologisk sjukdom. Den andra kategorin har med vårdnadshavarna eller 

familjesituationen att göra, exempelvis konflikter i hemmet, skilsmässa, vårdnadshavarnas 

psykiska ohälsa eller om barnet inte får tillräckligt med stöttning hemma. I den sista kategorin 

ingår båda tidigare nämnda kategorierna.    

   

Scheffs (1969) resonemang berör hur omgivningen kan förändra attityden inför det avvikande 

barnet efter att en bedömning och en kategorisering har gjorts. Detta är något som är både 

tankeväckande och applicerbart enligt Lutz (2009), eftersom avvikelsebedömningar i förskolan 

kan skapa negativ bild av barnets självuppfattning i förhållande till den skolmiljö de befinner 

sig i, något som kan ske redan från en tidig ålder. Lutz (2009) såg att, i bedömningen av vilket 

barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan, så är kategorisering viktigt att beakta, eftersom 

det är genom kategoriseringar av barnen som förutsättningarna för verksamheten kan förändras 

och resurser friläggas. Ett sätt för personalen att öka personaltätheten menar Lutz (2009) är 

genom att ansöka om extra resurser till de barn som är i behov av särskilt stöd. Lutz (2013) 

menar att en bedömning krävs för att kunna hitta och anpassa bland annat material, bemöta 

barnens erfarenheter och utvärdera barnens kunskap. Renblad och Brodin (2014) framhåller 

dock att pedagogerna kan kontakta specialpedagogerna om de känner sig osäkra eller att deras 

kunskaper brister för att göra bedömningar, följa upp och korrigera målen. Specialpedagogen 

kan då stötta och vägleda pedagoger i deras arbete.    

 

Diagnoser    

   

I Pallas (2011) studie framkommer det att diagnoser kan vara ett sätt för samhället att urskilja 

och kategorisera individer. När ett barn har fått en diagnos kan det skapas förutsättningar för 

att barnet får en resurs eller stöttning från andra enheter och instanser, exempelvis psykiatrin. 

En diagnos kan ge en förklaring till barnets beteende och agerande och därför även till viss del 

bli skuldbefriande. Men enligt Sandberg m.fl. (2010) så ger inte en diagnos tillräcklig 

information om barnets behov till pedagogerna, men likväl anses det vara viktigt ur ett 

utbildningsperspektiv eftersom definitionen av barn i behov av särskilt stöd kan ges rätten till 

tjänster, fördelning av resurser med mera i vardagen för barn och deras familjer. Även Lutz 

(2013) menar att en enskild diagnos inte ger några tydliga direktiv för hur det pedagogiska 
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arbetet skall utformas för det enskilda barnet men, diagnoser kan däremot upplysa pedagogerna 

om vilket stöd som kan tänkas behövas. En av riskerna med en diagnos är enligt Lutz att, 

pedagogerna enbart utgår ifrån diagnosen och vad den innebär men inte från det enskilda 

barnets behov. En diagnos som har fått kritik under senare år i bland annat media, enligt Lutz 

(2013) är ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och kritiken grundar sig i 

psykologers antydan om att många av de barn som har fått en ADHD-diagnos har blivit 

feldiagnostiserade.    
  

Sandberg, Norling och Lillvist (2009) studie handlar om vilka erfarenheter förskollärare har 

och hur de upplever det pedagogiska stödet till barn som är i behov av särskilt stöd. I studien 

framkommer det hur den sociala och fysiska miljön bör anpassas till barnets behov och att 

förskolorna bör tillhandahålla nödvändiga anpassningar för att tillgodose behoven hos varje 

barn i förskolans verksamhet. Specifika insatser ska utgå efter det enskilda barnets specifika 

behov och är oftast baserad på barnets mottaglighet av resurser. Kriterierna för att ett barn ska 

få stöd, enligt Sandberg mf.l. (2010) baseras på de typer av funktionsnedsättningar barnet visar, 

även om det inte ger någon information om hur just detta enskilda barn fungerar på förskolan.    

   

Lutz (2009) studie visade att de barn som har en diagnos och som är ställd av en läkare eller 

har en pågående utredning, är de barn som får mest omfattande stödåtgärder och större 

möjligheter till att få extra personalresurser. Det är så mycket som 50–100 procent av dessa 

barn som får stöd under sin vistelsetid på förskolan, enligt studien. I de fall där barnen endast 

har en bedömning från förskolans pedagoger, är det endast 12–25 procent som får tillgång till 

en resurs. Likaså visade Lillvist och Granlunds (2009) resultat att, odiagnostiserade barn 

formellt inte är berättigade till ytterligare stöd och de kan därför inte ges dessa tjänster. 

Sandberg m.fl. (2010) menar att förskolans personal inte har samma förutsättningar till 

handledning och stöd i sitt arbete med odiagnostiserade barn eller barn som inte har en fastställd 

funktionsnedsättning. Lillvist och Granlund (2009) påpekar att de flesta barn som behöver 

särskilt stöd är odiagnostiserade, då de uppvisar svårigheter att fungera i förskolan vilket i sin 

tur indikerar att, uppfattningen av barn som är i behov av särskilt stöd är kontextspecifika. Även 

Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson och Granlund (2009) påpekar att det finns de barn som inte 

har diagnoser eller som inte har ett medicinskt tillstånd men, som har svårigheter att delta i 

dagliga förskoleverksamheter och uppfattas därför vara i behov av särskilt stöd baserat på ett 

funktionellt perspektiv. Lutz (2009) påpekar att den generella kvalitén i förskolans verksamhet 

är en viktig aspekt för hur många barn som kommer att bli bedömda som barn i behov av särskilt 

stöd och den officiella diskursen på ledningsnivå betonar att barnens behov ska utgöra grunden 

för resurstilldelningen. Dock stämmer det inte överens med resultatet av Lutzs (2009) studie 

där pedagogerna ger samma bild som Skolverkets (2008) rapport som visar att diagnoser styr 

praktiken.       

 

Lutz (2009) beskriver att diagnoser kan fungera som en dörröppnare för att få resurser till 

verksamheten och att det skapas en form av bekräftelse för omgivningen att “problemet” är 

knutet till barnet parallellt med att det ger omgivningen en förklaring till barnets beteende på 

ett biologiskt sätt. Diagnoser kan fånga upp synliga handikapp, men även att handikappet görs 

synligt via diagnoserna. Medan Scheff (1969) menar att diagnosen kan bli en framtida ram för 

hur barnets beteende uppmärksammas och kan fungera som en bekräftelse på att pedagogerna 

gjort rätt, likaså påpekar Lutz (2009) att en diagnos kan fungera som ett “lösenord” i förhållande 

till barn, vårdnadshavare och hjälpredskap kring barnen. Den enskilda diagnosen, i förhållande 

till vårdnadshavarna, är även något som präglar förståelsen för barnet. Enligt Lutz studie riktar 

diagnostisering av barn sig mot skolans verksamhet då många barn får diagnoser i skolåldern 

och eftersom specialpedagogiken i stor utsträckning är kopplad till grundskolans verksamhet. 
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Utredningar och diagnoser riskerar dessutom enligt Lutz att fungera som argument för att söka 

specialpedagogiska lösningar på avvikelser samtidigt som han menar att psykologiska och 

medicinska bedömningar väger tungt när resurser ska tilldelas barn. Likaså visade Lutz (2006) 

resultat att, diagnoser även kan skapa förutfattade meningar om vad som kännetecknar för just 

de diagnoserna och vad som är lämplig pedagogik i relation till dessa. Med detta menar Lutz 

att, funktionsnedsättningen eller diagnosen kommer komma i förgrunden och objektiva 

lösningar kommer då sökas på subjektiva problem.  

  

Hur ser stödet ut?    

 

Observationer 

 

Pallas (2011) studie visade att observationer, kartläggningar och dokumentationer om barnet 

kan ge pedagogerna ny kunskap om barnens utveckling som sedan kan granskas och 

kontrolleras. Dessa verktyg kan även användas när pedagogerna ska bedöma om ett barn är i 

behov av särskilt stöd (Palla, 2011). Anledningen till att pedagogerna väljer att observera menar 

Palla baseras på att någonting i barnets beteende eller behov ligger mellan det som skiljer sig 

och det som klassificeras som normalt. Pedagogerna styr observationen, kartläggningen och 

dokumentationen som bidrar till en bedömning av barnet och som sedan även kan leda till 

exempelvis åtgärder.  Likaså visade Lutz (2009) studie att, pedagoger skapar en kontinuerlig 

uppfattning om barnen på förskolan genom den dagliga kontakten som sker genom 

observationer av en mer formell karaktär. Formella observationer kan enligt Lutz hjälpa till att 

skärpa blicken så de vaga behoven kan avslöjas samtidigt som observationernas syfte är 

kompensatoriskt och utgår från att pedagogen ska kunna hjälpa barnet. När pedagogerna har 

uppmärksammat att ett barn är i behov av särskilt stöd ska de, enligt Palla, kontakta 

specialpedagogen. I Lutz (2013) studie framkommer det dock att, många pedagoger inom 

förskolans verksamhet anser att tid saknas för att möta de enskilda barnens behov. Vilket kan 

leda till att avsaknaden av tid ökar i takt med att den övergripande skriftliga dokumentationen 

ökar.   

   

Begreppet seendet är något Lutz (2009) använder i sin studie när han beskriver verktyget som 

används genom observationer i den pedagogiska verksamheten eller när något inte uppfattas 

stämma ihop med barnets beteende. Seendet är en form av reflektion som startar hos pedagogen 

när en observation görs. Detta leder enligt Lutz till att pedagogen bedömer barnet i relation till 

pedagogens kunskap om barns utveckling i kombination med intuition, för att sedan göra en 

värdering av observationerna som följer och ifall barnet fortsätter med ett annorlunda beteende 

så diskuteras detta vidare och beslut angående eventuella åtgärder görs. Lutz (2009) påpekar 

även ifall ett barn bedöms avvika från ett “normalt” mönster så kan pedagogerna systematiseras 

observationerna för att skapa ett underlag för att komma fram till ett lämpligt arbetssätt och som 

ett underlag för diskussionerna bland pedagogerna angående om ärendet skall gå vidare. Lutz 

menar även att observationerna kan ha dubbla funktioner gentemot praktiken, exempelvis kan 

observationerna fungera som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med barnen eller så kan 

observationer fungera som ett korrigeringsinstrument.     

   

Miljö  

   

Renblad och Brodin (2014) studie visar att miljön kan stimulera barn utifrån olika aspekter, 

som språkliga eller motoriska. De påpekar även att förskolan ska vara till för alla barn som 

vistas där. Isbell (2012) menar att förskolans miljö skall anpassas efter barnens behov och att 

det material, områden och de leksaker som finns skall vara noggrant utvalda för att passa 
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barnens utvecklingsnivå. Genom att förskolans pedagoger väljer verktyg och leksaker mer 

eftertänksamt kan det främja barnens lek och lärande. Lutz (2006) påpekar att barnens möte 

med miljön är ett viktigt incitament för det pedagogiska övervägandet samtidigt som minskade 

barngrupper och personalförstärkning bör utformas efter enskilda barns eller barngruppens 

behov. Sandberg mf.l. (2010) resultat visade även att, för kvaliteten på förskolans miljö ska 

kunna upprätthållas för barn som behöver särskilt stöd, behöver personal tillräckligt med stöd i 

sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd.     

 

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande såg Renblad och Brodin (2014) i sin studie hade 

betydelse för barn som är i behov av särskilt stöd enligt och arbetssättet hos pedagogerna på 

förskolan hade en betydande roll för verksamheten. Ifall arbetssättet på förskolan är 

inkluderande så omfattas alla barn av de åtgärder som appliceras på förskolan vilket kan gynna 

alla barn (Renblad & Brodin, 2014). Thornton och Underwood (2012) studie visade att ett 

arbetssätt som är inkluderande är dessutom positivt för barn som är i behov av särskilt stöd.  De 

barn som är i behov av särskilt stöd och som inkluderas i den ordinarie verksamheten får 

framförallt sociala fördelar, men inkluderingen kan även medföra att pedagogerna kan reducera 

barnets skillnader. Thornton och Underwoods (2012) studie visade dock att inkludering i 

praktiken kan vara utmanande för pedagogerna eftersom det krävs att pedagogerna är 

tillgängliga, delaktiga och stöttande. Likaså i Renblad och Brodin (2014) studie framkom det 

att bemötandet påverkades av pedagogernas kunskapssyn och kunskaper om barn som är i 

behov av särskilt stöd. Resultatet av Renblad och Brodins studie visade dessutom att det är 

viktigt att uppmärksamma de svårigheter som barn i behov av särskilt stöd har, eftersom om 

det inte upptäcks, kan det hämma barnet från att få det stöd dem behöver för att utvecklas.  

 

Drugli mf.l. (2008) resultat visade att det fördelaktigt om pedagogerna har ett synsätt som ser 

på barnen här och nu, speciellt när det gäller barn som är i behov av särskilt stöd. Likaså menar 

Schjellerup Nielsen (2006) att, om pedagogiken i förskolan har ett framtidsperspektiv och 

främjar utvecklandet av barnets resurser kan barnet få möjlighet att bygga upp sin självtillit. 

När pedagogerna använder sig av ett barnperspektiv så ger pedagogerna barnen möjlighet att ta 

del av det som rör dem själva (Schejellerup Nielsen, 2006). Sandberg m.fl. (2009) konstaterar 

att den sociala och fysiska miljön bör anpassas till barnets behov och att förskolorna bör 

tillhandahålla nödvändiga anpassningar för att tillgodose behoven hos varje barn i förskolans 

verksamhet. Alla delarna av barns behov ska tillgodoses i förskolan och den övergripande 

kvaliteten, värderingar, normer och rutinerna ska baseras på läroplanen för förskolan. Även 

specifika insatser menar Sandberg mf.l. bör utgå efter det enskilda barnets behov och det 

baseras oftast på barnets mottaglighet av resurser. Sandberg m.fl. (2010) menar således att stöd 

till arbetslaget kan ges i form av samråd med bland annat; specialpedagog, talterapeut, 

psykolog, barnhabiliteringen, socialtjänsten eller barnpsykiatrisk enhet.  Kriterierna för att ett 

barn ska få stöd enligt Sandberg m.fl. (2009) baseras på de typer av funktionsnedsättningar 

barnet visar, exempelvis ADHD, även om det inte ger någon information om hur just detta 

enskilda barn fungerar i förskolan. 

 

Arbetssätt 

   

Elfström (2005) har gjort en kvalitativ intervjustudie med syfte att förstå och belysa varför 

individuella utvecklingsplaner blir mer vanliga i förskolan och skolan. Elfströms resultat visade 

att individuella utvecklingsplaner som planeringsteknik kan fungera som ett underlag för själva 

planeringen av det pedagogiska arbetet utifrån varje enskilt barns förutsättningar. Elfström 

menar även att det uppnås en social kontrollfunktion där barnet värderas gentemot de olika 

aspekterna av ett “normaltutvecklat” barn. På motsvarande sätt menar Lutz (2009) att 
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individuella utvecklingsplaner får betydelse i planeringsarbetet kring barnen och som i sin 

tur kan utgöra ett underlag för att utvärdera barnen inför, exempelvis planeringsmöten på 

förskolan.  Drugli mf.l. (2008) studie visade att det är viktigt att utveckla individuella lösningar 

för det enskilda barnet och efter barnets behov samt att följa barnet under deras vistelse i 

verksamheten för att kunna stötta barnet när det behövs och för att undvika eventuella negativa 

händelser. Även Lutz (2013) menar att de barn som behöver stöttning i verksamheten behöver 

följas av en pedagog för att få det stöd som krävs. Genom att pedagogen följer barnet kan 

pedagogen dessutom, delvis verbalt uttrycka det barnet upplever, vilket även kan leda till att 

barnets förståelse och förmåga inom det sociala, emotionella och kognitiva ökar (Lutz, 2013). 

Isbell (2012) menar att när pedagogerna stöttar de barn som behöver hjälp i olika aktiviteter 

och projekt, så skapar dem ett förtroende hos barnen eftersom de är lyhörda och ställer frågor 

till barnen, vilket i sin tur kan gynna barnens utveckling. Schjellerup Nielsen (2006) framhåller 

likaså, för att ett barn skall utvecklas så kan pedagogerna koncentrera sig på de situationer och 

relationer som barnet upplever oproblematiska. Således påpekar även Renblad och Brodins 

(2012) att, när personalstyrkan är stabil och varaktig höjs både förskolans kvalitet och barnens 

välbefinnande.      

   

Björck-Åkesson (2014) såg i sin forskning att tidiga inventioner kan förebygga svårigheter som 

uppkommer senare i livet om det görs på ett sätt som motsvarar barnets behov av stöd. 

Förebyggandet kan exempelvis göras genom generella insatser i förskolemiljön med fokus 

på alla barnen och de insatser som riktar sig till det enskilda barnet.  Lutz (2013) framhåller att 

när pedagogerna skapar ett generellt stödprogram som alla barn i verksamheten får tillgång till, 

skapar det förutsättningar för att anpassningar görs utan att det sker ett utpekande på de barn 

som behöver använda det mer frekvent samt när förskolans personal har som utgångspunkt att 

finna generella lösningar i verksamheten, blir det även automatiskt rimligt att observera och 

analysera verksamheten (Lutz, 2013). Enligt Palla (2011) går det att minska på barns avvikande 

beteende genom att skapa individuella metoder som är anpassat efter det enskilda barnets 

behov. För att minska det avvikande beteendet behöver barnet känna trygghet. Palla lyfter även 

fram att det är viktigt som pedagog att skapa variation i barngruppen. Genom att tillåta variation 

blir det avvikande inte avvikande. Vilket kan möjliggöra inkludering och skapa ett välmående 

hos det enskilda barnet som är i behov av stöd (Palla, 2011).  Sandbergs m.fl. (2010) studie 

konstaterade att personalen i deras studie såg verksamheten som mindre problematisk när de 

hade identifierat de barn som är i behov av särskilt stöd.  

   

Pallas (2011) studie synliggör att ett vuxenstöd kan exempelvis underlätta för barn som har 

dominerande beteenden i leken, det kan exempelvis handla om de barn som inte tillåter andra 

barn bestämma i olika leksituationer. Vuxenstödet kan således ses som en uppmuntrande 

stöttning till barnet och med tiden kan barnet lära sig hantera sitt agerande och sitt beteende 

själv och tillåta andra barn att styra leken (Palla, 2011). Drugli mf.l. (2008) resultat pekade på 

att pedagoger som inte får stöttning i form av en resurs i verksamheten tvingas till att välja vilka 

barn de ska stötta. Valet står därmed mellan barnet som är i behov av stöd eller de övriga barnen 

i barngruppen. Lutz (2006) påpekar att konsultation och fortbildning är två viktiga komponenter 

för att stödet ska bli adekvat utformat för de barn som är i behov av särskilt stöd.  

 

Sammanfattning av bakgrund:   

 
I bakgrunden har en historisk tillbakablick skrivits fram gällande begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. Den historiska tillbakablicken beskriver hur begreppet har utvecklats från barn 

med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd som även används i dagens samhälle. 

Avvikelse, normalitet och kategorisering har en stor betydelse för barn i behov av särskilt stöd, 



   

 

11 

 

vilket även författarna i kunskapsöversikten beskriver i sina studier. Resurstilldelningen visar 

sig också ha en stor betydelse för barnen i behov av särskilt stöd och hur vida resurser tilldelas, 

utgår mycket ifrån barnets behov, dvs. ifall barnet har exempelvis en funktionsnedsättning eller 

diagnos. I kunskapsöversikten beskrivs dessutom observationer, kartläggningar och 

dokumentationer om barnet som viktiga verktyg för hur utformningen av stödet kan göras bland 

barn i behov av särskilt stöd.  

 

De centrala begrepp vi fick fram i bakgrundsdelen bestod av: barn i behov av särskilt stöd, 

avvikelse, normalitet, kategorisering, stöd, diagnos, funktionsnedsättning.  

 

Syfte  
  

Vår studie berör begreppet barn i behov av särskilt stöd och syftet med vår studie är att belysa 

hur arbetet med dessa barn i förskolan ser ut och vilket stöd dessa barn får. Detta har vi 

undersökt genom att granska förskolepersonalens uppfattningar om vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd samt vilket stöd de kan erbjuda dessa barn på förskolan. 

 

Med anledning av den bakgrund som presenterats, där bland annat Skolinspektionen (2017) 

framhåller att två tredjedelar av de granskade förskolorna behövde utveckla sitt arbete med barn 

i behov av särskilt stöd, har vi valt att göra vår studie inom detta område. Vi anser att barn i 

behov av särskilt stöd ständigt är ett aktuellt och betydelsefullt ämne, främst för att antalet barn 

som är i behov av särskilt stöd i förskolan ökar (Skolverket, 2015). Vi tror också att vår studie 

kan bidra med en förståelse för pedagogernas upplevelser och erfarenheter gällande vilka barn 

som kan vara i behov av särskilt stöd samt vilket stöd dessa barn kan få. Vi anser att kunskap 

om vilka barn som är i behov av särskilt stöd och vilket stöd dessa barn kan få är betydelsefullt 

för yrkesprofessionen som förskollärare.  

  

Frågeställningar   
 

• Vilka barn får särskilt stöd i förskolan, enligt pedagogerna i förskolans verksamhet?   

 

• Hur utformas stödet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan, enligt pedagogerna i 

förskolans verksamhet?     

Teoretiska begrepp    

Teori beskrivs av Svensson (2015) som ett par glasögon som gör att vissa aspekter av världen 

blir tydligare än andra delar. Teorier ger oss en analytisk blick som skapar möjligheter för oss 

att se på det insamlade materialet på ett specifikt sätt. En teori består bland annat av begrepp, 

perspektiv och frågor och perspektivet talar om hur ett visst fenomen ska betraktas och studeras. 

En teori kan således användas för att beskriva, förklara eller förstå fler än ett enskilt fall och 

enligt Emilsson (2014) hjälper teoretiska begrepp till att förklara hur världen hänger ihop. Valet 

av metod och begrepp får konsekvenser för vad som synliggörs samtidigt som valet gör att 

seendet blir begränsat. De teoretiska begreppen kommer påverka resultatet av hur 

undersökningen analyseras och framställs, samtidigt som begreppen som används i 

undersökningen kommer påverka beskrivningen och förklaringen av det som studeras och 

analyseras. För att fastställa ord och beteckningar används begrepp för att vi skall förstå det. 

När vi använder oss av begrepp kan vi kategorisera en specifik sak, med resterande (Brinkkjӕr 

och Høyen, 2013).  
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Vi har i vår studie valt att använda oss utav följande teoretiska begrepp, som vi hittat i 

bakgrundelen till vår analys: barn i behov av särskilt stöd, avvikelse, normalitet, kategorisering, 

stöd, diagnos och funktionsnedsättning. Vi har valt dessa begrepp eftersom vi anser att de kan 

hjälpa oss att analysera och besvarar vårt syfte.  

 

Metod  
 

Litteratursökning 
 

För att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar till vår studie så har vi använt oss utav 

databaserna ERIK (proquest) och SwePub. Förutom vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

har vi även använt oss utav annan relevant litteratur.  Sökorden som vi har använt oss av är 

bland annat; barn i behov av särskilt stöd, förskola, specialpedagogik, kindergarten, inclusive, 

early childhood education, interaction och preeschool children. Det finns två författare som tar 

upp en större del av litteraturen av vår studie och forskarna är Lutz och Palla. Anledningen till 

detta är för att vi har uppfattat det som att, de är ledande inom fältet “barn i behov av särskilt 

stöd”.  Vi har även valt att använda oss av äldre litteratur med anledningen av att vi anser att 

litteraturen är relevant för vår studie, eftersom mycket av den nyare litteraturen utgår från den 

äldre litteraturen. Exempelvis har även Lutz (2009) valt att referera till Scheff (1969) och Skrtic 

(1995). 

 

Valet av metod  
 

Vi har valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer och följdfrågor som vårt 

datainsamling instrument. Fördelen med att göra intervjustudier menar Bryman (2016) är att 

intervjuer oftast inte upplevs vara lika påträngande som exempelvis en deltagande observation 

kan göra. Semistrukturerade intervjuer kan även vara flexibla och förhållandevis 

ostrukturerade. Forskaren som intervjuar har dessutom relativt specifika teman enligt Bryman 

som kommer att beröras under intervjuns händelseförlopp, något som ofta kallas för en 

intervjuguide. Forskaren följer dessutom någon form av manus att förhålla sig till. 

Respondenterna har trots detta, enligt Bryman, en relativt stor frihet att formulera svaren på ett 

personligt sätt och genom att ställa följdfrågor så kan forskaren utveckla respondenternas svar 

ytterligare. Att ställa följdfrågor är något som Kvale och Brinkmann (2009) menar handlar om 

att följa upp respondentens svar i en pågående intervju på ett flexibelt sätt. De menar även att 

det är viktigt att ta hänsyn till själva forskningsfrågorna i intervjustudien genom valet av 

följdfrågor.    
 

Genom att använda kvalitativa metoder så kommer man ofta förhållandevis nära människor och 

de miljöer som forskningen handlar om samtidigt som forskaren får en mer direkt kännedom 

om själva föremålet för forskningen. Kvalitativa metoder sägs även skapa en större flexibilitet 

i själva forskningsprocessen, dvs. i kvalitativa undersökningar är själva avståndet mellan att 

intervjua, läsa texter, vara ute på fältet och att analysera empiriskt material mindre. De olika 

aktiviteterna varvas ofta och det finns möjligheter att anpassa forskningsdesignen i relation till 

vad som uppstår under fältarbetet (Ahrne & Svensson, 2015).  Att använda sig av intervjuer 

kan på många sätt vara ett oslagbart verktyg då man på kort tid kan få höra flera olika personers 

reflektioner kring ett ämne ur deras synvinkel. I en intervju så kan respondenten berätta hur de 

gör saker i praktiken, beskriva vilka rutiner de använder sig av samt att de kan berätta vilka 

upplevelser och erfarenheter de har gällande något. När man gör kvalitativa intervjuer så kan 

det göras på flera olika sätt och variera utifrån hur många fasta frågor forskaren använder vid 

intervjun och i vilken utsträckning som forskaren vill ha öppna frågor. En fördel med att 
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använda sig av kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna och ordningen som 

frågorna ställs i efter situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).    
 

Urval    
 

Enligt Bryman (2016) är ett snöbollsurval ett tillvägagångssätt för forskare att välja ut en grupp 

människor som är av relevans för studien, ett sätt som vi valde att använda oss utan för att hitta 

personer av relevans för vår forskning. Anledningen till att forskare ofta använder sig av 

ett snöbollsurval är på grund av att det är svårt att hitta lämpliga respondenter. För att hitta dessa 

personer valde vi att kontakta rektorerna i de närliggande kommunerna med förfrågan om deras 

verksamhet var intresserade av att delta. De rektorer som var intresserade av att deras 

verksamhet skulle delta, kontaktade de pedagoger från verksamheten som de ansåg var lämpliga 

för vår forskning (Bryman, 2016). Förskolans personal fick i sin tur avgöra om de ville delta 

eller inte och de som ville delta, bokade vi in en intervjutid med. Vi valde att intervjua 

yrkesverksamma på förskolan, eftersom vår studie handlar om vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd och hur dessa barn bemöts på förskolan. Respondenterna i vår studie 

representerades från fyra kommunala förskolor och en privat förskola. Totalt var de tretton 

respondenter som intervjuades vilka presenteras genom tabell 1. Dessa namn är fingerade och 

kommer att representeras i resultatdelen och de citat som vi har valt ut. 

   

Tabell 1. 

 

 

Förskolans namn 

 

Namn 

 

Antal yrkessamma år 

 

 

Blåsippan 

Esmeralda 34 år 

Wilma 4 år 

Petra 8 år 

Ingalill 5 år 

 

Rosen 

Ewa 7 år 

Katarina 1 år och 3 månader 

Frida 37 år 

Tulpanen Inger 6 år 

 

 

Snödroppen 

Mikaela 4 år 

Hanna 12 år 

Matilda  30 år 

Stina 30 år och 9 månader 

Violen Emelie 1 år och 6 månader 

 

Genomförande    
 

Vi började med att skicka ut vårt missivbrev (se bilaga 2) sedan formulerade vi våra 

intervjufrågor (se bilaga 3). Vi valde att inte skicka ut våra intervjufrågor innan intervjun skulle 
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äga rum, eftersom frågorna vi hade inte krävde någon förberedelse. De etiska reglerna som 

gällde för studien presenterades både i vårt missivbrev och muntligt i samband med att 

intervjuerna skulle genomföras.  

 

Våra intervjufrågor var semistrukturerade och formulerades efter de frågeställningar som 

studien utgick ifrån. Bryman (2016) menar att semistrukturerade intervjuguider kan innefatta 

till en viss utsträckning strukturerade frågeställningar som skall beröras. Frågorna vi hade var 

delvis öppna för att skapa mer utrymme för eventuella följdfrågor. Bryman menar således att 

det är viktigt att intervjufrågorna inte är för detaljerade så det hindrar undersökningen från att 

hitta nya idéer eller synsätt. Bryman ger även förslag på hur struktur i frågeställningar kan 

underlätta för att intervjun skall flyta på bra, vilket vi även tog del av i utformningen av våra 

intervjufrågor. Vi var även beredda på att ändra ordningsföljden på frågorna, ifall intervjun tar 

en annan vändning än förväntat. Bryman (2016) påpekar även att det är viktigt att 

intervjufrågorna skall ge svar på undersökningens frågeställningar, att forskaren använder sig 

av ett språkbruk som respondenterna förstår och att forskaren inte ställer några ledande frågor.  

 

Våra intervjuer består av fyra stycken gruppintervjuer, en enskild intervju och en 

telefonintervju. Telefonintervjun skulle ha varit en enskild intervju på förskolan, men eftersom 

vi fick förhinder så gjordes en telefonintervju istället. Telefonintervjun var något kortare än de 

övriga intervjuerna (se tabell 2.) något som Bryman (2016) menar att den bör vara. En 

intervjustudie ger oss möjligheten att ta reda på respondenternas erfarenheter, uppfattningar och 

kunskap inom det valda forskningsområdet samtidigt som respondenternas svar blir det centrala 

för själva studien (Bryman, 2011). För att underlätta för våra respondenter och den verksamhet 

som de arbetar i fick respondenterna välja plats och tid för intervjun. Alla intervjuer förutom 

telefonintervjun utfördes med respondenterna på deras arbetsplats. Vi valde att verkställa de 

gruppintervjuer som efterfrågades, eftersom det underlättade för både den enskilda personen 

och verksamheten. Alla intervjuer började med att vi frågade ifall de tagit del av missivbrevet 

och sedan informerade vi muntligt för dem om de etiska reglerna samt studiens syfte. Vi 

förklarade för respondenterna att, den information de ger oss kommer att behandlas säkert så 

att ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. Vi berättade även för respondenterna att 

deras namn kommer att fingeras så att personerna i studien inte är identifierbara. I mötet med 

respondenterna lade vi bland annat stor tonvikt vid att intervjun var frivillig och vi försäkrade 

oss om att alla var där av egen fri vilja, enligt Bryman (2016) så samarbetar respondenterna 

bättre och är mer öppna om de är där frivilligt. Vi förklarade dessutom att vi skulle spela in 

intervjuerna och att inspelningarna samt den utskriva texten kommer att raderas när 

examensarbetet är godkänt. Vi förklarade även att den data vi får in kommer endast användas 

för forskningsändamål och samtliga respondenter gav sitt godkännande för att vi spelade in 

intervjun. Genom att spela in samtalet så kunde vi fokusera på respondenterna och själva 

samtalet, likaså menar Bryman (2016) att det är viktigt att spela in en intervju för att få en 

detaljerad analys och för att få respondenternas svar med egna ord. Vi anser även att det är 

fördelaktigt att spela in intervjuerna eftersom transkriberingen och bearbetning blir enklare. 

Eftersom vi var två intervjupersoner som deltog under samtliga intervjutillfällena, så valde vi 

att det bästa vore ifall enbart en av oss ställde intervjufrågorna och den andre ställde eventuella 

följdfrågor och antecknade. Dock ansåg vi att det vore säkrast om båda spelade in intervjuerna 

med våra mobiler, för att reducera riskerna för att något inte skulle kunna uppfattas eller att 

exempelvis batteriet skulle ta slut. Gruppintervjuerna utgick från att en av intervjuarna ställde 

frågorna och respondenterna fick tillfälle för att anteckna sina tankar och svar för att sedan 



   

 

15 

 

presentera dessa muntligt. De personer som deltog enskilt fick besvara samma frågor som 

ställdes i gruppintervjuerna, fast de svarade enbart muntligt. 

 

Vi valde att dela upp arbetet med transkriberingen och vi transkriberade parallellt med att vi 

fortsatte med återstående intervjuer. Under vår intervjuperiod valde vi att lägga till en fråga om 

diagnostisering i våra frågeställningar, eftersom mycket fokus just låg på detta ämne under den 

första gruppintervjun som vi hade. Kodningen valde vi att göra tillsammans och den gjorde vi 

genom att kategorisera relevanta begrepp som hör ihop med barn i behov av särskilt stöd samt 

efter studiens syfte och frågeställningar. Kodningen gjordes genom att vi analyserade 

transkriberingarna och kategoriserade relevanta kategorier efter olika färger som vi valde. Vi 

fick fram ett antal kategorier som kunde besvara våra frågeställningar som redovisas i 

resultatdelen. När kodningen väl var klar fortsatte vi med vårt analysarbete som utgick ifrån att 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Tabell 2.  

 

 

Förskolans 

namn  
 

 

Antal 

deltagare 

 

Form av 

intervju 

 

Ungefärlig tid för 

intervjun 

Blåsippan 4 Grupp Ca. 31 minuter  

Rosen 3 Grupp Ca. 46 minuter  

Tulpanen 1 Telefon Ca. 15 minuter  

Snödroppen 4 Grupp Ca. 43 minuter  

Violen 1 Enskild Ca. 25 minuter  

 

 

Databearbetning och analys 
 

Dataanalys i en kvalitativ forskning kan beskrivas som den process där forskaren systematiskt 

undersöker och arrangerar datamaterialet för att komma fram till ett resultat. I en kvalitativ 

analys arbetar forskaren aktivt med sin data genom att organisera, bryta ned och hantera enheter, 

kodar och gör synteser och söka efter mönster i materialet (Fejes & Thornberg, 2015). Enligt 

Flick (2014) är kvalitativ dataanalys en är klassificering och tolkning av visuellt/språkligt 

material för att göra uttalanden om implicita och uttryckliga dimensioner och strukturer för 

meningsskapande i materialet och vad som representeras i det. Meningsskapandet kan även 

hänvisas till subjektiva eller sociala betydelser. Utmaningen, enligt Fejes och Thornberg (2015) 

är att skapa mening ur den stora mängd data som samlats in och att skilja mellan det som är 

betydelsefullt och det triviala samt att finna de betydelsefulla mönstren som finns. Flick (2014) 

påpekar att en kvalitativ analys kan ha flera olika syften, exempelvis kan det ena syftet handla 

om att beskriva ett fenomen mer eller mindre detaljerat. Det kan även exempelvis handla om 

subjektiva erfarenheter, sociala situationer, delade föreställningar, utsagor eller interaktioner 

där analysen riktar sig mot att jämföra flera fall för att finna det som är gemensamt eller det 

som skiljer dem åt. Det andra syftet kan vara att identifiera villkor eller förutsättningar som 

skillnaderna grundar sig i, det handlar således om att finna förklaringar till de skillnader som 
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identifieras. Vilket vi vill åstadkomma med våra forskningsfrågor. En kvalitativ analys kan 

generellt sätt anta tre grundläggande inriktningar för att analysera sociala fenomen. Vi har valt 

att utgå från inriktningen som sätter fokus på subjektiva erfarenheter, dvs. upplevelser, 

föreställningar, uppfattningar av ett fenomen. Metoden anser vi blir lämplig för vår studie, 

eftersom vi vill undersöka pedagogers erfarenheter och upplevelser av vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd och vilket stöd dessa barn kan få.   

 

Enligt Patton (2002) är varje kvalitativ studie unik vilket även kommer resultera i att det 

analytiska arbetssättet kommer vara unikt. Det mänskliga elementet i kvalitativ forskning utgör 

både en styrka och en svaghet i forskningen. Detta beror på att forskaren är ett centralt redskap 

inom den kvalitativa forskningen och resultatets kvalitet är beroende på forskaren som 

människa samt inte minst när det handlar om analysarbetet. Enligt Kvale (refererad i Fejes & 

Thornberg, 2015) finns det fem huvudmetoder för kvalitativ analys, koncentrering, 

kategorisering, berättelse och tolkning, något som vi också har använt oss av. Vi har även 

använt oss av Fejes och Thornbergs (2015) metod modellering. Vilket kommer beskrivas 

närmare i stycket under.  

 

Vi började vårt analysarbete med att transkribera intervjuerna som gjorts och nackdelen med 

att transkribera intervjuerna menar Bryman (2016) är att det är mycket tidskrävande, något som 

vi är av samma åsikt av, därför valde vi att dela upp arbetet med transkriberingen. Vi 

transkriberade parallellt med att vi fortsatte med återstående intervjuer, något som Bryman 

(2016) menar är fördelaktigt eftersom forskaren blir mer medveten om eventuella teman som 

kan dyka upp under intervjuernas gång, eller ämnen som forskaren anser är angeläget att 

fortsätta med. Vi började med koncentrering av det transkriberade materialet som handlar om 

att välja ut väsentliga innebörden av texterna och omformulera dem i färre antal ord (Kvale, 

refererad i Fejes & Thornberg, 2015). Detta gjorde så vi fick ett antal kärnfulla formuleringar 

ur materialet.  

 

Nästa steg är kategorisering och utgår ifrån att datamaterialet kodas i kategorier. Genom att 

analysera skillnader och likheter så reduceras och struktureras den stora mängden textmassa till 

ett antal kategorier (Kvale, refererad i Fejes & Thornberg, 2015). Detta gjorde vi genom att 

kategorisera relevanta begrepp som hör ihop med våra teoretiska begrepp samt efter studiens 

syfte och frågeställningar. Begreppen som berördes utöver våra teoretiska begrepp var bland 

annat verktyg, metoder och åtgärder, experter som exempelvis specialpedagoger, kompetens, 

kunskap, bemötande, förhållningssätt och samspel. Vi ansåg att många av dessa begrepp går in 

i det teoretiska begreppet stöd och valde då att ta med dem i kategoriseringen. Den 

kategorisering som vi har gjort, finns i tabell 3 och tabell 4.  

 

Det tredje steget är berättelse och handlar om att datamaterialet organiseras. Metoden är till för 

att ta fasta på och vidareutveckla de texter som berättas av informanterna samtidigt som det är 

en metod som ska göra det möjligt att försöka skapa en sammanhängande text av de händelser 

som finns eller beskrivs i data (Kvale, refererad i Fejes & Thornberg, 2015). Detta gjorde vi 

genom att sammanställa respondenternas beskrivningar av deras uppfattningar och erfarenheter 

utifrån våra forskningsfrågor och de kategorier vi fick ut i kategoriseringen. Dvs. vi utgick ifrån 

vad respondenterna berättade och sammanställde sedan respondenternas uppfattningar av våra 

frågeställningar i olika textstycken med tillhörande citat, som styrker det resultat som vi har 

redovisat.  

 

Steget därefter är tolkning vilket utgår ifrån att forskaren framställer innebörderna i texten till 

en djupare och spekulativa tolkningar av texten (Kvale, refererad i Fejes & Thornberg, 2015). 
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Vi har använt oss utav teoretiska begreppen barn i behov av särskilt stöd, avvikelse, normalitet, 

kategorisering, stöd, diagnos och funktionsnedsättning för att tolka de olika textstycken som vi 

skrivit ned i steget berättelse och skrivit sedan våra tolkningar under respektive textstycke och 

citat i resultatdelen.  

 

Sista steget är modellering som handlar om att forskaren analyserar fram begrepp och 

analyserar sedan relationerna mellan dessa för att sedan skapa ett teoretiskt resonemang eller 

en teoretisk modell som kan förklara och beskriva hur de olika sakerna hänger samman och 

varför det sker som det sker i datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har utgått från teman 

som vi har identifierat i berättelser och kategoriserat dem sedan för att få fram en teoretisk 

modell som förklarar hur kodorden och aktuellt tema hör ihop. Följande tabell 3 och tabell 4 

ger exempel på hur vi gått tillväga. Resultatet har sedan framförts tillsammans med de 

tolkningar vi har gjort. I diskussionsdelen jämför vi sedan vårt resultat med den tidigare 

forskningen som ligger till grund för denna studie. 

 

Tabell 3. Vilka barn får särskilt stöd i förskolan?     
 

Kod Tema Exempel från citat 

 
Svårigheter som inte syns Barn som inte utmärker sig Det kan även finnas de barn som har 

behov av stöd, fast i mindre mängd, som 

man kanske inte hinner uppmärksamma. 

Det är många som faller igenom, för 

man hjälper dem som syns och hörs. - 

Hanna 

Avvikande beteende 

 

Barn med avvikande 

beteende 

 

Ett avvikande beteende hos ett barn kan 

vara barn som beter sig utanför normen. 

Att det sticker ut på ett sätt som inte är 

bra för andra eller sig själv. - Katarina 

 

Diagnos Barn med diagnos och/eller 

funktionsnedsättning 

Min första tanke är att barn som är i 

behov av särskilt stöd kan vara de barn 

som exempelvis har en 

utvecklingsstörning, ett barn inom NPF 

spektra eller ett barn med någon form av 

diagnos. - Inger 

 

Tabell 4. Hur utformas stödet?    

 

Kod Tema Exempel från citat 

 
Anpassningar Kollegor och arbetslag 

 

Vi ska jobba för att barnen ska få sina 

behov mötta och man ska sträva efter 

exempelvis de anpassningar som gäller. 

Man ska inte tänka att alla barn måste göra 

på ett visst sätt eller göra samma sak, utan 

alla barn har sin egen kurva och sin egen 

ryggsäck med erfarenheter. Det är viktigt 
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att man utgår från varje barns behov och 

att man ser individen i gruppen. - Inger 

Experter  

 

Experter Vi har experter som vi i arbetslaget får 

hjälp av, exempelvis talpedagog och 

specialpedagoger. Dem kan i sin tur dela 

med sig av litteratur eller hjälpmedel så att 

vi kan känna oss trygga och hjälpa det 

enskilda barnet. Det ena barnet är ju inte 

likt det andra.  - Matilda 

Dela barngruppen Miljöns betydelse Vi har delat in vår stora barngrupp i två 

mindre så att ena gruppen är ute och andra 

inne, sedan byter vi efter en stund. Så vi 

inte är den stora tjugo plus barngruppen 

inne samtidigt. Det gäller att skapa lugn 

och dela in efter vem de är kompisar med, 

vad de har för behov och sådär. Det är 

sådana åtgärder man kan göra på egen 

hand utan att göra en stor sak av det. Vi 

utgår istället från vad vi ser att barnen har 

för behov. - Mikaela 

 

Etiska principer 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de etiska överväganden som vi har tagit ställning 

till under studiens gång. De etiska överväganden som vi har utgått från är dels för att värna om 

deltagarnas integritet under studiens gång och dels för att behandla det insamlade materialet på 

ett korrekt sätt. Vi blev medvetna om Vetenskapsrådets (2002) etiska principer som innefattas 

av informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet innebär att forskarna ska informera respondenterna som deltar i studien om 

vad forskningen har för syfte, vad respondenternas uppgift i studien innebär samt att det var 

frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  Samtyckeskravet innebär att forskarna ska 

förklara för respondenterna som deltar i studien att de har rätt att påverka sitt deltagande, 

exempelvis genom att påverka hur länge intervjun pågår och under vilka omständigheter, 

respondenterna kan även avbryta sin medverkan utan närmare motivering. Data kommer även 

att avidentifieras vilket ligger till grund för anonymitet. Detta leder till att varken vi som 

forskare eller obehöriga utanför forskningsgruppen kommer kunna koppla samman data med 

identifierbara personer. (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–10). Konfidentialitetskravet innefattar att 

allt material som samlas in under studiens gång kommer att förvaras på sådant sätt att inga 

obehöriga kommer kunna ta del av data och allt material som forskarna får in kommer att 

hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.12). Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda individer får endast 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).  

 

Tillförlitlighet   

 

Tillförlitlighet handlar delvis om hur grundlig och systematisk forskaren har varit under 

forskningsprocessen, men även hur trovärdig forskarens resultat är. Trovärdigheten av 

forskarens resultat baseras på hur forskaren har gått tillväga för att samla in data till sin studie 
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och hur datan har analyserats (Thornberg & Fejes, 2015). Bryman (2016) menar att 

tillförlitligheten i en kvalitativ forskning kan delas in i fyra delkriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Innebörden av trovärdighet 

menar Bryman baseras på att forskaren skapar ett trovärdigt resultat genom att garantera att 

forskningen är i överensstämmelse med de regler som finns och att de informanter som har 

deltagit i studien får ta del av forskningsresultatet, för att säkerställa att forskaren har uppfattat 

deras sociala verklighet rättvisa. En social verklighet kan tolkas på flera olika sätt. Vi har använt 

oss av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för att skapa tillförlitlighet i vår 

studie.  

 

Det andra kriteriet överförbarhet, har som avseende att undersöka i vilken utsträckning som 

resultaten är överförbara till en annan miljö eller kontext (Bryman, 2016). I vår studie 

intervjuade vi tretton stycken yrkesverksamma inom förskolan om deras uppfattningar om barn 

i behov av särskilt stöd. De frågeställningar som vi utgick från var “vilka barn får särskilt stöd 

i förskolan, enligt pedagogerna i förskolans verksamhet?” och “hur utformas stödet för barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan, enligt pedagogerna i förskolans verksamhet?”. Vi anser att 

andra respondenter inte hade kunnat besvarat dessa frågeställningar på ett likvärdigt vis, eller 

att resultatet hade kunnat applicerats till en annan miljö.  

 

Det tredje kriteriet pålitlighet är en del av tillförlitligheten och handlar enligt Bryman (2016) 

om att forskaren ska säkerställa att det skapats en fullständig och tillgänglig redovisning av alla 

skeden i forskningsprocessen. Vi anser att vi har uppnått det tredje kriteriet, genom att vi har 

redogjort för samtliga delar av forskningsprocessen, exempelvis har vi noggrant redovisat för 

vårt genomförande av studien.   

  

Det fjärde och sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera och innebär enligt Bryman 

(2016) om att forskaren är medveten om att det inte går att få en totalt fullständig objektivitet i 

en samhällelig forskning. Det handlar således om att forskaren inte låter personliga värderingar 

eller teoretiska inriktningar påverka genomförandet och slutsatserna från undersökningen. För 

att uppfylla detta kriterium har vi exempelvis valt att inte använda oss av några ledande frågor 

och delat upp arbetsfördelningen vid intervjuerna (se bilaga 1) så att en av oss ställde 

intervjufrågorna och en av oss antecknade och kunde vara mer lyhörd och ställa följdfrågor. 

 

Metoddiskussion 

 
Vi såg både för och nackdelar med våra val av metoder. Valet av intervju som metod har varit 

relevant för vår studie, eftersom det har besvarat våra frågeställningar och uppfyllt vårt syfte 

med studien. Anledningen till att vi anser att intervju som metod var relevant är för att 

pedagogerna fick möjligheten att framställa sina egna uppfattningar och erfarenheter om barn i 

behov av särskilt stöd och vilket stöd som de barnen får. Vår grundtanke var att göra enskilda 

intervjuer med pedagogerna, men när vi besökte de olika förskolorna så kunde de av olika 

anledningar inte avsätta tillräckligt mycket tid för att vi skulle kunna få till enskilda intervjuer. 

Vilket resulterade i att de flesta intervjuerna blev gruppintervjuer. Fördelarna är att vi fick med 

oss alla de respondenterna vi hade valt ut och nackdelarna blev att vi var tvungna att ändra 

strukturen och planera om hur intervjuerna skulle göras eftersom vi hade utgått från enskilda 
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intervjuer. Det resulterade däremot i att pedagogerna som deltog under intervjuer i grupp både 

fick framföra sina egna uppfattningar och erfarenheter gällande barn i behov av särskilt stöd, 

samtidigt som de fick möjlighet att diskutera ämnet med de övriga respondenterna i gruppen. 

För oss resulterade det i att fler uppfattningar och erfarenheter kom till ytan och skapade ett 

bredare datamaterial. Att vi även fick möjlighet att intervju fem olika förskolor i fem olika 

kommuner anser vi har gynnat oss för att bredda vårt datamaterial. 

 

Resultat   
 

Del 1. Vilka barn får särskilt stöd i förskolan?     
 

 I följande del kommer vi redovisa våra respondenters utlåtande från de intervjuer vi har gjort, 

parallellt med att vi presenterar vårt resultat utifrån de frågeställningar vi har och vår tolkning 

av respondenternas utlåtande. Vi ger ett exempel nedan: 

 

Det framgår av vår intervjustudie att barn i behov av särskilt stöd inte är en enhetlig grupp utan 

omfattar olika barn som har olika behov av stöd i sin vardag. Emelie uttrycker följande: 

 
För mig är det nog så att alla barn mer eller mindre, är i behov av särskilt stöd. - 

Emelie 

 

Vi tolkar det som att Emelie har en bred bild av vilka barn som kan tänkas vara i behov av 

särskilt stöd och att hon inte kategoriserar barnen utifrån att barnet är normalt eller avvikande. 

 

Barn utan diagnos och/eller funktionsnedsättning   

 
De barn som pedagogerna vi intervjuade beskriver kan vara i behov av särskilt stöd, har vi 

inordnat i två kategorier. Den första kategorin som vi kommer att redovisa är barn utan diagnos 

och/eller funktionsnedsättning och under denna kategori behandlar vi barns olika känslouttryck, 

stressade barn, barn som inte utmärker sig, barn med avvikande beteende, barns olika samspel 

och barns olika motoriska färdigheter. Den andra kategorin som vi kommer att redovisa är barn 

med diagnos och/eller funktionsnedsättning. 

 

Barns olika känslouttryck 

  

I vår studie framkom det att barn som kan vara i behov av särskilt stöd, kan vara barn som har 

svårigheter att hantera sina känslor. Känslor som kan uttryckas genom att barnet blir väldigt 

ledsen och är ledsen under en längre period, exempelvis vid lämning och hämtning eller när det 

är dags att byta aktivitet. Men det kan även visa sig när barnet slår andra, när barnet känner 

ilska, när barnet får utbrott eller när barnet inte vet hur man hanterar de olika känslorna beroende 

på situationen. Det kan exempelvis även vara kopplat till att barnet har en begränsad förmåga 

till att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ewa beskriver barn som är i behov av särskilt stöd 

på följande sätt:   

 
De barn som slår andra barn. Det handlar även mycket om känslor som inte kan 

hanteras. Upprördhetskänslor. Känslor som inte är glada. Det blir en onormal 

reaktion. – Ewa.  
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Vi tolkar det som att Ewa menar att barn som har svårigheter att hantera sina känslor är barn i 

behov av särskilt stöd eftersom hon uttrycker att det blir en onormal reaktion hos barnet. När 

Ewa uttrycker det som att en reaktion är onormal, tolkar vi som att reaktionen hos barnet är 

avvikande utifrån det som hon anser är normalt. Frida uttrycker det som att när barn känner 

ilska, får utbrott eller inte kan hantera sina känslor kan delvis bero på situationen men även att 

barnets förmåga att tolka andras kroppsspråk och ansiktsuttryck kan vara begränsad.  

 

Vår studie visade även att barn som är i behov av särskilt stöd är barn som får avvikande 

reaktioner vid olika situationer, reaktioner som inte gynnar dem själva eller deras omgivning. 

Frida gav exempel på när barn får ett nej till svar, så kan barnet bli sur en stund, men håller det 

i sig en längre period så ses det som en avvikande reaktion. Barn som är i behov av särskilt stöd 

kan även vara de barn som inte visar känslor, exempelvis ett barn som aldrig gråter eller de barn 

som undviker all form av ögonkontakt.   

 
Man kan se ifall ett barn är i behov av särskilt stöd i samspelet mellan vuxna och 

barn, om det går utöver det vanliga. Just med ögonkontakt kan man se uppenbara 

tecken eller om ett barn är helt tyst och känslolös. – Wilma 

 

Precis som Ewa kategoriserar ett beteende som avvikande, ser vi att Wilma gör detsamma. Det 

blir tydligt i hennes beskrivning av de barn som inte vill har ögonkontakt, något som Wilma 

menar är ett avvikande beteende. I Wilmas uttryck kan vi avläsa att ögonkontakt är något som 

kan anses vara viktigt att ha när pedagogen kommunicerar med ett barn. Känslor är någonting 

som vi tolkar att förskolor arbetar med frekvent för att barnen skall lära sig uttrycka dessa både 

verbalt och kroppsligt.  När Wilma beskriver att barn i behov av särskilt stöd kan vara barn som 

är känslolösa tolkar vi det som att hon menar barn som inte visar känslor och att det är ett 

avvikande beteende.  

 

Stressade barn  

 

Barn i behov av särskilt stöd kan även vara barn som lider av stress, även fast det inte är uttalat. 

Stress är något som pedagogerna i vår studie ser förekommer hos många barn på förskolan och 

i med det så tycks barnen vara väldigt aktiva och det är även vanligt med upprepande 

aktivitetsbyten.  Hanna förklarade följande: 

 
Barn idag är otroligt stressade och aktiva. Vilket resulterar i att vi måste ständigt 

vara ett steg före och planera aktiviteter. – Hanna 

 

Vi tolkar det som att Hanna menar att barn som är stressade är barn som är i behov av stöd 

eftersom dessa barn behöver hjälp med att strukturera upp dagen genom planerade aktiviteter i 

förskolan.  

 

Barn som inte utmärker sig  

 

I vår studie framkom det även att det finns de barn som inte utmärker sig men som fortfarande 

kan behöva stöd i sin utveckling. Esmeralda beskriver att det finns de barn som inte leker med 

andra barn och som kan vara i behov av särskilt stöd för att kunna delta aktivt i leken. Ewa 

beskriver följande gällande barn som vi tolkar kan vara de “tysta” barnen men att de fortfarande 

är i behov av särskilt stöd: 
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Det finns de barn som man inte ser alls och de kan också vara i behov av särskilt 

stöd, fast man inte ser det. De kan vara i behov av det, men behöver inte vara det. 

Sen finns det de barnen som kanske väljer att inte leka med andra också. – Ewa 

 

Utifrån att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte har en tydlig definition, tolkar vi det som 

att Ewa är tveksam till att definiera barn som inte utmärker sig som ett barn som är i behov av 

särskilt stöd. Det visade sig även utifrån vår studie att det inte behöver vara någon fysisk eller 

psykisk funktionsnedsättning för att barn ska bedömas vara i behov utav särskilt stöd. Hanna 

förklarar det genom följande citat:  

 
Det kan även finnas de barn som har behov av stöd fast i mindre mängd som man 

kanske inte hinner uppmärksamma. Det är många som faller igenom, för man 

hjälper dem som syns och hörs. - Hanna 

 

Vi tolkar det som att det finns de barn i förskolan som har svårigheter som inte går att se utifrån, 

utan det går att uppmärksammas i barnets behov och utveckling. Utifrån Hannas citat tolkar vi 

det som att de barn som hörs och syns får mest uppmärksamhet av pedagoger i förskolan vilket 

resulterar i att, det finns barn som är i behov av särskilt stöd men faller mellan stolarna. Detta 

medför att vi tolkar det som att Hanna kategoriserar vilket barn som är i störst behov av stöd 

just där och då, dvs. de barn som hörs och syns mest. 

 

Barn med avvikande beteenden  

 

I vår studie uppfattade vi att barn som kan ha ett avvikande beteende även kan behöva stöttning 

i sin utveckling. Esmeralda betonade att alla barn någon gång mår dåligt, men om ett barn 

fortlöpande mår dåligt så märks det att någonting är avvikande och Katarina uttrycker sig 

följande gällande avvikande beteende:  

 
Ett avvikande beteende hos ett barn kan vara barn som beter sig utanför normen. 

Att det sticker ut på ett sätt som inte är bra för andra eller sig själv. - Katarina 

 

Esmeralda beskrivning av att alla barn någon gång mår dåligt, är något som vi tolkar hon är 

medveten om och vi tolkar det även som att hon försöker förhålla sig till detta synsätt. Å andra 

sidan tolkar vi det även som att Esmeralda är beredd att uppmärksamma att ett barn som mår 

dåligt, dessutom kan vara ett avvikande beteende. Katarinas uttryck tolkar vi som att ett barn 

som är i behov av särskilt stöd kan även vara när barnet agerar på ett sätt som inte anses vara 

ett beteende som ligger inom normens ramar om hur ett barn ska vara. Detta ser vi även som 

att Katarina kategoriserar utifrån ett normativt perspektiv, som framställs utifrån pedagogernas 

erfarenheter och ställs utifrån övriga barn i barngruppen. Esmeralda beskriver att ett barn som 

är i behov av särskilt stöd kan vara:   
 

Ett barn som av olika skäl har behov som är utöver det som de flesta andra barn 

behöver. Någonting som är utöver det vanliga, i våra vanliga situationer. När man 

ser någonting som sticker ut på ett sätt som inte är bra för andra eller sig själv – 

Esmeralda 

 

Vi tolkar Esmeralda uttryck som att barn som får särskilt stöd i förskolan är barn som av någon 

anledning utmärker sig på något sätt som är utöver det som anses förhålla sig till normen. Även 

när Esmeralda beskriver att det är ett beteende som inte är bra för barnet eller andra, tolkar vi 

det som att hon beskriver något som är avvikande som pågått under en längre tid.  
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Barns olika samspel 

 

I vår studie framkom det att barn som har svårigheter med samspelet med andra barn eller vuxna 

kan vara i behov av särskilt stöd. Svårigheter i samspelet kan uppmärksammas genom att barnet 

agerar i motsats till det som förväntas. Mikaela beskriver det som att det kan synas under 

vardagliga situationer som exempelvis i leken, när det uppstår konflikter då barnet inte känner 

till de olika lekreglerna som är gemensamt för den rådande leken. Det kan medföra att barnet 

istället agerar med ilska och frustration mot de andra barnen än att samtala och lösa konflikten. 

Ewa menar att känslor hos barnet kan kopplas till hur samspelet fungerar bland andra barn 

och Stina uttrycker sig följande gällande samspel bland barnen:    

 
Vissa barn kan behöva vuxenstöd i form av avkodning av situationer i leken med 

andra barn för att lyckas ta sig igenom förskoledagen. - Stina 

 

Barn i behov av vuxenstöd för att avkoda exempelvis leken, tolkar vi som att Stina menar kan 

vara i behov av särskilt stöd, på grund av att dessa barn inte har likvärdig förståelse för de 

aktuella lekreglerna som råder som de övriga barnen i leksituationen.   

 

Barns olika motoriska färdigheter 

 

Det framkom i vår studie att barn i behov av särskilt stöd kan även vara barn som behöver mer 

stöttning i sin motoriska utveckling än andra barn. Inger påpekar att det kan handla om barn 

som tar längre tid på sig att lära sig en motorisk färdighet jämfört med resterande barn i 

barngruppen eller språkets utveckling. Det framkom även att, vad som behövs utvecklas hos 

barnet varierar och det kan handla om vad som helst. Inger förklarar även att:  
  
Det här barnet behöver träna på något särskilt, det kan vara att barnet behöver 

hjälp med att lära sig en ny erfarenhet, lära sig gå eller hålla i en penna. Vi kanske 

behöver jobba med det för att barnet inte har fått lära sig det. - Inger 

 

När Inger beskriver att barnet behöver träna på något tolkar vi det som att det handlar om 

motoriken och kopplar det till begreppet funktionsnedsättning. Exempelvis när hon säger att ett 

barn kan ta längre tid på att lära sig en motorisk färdighet jämfört med resterande barngrupp, 

likaså gäller det med språkets utveckling ser vi ett samband med begreppet avvikande.  
 

Barn med diagnos och/eller funktionsnedsättning    
  

Det framkommer även i vår studie att barn i behov av särskilt stöd kan vara barn med olika 

funktionsnedsättningar, barn med en fastställd diagnos, barn som utreds för en diagnos eller 

barn som förväntas få en diagnos i framtiden. De diagnoser som pedagogerna i vår studie 

benämnde var barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis 

Autism och Aspergers syndrom, barn med Downs syndrom eller barn med någon form av 

utvecklingsstörning. Så här förklarar Inger:   

 
Min första tanke är att barn som är i behov av särskilt stöd kan vara de barn 

som exempelvis har en utvecklingsstörning, ett barn inom NPF spektra 

eller ett barn med någon form av diagnos. - Inger 

 

Och så här beskriver Stina hur hon ser på barn med behov av särskilt stöd:  
 

Det finns en väldigt stor spridning, allt ifrån uppenbara rörelsehinder till 

tydliga diagnoser som till exempel Downs syndrom. Eller barn som kan 
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behöva vuxenstöd för att lyckas ta sig igenom hela förskole dagen. Till 

exempel med lek med andra barn. - Stina 

 

Vi tolkar det som att Inger har erfarenheter gällande NPF diagnoser och vi uppfattar det även 

som att Inger främst ser att de barn som är i behov av särskilt stöd är de barn som har en diagnos 

eller utvecklingsstörning, eftersom hon uttrycker det som att det var hennes första tanke. Vi 

tolkar det som att Stinas svar gällande vilka barn som är i behov av särskilt stöd har större 

omfattning, eftersom hon ger fler exempel på vilka barn det kan vara. Vi anser dock att både 

Inger och Stina gör en kategorisering av vilka barn som är i behov av särskilt stöd genom att de 

benämner olika former av svårigheter. 

 

Koncentrationssvårigheter 

 

Något som många av pedagogerna talade om vid flertalet tillfällen var barn med 

koncentrationssvårigheter och barn som uppfattades vara mycket energiska. Dessa barn beskrev 

flera av pedagogerna i vår studie som att dessa barn hade svårare att koncentrera sig på 

exempelvis en uppgift som skall göras eller när barnet har svårt att sitta still. Pedagogerna 

benämnde ingen diagnos vid dessa tillfällen men betonade att de ofta förväntar sig att det skall 

komma en diagnos. Wilma uttryckte sig följande:    

 
Diagnos väntar vi på för att få veta exakt hur vi ska agera, man behöver inte 

uppfinna hjulet igen. Barnen som har en diagnos ska misslyckas så lite som 

möjligt, för ofta är det som det handlar om och att man inte ska få en tråkig stämpel 

genom att få flertal tillsägelser. - Wilma  
 

Ibland syns det väldigt tydligt att ett barn är i behov av särskilt stöd. Det kan vara 

barn som ännu inte fått sin diagnos, men troligtvis kommer få en längre fram i 

livet. - Stina   
 

Vi tolkar det som att Wilma tycker att en diagnos kan underlätta deras arbete eftersom de kan 

få verktyg och stöttning med arbetet med barn i behov av särskilt stöd. När Wilma påpekar att 

man inte behöver uppfinna hjulet igen tolkar vi det som att en diagnos kan ge en antydan om 

vilket stöd som barnet kan tänkas behöva men, vi tolkar det åh andra sidan som att man inte 

kan få tillräckligt med information om barnets behov utifrån en diagnos.  

 

Vi tolkar det även som att Stina anser att en diagnos kan vara behjälplig både för barnet och 

pedagogerna. Stina benämnde dock ingen diagnos men betonade att hon förväntar sig att det 

skall komma en diagnos längre fram. Vilket vi uppfattade var en diagnos som de antog att barnet 

hade genom att ha uppmärksammat barnets svårigheter långt tidigare. Detta ser vi har ett 

samband med begreppen avvikelse, normativ, kategorisering och diagnos. Wilma menade att 

ett barn med diagnos eller ett barn som ofta blir tillsagd, kan få en form av negativ “stämpel”. 

Stämpeln tolkar vi som är när barnet får fler tillsägelser av både vuxna och andra barn, jämfört 

med resterande barn i verksamheten. Detta tolkar vi som att barn som stämplas tidigt som 

avvikande kommer betraktas med vissa negativa förväntningar från vuxna och andra barn, 

exempelvis att; nu kommer hen som är så jobbig. Vi tolkar det även som vuxna kategoriserar 

barns avvikande beteende genom att sätta en stämpel på det barnen som inte uppför sig som 

resterande barngrupp. Ewa och Wilma uttryckte sig följande: 

 
Det finns barn med koncentrationssvårigheter och så finns det barn med någonting 

mer än så. - Ewa   
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För mig spelar inte diagnosen någon roll, jag känner ju barnet ändå. - Wilma   

 

Utifrån Ewas uttryck tolkar vi det som att hon talar om en ADHD diagnos, eftersom hon 

beskriver det som någonting mer utöver en koncentrationssvårighet. Wilma beskriver således 

att en diagnos för henne är irrelevant eftersom hon känner barnet ändå. Vi tolkar det även som 

att Wilma delvis är kritisk till att diagnostisera barn i förskolan, exempelvis för att en diagnos 

kan ge barnet en tråkig stämpel. Matilda och Ewa förklarar följande att: 

 
Jag är lite tveksam till diagnoser, det beror på hur utvecklat det är. Men är man 

tveksam så tycker jag ändå att man kanske inte ska ställa en diagnos, däremot ska 

man ha stöttning och hjälp hela vägen. Det gäller att reflektera över vad vi har 

jobbar med för att stötta barnet hela vägen till skolans värld för där händer det 

mycket. Man behöver inte alltid ställa en diagnos. - Matilda   

 
En diagnos kan ju bli fel, för små barn är så oberäkneliga, det kan ju vara vad som 

helst. - Ewa 

 

Medan Stina och Mikaela uttrycker sig följande gällande diagnostisering: 

 
Fördelen med tidig diagnostisering är väl att man kan rikta hjälpen åt rätt håll. - 

Stina  

 

Har man har en diagnos på vad barnet har för utmaningar, exempelvis om det är 

aspberger eller om det är autism eller någonting, då får man in en resurs. -Mikaela  

 

 

Vi tolkar det som att det finns skilda uppfattningar gällande diagnostisering av barn i förskolan 

och att det finns både positiva och negativa aspekter till följd av en diagnostisering. Vissa av 

pedagogerna uttrycker det som att en diagnostisering kan bidra till att barnet får rätt stöd medan 

vissa av pedagogerna menade att det finns en risk att barn i ung ålder blir feldiagnostiserade. 

Vi tolkar det även utifrån Mikaelas citat som att en diagnos i vissa fall kan medföra att de barn 

som är i behov av särskilt stöd får den hjälp och stöttning de behöver snabbare, än de barn som 

har liknande behov men är odiagnostiserade.   

 

Det framkom även i vår studie att barn i behov av särskilt stöd kan vara barn som har allergier 

av olika slag eller andra sjukdomar som gör att de behöver stöttning under sin tid på förskolan. 

Mikaela och Esmeralda förklarar det som att: 

 
Barn som är i behov av särskilt stöd är väldigt brett men det kan vara enkla 

allergier eller vad som helst. - Mikaela   
 
Barn som är i behov av särskilt stöd kan vara barn med epilepsi eller andra 

sjukdomar. - Esmeralda 

 

Detta tolkar vi som att, Mikaela och Esmeralda även kategoriserar utifrån andra kategorier när 

de beskriver barn i behov av särskilt stöd. Utifrån ovanstående kategoriseras dem efter allergier 

och sjukdomar barnen kan ha och som kräver extra insatser av stöd från pedagogerna på 

förskolan.  

 

Del 2. Hur utformas stödet?    
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I vår intervjustudie framgår det att barn i behov av särskilt stöd får stöd på flera olika sätt och 

det utgår efter barnets behov och situationen som råder. Dock framkommer det i vår studie att 

det kan ta flertalet år innan barnet får det stöd som de är i behov av och att det oftast krävs en 

diagnos för att barnet ska få tillgång till en resurs. Denna del har vi valt att inordna i en 

huvudkategori som vi valt att kalla hur utformas stödet? Inom denna kategori kommer vi 

redovisa för observationer, kollegor och arbetslag, vårdnadshavare, experter, samspel med 

barnen, utgå från barnets perspektiv, miljöns betydelse, verktyg och resurser.  

    

Observation  

 

Det framgår av vår intervjustudie att observationer i förskolan är viktiga eftersom det är ett 

tillvägagångssätt för pedagogerna att kunna se hur man kan utforma ett stöd bland barnen. Dels 

observerar pedagogerna barnen för att kunna identifiera situationer eller färdigheter som är 

svåra för barnet för att sedan kunna stötta dem i de situationerna. Esmeralda förklarar hur hon 

använder sig av observationer på följande sätt:  
  

När vi känner att någonting inte är kanske som vi förväntar oss, då får man göra 

observationer. Specialpedagogen får komma och handleda oss och kanske även 

studera barnet. Och då upprätthåller man en handlingsplan som sen ska uppföljas 

tillsammans med vårdnadshavare och tillsammans med specialpedagogen och oss 

då. Hos specialpedagogen kan vi ställa frågor och få idéer och tips på det här 

fungerade ju inte, vad kan göra istället? Men det gäller att ställa frågorna varför. 

När fungerar det? Och på vilket sätt kan man ta med sig det som fungerar till 

tillfällena som inte fungerar? Det är viktigt att försöka jobba med barnen och 

fokusera på det positiva! - Esmeralda 

  
Utifrån det Esmeralda förklarar tolkar vi som att observationer kan göra så att pedagoger på 

förskolan uppmärksammar när det fungerar och när det inte fungerar för barnen i förskolan, hon 

förklarar även att, när de behöver vägledning så kan de få stöd från specialpedagogen genom 

att de handleder pedagogerna i sitt bemötande bland barn i behov av särskilt stöd. Stina gav 

exempel på situationer som pedagogerna kan observera lite extra och dessa var bordsplacering, 

samlingsplacering, in- och utgångar som anses vara riskfyllda med konflikter bland barnen. Vi 

tolkar det som att, observationer används för att underlätta för barnet som kan vara i behov av 

särskilt stöd genom att observera och se hur barnet mår under dagen och sedan utgå från 

det. Emelie förklarar det som att: 

 
Man försöker underlätta för barnet, att man tittar lite på vilken dagsform barnet 

har och utgå från det. Vi försöker hålla koll lite mer ifall det skulle uppstå någon 

slags konflikt och se att nu är det på väg däråt och då får man avleda lite och 

komma på annat att göra tillsammans med barnet. - Emelie 

  

Vi tolkar utifrån pedagogernas olika utlåtande att observationer i förskolan är viktiga, eftersom 

det är ett tillvägagångssätt för pedagogerna att kunna se hur man kan utforma ett stöd bland 

barnen. 
 

Kollegor och arbetslag 

 

Vikten av kommunikation visade sig tydligt bland våra intervjuer som en betydelsefull aspekt 

eftersom det genom diskussioner i arbetslaget gör att arbetet med stöttning och bemötande av 

barnen kan göras på bästa sätt. Våra intervjuer visade även att det är betydelsefullt att ingå i ett 

stabilt arbetslag med gemensamma uppfattningar om hur arbetet med barnen skall ske. Mikaela, 
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Inger och Petra uttrycker sig följande gällande hur arbetet i arbetslaget kan se ut och vad som 

är bra att tänka på: 

 
Det är bra med en gemensam uppfattning i arbetslaget, att man inte stressar och 

att man ger tydliga instruktioner till barnen. - Mikaela 

 
Jobbar man i ett arbetslag så pratar man med sina kollegor, som är närmast till 

hands. För redan där kan man se saker och ting på olika sätt och kan hitta olika 

vägar, lösningar och hjälpmedel. Men annars kan man vända sig till rektorn också 

som finns till hands som en övergripande hand om man säger så, som kan bolla 

och ge idéer. – Inger  
 
Jag anser att man diskuterar i arbetslaget för att se om man ser liknande saker. - 

Petra  

 

Vi tolkar ovanstående citat som att, klimatet kring arbetslaget är viktigt och att det är genom 

olika synvinklar som arbetslaget kan skapa sig en gemensam uppfattning kring exempelvis, vad 

arbetslaget behöver arbeta med eller vad som behöver utvecklas. En gemensam uppfattning om 

hur pedagogerna ska arbeta och bemöta barnen är något som vi tolkar kan underlätta både för 

pedagoger och barn i verksamheten och detta kopplar vi ihop med begreppet stöd. Genom att 

pedagogerna har en gemensam uppfattning vet all personal i arbetslaget hur de ska agera och 

barnen slipper bli konfundersamma över pedagogernas olika ageranden och åsikter. Katarina 

påpekar således att det är viktigt att samarbeta inom arbetslaget och att det behövs ett bra 

samarbete när exempelvis ett barn behöver följas under en heldag, vilket var något som vi tolkar 

som en krävande uppgift. Katarina påpekade även att pedagogerna som arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd kan gynnas av att utforma en plan för hur arbetet ska utföras. Detta tolkar 

vi som att Katarina ser att stödet som ska utformas ska inkludera hela arbetslaget och inte en 

enskild pedagog. Vi uppfattar det även som att det är under reflektionstiden som pedagogerna 

kan hitta en gemensam struktur för rutiner som funkar för att verksamheten ska fungera för alla 

barn som vistas på förskolan. Hanna förklarar att: 
 

Reflektionstid i arbetslaget är viktigt, för vi ser ofta olika saker. Genom 

reflektionstid kan man komma fram till samma slutsatser, vad vi behöver arbeta 

med, vad behöver vi hitta för material så vi kan utveckla och arbeta med alla barn 

och inte endast det enskilda barnet. - Hanna 

 

Utifrån Hannas förklaring gällande reflektionstid så tolkar vi det som att det är en viktig del av 

pedagogernas vardag i förskolan gällande hur stödet ska utformas för de barn som är i behov 

av särskilt stöd.  Det framkom även i vår studie att det är viktigt att de anpassningar som görs 

på förskolan gynnar alla barnen på avdelningen och inte enbart det enskilda barnet.  Inger 

beskriver hur anpassningar ska anpassas efter varje enskild individ på följande sätt:  

 
Vi ska jobba för att barnen ska få sina behov mötta och man ska sträva efter 

exempelvis de anpassningar som gäller. Man ska inte tänka att alla barn måste 

göra på ett visst sätt eller göra samma sak, utan alla barn har ju sin egen kurva och 

sin egen ryggsäck med erfarenheter. Det är viktigt att man utgår från varje barns 

behov och att man ser individen i gruppen. - Inger 

 

Utifrån Ingers utlåtande så tolkar vi det som att de extra anpassningar som görs för barn i behov 

av särskilt stöd behöver inte omfatta resterande barngrupp utan att, anpassningar skall göras 

utifrån varje enskild individ.  

 

Vårdnadshavare  



   

 

28 

 

 

Samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger visade sig ha en stor betydelse för de 

pedagoger vi intervjuade i vår studie. En god samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger 

var någonting som var en ofta förekommande kommentar i våra intervjuer. Esmeralda och Inger 

beskriver följande:  

 
Ibland ser vi saker och ibland ser vårdnadshavare saker och vårdnadshavare är 

specialister på sina egna barn, man får inte missa dem. Och man måste utgå från 

det som faktiskt barnet kan eller där det faktiskt fungerar, samt ha en god kontakt 

med vårdnadshavare. Det gäller att verkligen ha med sig att vi är ett team, som 

jobbar tillsammans. – Esmeralda  
 

Det ju inte så att vi upptäcker något som föräldrarna inte redan vet, utan det är 

snarare tvärtom kanske, att vi får till oss något som föräldrarna redan vet. Till 

exempel när ett nytt barn börjar. - Inger 
 

Vi tolkar det som att en god samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare kan skapa en 

bättre möjlighet för pedagogerna att uppmärksamma eventuella svårigheter hos ett barn något 

som vi förknippar med begreppet stöd. Vi har även utifrån Esmeraldas citat tolkat det som att 

en god kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger på förskolan är grunden för att 

pedagogerna ska kunna bemöta barnen utifrån barnets förutsättningar och erbjuda ett stöd som 

är anpassat efter barnet.   Med utgångspunkt i Ingers uttalande om att pedagogerna inte 

upptäcker något som vårdnadshavarna redan vet tolkar vi det som att barnens hemförhållande 

samt vårdnadshavarnas oro och önskemål gällande sitt barn har också en stor betydelse för 

eventuella stödinsatser och barnets välbefinnande.  
 

Experter  

 

De personer som vi har valt att kalla experter i vår studie är de personer som är specialiserade 

inom ett visst område. De experter som pedagogerna i vår studie nämner är specialpedagoger, 

talpedagoger, psykologer, logopeder, specialteam, stödteam, barnavårdscentraler, barn- och 

ungdomspsykiatrin. Matilda beskriver det som att:  

 
Det är så olika beroende på vad det är för det enskilda barnet och vad den behöver 

för stöd och hjälp. Vi har experter som vi i arbetslaget får hjälp av. Exempelvis 

talpedagog och specialpedagoger och dem kan i sin tur dela med sig av litteratur, 

hjälpmedel så att vi kan känna oss trygga och hjälpa det enskilda barnet i det här 

som vi behöver, för att det är så olika. Det ena barnet är ju inte likt det andra. Så 

därför är det svårt att förbereda sig för det här! – Matilda  
 

Vi tolkar det utifrån Matildas förklaring att experterna kan erbjuda ett varierat stöd som 

pedagogerna kan vara i behov av i sin roll på förskolan. Vi uppfattar det även som att 

experternas roll bland annat är att handleda pedagogerna gällande eventuella stödinsatser på 

förskolan. Experterna tolkar vi det som har en stor betydelse för pedagogerna i vår 

intervjustudie eftersom det är experterna pedagogerna kan rådfråga och få stöttning gällande ett 

barn i behov av särskilt stöd.   
 

Samspel med barn 

 

Samspelet mellan pedagogerna och barnen i förskolan visade sig vara viktig aspekt i vår 

intervjustudie. Pedagogerna i vår studie framförde att det kan vara betydelsefullt för barnet att 

pedagogerna visar sig tillgängliga, lyhörda, närvarande samt bekräftande och 
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uppmärksammande under de situationer där barnet behöver stöttning i sin utveckling. Inger 

förklarade följande: 

    
Jag tycker att det är viktigt, just när det gäller barn i behov av särskilt stöd, att man 

verkligen ser och uppmärksammar dem och jobbar för att de ska få sina behov 

mötta. Att man inte tänker att, alla barn måste göra på ett visst sätt eller göra 

samma sak eller följa, utan alla barn har ju sin egen kurva och sin egen ryggsäck 

med erfarenheter och så liksom på sin utvecklingsväg om man säger så. Jag tror 

att det är viktigt att man har med sig det, att man gör utifrån varje barns behov. 

Att man ser individen i gruppen. - Inger 

 

Vi tolkar det utifrån Ingers uttalande att samspelet mellan pedagog och barn är av betydelse för 

hur pedagogerna kan utforma ett stöd för barnen och för att kunna utgå från barnets behov och 

förutsättningar. Vi såg även i vår studie att, när det vanliga bemötandet inte får det resultat som 

pedagogerna förväntar sig så får pedagogen tänka om och fundera ut ett annat sätt att bemöta 

barnet. Emelie beskriver det som:   

 
När inte mitt vanliga bemötande får det resultat som jag förväntar mig, då måste 

jag tänka om. Jag måste därmed fundera ut ett annat sätt att möta barnet. - Emelie 

 

Vi tolkar det som att när Emelie uttalar sig om att när hennes vanliga bemötande inte räcker till 

krävs det att hon tänker om, något som vi associerar med begreppen stöd, kategorisering och 

avvikande. Vi uppfattar det som en form av stöd när Emelie förändrar sitt bemötande till de 

barn som det inte fungerar på. Men vi tolkar det även som att hon kategoriserar dessa händelser 

som ett avvikande beteende utifrån hennes uttalande av vanliga bemötande. 

 

Utgå från barnets perspektiv  

 

Att utgå ifrån barnets perspektiv var också något som framkom i vår studie och det visade sig 

ha en stor betydelse i utformningen av stödet hos barn i behov av särskilt stöd.  Katarina och 

Stina beskriver följande: 

 
Det är viktigt att se från barnets perspektiv och inte bara det vi ser och upplever 

utan, hur känner barnet. Vad är det barnet upplever som gör att det blir som det 

blir. Sen tycker jag det är viktigt att pedagogerna har en bra kommunikation. 

Exempelvis, det här har hänt idag med det här barnet och då kan jag ha det i 

bakhuvudet när dagen fortsätter. – Katarina  
 
Jag tycker att man ska vara nära, hjälpa till att sätta ord på känslor, nu ser jag att 

du blev ledsen eller blev arg. - Stina  

 

Vi tolkar det utifrån Katarinas citat att det är viktigt som pedagog att inta ett barns perspektiv 

för att kunna utgå från barnets behov och känslor. När Stina beskriver att hon tycker att 

pedagogerna ska vara nära barnen och hjälpa barnen att sätta ord på känslor som barnen 

upplever, är något som vi tolkar har en stor betydelse för det stöd som pedagogerna kan erbjuda.  

Vi tolkar det även som att Stina menade att alla barn oavsett om de är i behov av stöd eller inte, 

mår bra av att få sina känslor bekräftade och uppmärksammade, eftersom hon inte explicit 

uttrycker att det är viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Miljöns betydelse 
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Någonting som visade sig ha en stor betydelse för barn som är i behov av särskilt stöd i vår 

studie är förskolans miljö och utformning. Att dela in barngruppen i mindre grupper är något 

som alla pedagogerna i vår studie lyfter fram som en gynnsam metod för att göra miljön bättre 

för barnen i förskolan. Mikaela beskriver hur hennes avdelning gör när de ska dela in den stora 

barngruppen:  

 
Vi har delat in vår stora barngrupp i två mindre så att ena gruppen är ute och andra 

inne sedan byter vi efter en stund, så vi inte är den stora tjugo plus barngruppen inne 

samtidigt. Det gäller att skapa lugn och dela in efter vem de är kompisar med, vad de 

har för behov och sådär. Det är sådana åtgärder man kan göra på egen hand utan att 

göra en stor sak av det. Vi utgår istället från vad vi ser att barnen har för behov. - 

Mikaela 
 

Utifrån vad Mikaela beskriver så tolkar vi det som att barnen får större möjlighet att synas, 

höras, trivas och må bra när barngruppen delas in till mindre grupper. Men, vi tolkar det även 

som att Mikaela gör en form av kategorisering utifrån vilka som är kompisar och vilka behov 

barnen har. Emelie beskriver vikten av barnets mående under vistelsen på förskolan som 

följande:  

 
Det handlar om att jag ska utgå från att barnet ska må bra. Dagen på förskolan ska 

inte vara en pina och man ska inte behöva vara ledsen när man är där. Man ska 

inte heller vilja gå hem, man ska inte gråta efter mamma och pappa för att saker 

och ting händer som man inte är med på. - Emelie 
 

Utifrån Emelies beskrivning så tolkar vi det även som att, skulle det finnas något enskilt barn 

som mår dåligt över att vistas i förskolans miljö så kan arbetslaget utgå från den enskilda 

situationen och strukturera dagen så det passar både det enskilda barnet och barngruppen. Detta 

tolkar utifrån begreppet stöd eftersom Emelie beskriver att de utgår ifrån det enskilda barnet 

och den enskilda situationen. 

 

Verktyg  

 

Vi såg i vår studie att pedagogerna använder sig av olika verktyg som stöd bland barn i behov 

av särskilt stöd. Esmeralda förklarar att stödtecken och bildstöd används inte längre på deras 

förskola, eftersom barnet hon tänker på har hittat sitt språk men, hon beskriver även följande:    

 
 Jag tänker som så att man glömmer det om man inte har användning för, TAKK 

till exempel, det är ett jättebra verktyg, men använder man det inte så glömmer 

man det. - Esmeralda 

 

Vi tolkar utifrån Esmeraldas beskrivning och förklaring att, bildstöd och stödtecken är något 

avdelningen har arbetat med för ett specifikt barn. Men eftersom barnet har hittat sitt språk så 

slutades dessa verktyg att användas. Här uppfattar vi det som att Esmeralda har utgått ifrån det 

avvikande eftersom verktygen inte används längre i resterande barngrupp, dvs. Esmeralda 

kategoriserade att det avvikande barnet som i behov av särskilt stöd eftersom barnet använde 

sig av bildstöd och stödtecken. Esmeralda fortsätter: 

 
För sin egen skull är det även viktigt att ha en aktuell handlingsplan för att se vad 

vi har gjort, vi har jobbat med detta, det fungerade. Det är för att vi ska kunna se 

vad som fungerar och för att det ska kunna komma framåt eftersom det inte alltid 

känns så när man står och stampar på samma ställe. Man kan då gå tillbaka i en 

handlingsplan som är aktuell, så att man ser att man har kommit jättelångt med 
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det man arbetat med. /.../ Det gäller att behålla lugnet och att inte gå med i affekt, 

utan att vara noga med att stanna kvar i lågaffektivt bemötande. - Esmeralda 

 

Vi uppfattar det som att flertalet av pedagogerna i vår studie benämnde verktyg som bildstöd, 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), att utgå ifrån barnens 

aktuella handlingsplaner och att använda sig av lågaffektivt bemötande. Dock tolkar vi det att 

TAKK, bildstöd och lågaffektivt bemötande är något som inte används frekvent inom 

förskolans verksamhet om inte ett barn är i särskilt behov av just dessa verktyg. Vi tolkar det 

även som att, när konflikter uppstår så använder vissa av pedagogerna i vår studie ett 

lågaffektivt bemötande och Esmeralda påpekar även vikten av att inte stressa upp och inte gå 

med i affekt utan att, pedagogen ska fortsätta vara i lågaffektivt.  

 

Resurser  

 

Det framgår dessutom i vår intervjustudie att diagnoser kan i flera fall medföra att barn som är 

i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver snabbare, än de barn som har liknande behov 

men är odiagnostiserade. Mikaela menade att har ett barn en diagnos, är det lättare att få en 

resurs som stöttar barnet, jämfört med de barn som inte har en diagnos. Ewa uttalar sig följande 

gällande omständigheten:  

 
Du får ingen hjälp om du inte har en diagnos. De säger bara att du ska få det, du 

ska få allt du behöver men, du får inte det förens du har en diagnos. - Ewa 

 

Detta tolkar vi som att det krävs ett stort underlag för att kunna begära en resurs till barnet som 

är i behov av särskilt stöd och underlaget kan exempelvis vara en fastställd diagnos. Vi tolkar 

det även som att kategorisering gällande vilket barn som är i behov av extra resurser görs genom 

ett avvikande beteende hos barnet. Frida åsyftar att det i vissa fall är uppenbart att barnet har en 

form av svårighet inom något område: 

   
För vissa är det uppenbart att det är något som inte stämmer och då är det faktiskt 

en hjälp för barnen att få en diagnos. - Frida 

 

Vi tolkar Fridas utlåtande som att det i vissa fall kan hjälpa med att fastställa en diagnos för att 

få den stöttning som behövs eftersom det ibland är uppenbart att barnet har en form av svårighet. 

Utifrån Fridas utlåtande så tolkar vi det som att Frida kategoriserar ett barn utifrån vad som är 

ett normativt och avvikande beteende, eftersom hon menar att det är uppenbart när något inte 

stämmer.  

 

I vår studie framkom det även att tidig diagnostisering i vissa fall kan rikta hjälpen åt rätt håll 

samtidigt som några av pedagogerna i vår studie var tveksamma till diagnostisering i 

förskolan. Inger förklarar följande gällande diagnostisering:  

  
Jag tycker det är lite tidigt att diagnostisera barn i förskoleåldern. Men å andra 

sidan så kan man se saker och ting redan i förskoleåldern.  - Inger 

 

Vi tolkar det som att Inger är lite tveksam gällande diagnostisering i förskolan, eftersom vi 

tolkar det som att hon anser att det kan bli fel. Men hon uttrycker däremot att vissa svårigheter 

redan kan synas i förskoleåldern, dvs. Vi tolkar hennes utlåtande som att ifall ett barn har 

svårigheter så kanske det är bättre ifall barnet får en utredning som bidrar till möjligheter för 

stöd. De pedagoger som var tveksamma till diagnostisering i förskolan menade att det kan 

finnas svårigheter gällande diagnostisering av barn i förskoleåldern, eftersom det finns många 
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olika aspekter att förhålla sig till. Exempelvis kan diagnosen vara felaktig, komma att ändras i 

framtiden eller bidra till fördomar om barnet. Wilma uttryckte sig följande: 

 
Oftast så är det så att de små inte har en diagnos, utan det kommer först när de 

kommer till skolan där svårigheterna blir mer markanta. Därför kanske det kan 

gynnas att påbörja en utredning i förskolan.  - Wilma 

 

Det som Wilma förklarar, tolkar vi som att diagnostisering är något som generellt hör till 

skolans värld, men att barnet kanske inte får den hjälp som behövs i skolan om inte en utredning 

har påbörjats i förskolan.   Om en utredning påbörjas i förskolan uttryckte Petra att det inte sker 

förens barnet har börjat på avdelningen för äldre barn, även om det redan har varit uppenbart 

på avdelningen för de yngre barnen. I vår intervjustudie framgår det även att förskolans personal 

är dem som främst uppmärksammar ifall ett barn anses vara i behov av särskilt stöd, något som 

vi tolkar beror på att det är de som möter barnen dagligen i den pedagogiska verksamheten. 

Dock framhåller Wilma att det kan dröja flertalet år innan barnet får rätt stöd:   

 
Det kan ta flera år innan vi och barnet får det stödet som vi behöver. Det är en 

jobbig period för barnet framförallt och även för oss på förskolan, som sliter i vårt 

hår.  - Wilma 

 

Vi tolkar det som att en diagnos kan göra så att pedagogerna i förskolans verksamhet har något 

att förhålla sig till när det gäller bemötande och agerande gentemot barn med särskilda behov 

men, vi tolkar det även som att det krävs mycket underlag för att begära stöd till de barn som 

har speciella behov och därav kan en diagnos göra så stödet placeras snabbare.   

 

Resultatsammanfattning  
 

Del 1. Vilka barn får särskilt stöd i förskolan? 
 

Resultatet i vår intervjustudie visade att de barn som är i behov av särskilt stöd är en heterogen 

grupp av barn och ingen specifik grupp. Studien visade att barn som får särskilt stöd i förskolan 

är barn som av någon anledning utmärker sig på något sätt men, att det varierar från barn till 

barn och från situation till situation. Det kan exempelvis handla om barn som behöver stöttning 

med sin motorik, sitt språk eller sina känslor. Det visade sig även i vår studie att det inte behöver 

vara någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, utan det kan även röra sig om svårigheter 

som inte går att se fast det märks utifrån barnets behov och utveckling. Resultatet visade att 

samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger, kollegor och experter är viktigt för att 

uppmärksamma eventuella svårigheter hos ett barn och att vårdnadshavarnas åsikter har en stor 

betydelse för barnets välbefinnande. Dels visade resultatet även att diagnoser kan i vissa fall 

medför att barn som är i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver snabbare än de barn 

som har liknande behov men är odiagnostiserade. Däremot så visade resultatet även att vissa av 

våra respondenter är tveksamma till att barn diagnostiseras i förskoleåldern, eftersom det finns 

risker för exempelvis fel diagnostisering.   

 

Del 2. Hur utformas stödet? 

Det framkommer även i vårt resultat att pedagoger är de som oftast kan uppmärksamma 

svårigheter hos ett barn i förskolan, eftersom det är pedagogerna som träffar barnen dagligen i 

den pedagogiska verksamheten. Resultatet visade även att det stöd som utformas för de barn 
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som är i behov av särskilt stöd bland annat kan vara att sätta ord på barnens känslor som de 

upplever och att se utifrån barnets perspektiv. En god kommunikation i arbetslaget är något som 

framställs i resultatdelen av vår studie som viktigt. Resultatet visade även en annan viktig aspekt 

för att utforma stödet för de barn som är i behov av särskilt stöd är att föra diskussioner i 

arbetslaget gällande hur de ska arbeta för att stötta och bemöta barnen på liknande sett. Vår 

studie visade att reflektionstid kan vara viktigt när man ska utforma stöd för barn i behov av 

särskilt stöd, eftersom pedagogerna i ett arbetslag ofta ser olika saker samt att det kan vara bra 

att hitta en gemensam struktur för rutiner som fungerar för att verksamheten ska fungera för 

alla barn som vistas på förskolan. Resultatet visade även att observationer har en viktig funktion 

när det handlar om att uppmärksamma när det fungerar och när det inte fungerar i verksamheten. 

Observationer visade sig även vara ett bra verktyg när det handlar om att underlätta för ett barn 

som kan vara i behov av särskilt stöd. I resultatet av vår intervjustudie framkom det även att 

pedagoger i förskolans verksamhet använder sig av olika verktyg i mötet med barn i behov av 

särskilt stöd, exempelvis TAKK, LAB eller olika handlingsplaner som är utformade efter 

barnets behov. 

Diskussion 
 

Resultatet av vår intervjustudie gav oss insikt om att begreppet barn i behov av särskilt stöd är 

svårdefinierat och otydligt (jfr. SOU, 1997, Sandberg mf.l., 2010, Lutz, 2009), samt att de 

pedagoger som vi intervjuade upplevde det som att många barn ryms inom begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd kan bland annat innefatta barn med olika 

svårigheter så som lindriga-, måttligt svåra-, eller svåra funktionsnedsättningar, 

kommunikationssvårigheter eller barn med koncentrationssvårigheter.  

 

Thornton och Underwood (2012) påpekar att det är de sociala omständigheterna som 

konstruerar olika funktionsnedsättningar. Vi tolkar det utifrån vårt resultat att barn som får 

särskilt stöd i förskolan är barn som av någon anledning utmärker sig på något sätt utifrån 

normen, vilket vi tolkar är något som förekommer frekvent i förskolans verksamhet. Det vill 

säga att pedagogerna uppmärksammar de barn som tycks avvika från de typiska 

samhällsnormerna för hur ett barn ska vara och barnet kan då anses vara i behov av extra stöd. 

Resultatet visar även tydligt på att, pedagoger i förskolans verksamhet kategoriserar barn och 

jämför avvikelser med det som anses vara normalt. Barnens utveckling jämförs med en 

föreställd normalutveckling som baseras på pedagogernas gemensamma erfarenheter och 

teoretiska kunskaper samt är definierade ur ett vuxenperspektiv (jfr. Lutz, 2009, Thornton & 

Underwood, 2012, Lutz, 2013). När ett barn kategoriseras i förskolan så får pedagogerna en 

grund att stå på när barnet sedan skall anpassas till förskolans verksamhet (jfr. Haug, 1995, 

Lutz, 2009).  

 

Resultatet av vår studie visade även att de barn som är i behov av särskilt stöd inte nödvändigtvis 

behöver ha någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, utan barnen kan vara i 

behov av stöd även om det inte går att se. Pedagogerna i vår intervjustudie ger exempel på barn 

som inte utmärker sig och det kan exempelvis vara barn som inte leker med andra eller barn 

som lider av stress. Ellneby (2016) påpekar att barn och stress inte hör ihop och trots att barnet 

blir erbjuden förutsättningar, adekvat hjälp och stimulans så är det många barn i förskolan som 

inte kan koncentrera sig.  Enligt Ellneby (2016) kan stress uppvisa psykosomatiska symptom 

som oftast är relaterade till magen, så som buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, diareé eller 

förstoppningar. Även huden, påpekar Ellneby, kan signalera stress genom utslag och eksem, 

allergier och astma. Pedagogerna i vår studie betonade att alla barn någon gång mår dåligt, men 
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om ett barn fortlöpande mår dåligt så kan pedagogerna uppmärksamma att någonting är 

avvikande, vilket vi tolkar är en fösta signal på att någonting inte står rätt till. Vi såg dessutom 

i vår studie att barn i behov av särskilt stöd kan vara barn som har allergier av olika slag eller 

andra sjukdomar som gör att de behöver stöttning under sin tid på förskolan.   

 

Pedagogerna i vår studie påpekade att det inte behöver vara någon uttalad eller fastställd 

diagnos för att barnet skall anses vara i behov av särskilt stöd men de diagnoserna pedagogerna 

i vår studie ändå valde att benämna, var barn kopplade till NPF. Vår intervjustudie har även 

uppmärksammat oss om att en diagnos i många fall kan underlätta arbetet för pedagogerna i 

förskolans verksamhet samt till barnet som är i behov av särskilt stöd. I vårt resultat så såg vi 

att en diagnos kan underlätta för det enskilda barnet, pedagogerna och verksamheten, eftersom 

en diagnos kan bidra till att barnet får tillgång till resurser, stöd och verktyg. Dock blir detta 

problematiskt för de barn som uppvisar svårigheter men saknar en diagnos, eftersom dessa barn 

riskerar att inte bli sedda på samma sätt och då prioriteras dessa barn inte på sålunda sätt som 

de barnen med diagnoser. Sandberg m.fl. (2010) påpekar att pedagoger ofta upplever att de inte 

får tillräckligt med stöttning eller handledning i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd, 

om barnen inte har en diagnos eller en fastställd funktionsnedsättning. Resultatet av vår 

intervjustudie visade att diagnostisering är något som generellt hör till skolans värld, men att 

barnet kanske inte får den hjälp som behövs i skolan om inte en utredning har påbörjats i 

förskolan. Vi tror att i vissa fall kan information och verktyg gällande en diagnos bidra till bättre 

förutsättningar för att stötta barnet med de behov som dem har. Lutz (2009) påpekar att, även 

om en diagnos kan fungera som ett hjälpredskap kring hur pedagoger kan bemöta det enskilda 

barnet så ger det inte några tydliga direktiv för hur det pedagogiska arbetet skall utformas för 

det enskilda barnet.   

 

I vår studie framkom det att behovet av stöd varierar, beroende på barn och situation, samt att 

en svårighet kan vara varaktig eller övergående. Detta medför att det blir svårt för oss som 

forskare att ge en exakt definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd. De svårigheter 

som kan vara varaktiga eller övergående för de barn som kan vara i behov av särskilt stöd, är 

exempelvis barn som behöver stöttning med sitt språk, sina känslor eller med sin motoriska 

förmåga. Vår intervjustudie visade även att en god kommunikation och samverkan mellan 

pedagoger, vårdnadshavare, kollegor och experter är viktigt för att uppmärksamma eventuella 

svårigheter hos ett barn.  En god kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger kan 

ligga till grund för hur pedagogerna ska kunna bemöta det enskilda barnet utifrån barnets 

förutsättningar och erbjuda det stöd som är anpassat efter barnet. Likaså menar Jensen och 

Jensen (2008) att, i förskolan samarbetar man för att barnet skall utvecklas, lära och trivas vilket 

även finns på ett överordnat plan inom de nationella styrdokumentens ramar. Som förskollärare 

ska man, enligt Jensen och Jensen, kunna samarbeta med alla vårdnadshavare och det 

övergripandet syftet med samarbetet är att höja barnens kvalitativa utbyte av att gå i förskolan. 

Samarbetet är en så kallad förutsättning för att uppnå optimalt utbyte.   Resultatet gav oss 

även kännedom om hur viktigt vårt bemötande av barn i behov av särskilt stöd är och att den 

kunskap vi har om barn i behov av särskilt stöd påverkar både barnen och verksamheten. 

 

I vår intervjustudie framkommer det att barn i behov av särskilt stöd, på flera olika sätt får det 

stöd dem behöver och att stödet utformas efter barnets behov och den situation som råder. Dock 

framkom det även att det kan ta flertalet år innan barnet får det stöd som krävs och att en diagnos 

ofta underlättar processen för att barnet ska få tillgång till en resurs. Det framkommer även i 

förskolans styrdokument och i lagar att, barn ska få det stöd dem behöver för att utvecklas så 

långt som möjligt (jfr. Skolverket, 2018). I vår studie såg vi att det stöd som utformas för de 

barn som är i behov av särskilt stöd, kan bland annat vara att sätta ord på barnens känslor som 
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de upplever och att pedagogerna ska se utifrån barnets perspektiv (jfr. Schjellerup Nielsen, 

2006, Brodin & Hylander, 1997). I vår studie framkom det även att barn som har svårigheter 

med samspel med andra barn eller vuxna kan vara i behov av särskilt stöd. Samspelssvårigheter 

menade pedagogerna i vår intervjustudie kunde uppmärksammas i vardagliga situationer som 

exempelvis lek där konflikter uppstår. Skolverket (2018, s. 8) menar att när pedagogerna är 

aktivt närvarande kan de stötta barnen i deras kommunikation med andra och förebygga och 

hantera eventuella konflikter. Resultatet av vår intervjustudie visade även att samspelet mellan 

pedagogerna och barnen i förskolan är viktigt och har en betydelsefull del, gällande hur 

pedagogerna kan stötta barnen. 

 

Enligt Maltén (1988) är kommunikation en betydande och avgörande del för att människor ska 

kunna förstå och samspela med varandra. Likaså såg vi i vår intervjustudie att en god 

kommunikation i arbetslaget är något som anses vara viktigt. Resultatet visade även att det är 

viktigt att arbetslaget för diskussioner gällande hur arbetet ska utföras för de barn som är i behov 

av särskilt stöd (jfr. Renblad & Brodin, 2012, Maltén, 1988). I resultatet framkommer det att 

reflektionstid i kombinationen med kommunikation i arbetslaget kan vara viktigt när man ska 

utforma stöd för barn i behov av särskilt stöd, eftersom pedagogerna i ett arbetslag ofta ser olika 

saker samt att det kan vara bra att hitta en gemensam struktur för rutiner som fungerar för att 

verksamheten ska fungera för alla barns om vistas på förskolan. 

 

Att observationer har en viktig funktion är någonting som framkommer i vårt resultat, speciellt 

när det handlar om att uppmärksamma när det fungerar och när det inte fungerar i verksamheten. 

Detta är även något som Lutz (2009) menar, att pedagoger kan skapa en kontinuerlig 

uppfattning om barnen på förskolan genom den dagliga kontakten som sker genom 

observationer av en mer formell karaktär. Det leder i sin tur till att pedagogerna kan skärpa 

blicken så de vaga behoven kan avslöjas samtidigt som observationernas syfte är 

kompensatoriskt och utgår från att pedagogen ska kunna hjälpa barnet. Vilket även vår studie 

visade att, observationer används för att underlätta för barnet som kan vara i behov av särskilt 

stöd genom att observera och se hur barnet mår under dagen och sedan utgå från det. 

Pedagogerna observerar dessutom barnen för att kunna identifiera olika situationer eller 

färdigheter som är svåra för barnet, för att sedan kunna stötta dem i dessa situationer. Även 

Palla (2011) påpekar att anledningen till att pedagoger observerar barn är på grund av att barnet 

ligger i gråzonen för vad som anses vara avvikande och vad som anses vara normalt. Vårat 

resultat av intervjustudien visade även att observationer kan vara ett fungerande verktyg när det 

handlar om att underlätta för ett barn som kan vara i behov av särskilt stöd. Lutz (2009) menar 

att i praktiken kan observationer ha två olika funktioner. Den ena funktionen kan fungera som 

ett pedagogiskt verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och den andra funktionen 

kan fungera som ett korrigeringsintstrument i bemötandet av barnen. Det framkom i vår 

intervjustudie att pedagoger i förskolans verksamhet använder sig av exempelvis TAKK, 

bildstöd, LAB eller olika handlingsplaner som är utformade efter barnets behov som verktyg i 

verksamheten.  

 

Någonting som visade sig ha en stor betydelse för barn som är i behov av särskilt stöd i vår 

studie är förskolans miljö och utformning, något som Renblad och Brodin (2014) menar kan 

stimulera barn utifrån olika avseenden, som exempelvis språkliga eller motoriska. Att dela in 

barngruppen i mindre grupper är något som alla pedagogerna i vår studie lyfter fram som en 

gynnsam metod för att göra miljön bättre för barnen i förskolan (jfr. Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2017). Purdue (2009) påpekar att det är undervisningen och miljön som bör 

anpassas efter barnen och genom att fokusera på miljöns betydelse så kan pedagogerna skapa 

ett mer inkluderande arbetssätt. Brodin och Lindstrand (2010) menar att, ifall pedagoger i 
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förskolan tydligt betonar och lyfter fram barnets begränsningar så blir barnet handikappat och 

när detta sker så är inte miljön anpassad efter barnet, vilket resulterar i att barnets 

funktionsnedsättningar och svårigheter blir mer synliga och utgör då ett handikapp. Björck-

Åkesson (2014) nämner i sin forskning att tidiga inventioner kan förebygga svårigheter som 

uppkommer senare i livet om det görs på ett sätt som motsvarar barnets behov av stöd. 

Förebyggandet kan exempelvis göras genom generella insatser i förskolemiljön med fokus på 

alla barnen och de insatser som riktar sig till det enskilda barnet.   Det framkom i vår 

intervjustudie att det är viktigt att de anpassningar som görs på förskolan gynnar alla barnen på 

avdelningen och inte enbart det enskilda barnet (jfr. Lutz, 2013). Dock visade, resultatet att det 

är svårt att anpassa verksamheten för alla barnen som vistas där men, att det är något som vi i 

vår yrkesroll bör sträva efter. På ett strukturellt plan anser vi att resultatet har visat att resurser 

och verktyg behövs även om det inte finns en given diagnos eller funktionsnedsättning och det 

är något som behöver bli mer omfattande och lättillgängligt för att alla barn ska få det stöd dem 

behöver.   

 

Slutsats och studiens betydelse för förskollärarprofessionen 
 

Slutsatsen av vår intervjustudie blir att barn i behov av särskilt stöd är ett område som är 

komplext att förhålla sig till samt som det behövs mer kunskaper inom områdena med barn i 

behov av särskilt stöd. Slutsatsen är även att tillgången till resurser är begränsad och det krävs 

en hel del för att pedagogerna i förskolans verksamhet ska få in resurser till ett barn som är i 

behov av särskilt stöd. Vi vill även påpeka att, i vår intervjustudie berörde respondenterna 

dessutom den kompetens och kunskap som krävs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

samtidigt som en önskan om mer kunskaper genom kompetensutveckling var efterfrågat hos 

samtliga respondenter. Vi tolkar det även som att vissa av pedagogerna i vår studie anser att 

man aldrig kan få för mycket kunskaper och kompetens om barn i behov av särskilt stöd och 

vilket stöd som kan erbjudas. Vi fann det även intressant att de flesta av våra respondenter gav 

liknande svar angående vilka barn som kan tänkas vara i behov av särskilt stöd och hur stödet 

kan utformas, små variationer fanns självfallet men, överlag var svaren likartade. 
 

Fortsatt forskning 

 
För fortsatt forskning anser vi att det finns flera områden inom specialpedagogik som kan vara 

betydelsefull att fördjupa sig inom ytterligare. I vår intervjustudie har vi undersökt pedagogers 

uppfattningar om vilka barn som kan tänkas vara i behov av särskilt stöd och vilket stöd som 

barn i behov av särskilt stöd får. Eftersom pedagogerna i vår studie uttryckte en önskan om mer 

kunskap och kompetens om barn i behov av särskilt stöd så anser vi att det vore angeläget med 

mer vidare forskning om fenomenet kunskap om barn i behov av särskilt stöd och brister inom 

denna kunskap hade varit en bra fortsatt forskning. Dvs, att undersöka vilken utbildning och 

vilka kurser förskollärare har tillgång till idag med fokus på barn i behov av särskilt stöd och 

vilken utbildning och vilka kurser förskollärare anser sig behöva i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. 
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Bilaga 1 

 

Arbetsfördelning av examensarbetet  

 

Vi har valt att skriva vårt examensarbete gemensamt och båda har varit aktiva och deltagit i 

studiens alla delar. Vi har således skrivit, korrigerat och redigerat alla delar i denna 

intervjustudie tillsammans. Litteratursökningen gjorde vi till stor del tillsammans, men att läsa 

de relevanta vetenskapliga artiklarna, avhandlingarna och böckerna gjorde vi enskilt. Vi valde 

sedan att återberätta samt sammanställa vad respektive text redogjorde för varandra, genom att 

markera sidor och stycken som vi ansåg hade relevans för vår forskning.  

 

Under intervjutillfällena deltog vi båda aktivt och fördelade arbetsuppgifterna på följande vis: 

en av oss ställde intervjufrågorna och enstaka följdfrågor och den andra personen förde 

anteckningar och ställde de flesta följdfrågorna. Tanken var till en början att fördela rollerna 

under intervjuerna sinsemellan, dvs. att en av oss gjorde ena arbetsuppgiften under ett 

intervjutillfälle och den andra personen gjorde den andra arbetsuppgiften, för att sedan byta till 

nästa intervju. Vi testade vid ett tillfälle men insåg att en av oss var bättre på att hålla i 

intervjufrågorna och en av oss var bättre på att anteckna och ställa följdfrågor, så 

arbetsfördelningen ebbade ut i att vi förhöll oss till den del av arbetsuppgiften som vi var bättre 

på. Eftersom transkriberingarna var tidskrävande valde vi att fördela dessa sinsemellan, dock 

så valde vi att koda transkriberingarna, kategorisera och skapa teman tillsammans. 
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Bilaga 2 

 

 
 

Hej!   

 

Vi heter Jenny Lindeman Kim och Sara Brändström och är förskollärarstudenter på 

Högskolan Väst i Trollhättan. För tillfället läser vi vår sjätte termin och det är dags 

för oss att skriva vårt examensarbete.   
 

Under utbildningens gång har vårt intresse för barn i behov av särskilt stöd vuxit och 

när det var dags att välja ämne, var det ett givet alternativ för oss! Syftet med vår 

studie är således att belysa arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan och 

därför faller det sig naturligt att vi riktar in oss på de yrkesverksamma på förskolan.   
 

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer tillsammans med pedagoger 

inom förskolans verksamhet. Intervjun beräknas ta max 60 minuter och kommer att 

spelas in med hjälp av någon form av ljudupptagning och kommer 

sedan att transkriberas.  
 

Materialet som vi samlar in under studien kommer enbart användas till 

examensarbetet och allt material kommer hanteras på sådant sätt att ingen person 

eller plats kan pekas ut.    
 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.   
 

Vi hoppas på att få svar på vår förfrågan och att du vill medverka i vår studie!  

Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för svar.   
 

Har ni funderingar kan ni kontakta oss på följande mejladresser och telefonnummer:   

 

Sara Brändström   

Telefon: 07X-XXX XXXX   

Mailadress: XXXXX@XXX. XXX   

 

Jenny Lindeman Kim   

Telefon: 07X-XXX XXXX   

Mailadress: XXXXX@XXX. XXX  

 

Tack på förhand!    

Med vänliga hälsningar;  

Jenny Lindeman Kim och Sara Brändström  
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Frågeställningar att utgå ifrån:  

 

• Vilka barn får särskilt stöd i förskolan och hur utformas stödet?  

• Hur bemöts barn i behov av särskilt stöd i förskolan? 

Bakgrundsfrågor (för att starta upp ett samtal):   

 

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

• Hur länge har du arbetat på denna förskolan?   

Semistrukturerade intervjufrågor: 

 

• Om du skulle beskriva barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan, hur skulle du 

beskriva dem då?  

- Vilka barn handlar det om?  

- Finns det barn i behov av särskilt stöd på din förskola (just nu)? Kan du ge något 

exempel?  

• Hur vet du att ett barn behöver särskilt stöd?  

- Hur upptäcker du att ett barn behöver särskilt stöd? 

- Går du tillväga på något speciellt sätt? 

- Använder du särskilda verktyg/metoder? 

• När du har uppmärksammat att ett barn är i behov av särskilt stöd, vad gör du då? 

- Tar du några särskilda kontakter? 

- Vidtar du några speciella åtgärder? Vilka i så fall?  

- Får du något stöd i ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd? Kan du ge exempel? 

 

• Hur arbetar du för att stödja barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Vad anser du vara viktigt att tänka på i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Vilken kunskap behöver förskollärare för arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 

enligt dig?  

 

• Finns det något i arbetet kring särskilt stöd du skulle vilja förändra eller förbättra? 

Övrigfråga: 

 

• Ser ni några fördelar respektive nackdelar med diagnotisering i förskolan? 
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