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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Barn i behov av särskilt stöd kan ses som ett komplext begrepp. En rapport från 

Skolinspektionen (2017) ligger till grund för uppsatsens motiv, rapporten visar att 

förskolepersonal ofta saknar en samsyn över vad särskilt stöd innebär och hur det särskilda 

stödet utformas. Den teoretiska ansats vår studie utgår från är socialkonstruktivistisk, där 

människors uppfattningar ses som socialt konstruerade. De analytiska begrepp som används i 

studien är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska/relationella perspektivet och 

dilemmaperspektivet. Dessa används för att kunna problematisera och analysera förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter om arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Syfte: Den här studien syftar till att problematisera arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Metod: I föreliggande studie används semistrukturerade intervjuer för att besvara våra 

frågeställningar. Nio förskollärare har intervjuats i en mellanstor kommun i Sverige.  
 

Resultat: Vi finner att förskollärarna anser att barn som avviker från normen, barn med 

språksvårigheter, barn med diagnoser och barn i gråzonen är de som är i behov av särskilt stöd. 

Inom temat barn i gråzonen beskrivs bland annat barn med utåtagerande, alternativt inåtvända 

beteenden och koncentrationssvårigheter. Det särskilda stödet utformas främst i helgrupp, 

genom bilder och tecken som stöd men även i mindre grupper och individuellt. Så gott som alla 

förskollärare betonar att deras bemötande är en central del i hur det särskilda stödet utformas. 

Slutligen anser nästintill alla förskollärare att även faktorer såsom ekonomi, tid och 

personaltäthet avgör hur särskilda stödet utformas. 

 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Eva M Johansson som har väglett, uppmuntrat 

och stöttat oss genom arbetets gång. 
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INLEDNING 

 “Barn i behov av särskilt stöd” är ett begrepp som vi mött under vår utbildning. Vi upplever att 

begreppet kan vara problematiskt att tolka och definiera, vilket har lett till ett intresse från vår sida 

att närmare undersöka vad begreppet kan innebära i förskolan. I en studie av Renblad och Brodin 

(2014) visar resultatet att ett barn i behov av särskilt har ett större behov av stöd än andra barn i 

gruppen. Vidare kan barnet ha svårt att leva upp till de ”krav” som finns på förskolan och behöver 

därför mer tid och stöttning av personal i förskolan (s.387). Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi båda mött barn som av olika anledningar hamnat utanför den gemenskap som 

förskolan ska erbjuda. Förskolans läroplan anger att det i uppdraget ingår att:  

särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2018, s.6).   

Under tiden som vi arbetar med studien uppmärksammar vi Viktor Frisks självbiografi, ”Min 

superkraft”. I boken skriver Frisk (2017) om sin ADHD-diagnos och om hur det var att växa upp 

med en omgivning som inte tror, ser, lyssnar eller förstår sig på en. Han uttrycker en önskan om 

att människor skulle behöva bli bättre på att skrapa under ytan, för att se att det kan finnas orsaker 

till varför någon gör eller beter sig som den gör. Viktor beskriver sin skoltid som en katastrof från 

allra första början till slutet, viljan att lära sig fanns men distraktionerna i klassrummet blev för 

många. Han beskriver att han bara hade behövt lite hjälp, ett stöd eller en plan som hjälpt honom 

att ta sig igenom den tuffa tiden (Frisk, 2017). Därav har personal i förskolan ett viktigt uppdrag i 

att uppmärksamma och se alla barn oavsett behov. 

När vi beslutat oss för att skriva om barn i behov av särskilt stöd, fann vi en rapport från 

Skolinspektionen. Rapporten innehåller en granskning av 35 förskolor i Sverige, där arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd undersökts. Resultatet visar att två tredjedelar av förskolorna behöver 

utveckla deras arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar även att personalen 

ofta saknade en gemensam syn kring vad särskilt stöd innebär och hur det särskilda stödet ska ges 

(Skolinspektionen, 2017). Därav väcktes vårt intresse att ta reda på mer kring förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter gällande arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Syfte och frågeställningar  

Den här studien syftar till att problematisera arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Studiens frågeställningar är: 

• Vilka barn är i behov av särskilt stöd i förskolan?    

• Hur utformas det särskilda stödet?   
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Bakgrund  

När man talar om barn i behov av särskilt stöd i förskolan förknippas vanligtvis detta stöd med 

specialpedagogiska insatser, menar Ahlberg (2007). Specialpedagogik kan definieras som den 

pedagogik som sätts in när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Björck-Åkesson, 2009).    

Inom specialpedagogiken är det vanligt förekommande att begreppet inkludering används, ofta 

som ett samlingsnamn för att fånga upp den variation av olikheter som finns bland barnen samt 

för att skapa förutsättningar för en pedagogik som verkar mot exkludering (Lutz, 2013). 

Vernersson (2002) menar att begreppet inkludering innebär att delta i en helhet. Tillämpningen av 

begreppet, som vanligtvis kallas för ett inkluderande arbetssätt, innebär att all verksam 

lärarpersonal besitter tillräcklig kunskap att undervisa alla barn, även barn som benämns som 

avvikande och “problembarn”. I samband med att Salamancadeklarationen trädde i kraft kom 

inkluderingsbegreppet att skrivas fram och tydliggöras (Asp-Onsjö, 2017). Innan 1990-talet 

användes begreppet integrering, vilket innebar att barn med behov av särskilt stöd skulle integreras 

in i den ordinarie verksamheten. Det fanns dock inga krav på att anpassa verksamheten, det var 

snarare barnet som skulle anpassa sig till verksamheten. Som en motsats till integreringstanken 

kom inkluderingsbegreppet att innefatta alla barn genom att anpassa både undervisning och 

verksamhet för att möta alla barns olikheter (Isaksson, 2009).  

I talet om barn i behov av särskilt stöd är det ofrånkomligt att frågor kring normalitet och avvikelser 

aktualiseras (Isaksson, 2009). Normalitet uppstår i förhållande till både kontext och situation, det 

som anses vara normalt i ett sammanhang kan i ett annat framstå som en avvikelse (Palla, 2011). 

Enligt Lutz (2009) kan normalitet “ses som ett begrepp definierat i relation till normen av vad ett 

barn förväntas klara av kopplat till exempelvis ålder och mognad” (s.170).  En avvikelse ses 

däremot vanligtvis som en brist hos barnet. Ett avvikande beteende innebär att barnet inte förhåller 

sig inom ramen för det som anses vara normalt (Lutz, 2009). Normaliseringsprincipen handlar 

enligt Tideman (2000) om en strävan efter det normala. Vad som är normalt kan ses på olika sätt. 

Författaren lyfter dels fram en statistisk normalitet, här bedöms och mäts normalitet utifrån det 

som anses vara vanligt eller genomsnittligt, dels en normativ normalitet, här bedöms normalitet i 

relation till rådande normer och värderingar som finns i samhället under en specifik tid, och dels 

en individuell eller medicinsk normalitet, vilket innebär att individen avviker från det normala när 

denne i något avseende anses vara avvikande eller sjuk. Utifrån detta sätt att se på normalitet finns 

en tanke om att behandling av avvikelsen krävs för att uppnå normalitet. Lutz (2009) beskriver att 

normalitet kan ses som en norm av vad ett barn förväntas klara av utifrån ålder, när ett barn är fem 

år finns normer över vad det förväntas kunna och klara av.  

Vi kan alltså konstatera att barn i behov av särskilt stöd inte är en enhetlig grupp. Normer och 

värderingar bidrar till vem som blir sedd som normal respektive avvikande under olika 

tidsperioder. Ett barn i behov av särskilt stöd avviker på ett eller annat sätt från det som anses vara 

normalt. Barn i behov av särskilt stöd knyts dessutom ihop med begreppen inkludering och 

specialpedagogik.   
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KUNSKAPSÖVERSIKT 

I kommande avsnitt ges en bild av den forskning och litteratur som finns tillgänglig och är relevant 

för studiens syfte och frågeställningar.  

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan   

Begreppet “barn i behov av särskilt stöd” kan enligt Lindqvist (2011) förstås som ett brett 

samlingsbegrepp för de barn som befinner sig i någon typ av svårighet. Vilka barn som får särskilt 

stöd i förskolan är något som varierar. Asp-Onsjö (2017) konstaterar att det kan röra sig om allt 

från barn med begåvningshandikapp och allvarliga fysiska funktionsvariationer till barn med 

lättare koncentrationsproblem. Enligt Sandberg & Norling (2009) har barn i behov av särskilt stöd 

traditionellt sett delats in i barn med hörsel-och synnedsättningar, språksvårigheter, 

utvecklingsstörning, rörelsehinder och barn med medicinska handikapp. Till medicinska 

handikapp hör bland annat allergier, epilepsi, astma och diabetes.  Författarna framhåller att en del 

barn är formellt berättigade till särskilt stöd, dessa barn har identifierats av sociala myndigheter 

genom att de har någon form av funktionsnedsättning eller medicinska skäl. Flertalet forskare 

menar att det även finns barn som inte blivit formellt identifierade som barn i behov av särskilt 

stöd men som både personal och vårdnadshavare har uppmärksammat som sena i utvecklingen och 

är i behov av särskilt stöd i de dagliga aktiviteterna i verksamheten, det vill säga är barn som 

befinner sig i gråzonen (Sandberg & Norling, 2009., Sandberg & Ottosson, 2010).  Barn i gråzonen 

riskerar enligt Vernersson (2002) att glömmas bort eller att inte bli sedda, då det i en stor barngrupp 

är enklare att uppmärksamma de barn som har en synlig funktionsvariation.  

För att finna material till sin avhandling har Palla (2011) intervjuat tre specialpedagoger, hon har 

även tagit del av den dokumentation specialpedagogerna har kring 15 barn och lyssnat på inspelade 

samtal mellan specialpedagoger och förskollärare, i syfte att synliggöra hur barn skapas som 

subjekt när deras beteenden utmanar, förbryllar eller oroar förskolepersonal. Palla finner att det i 

motsats till beteenden som anses vara vanliga för barn i förskolan finns beteenden som bidrar till 

att skapa förvirring, bekymmer och oro hos personalen. Dessa beteenden framstår som speciella 

då de bryter mot de sätt som barn förväntas bete sig på.  Utsagorna visar att gränserna för det 

avvikande eller det speciella är rörliga, kontextuella och förhandlingsbara.  Det framkommer även 

att personalen oroar sig för avvikelser i barns beteende och utveckling samtidigt som de gläds åt 

de framsteg som barnen gör. När det kommer till utveckling spelar ålder en viktig roll, eftersom 

barns utveckling jämförs och bedöms i förhållande till deras ålder. När ett barns beteenden eller 

kunskaper skiljer sig från vad man som barn normalt förväntas göra eller kunna vid en viss ålder 

ger det upphov till specialpedagogiska samtal.  

I en del av den forskning och litteratur som används i studien har vi funnit beskrivningar på vad 

som anses vara ett normalt, respektive ett avvikande beteende (Kinge, 2009., Lutz, 2009., Palla, 

2011). Beskrivningarna ses ur ett barnperspektiv, det vill säga att det är pedagogers tolkningar på 

barns beteenden som synliggörs. Nedan ges beskrivningarna i tabell 1.   

Tabell 1.  Normala och avvikande beteenden hos förskolebarn. 
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Normalt beteende  Avvikande beteende  

Glad  Arg  

Positiv  Negativ  

Motoriskt rörlig  Stel motorisk rörlighet  

Social/framåt  Asocial  

Samarbetsvillig  Bråkig  

Kommunikativ  Introvert  

Lagom  Överdriven  

Palla (2011) menar att ”Konstruktionen av det speciella sker i förhållande till måttlighet. Det gäller 

att som barn vare sig framstå som ”för mycket” eller som ”för lite” i sina uttryck” (s. 82).    

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) har i deras studie intervjuat lärare i grundskolan, i syfte 

att undersöka hur skolor identifierar och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Författarna menar 

att det inte finns några tydliga riktlinjer för lärare när de ska identifiera ett barn i behov av särskilt 

stöd. De framhåller att det i varken skollag eller läroplan finns uttalade kriterier som måste uppnås 

för att slå fast att ett barn är i behov av särskilt stöd. Det innebär att verksamheten som organisation 

har en avgörande roll i processen av att klassificera vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Den 

referensram som lärarna har att tillgå är den övriga barngruppen, vilket innebär att det inom olika 

barngrupper finns olika gränser för vad som uppfattas som ett normalt eller avvikande beteende. 

Dessutom visar det sig att lärarna ofta har en intuitiv känsla när de behöver oroa sig för något barn. 

I enlighet med Isaksson et al. (2010) anger även Lutz (2009) i sin studie att pedagoger har en 

intuitiv känsla när det är något som avviker i ett barns beteende. Palla (2011) och Lutz (2009) är 

samstämmiga kring att det är genom pedagogens blick som barnet blir betraktat som avvikande.   

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) har i sin studie undersökt 

förskolepersonals definitioner av konstruktionen “barn i behov av särskilt stöd”. För att samla in 

material till studien har författarna skickat ut enkäter till 22 kommuner i två olika län.  

Definitionerna kategoriserades i två teman; dels ur ett barnperspektiv, dels ur ett 

organisationsperspektiv. Barnperspektivet, vilket grundar sig i barns egenskaper och behov, kunde 

delas in i tre kategorier. En typ av uppfattning är att alla barn stundtals är i behov av särskilt stöd 

i förskolan. Dessa barn ses inte som en förutbestämd grupp, utan vilka barn som är i behov av 

extra stöttning kan snarare variera över tid. En annan uppfattning är att de barn som har en uttalad 

diagnos är de som är i behov av särskilt stöd. Den tredje och sista uppfattningen är att barn i behov 

av särskilt stöd är de barn som inte har någon uttalad diagnos, men som av någon anledning har 

ett behov av extra stöd i vardagen. Det kan handla om att barnen har sociala, intellektuella, 

medicinska, emotionella, psykologiska och/eller fysiska svårigheter.  

Den andra kategorin, organisationsperspektivet, handlar om de krav som ställs på organisationen 

i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna som ser på barn i behov av särskilt stöd 

ur detta perspektiv lyfter fram exempel på att tid, personal och resurser är avgörande faktorer i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Sandberg et al. 2010).   
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I en avhandling har Lutz (2009) gjort en fallstudie där han bland annat använt sig av intervjuer och 

samtalsobservationer, i syfte att synliggöra och problematisera kategoriseringen av barn i behov 

av särskilt stöd (s.18). Författaren finner tre problemområden vilka pedagoger i förskolan använder 

sig av när de i ansökningar söker efter extra stöd i form av en personalresurs. Det framkommer att 

barn med språk- och kommunikationssvårigheter är ett av de problemområden som ofta nämns i 

ansökningarna. Här beskrivs barn som inte har förmåga att göra sig förstådda och/eller har 

problematik med uttalet, vilket kan leda till utanförskap. Det andra området som framträder i 

ansökningarna är barn med koncentrationssvårigheter, här beskrivs barn som “överaktiva” och 

som skiftar aktiviteter ofta, samt kan vara svåra att få kontakt med. Det tredje problemområdet 

författaren funnit är utåtagerande barn, vilket innefattar barn som upplevs impulsiva, livliga och 

aggressiva. Koncentrationssvårigheter och problem med språk och kommunikation finns vanligen 

med som en del i de beskrivningar som ges i de utåtagerande barnens svårigheter. Även Renblad 

och Brodin (2014), som i deras studie intervjuat tre specialpedagoger i syfte att ta reda på vilket 

slags stöd som ges till förskolebarn i behov av särskilt stöd, lyfter fram att barn med språk och 

koncentrations-svårigheter kan vara barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare beskrivningar de ger 

är barn som har medicinska eller fysiska handikapp, sociala svårigheter och barn som har 

svårigheter vid lek- och samspelssituationer. 

Särskilt stöd  

Palla (2011) finner att personalen använder flertalet strategier i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. En av dessa är en individualiserande strategi, vilket innebär att personalen hittar individuella 

lösningar för att tona ner det beteende som framstår som avvikande hos barnet. En sådan strategi 

kräver att verksamheten anpassas efter det enskilda barnet och inte tvärtom. Kinge (2009) 

beskriver att en strategi som pedagogerna använder sig av är att de delar upp barnen i mindre 

grupper, färre barn skapar färre sinnesintryck och det då kan bli enklare att skapa lugn. Det är 

bättre att dela upp barnen i små grupper än att sätta in en pedagog som extra stöd i en stor 

barngrupp. En till pedagog kommer snarare leda till ytterligare sinnesintryck. Palla (2011) lyfter 

fram tydlighet som en strategi, vilket innebär att personalen steg för steg berättar för barnet vad 

som ska hända härnäst. Kinge (2009) beskriver vidare att barn med uppmärksamhets- och 

koncentrationsproblem, kommunikations- och samarbetssvårigheter och asociala drag är i behov 

av tydlighet och förutsägbarhet. Det kan därför vara till fördel att rutiner som bordsplacering och 

placering vid samlingar upprätthålls, eftersom oförutsedda händelser kan skapa förvirring och 

störningsmoment för barnen. De här barnen har även ett behov av stöd och hjälp från pedagoger i 

så kallade övergångssituationer, till exempel när barngruppen har lekt och ska städa för att gå till 

lunchen. Sådana situationer kan för en del barn upplevas som stressiga och svåröverblickbara.  

Sandberg och Norling (2009) talar om särskilt stöd i termer av direkt och indirekt stöd. Det direkta 

stödet ges framförallt i verksamhetens vardag, bland annat genom att pedagogerna är extra tydliga 

i sina instruktioner och stöttar barnen när konflikter uppstår. Författarna nämner att ytterligare stöd 

ges genom att pedagogerna punktmarkerar barnet. Det gör pedagogerna för att kunna ha uppsikt, 

då det ofta tenderar att hända mycket kring barnet. Barnet placeras vanligtvis nära en pedagog, och 

denne stöttar även barnet vid leksituationer. Slussning är något som nämns inom det direkta stödet, 

pedagogerna har en medvetenhet kring att exempelvis hallsituationen kan vara en svår situation 
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för en del barn, därför slussas några barn i taget ut till hallen. Det indirekta stödet handlar om att 

stöd ges i den fysiska miljön och från andra barn. Det kan till exempel handla om att en grupp barn 

placeras i ett avskilt rum under lunchen, för att skapa en lugn atmosfär. Det kan även innebära att 

andra barn agerar stöttare till de barn som är i behov av särskilt stöd.  

Enligt Luttropp (2009) är tecken som stöd en form av kommunikation för de barn som har 

svårigheter att uttrycka sig verbalt. Tecknen bidrar även till att underlätta för omgivningen när ett 

barns verbala språk kan vara svårt att tolka och risken för att barnet missförstås minskas. 

Författaren poängterar även att barn som inte har behov av att använda tecken som stöd ofta 

upplever det lustfyllt att lära sig tecknen och att de ofta har en förmåga att lära sig tecknen snabbt. 

Om ett samspel ska ske mellan de barn som är i behov av tecken som stöd och den övriga 

barngruppen är det viktigt att använda tecken i alla situationer. Detta för att de övriga barnen ska 

se och förstå att tecknen är ett sätt för dem att kommunicera på. Granlund (2009) menar att det för 

en del barn kan vara svårt att förstå muntlig information, i vissa fall kan det då vara enklare för 

barnet att ta till sig informationen visuellt via fotografier, bilder och andra grafiska symboler. Även 

Sandberg och Norling (2009) framhåller att bilder och tecken som stöd är kommunikativa redskap 

som alla barn i gruppen har nytta av. Det bidrar till att barnen lättare kan förstå varandra och att 

konflikter kan undvikas, vilket medför bättre möjligheter för de barn som är i behov av särskilt 

stöd att bli delaktiga i verksamheten.   

Kinge (2009) menar att det är betydelsefullt att pedagoger lyssnar på och försöker förstå vad barnet 

känner, upplever och tänker, på så vis kan pedagogerna enklare förstå hur de kan ge den hjälp som 

barnet har behov av. Författaren beskriver barnsamtal, vars syfte är att barnet ska få en förståelse 

för varför saker blir svåra i vissa situationer och att hitta lösningar. Barnsamtalen, eller den öppna 

dialogen som den också benämns, kan leda till att barnet lär känna tillit till sig själv och eventuellt 

får en ökad förståelse för det egna beteendet och de egna reaktionerna. Respekt, tillit, positiv 

bekräftelse och förståelse från pedagoger kan vara avgörande för barnets utveckling och självbild. 

Barn utvecklar sin självbild i samspelet med sin omgivning. De erfarenheter de gör i detta samspel 

lägger grunden för barnets uppfattning om sig själv. Författaren beskriver vidare att: 

Barn med avvikande beteende och reaktionssätt blir därför extra utsatta och sårbara då denna 

självbild ska skapas. De behöver i högre grad än andra klokhet, vägledning och positiv bekräftelse 

från oss vuxna. Små barn kan nämligen inte sätta ord på hur de har det, vad de önskar sig och 

behöver. De är beroende av att vi förstår mer än de själva och att vi därigenom dels bidrar till att 

de förstår sig själva bättre och dels avlastar dem från en ständig känsla av förvirring, 

misslyckande, otillräcklighet och självförebråelse (Kinge, 2009, s.98).    

Barn i behov av särskilt stöd kan även få stöd i form av en resurs. Lutz (2009) visar genom sitt 

resultat föreslagna åtgärder på hur resurser, ofta i form av en personalförstärkning används. Det 

visar sig att behovet av en resurs främst handlar om att öka personaltätheten och möjliggöra tid för 

att den ordinarie personalen ska kunna tillgodose det enskilda barnets behov.  

I en internationell studie har Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu och İşcen (2014) undersökt de 

behov förskollärare har när det kommer till att stödja barn i behov av särskilt stöd. Författarna har 

dels genomfört 40 semistrukturerade intervjuer med förskollärare, dels fyra djupintervjuer.  
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Resultatet visar att förskollärarna ofta saknar metoder och strategier för hur de kan arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd.  Förskollärarna i studien uttrycker att det finns svårigheter med att 

inkludera alla barn i förskoleverksamheten, på grund av stora barngrupper och att det i 

barngruppen ofta finns fler barn som är i behov av särskilt stöd. Därav finns ett behov från 

förskollärarnas sida att få ytterligare kunskap och utbildning inom området för att kunna inkludera 

alla barn i verksamheten, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Renblad och Brodin 

(2014) finner att förskolan som institution arbetar inkluderande. Förskolan är till för alla barn, det 

enskilda barnet ska inte behöva ändra på sig, snarare är det personalens förhållningssätt och miljön 

som ska granskas. Det framkommer av studien att barnets behov av stöd ofta ges under 

gemensamma aktiviteter, när samtliga barn är närvarande.  

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT   

I kommande avsnitt presenteras den teoretiska ansats och de analytiska begrepp vi utgår från i 

studien.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet   

Lindqvist (2011) beskriver att det inom det socialkonstruktivistiska perspektivet är människors 

uppfattningar om hur verkligheten är konstruerad som avgör deras handlingar. Perspektivets 

fundamentala idé är att den sociala verkligheten och sociala fenomen är konstruerade. Det är i 

samspelet med andra som barns svårigheter blir synliga. Våra föreställningar om vad som är 

normalt respektive avvikande uppstår i det sammanhang vi lever i, samt från de normer, 

värderingar och kulturella synsätt som råder i samhället. Värderingarna förändras och förstås olika 

under olika tidsperioder och kulturer (Isaksson, 2009).   

Närmare bestämt kan man beskriva det som att det är i samspelet med andra i en ”förhandling” 

om sociala roller, självbild och identitet, som elevers svårigheter eller funktionshinder får sin 

innebörd (Isaksson, 2009, s.39).  

Vi väljer att intervjua förskollärare för att få syn på vilka uppfattningar och erfarenheter de har 

kring barn i behov av särskilt stöd.  Sandberg et al. (2010) menar att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd kan ses som en social konstruktion. De värderingar och attityder pedagoger har till 

konstruktionen “barn i behov av särskilt stöd”, avgör vilka innebörder konstruktionen tilldelas.  De 

uppfattningar pedagoger har gällande vem som anses vara ett barn i behov av särskilt stöd kan ha 

avgörande effekter för vilket stöd barnet kommer att ges (Sandberg et al. 2010).  

Specialpedagogik definieras ofta genom tre perspektiv, vilka är det kompensatoriska, det 

kritiska/relationella och dilemmaperspektivet. Samtliga perspektiv har konsekvenser för hur man 

ser på nästintill allt som har med specialpedagogik att göra, enligt Nilholm (2003) och därmed 

också på hur man ser på barn i behov av särskilt stöd. Dessa perspektiv använder vi som analytiska 

begrepp. Genom att betrakta utsagorna med de specialpedagogiska begreppen som raster kan vi 

analysera och problematisera förskollärares uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd och hur 
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detta stöd utformas i förskolepraktiken. Dessa perspektiv gör att man ser på barn i behov av särskilt 

stöd på tre olika sätt. Nedan ges en närmare beskrivning på respektive perspektiv  

Det kompensatoriska perspektivet   

Asp-Onsjö (2017) framhåller att det inom detta perspektiv är barnet som ska anpassas till 

verksamheten. Inom detta synsätt tillskrivs problemet/avvikelsen till barnet, det vill säga att man 

vill lokalisera egenskaper som på något sätt är problematiska hos individen (Nilholm, 2003). 

Författaren menar vidare att begreppet normalitet är väsentligt inom perspektivet, eftersom det 

strävar efter att skilja det normala från det onormala. Den fundamentala idén är att kompensera 

individer för deras brister. Detta görs genom att identifiera olika typer av problemgrupper, exempel 

på sådana grupper är barn som har syn-eller hörselnedsättningar, barn som har svårigheter i 

lärandesituationer och barn med någon form av utvecklingsstörning. Man försöker även finna 

psykologiska och neurologiska förklaringar till problemgruppens brister, för att därefter 

kompensera för de problem dessa barn uppvisar (Nilholm, 2003). Smågruppsundervisning 

baserade på barns diagnoser är enligt Asp-Onsjö (2017) än idag vanligt förekommande inom 

skolans praktik.  

Nilhom (2003) anger att det kompensatoriska perspektivet har sin grund i medicinsk/psykologisk 

tradition och inom synsättet är diagnostisering centralt. Asp-Onsjö (2017) menar att perspektivet 

kategoriserar barn utifrån psykologiska och medicinska förklaringar och söker därefter 

psykologiska och medicinska lösningar på problemet genom att vanligtvis sätta diagnoser som 

matchar den problematik barnet har. Persson (2007) menar att specialpedagogisk verksamhet till 

stor del handlar om akuta problem hos barn. Förstås specialpedagogik ur ett kompensatoriskt 

perspektiv är det legitimt att de åtgärder som behövs sätts in snarast, såsom diagnostisering, 

resurser eller specialklasser, utan att försöka lösa problemen på längre sikt. Tidsaspekten är därav 

kortsiktig.   

Det kritiska/relationella perspektivet  

Det kritiska/relationella perspektivet växte fram under 1970-talet som en kritik och motsats till det 

kompensatoriska perspektivet. Specialpedagogikens dubbla funktion började uppmärksammas, 

man ville dels ge barn särskilt stöd, dels särskilja dem (Asp-Onsjö, 2017).   

Ett alternativt perspektiv växte fram som kan benämnas ett kritiskt och relationellt perspektiv. 

Nilholm (2007) framhåller att det kritiska perspektivet är ideologikritiskt inriktat, även om barn 

har olika förutsättningar så handlar det främst om vad samhället gör med olikheterna. Nilholm 

menar vidare att det som utmärker ett kritiskt perspektiv är det missnöje kring 

normalitetsbegreppet och specialpedagogiken i sin helhet, på grund av att de kategoriserar barn 

som mer eller mindre normala. Perspektivet är även kritisk mot diagnostisering, på grund av att 

den kan fungera som ett sätt att lägga skulden på barnet, istället för den sociala omgivningen, 

såsom skolmiljön och lärare (Asp-Onsjö, 2017). Inom ett kritiskt perspektiv eftersöks förklaringar 

och faktorer till barns problem utanför barnet självt. Förskolas och skolas uppgift är att tillvarata 

den mångfald av olikheter som barn representerar, därför kan inte problemen läggas på barnet. 
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(Nilholm, 2003). Om ett barn har någon slags problematik i sin skolmiljö, så är det främst miljön 

som ska granskas. Asp-Onsjö (2017) lyfter fram exempel kring hur man kan arbeta inom ett kritiskt 

perspektiv:   

• Lärare och övrig personal får handledning för att kunna möta olika barns behov på plats i 

klassrummet  

• Om det finns barn med skolproblematik ska undervisningen anpassas, för att öka 

möjligheten att lyckas   

• Misslyckanden ses inte enbart som ett individuellt tillkortakommande, främst ses det som 

ett resultat av hur skolan och skolarbetet är organiserade (Asp-Onsjö, 2017, s.400).   

Förstås specialpedagogiken ur ett kritiskt/relationellt perspektiv är tidsaspekten central. Till 

skillnad från det kompensatoriska perspektivet, som fokuserar på kortsiktiga lösningar, handlar 

det här om att hitta långsiktiga lösningar som ofta kräver en granskning av lärandemiljön och som 

involverar lärares kompetens att kunna anpassa undervisningen (Persson, 2007).    

Med stöd av Asp-Onsjö (2017), Nilholm (2003, 2005) och Persson (2007) visas skillnaden mellan 

ett kompensatoriskt och ett kritiskt/relationellt i en tabell nedan:  

Tabell 2.  Skillnad mellan ett kompensatoriskt och kritiskt/relationellt perspektiv. 

  Kompensatoriskt perspektiv  Kritiskt/relationellt 

perspektiv  

Specialpedagogiska behov ses 

som:  

Individuella 

tillkortakommanden  

Sociala konstruktioner  

Syn på barnet:   Barnet ska anpassas till 

verksamheten  

  

Barn med behov av särskilt 

stöd  

Verksamheten ska anpassas till 

barnet  

  

Barn i behov av särskilt stöd  

Problemen läggs på:  Barnet  Barnet, lärare och 

lärandemiljön  

Tidsaspekt:  Kortsiktiga lösningar  Långsiktiga lösningar  

Dilemmaperspektivet  

Nilhom (2003) menar att det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, inte är lika etablerat som 

de tidigare nämnda. Detta perspektiv kritiserar både de kompensatoriska och kritiska/relationella 

perspektiven. Inom detta perspektiv är dilemman centrala, dilemman kan förklaras som 

valsituationer, där det inte finns något entydigt svar på hur man bör agera (Nilholm, 2005). Ett 

exempel på ett centralt dilemma är att det svenska utbildningssystemet ska ge alla barn liknande 

kunskaper, samtidigt ska utbildningen anpassas efter alla barns olikheter (Nilholm, 2003). I ett 
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sådant dilemma finns inget entydigt svar på hur samhället, kommunen och verksam personal inom 

professionen bör agera.  

METOD 

I kommande avsnitt redogör vi för hur vi funnit relevant litteratur till studien. Vi presenterar och 

redogör även för val av metod, urval, tillförlitlighet, etiska överväganden, genomförande och 

analysmetod.   

Litteratur 

För att finna relevant litteratur inom fältet “barn i behov av särskilt stöd”, började vi söka efter 

böcker i bibliotekets söktjänster och artiklar samt avhandlingar i databaserna: ERIC via 

EbscoHost, LIBRIS och Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). De 

sökord som användes var: special needs, preschool*, deviant behaviour, children in need of special 

support och inclusion.   

Vi har även sökt efter litteratur i referenslistor, vilket resulterade i att vi fann fler böcker, artiklar 

och avhandlingar som kunde kopplas till fältet. En artikel vi använder oss av är forskning som 

bedrivits i grundskolan (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010). Vi anser att artikeln har relevans 

för vår studie genom att den undersöker barn i behov av särskilt stöd. Den går att koppla till 

förskolans verksamhet eftersom förskolan liksom grundskolan är en utbildningsinstitution.    

Val av metod  

Den metod som används för att genomföra studien är kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (1997) 

lämpar sig kvalitativa intervjuer väl när forskaren bland annat vill studera människors 

beskrivningar av upplevelser. Även Dalen (2015) anger att kvalitativa intervjuer är en god metod 

för att få en inblick i informanternas känslor, erfarenheter och tankar. Vi väljer denna typ av metod 

för att få syn på förskollärares uppfattningar och erfarenheter i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd.  

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad, från en ostrukturerad intervju där 

informanten främst är den som styr och definierar samtalsinnehållet, till en strukturerad där 

intervjuaren är den styrande och definierar både frågor samt ordningsföljden. I vår studie har vi 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi på förhand planerat de 

teman och huvudfrågor som intervjun kommer att behandla. Målet med denna form av intervju är 

att alla informanter ska ges möjlighet att reflektera kring samma frågor, detta ställer krav på 

intervjuaren att ställa delfrågor i samband med huvudfrågorna om det skulle visa sig att 

informantens svar är otillräckliga. Under en semistrukturerad intervju finns det möjlighet för 

informanten att frångå frågeställningarna och ta upp andra ämnen som informanten uppfattar som 

relevanta för intervjuns ämne (Justesen & Mik-Meyer, 2011).   
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Urval  

För att finna informanter till vår studie började vi med att gå in på en kommunal hemsida i en 

mellanstor kommun i västra Sverige. Utifrån de förskoleverksamheter som finns i kommunen 

valde vi att kontakta fem förskolechefer som vi skickade informationsbrev till (se Bilaga 1). Vi 

fick svar från två förskolechefer, varav en svarade att det inte fanns möjlighet för oss att intervjua 

förskollärarna på den verksamheten. Den andre förskolechefen ansvarar för två verksamheter och 

var positiv till att förskollärarna deltog i studien. I kontakten med de två verksamheterna var det 

fem förskollärare som var villiga att delta i studien. För att finna ytterligare informanter kontaktade 

vi en av de förskolor där vi inte mottagit något svar från förskolechefen. Fem förskollärare från 

två avdelningar var positivt inställda till att delta i studien. Informationsbrevet mejlades till 

samtliga informanter. Totalt var det tio informanter som blev tillfrågade att delta i studien, på 

grund av tidsbrist var det slutligen nio informanter som bidrog till vårt arbete. Samtliga informanter 

var utbildade förskollärare, vilket var ett medvetet val, dels för att avgränsa studiens omfång, dels 

för att vi ville ta del av vår framtida yrkesprofessions uppfattningar och erfarenheter gällande 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Enligt Dalen (2015) är en utgångspunkt i kvalitativa 

intervjuer att antalet informanter inte bör vara för stort, då både genomförande och bearbetning av 

material är en tidskrävande process.  

 I tabellen nedan presenteras informanternas fingerade namn och hur länge de har arbetat inom 

förskolläraryrket.  

Tabell 3. Urval av informanter. 

Namn:  Antal år/månader inom yrket:  

  

Cajsa  39 år   

Katharina  35 år  

Malin  30 år  

Alma  26 år  

Linnea  20 år  

Felicia  10 år  

Sara  1 år och 4 månader  

Anita  11 månader  

Louise  4,5 månad  

Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) finns det fyra kriterier som ska uppnås för att en studie ska vara tillförlitlig. 

Det första kriteriet är trovärdighet, vilket Bryman menar uppnås genom att forskningen bedrivits 

utifrån de regler som finns och att de informanter som deltagit får ta del av forskningsresultatet. 

För att vår studie ska vara trovärdig utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Roos 
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(2014) beskriver att trovärdighet dessutom handlar om att samla data på ett noggrant sätt. 

Därutöver handlar det om att ha en tillräcklig mängd data för att slutsatser ska kunna dras. I vår 

studie genomfördes nio intervjuer i en och samma kommun, vilket gör att studiens resultat inte 

kan generaliseras. Trots det var nio intervjuer tillräckligt, då vi kunde se återkommande mönster i 

informanternas svar, således upplever vi att en viss datamättnad är uppnådd. Fastän att vi upplevde 

en viss datamättnad, framkom det under analysarbetet att svaren från förskollärarna emellanåt var 

korta. För att få mer uttömmande svar hade vi kunnat be dem utveckla svaren och ställa fler 

följdfrågor.   

Det andra kriteriet Bryman (2011) beskriver är överförbarhet, vilket innebär hur pass överförbara 

resultaten är till andra miljöer och kontexter. I den här studien har de intervjuade förskollärarna 

uttryckt sina unika uppfattningar och erfarenheter gällande arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd, därav kommer inte vårt resultat bli likvärdigt om vi gjorde studien i en annan miljö eller med 

andra informanter. Bryman (2011) lyfter även fram pålitlighet som en del av tillförlitligheten. 

Enligt författaren handlar pålitlighet om att forskaren redogör för samtliga delar av 

forskningsprocessen, exempelvis val av undersökningspersoner. Vi anser att vi redogjort för 

samtliga delar av forskningsprocessen genom att vi noggrant beskrivit urval såväl som 

genomförandet. Det fjärde och sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket innebär 

att forskaren ska vara medveten om att det inte är möjligt att uppnå en fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning. Det handlar således om att inte låta personliga värderingar påverka 

utförandet eller slutsatserna av en studie (Bryman, 2011). Inför intervjuerna har vi haft en dialog 

med varandra och med vår handledare om att vara öppna och lyssna på det informanterna delger 

utan att framhäva våra personliga värderingar. 

Etiska överväganden  

I denna del kommer vi presentera de etiska överväganden som vi tagit ställning till vid 

genomförandet av studien. Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det grundläggande 

individskyddskravet handlar om att individen ska skyddas och inte lämnas ut. Individskyddskravet 

konkretiseras i fyra huvudkrav på forskningen, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I studien har vi tagit hänsyn till dessa fyra grundkrav genom att vi mejlade ett informationsbrev 

till förskolechefer och de förskollärare som tackat ja till att delta i studien. I brevet informerades 

förskollärarna och förskolechefer om studiens övergripande syfte. Informanterna blev genom 

brevet införstådda om att deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan utan närmare förklaring (informationskravet och samtyckeskravet). I brevet framgår 

även att allt informanterna delger kommer att behandlas konfidentiellt och att inga individer eller 

platser kommer att kunna identifieras (konfidentialitetskravet). Kravet följs även genom att i 

resultatdelen använda fiktiva namn på informanterna. Förskolornas namn skrivs inte heller ut i 

resultatet, på grund av att utomstående personer inte ska kunna identifiera varken de informanter 

eller förskolor som deltar i studien. Information angående att inspelningarna kommer raderas när 
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studien är klar framkom i brevet. Vi har också förvarat vårt insamlade material så att ingen 

obehörig kan ta del av den eller sprida den vidare (nyttjandekravet).   

Genomförande  

Förskolorna där intervjuerna ägde rum är utspridda inom kommunens gränser, en förskola är 

belägen i ett ytterområde medan de två övriga förskolorna är centralt belägna. När vi påbörjade 

studien var förskolornas placering inom kommunen inget vi lade vikt vid, men det var positivt att 

vi fick en spridning i olika områden. Vi tror att spridningen kan bidra till en större variation i 

uppfattningar och arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I vår studie har vi valt att inte utgå 

från någon specifik pedagogik, då vi anser att studiens ämne “barn i behov av särskilt stöd” är 

relevant för alla verksamheter, oavsett pedagogik.   

Förskollärarna på de tre förskolorna kontaktades via telefon. I samtalen beskrev vi övergripande 

vad studien handlar om. Förskollärarna informerades även om att maxtiden för intervjun var 60 

minuter. Datum, tid och plats bestämdes tillsammans med informanterna. Intervjuerna skedde på 

informanternas arbetsplatser och på en tid som passade dem, detta för att underlätta för dem.  Fem 

av intervjuerna skedde på informanternas planeringstid, resterande intervjuer skedde på 

vardagsförmiddagar. Informanterna intervjuades enskilt, detta på grund av att vi ville ta del av var 

och ens uppfattningar, tankar och erfarenheter kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi 

studenter var båda närvarande vid varje intervju. Samtliga intervjuer genomfördes i arbetsrum som 

var avskilda från barngruppen. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning för att 

dokumentera det material vi får tillgång till under intervjun. Dalen (2015) anser att det i kvalitativa 

intervjuer är viktigt att få med informantens egna ord, därav rekommenderas att intervjun 

dokumenteras med hjälp av ljudupptagning. Vidare menar författaren att det är viktigt att 

intervjuaren behärskar den tekniska utrustningen. Då vi valde att spela in intervjuerna med 

mobiltelefon testades utrustningen inför varje intervju.   

Analysmetod 

När vi genomfört samtliga intervjuer inledde vi analysarbetet med att lyssna igenom det insamlade 

materialet. Intervjuerna transkriberades antingen samma dag eller dagen efter att de genomförts. 

Dalen (2015) beskriver att forskaren själv bör transkribera materialet då det ger forskaren en unik 

chans att lära känna den data som intervjuerna gett. Justesen & Mik-Meyer (2011) anser att hur 

detaljerad och strukturerad transkriberingen kommer att vara är beroende av hur materialet ska 

analyseras. Forskaren kan välja att skriva ut hela intervjun eller endast delar av den. I föreliggande 

studie har intervjuerna transkriberats i sin helhet, det vill säga att vi ordagrant transkriberat det 

informanten delger. Däremot har vi inte skrivit ut några längre pauser eller de delar av samtalet 

som vi ansåg vara irrelevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter läste vi de utskrivna intervjuerna noggrant var för sig och skrev samtidigt ner de kodord 

vi fann, det vill säga ord eller uttryck som beskriver vad som framkommer i respektive avsnitt, 

vilket Bryman (2011) menar är ett första steg i analysarbetet. De kodord vi fann var för sig 

sammanställdes i en gemensam lista, för att därefter kategorisera och placera dem i teman som är 
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relevanta för studiens frågeställningar. Författaren menar vidare att ett tema för en del författare 

består av en grupp kodord. De teman som identifierats utifrån studiens första frågeställning är: 

barn som avviker från normen, barn med språksvårigheter, barn med diagnos och barn i gråzonen. 

Utifrån studiens andra frågeställning har vi kunnat identifiera dessa teman: förskollärarnas 

förhållningssätt, stöd i helgrupp, stöd i mindre grupper, enskilt stöd och faktorer. Nedan ges 

exempel på hur vi kodat det insamlade materialet.  

Tabell 4. Exempel på citat, kodord och tema. 

Citat Kodord Tema 

“Extra tid, uppmärksamhet 

och vägledning från 

personalen är väsentligt för att 

barn i behov av särskilt stöd 

ska kunna befinna sig i 

förskolans praktik utan 

problem”. 

Närvarande                                     

Extra uppmärksamhet och tid    

Vägledning     

 

Förskollärarnas 

förhållningssätt 

”När det blir såhär, hur skulle vi 

kunna göra då? Kan vi hitta 

någon plats istället där du kan 

sätta dig? Var vill du ha den 

platsen? Detta kan man även 

göra verbalt med äldre barn”. 

Barnsamtal Enskilt stöd 

”Först tänker jag på de med 

synskada, hörselskada och 

diabetes. Sen är det ju med 

diagnoser om man har ADHD”. 

Syn/hörselnedsättning                   

Diabetes                                           

ADHD             

Barn med diagnos 

RESULTAT  

I kommande avsnitt presenteras och analyseras det producerade materialet från intervjuerna. I 

samtalen framträder olika sätt att se på barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärarna 

beskriver det stöd som ges. Vi presenterar resultatet i relation till var och en av 

forskningsfrågorna.   

Barn i behov av särskilt stöd - vilka är de?  

Utifrån förskollärarnas svar har vi delat in barns särskilda behov i fyra teman, vilka är: barn som 

avviker från normen, barn med språksvårigheter, barn med diagnos och barn i gråzonen.   

Barn som avviker från normen  

Det framkommer i intervjuerna att flertalet av förskollärarna upplever att det kan vara svårt att 

sätta fingret på vilka barn det är som är i behov av särskilt stöd. Förskollärarna beskriver att de 

ofta har en intuitiv känsla över vilka barn som är i behov av särskilt stöd. De barn som väcker 
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förskollärares uppmärksamhet genom att på något sätt avvika bidrar till hur en del av 

förskollärarna beskriver vilka barn som anges vara i behov av särskilt stöd. Ett exempel några av 

förskollärarna ger är att de börjar reagera om ett barn inte kan uttrycka ord som de förväntas kunna 

för sin ålder. Sara uttrycker följande:  

Man utgår väl från någon slags norm ändå. Och avviker det då så blir det ju att man reagerar. 

Sen behöver det ju inte vara negativa reaktioner eller att man fastnar i det. Men man kan ju ändå 

se att svårigheterna för vissa saker upprepar sig (Sara).                                          

I utdraget ovan är det tydligt att den norm som antas ligga till grund för bedömningen är outtalad. 

Genom att Sara använder sig av man ger det också ett intryck av att det är ett sätt som inte är 

eftersträvansvärt. Snarare, som den fortsatta utsagan visar, är det något som sker omedvetet, det 

blir så att man reagerar. Detta förstärks också genom att Sara fortsätter att visa hur det inte blir på 

det viset som man, underförstått, kan anta att det kan bli, nämligen att det är negativa reaktioner. 

Trots att Sara verkar ha en ambition att inte bedöma barnen i relation till någon norm, är det sådant 

som sker av sig självt, och hon försvarar också detta med att det ändå finns svårigheter. Det är ett 

uttryck för ett kompensatoriskt perspektiv i och med att det antas att svårigheter finns i barnet. 

Samtidigt uttrycker Sara ett dilemma när hon visar att hon tar avstånd från att utgå från normer.  

Barn med språksvårigheter   

Så gott som alla förskollärare beskriver att barn med språksvårigheter är i behov av särskilt stöd. 

De lyfter bland annat fram barn som har ett annat modersmål än svenska, svårigheter med uttalet 

eller som är sena i språkutvecklingen. När Louise talar om språksvårigheter uttrycker hon det 

såhär:   

Om barnen inte har med sig språket är det svårare för barnet att bli förstådd och förstå vad andra 

säger och sedan kunna ta in vad de lär sig i skolan. Jag märker skillnad på de barn som har 

språksvårigheter när vi satt in exempelvis bildstöd och arbetar med det under längre perioder, vår 

kommunikation emellan blir då bättre och barnet upplevs vara gladare och mindre frustrerad 

(Louise). 

Av citatet kan vi utläsa hur viktigt språket är, utdraget ger uttryck för att tidiga insatser i förskolan 

är nödvändiga för att barnen senare ska lyckas/nå framgång i skolan. Louise lyfter fram en 

medvetenhet kring att det kräver ett arbete under längre perioder. Hon uttrycker inte explicit att 

barnen blir gladare och mindre frustrerade, hon upplever snarare att resultatet av ett långvarigt 

bildstöd ger de effekterna. Citatet ger uttryck för att det finns fler sätt att kommunicera på än endast 

det verbala. Arbetet med bildstöd fungerar som ett alternativt kommunikationsverktyg för både 

barn och vuxna. Citatet kan förstås ur ett relationellt perspektiv, på grund av att arbetet med 

bildstöd är långsiktigt och personalen arbetar med anpassningar i verksamheten utifrån barnens 

behov.   
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Barn med diagnos  

Flertalet av förskollärarna lyfter fram att barn med olika former av diagnoser är i behov av särskilt 

stöd. Under intervjuerna beskrevs barn med fysiska diagnoser såsom syn- och hörselnedsättningar, 

diabetes och rörelsehinder. I talet kring psykiska diagnoser beskrevs barn med ADHD och Autism. 

Såhär uttrycker Anita det:  

Först tänker jag på de med synskada, hörselskada och diabetes. Sen är det ju med diagnoser om 

man har ADHD. Fast visst, det sätts ju sällan i förskolan, det är ju lite tidigt men vissa får det. 

Och det är väl egentligen bara de som får särskilt stöd, sen kanske det finns fler som behöver det 

(Anita).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I citatet ovan uttrycker Anita att de barn som är i behov av särskilt stöd är de som har formellt 

identifierade diagnoser. När Anita beskriver vilka barn som är i behov av särskilt stöd tänker hon 

på de med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Detta kan tolkas som att de svårigheter 

eller beteenden som barnet uppvisar läggs på barnet självt, problematiken finns alltså i barnet, 

vilket ger uttryck för ett kompensatoriskt perspektiv. När hon uttrycker att det väl egentligen bara 

är de med formellt identifierade behov som får ett särskilt stöd kan det tolkas som en osäkerhet 

kring vilka barn det är som är i behov av särskilt stöd. Anita uttrycker att det kanske finns fler barn 

som har ett behov av särskilt stöd, vilket underförstått kan tolkas som att hon inte vill peka ut barn 

innan de fått en diagnos. Utdraget visar på ett dilemma, å ena sidan kan det behövas en formellt 

identifierad diagnos för att få ett särskilt stöd i förskolan. Å andra sidan är det sällan diagnoser 

sätts på barn i förskoleålder.    

 Såhär beskriver Sara sina tankar om diagnoser i förskolan:  

Man kan ju tycka vad man vill om diagnoser, men de är ju faktiskt till för att hjälpa barnet. Om 

det visar sig sedan att man har haft de här svårigheterna hela livet och man hade vetat det redan i 

förskolan, då kanske man kunnat fått både hjälp och stöd tidigare. Jag menar att gå runt och ha 

svårigheter skadar ju både självkänslan och tanken om sig själv (Sara). 

När Sara beskriver att man kan ju tycka vad man vill om diagnoser, kan vi utläsa att det finns en 

slags motstridighet vad gäller diagnoser i förskolan. Det finns en tanke om att diagnoser leder till 

att barn kategoriseras och begränsas. Sara lyfter snarare fram att en diagnos inte alltid behöver 

innebära något negativt för barnet utan tvärtom, en tidig diagnos kan vara till hjälp för att omfattas 

av stöd redan i förskolan. Sara verkar därmed vara positivt inställd till diagnoser, vilket man också 

är inom ett kompensatoriskt perspektiv. Vidare betonar Sara vikten av tidiga insatser, dels för att 

barnet redan i förskolan ska få en förståelse för varför det agerar och reagerar som det gör, dels för 

att få det stöd och hjälp som barnet har behov av.   

Av det som framkommit i avsnittet om barn med diagnoser kan vi tyda ytterligare ett dilemma, å 

ena sidan kan en diagnos bidra till att endast se barnets svårigheter och brister. Å andra sidan kan 

en diagnos vara en hjälp för personalgruppen att förstå barnet och för barnet att förstå sig själv.  
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Barn i gråzonen 

Ett annat sätt att beskriva barn i behov av särskilt stöd är de barn som inte har blivit formellt 

identifierade med en diagnos, men som några av förskollärarna ändå beskriver har ett behov av 

extra stöttning i vardagen. Det kan exempelvis handla om att de ännu inte utvecklat deras sociala 

kompetenser, vilket kan leda till att de inte bemästrar lekkoderna. Såhär beskriver Katharina det 

när hon talar om vilka barn som är i behov av särskilt stöd:     

Barn som är i den här gråzonen. Man verkar behöva lite stöd men det är inget som egentligen är 

galet, man behöver bara lite stöd för man är på olika nivåer och man är olika mogen och har olika 

kompetenser redan som liten. Jag pratar inte om de här barnen som är jättetydligt att de behöver 

särskilt stöd (Katharina).                                                                                                                               

Att Katarina använder verkar visar att det finns en osäkerhet kring vilka barn det är som befinner 

sig i gråzonen. Vidare beskriver hon att det egentligen inte är något som är galet med dessa barn, 

vilket kan ses som ett uttryck för att barn i gråzonen inte befinner sig långt från det som anses vara 

norm för ett barn i förskolan. Däremot kan vi utläsa att Katharina använder galet som ett sätt att 

skilja de som avviker till en viss del från de som på ett tydligt sätt avviker. Utdraget kan förstås ur 

ett kompensatoriskt perspektiv, där man vill skilja det normala från det onormala. Katarina lyfter 

fram att barn är i behov av extra stöttning på grund av att de befinner sig på olika nivåer, är olika 

mogna och har olika kompetenser. Utdraget kan därför även förstås ur ett kritisk/relationellt 

perspektiv, där den mångfald av olikheter som barn representerar ska tillvaratas.   

När förskollärarna beskriver barn i gråzonen kan det handla om barn som har svårt att koncentrera 

sig, sitta stilla eller ta till sig muntlig information. Förskollärarna tycker sig se ett samband mellan 

dessa svårigheter och barn som agerar ut och är mer impulsstyrda, alternativt upplevs inåtvända 

och tysta. När Malin talar om vilka barn som är i behov av särskilt stöd berättar hon att:  

Utåtagerande barn har ju verkligen ett stort behov av särskilt stöd. På grund av och mycket av 

hänsyn till de andra barnen. Man vill ju verkligen inte att de ska bli utsatta för något. Men sen har 

vi ju alla de här som kommer i skymundan, de tillbakadragna barnen som inte gör så stort väsen 

av sig men som kanske har ett minst lika stort behov (Malin). 

När Malin beskriver utåtagerande barn kan vi anta att hon kopplar samman de med aggressiva 

beteenden, i och med att hon inte vill att de andra barnen ska bli utsatta för något.  Det särskilda 

stödet ges alltså för att i stor mån skydda resterande barn i gruppen. Här blir det tydligt att man 

försöker anpassa barnet till verksamheten, vilket ger uttryck för ett kompensatoriskt perspektiv. 

Genom att Malin använder sig av verkligen och stort när hon beskriver de utåtagerande barnen, 

ger det ett intryck av att hon förstärker dessa barns behov av stöd. När hon däremot beskriver de 

tillbakadragna barnen använder hon kanske, vilket ger ett intryck av att dessa barns behov av stöd 

inte är lika akut.   
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Särskilt stöd - hur ges det?   

Vi har delat in hur det särskilda stödet ges i fem teman, vilka är: förskollärarnas förhållningssätt, 

stöd i helgrupp, stöd i mindre grupper, enskilt stöd och faktorer.  

Förskollärarnas förhållningssätt  

Ett genomgående mönster under intervjuerna är att så gott som alla förskollärare betonar att deras 

bemötande är en central del i hur det särskilda stödet utformas. De lyfter bland annat fram att deras 

sätt att tala och kroppsspråket gentemot barnen spelar roll, de behöver vara tydliga i deras 

instruktioner, vara nära barnen, stötta dem i konfliktsituationer, fördela sig i rummen och vara 

inkännande i kombination med att ställa lagom höga krav. Katharina uttrycker att “Extra tid, 

uppmärksamhet och vägledning från personalen är väsentligt för att barn i behov av särskilt stöd 

ska kunna befinna sig i förskolans praktik utan problem”. Som en del i hur det särskilda stödet 

utformas nämner Alma att “man kan börja inifrån genom att samtala med varandra i arbetslaget, 

nu har jag sett det här, är det någon mer som har tänkt på det? Hur löser vi det?”.   

Båda citaten ger uttryck för att det finns en strävan efter att möta varje barns behov och olikheter. 

Det är tydligt att Alma och Katharina arbetar för att anpassa verksamheten efter barnen, vilket kan 

knytas till ett kritiskt/relationellt perspektiv. I Almas citat kan vi tyda att arbetslaget samtalar med 

varandra för att få en samsyn över vad barnet har för behov av stöd, för att därefter utforma ett 

lämpligt stöd som är anpassat för det enskilda barnet. Att börja inifrån kan förstås som att de börjar 

med att hitta lösningar inom arbetslaget istället för att direkt ta hjälp av andra professioner, såsom 

special- och talpedagog.   

Stöd i helgrupp  

Några av förskollärarna beskriver att rutiner är en viktig del i hur det särskilda stödet utformas, 

eftersom de dels skapar lugn och trygghet för hela gruppen, dels för att de hjälper de barn som lätt 

blir oroliga och stressade över vad som ska ske härnäst. Såhär beskriver Sara rutiner: “Att ha byggt 

upp rutiner och hålla dem, det anser jag är jätteviktigt för att gruppen ska fungera bra, för det 

lugnar hela gruppen”. Citatet kan förstås ur ett kompensatoriskt perspektiv. När Sara uttrycker att 

det är viktigt att ha byggt upp rutiner och hålla dem, ger det ett intryck av att det är barnen som 

ska anpassas till verksamheten.   

Samtliga förskollärare lyfter fram att bilder och tecken som stöd är strategier de använder sig av 

för alla barn. Bilder som stöd används för att skapa en tydlighet, exempelvis sätts bilder upp på 

vilka kläder barnen ska ta på sig när de ska gå ut. Bilder används även för att tydliggöra vad som 

ska ske under dagen, det kan vara en bild på skogen för att visa att det är dit barngruppen ska gå. 

När förskollärarna nämner tecken som stöd är det i relation till matsituationer. Tecken som stöd 

används för att förstärka det verbala språket. Såhär uttrycker Louise och Cajsa sina tankar om 

bilder och tecken som stöd:   
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Vi jobbar med bilder som stöd varje dag, eftersom vi har så många barn med olika modersmål. 

Vi behöver bilder som stöd för att kunna göra oss förstådda och sen för att kunna förstå barnen 

(Louise). 

Tecken som stöd har vi jobbat en hel del med under åren och det är ju fantastiskt! När språket inte 

kommer igång så kan de säga att de vill ha mjölk eller vatten. Då växer de för att de kan 

kommunicera. Man pratar hela tiden och har ett tecken som stöd för att tydliggöra (Cajsa). 

Av citaten kan vi utläsa att bilder och tecken används som alternativa kommunikationsredskap för 

barn med språksvårigheter. Louise beskriver att de jobbar med bilder, vilket ger ett intryck av att 

de använder bildmaterialet på ett aktivt sätt. Dessutom sker det varje dag, därav ges en bild av att 

stödet är långsiktigt, vilket kan kopplas till ett kritiskt/relationellt perspektiv. Cajsa betonar att 

tecken som stöd är fantastiskt, vilket kan förstås som att deras upplevelse av stödet är positivt och 

att de har sett effekterna av det, vilka är att barnen utvecklar sina språkliga färdigheter. Att prata 

hela tiden kan vara ett uttryck för att det verbala språket inte får glömmas bort när personalen gör 

tecknet. Utsagan visar på att tecken som stöd är en del av förskolans vardag, genom att Cajsa 

berättar att de arbetat med tecken en hel del under åren. Det är ett stöd som funnits i verksamheten 

länge, således kan vi tyda att stödet är långsiktigt. Alltså är även detta citat ett utryck för ett 

kritiskt/relationellt perspektiv.   

Endast en av förskollärarna problematiserar användandet av bilder och tecken som stöd. Sara 

uttrycker följande:   

Ibland kan man ju känna att specialpedagogen frågar om vi har prövat att arbeta med bilder och 

tecken. Det är ungefär som att det är de hjälpmedel som finns att tillgå, vilket kan kännas 

frustrerande. Det kan vara ett jättebra hjälpmedel och vi gör det, men man kan ibland känna sig 

lite handfallen också, vad är det för verktyg vi har egentligen, är det bara bilder och tecken som 

stöd? Vad finns det ens för forskning på att det funkar? Vi kan inte liksom bara hålla på att göra 

tecken här nu för att det är på tapeten. (Sara) 

Sara uttrycker att det kan vara ett bra hjälpmedel men en tveksamhet till att det verkligen fungerar 

kan tydas. Tveksamheten förstärks genom att hon ifrågasätter om det ens finns befintlig forskning 

som visar att användandet av bilder och tecken som stöd bidrar till att barn utvecklar deras 

språkliga färdigheter. Sara lyfter fram att de inte bara kan hålla på att göra tecken, vilket kan förstås 

som att tecken som stöd används på ett oreflekterat sätt.    

Stöd i mindre grupper  

Några av förskollärarna beskriver att de ger stöd genom att dela upp barnen i mindre grupper. 

Katharina beskriver att:   

När det är en mindre barngrupp, då är det lättare att inte behöva stöd, eller det stödet som behövs 

är lättare att ge. Då är det inte så många som konkurrerar om stödet, utrymmet eller vår 

uppmärksamhet som genererar konfliktsituationer (Katharina). 
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Citatet kan förstås som att det inte finns ett lika stort behov av stöd när barnen blir indelade i 

mindre grupper. Att dela in barnen i mindre grupper kan ses som ett stöd i sig, det möjliggör 

dessutom för personalen att se varje barn och tillgodose deras behov. Barngruppens storlek är 

därav en faktor som avgör hur det särskilda stödet utformas. Utsagan är ett uttryck för ett 

kritiskt/relationellt perspektiv.  

När en del av förskollärarna beskriver stödet i mindre grupper gör de ofta det i relation till olika 

övergångssituationer. När barnen exempelvis står i toalettköer eller tar på sig ytterkläder är 

slussning en strategi som förskollärarna använder sig av.  Personalen väljer då att ta ut några barn 

i taget, detta för att skapa en lugn atmosfär och för att ge dem möjlighet att kunna behålla fokus. 

Såhär beskriver Louise och Felicia det:  

Jag märker i tamburen när vi ska gå ut att vissa barn blir oroliga, då tänker jag att okej, de behöver 

mer tid på sig, det blir för rörigt. De kanske vi ska ta ut först eller sist så de får klä på sig i sin 

takt. Vi ser över vad vi behöver göra för att det ska bli lugnare (Louise).   

Det kan vara att barnet bryter ihop när man ska ta på sig, och varför bryter barnet ihop? Kan vi 

stötta upp tidigare eller förbereda det här barnet på ett annat sätt? Vi tänker att vi ändrar vårt 

arbetssätt istället för att tänka gud vad jobbigt det här barnet är! Alltså det beror ju på någonting 

att det blir kaos för barnet (Felicia).  

När Louise beskriver att det blir för rörigt kan det förstås som att hallsituationen är problematisk 

och stressig för både barn och förskollärare, då det är en situation med många barn på samma plats 

med flertalet praktiska moment. Personalen reflekterar kring hur de kan skapa situationer med 

färre sinnesintryck. Felicia talar om att stötta upp och förbereda barnet på andra sätt, vilket kan 

förstås som att det är betydelsefullt att personalen ligger steget före i situationer som för barnen 

kan upplevas som problematiska och där konflikter kan uppstå. När hon använder vi ändrar vårt 

arbetssätt, kan det förstås som att de anpassar verksamheten utifrån det enskilda barnets behov. 

Båda citaten ger uttryck för att de tänker på vad varje barn har för behov i hallsituationen, därav 

kan de knytas till ett kritiskt/relationellt perspektiv.  

Enskilt stöd  

De flesta av förskollärarna beskriver att det ibland kan krävas ett individanpassat stöd för att barnet 

ska kunna klara av vardagen i förskolan. Cajsa lyfter fram barnsamtal som en strategi för det 

enskilda barnet:  

Det är ju jättebra, speciellt om man har ett barn som är impulsstyrt och utagerande, att man sitter 

ner och gör en bildserie med dem. När det blir såhär, hur skulle vi kunna göra då? Kan vi hitta 

någon plats istället där du kan sätta dig? Var vill du ha den platsen? Detta kan man även göra 

verbalt med äldre barn (Cajsa).  

I utdraget blir det tydligt att personalen vill hitta lösningar tillsammans med barnet. Genom 

barnsamtalen blir det möjligt att ta del av barnets perspektiv, på så sätt kan de göra de ändringar 

som barnet själv föreslår, vilket är ett uttryck för ett kritiskt/relationellt synsätt. Barnsamtalen kan 

anpassas utifrån ålder, med de yngsta görs bildserier och med de äldre kan personalen föra en 



21 

 

verbal dialog. Cajsa betonar att barnsamtalen eller bildserierna främst är till för utagerande och 

impulsstyrda barn, vilket kan förstås som att de har ett särskilt behov av att sitta i lugn och ro med 

någon i personalgruppen för att gå igenom vad som hänt och hur de nästa gång kan göra på ett 

annorlunda sätt.   

Såhär beskriver Anita hur de arbetar med enskilt stöd i samlingen:   

Just samlingen är ju svår. Man försöker ju alltid anpassa efter de barnen som har det svårare, för 

då blir ju också hela barngruppen lugnare. Är det någon som har det väldigt svårt brukar de få gå 

iväg till slut, sen är det ju att försöka locka med intressen som det barnet har. Vi har väldigt korta 

rutinsamlingar för att det inte ska bli länge och svårt (Anita). 

Utdraget kan knytas till ett kompensatoriskt perspektiv, då det ger ett intryck av att personalen 

kompenserar de barn som har någon slags svårighet, genom att verksamheten anpassas just till 

dessa barn. När Anita använder man ger det ett intryck av att det inte alltid är det rätta handlandet 

att anpassa efter de som har det svårare. Vi kan anta att Anita syftar på barn med utåtagerande 

beteenden eller barn med koncentrationssvårigheter, som på något sätt stör samlingen, eftersom 

den önskade effekten av anpassningen verkar vara att hela barngruppen ska bli lugn. Att Anita 

använder lugnare kan förstås som att barnen ska inordna sig i samlingens innehåll genom att aktivt 

delta och lyssna. Om det är något barn som stör under samlingen får barnet i fråga gå iväg, vilket 

kan kopplas till ett kompensatoriskt synsätt då man ser en kortsiktig lösning genom att flytta på 

“problemet”, i det här fallet barnet. Vi kan utläsa att tiden för samlingen har varit längre men att 

det då uppstått svårigheter för en del barn att behålla sin koncentration. Därav anpassar personalen 

längden på samlingen, vilket kan kopplas till ett kritiskt/relationellt perspektiv.  

När ett barn har särskilda behov, kan personalen ansöka om ekonomiska medel för att kunna 

tillgodose behovet. Om det ekonomiska stödet beviljas får personalen avgöra hur stödet ska 

utformas. I beskrivningar av flertalet förskollärare framkommer det att stödet kan vara i form av 

en personalförstärkning eller material och inredning avsedda för barnets behov.  Cajsa berättar att 

“vi sätter aldrig en person på ett barn och gör det barnet tydlig så, utan vi vill ju ha in en resurs i 

gruppen så att vi ordinarie kan lägga mer tid på det här barnet”. Citatet visar att en resurs, i form 

av en personalförstärkning, möjliggör och frigör tid för den ordinarie personalen. Cajsa betonar att 

de aldrig är en personal till ett barn, vilket tyder på att de inte pekar ut någon som avvikande. Detta 

är ett uttryck för ett kritiskt/relationellt synsätt. Inom ett kompensatoriskt perspektiv är man för 

användandet av resurser, det fungerar som en slags kompensation för barnets brister. Utsagan visar 

att det inte är resursen i sig som kompenserar barnet, men genom att få mer tid med ordinarie 

personal, kompenseras barnet indirekt för sina brister iallafall.   

Faktorer  

Majoriteten av förskollärarna lyfter i intervjuerna fram ett antal faktorer som avgör hur det 

särskilda stödet utformas. Den främsta faktorn som nämns är ekonomi. Nedskärningar av resurser, 

såsom modersmålslärare samt tal- och specialpedagoger i kommunen gör att en hel del av det 

befintliga stödet försvinner. Andra faktorer som beskrivs är tid, barngruppens storlek och 

personalstyrkan. Anita berättar att “Tiden är ju en faktor, sen planeringstiden också, att kunna sitta 
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ner och diskutera barnen är jätteviktigt. Så man vet hur man ska gå vidare”. I citatet lyfter Anita 

fram vikten av att diskutera för att kunna utforma ett lämpligt stöd, det tydliggörs när hon använder 

så man vet hur man ska gå vidare.  

Louise uttrycker att “Ekonomin är en stor faktor. Talpedagoger och modersmålslärare försvinner 

i höst, så vi behöver ta till oss av deras sätt att arbeta nu för sen är vi ensamma i det. Hur ska barnen 

då få sina behov tillgodosedda?”. Louise uttrycker en ovisshet inför framtiden när hon berättar att 

de i höst blir utan både talpedagog och modersmålslärare. Nedskärningar i ekonomin kan bidra till 

att barnen inte ges det stöd de har behov av. Louise uttrycker dessutom ett dilemma när hon 

reflekterar kring hur barnen ska kunna ges ett stöd om personalen inte får någon stöttning utifrån.  

En av förskollärarna beskriver faktorer på följande sätt:  

Ibland så känns det som att man gömmer sig bakom det sådär, det är lätt att ta till att vi inte har 

tid och pengar. Jag är lite anti, jag gillar inte att gömma mig bakom stora ord. Då får man faktiskt 

kliva fram och jobba, vi får tänka om. Man kan ju faktiskt gå ut med jättemånga barn och ha en 

mindre grupp inne. Man får hitta strategier för behovet. Man har oftast inte mer hjälp än det vi 

har och då får vi försöka hitta på nåt utifrån det (Malin). 

Utifrån utdraget kan vi anta att det är enkelt att skylla på bristande resurser i form av tid och pengar 

när ett stöd ska utformas, eftersom Malin uttrycker att man gömmer sig bakom det sådär. När 

Malin uttrycker att då får man faktiskt kliva fram och jobba, ger det en bild av att det är då 

personalen verkligen får förlita sig på sin egen kompetens och kreativitet.  

DISKUSSION  

Följande avsnitt inleds med att diskutera och dra slutsatser av det som framkommit i resultatet och 

i relation till kunskapsöversikten. Därefter kommer studiens metodval att diskuteras för att till sist 

ge förslag till fortsatt forskning, av de tankar vi fått under studiens gång.   

Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie är att problematisera arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

Diskussionen delas in i två teman, vilka är studiens två frågeställningar.  

Vilka barn är i behov av särskilt stöd?  

Alla barn har enligt förskolans läroplan rätt till en likvärdig utbildning, därav ingår det i förskolans 

uppdrag att särskilt uppmärksamma de barn som av olika anledningar har ett behov av extra 

vägledning, stimulans och stöttning (Skolverket, 2018). Intervjuerna ger en bild av att det finns en 

stor variation kring vilka barn det är som har ett behov av särskilt stöd. Förskollärarna lyfter fram 

att det kan röra sig om allt från barn med annat modersmål till barn med rörelsehinder. Detta 

stämmer väl överens med den spridning som Asp-Onsjö (2017) beskriver. Därav kan vi dra 

slutsatsen att barn i behov av särskilt stöd inte ses som en homogen grupp. 
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Studiens resultat visar att de barn som anses vara i behov av särskilt stöd är barn som avviker från 

normen, barn med språksvårigheter, barn med diagnos och barn i gråzonen. Detta ger en likvärdig 

bild av vilka barn som anges vara i behov av särskilt stöd i kunskapsöversikten. Barn med 

språksvårigheter är det tema som är mest framträdande när det kommer till vilka barn som 

förskollärarna anser är i behov av särskilt stöd. I de beskrivningar som förskollärarna ger kopplas 

språksvårigheter ofta till något som barnet har. När de däremot beskriver temat barn i gråzonen 

lyfts formuleringar kring utåtagerande och inåtvända beteenden fram. En del av förskollärarna 

beskriver att barnen är utåtagerande respektive inåtvända, således framställs det som att barnet är 

sin svårighet. Samtliga förskollärare är överens om att de barn som är i behov av särskilt stöd är 

de som har någon form av svårighet. Mot bakgrund av de tre kategorier Sandberg et al. (2010) har 

funnit ur ett barnperspektiv, kan vi se att förskollärarna i vår studie lyfter fram två av dessa. Barn 

med uttalade diagnoser är en kategori som nästintill alla förskollärare anser är i behov av särskilt 

stöd. Barn som inte har en uttalad diagnos, men som ändå har ett behov av extra stöd lyfts också 

fram av förskollärarna. I de beskrivningar som ges nämns bland annat barn i gråzonen, 

koncentrationssvårigheter och inåtvända samt utåtagerande beteenden. Däremot är det ingen av 

förskollärarna som lyfter fram den tredje kategorin, att alla barn stundtals är i behov av särskilt 

stöd. Således kan vi utifrån förskollärarnas formuleringar dra slutsatsen att det kompensatoriska 

synsättet är det som dominerar, eftersom svårigheterna antas finnas i barnet.   

Utifrån de beskrivningar som förskollärarna ger angående vilka barn som de anser är i behov av 

särskilt stöd, kan vi se att det finns likheter till de avvikande beteenden som beskrivs i 

kunskapsöversikten (se Tabell 1). Under intervjuerna har förskollärarna till största del lyft fram att 

de barn som är i behov av särskilt stöd är de som syns, hörs och tar plats i verksamheten. Endast 

ett fåtal av förskollärarna lyfter fram barn med inåtvända beteenden, vilket vi anser är 

problematiskt. I en stor barngrupp är det många barn med olika behov som konkurrerar om 

personalens uppmärksamhet och tid. De inåtvända barnen är ofta tysta och tillbakadragna, därav 

är vi eniga med Vernersson (2002) som menar att dessa barn riskerar att glömmas bort eller inte 

bli sedda, eftersom det i en stor barngrupp är enklare att uppmärksamma de barn som syns, hörs 

och tar plats. Lillvist (2009) hänvisar till en rapport från Socialstyrelsen där det framkommer att 

de tysta och känsliga barnen inte får den uppmärksamhet och det stöd som de är i behov av. 

Anledningen till detta anses vara stora barngrupper och en låg personaltäthet.   

Det framstår som ett dilemma för förskollärarna att avgöra vem som är i behov av särskilt stöd. 

Flertalet av förskollärarna i studien uttrycker att de vanligtvis har en intuitiv känsla kring vilka 

barn som är i behov av ett särskilt stöd, vilket stämmer väl överens med det Lutz (2009) och 

Isaksson et al (2010) menar. Den intuitiva känslan skapas hos förskollärarna på grund av de normer 

som finns gällande vad ett barn förväntas klara av, i synnerhet relaterat till barnets ålder, vilket 

även Palla (2011) påpekar. Tideman (2000) lyfter fram en statistisk normalitet vilket innebär att 

barn mäts och bedöms mot det som anses vara vanligt eller genomsnittligt, det kan exempelvis 

röra sig om barnets ålder. Inom ett socialkonstruktivistiskt synsätt ses normalitet respektive 

avvikelser som socialt konstruerade. Uppfattningar kring normalitet och avvikelser uppstår bland 

annat från de normer och värderingar som råder i samhället (Isaksson, 2009). Här kan ytterligare 

ett dilemma uppstå, å ena sidan bidrar varje förskollärares normer till vem som blir sedd som ett 

barn i behov av särskilt stöd. Å andra sidan bidrar normerna även till vem som inte blir sedd som 
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ett barn i behov av särskilt stöd. Vilka barn som är i behov av särskilt stöd beror alltså på vilka 

uppfattningar varje förskollärare har, vilket kan kopplas till den normativa normaliteten som 

Tideman (2000) beskriver. Normalitet bedöms då i relation till de normer och värderingar som 

finns i samhället under en specifik tidsperiod.   

Hur utformas det särskilda stödet?  

Utifrån de beskrivningar som förskollärarna ger kring hur det särskilda stödet utformas kan vi dra 

slutsatsen att ett kritiskt/relationellt synsätt dominerar, på grund av att personalen till stor del 

arbetar med att anpassa verksamheten till barnen. Ett genomgående mönster visar att 

förskollärarna till stor del arbetar inkluderande. Det finns en ambition om att inget barn ska pekas 

ut som avvikande och särskiljas från barngruppen. Enligt Isaksson (2009) handlar inkludering om 

att tillvarata alla barns olikheter, genom att anpassa både undervisningen och verksamheten. Det 

framkommer att det särskilda stödet utformas på olika sätt, dels i helgrupp, dels i mindre grupper 

och dels som ett enskilt stöd. Utifrån resultatet kan vi se att mycket av det utformade stödet ges i 

rutinaktiviteter, såsom samlingen, mat- och övergångssituationer.   

Resultatet visar att det stöd som ges i helgrupp främst ges i form av bilder och tecken. I förskolan 

är det vanligt att barn uttrycker en undran över vad som ska ske härnäst, förskollärarna beskriver 

att bilder och tecken bidrar med en tydlighet som flera barn har behov av. Mot bakgrund av det 

som framkommit i kunskapsöversikten är bilder och tecken som stöd kommunikativa redskap, 

vilka hela barngruppen kan ha nytta av. Redskapen kan även möjliggöra att de barn som är i behov 

av ett språkligt stöd görs delaktiga i verksamheten (Sandberg & Norling, 2009).   

Det framkommer att förskollärarna främst lyfter fram bilder och tecken som stöd i relation till 

barns språksvårigheter, vilket stämmer väl överens med den bild som ges i kunskapsöversikten 

(Luttropp, 2009., Granlund, 2009., Sandberg & Norling, 2009). Det är intressant att det i vare sig 

studiens resultat eller kunskapsöversikten framkommer att bilder och tecken även kan vara ett 

hjälpmedel för bland annat barn med hörselnedsättningar eller autism. Bilder och tecken som stöd 

är metoder som förskollärarna implementerat i verksamheten och som de arbetar med dagligen. 

Eftersom det går på rutin så kan det ibland vara svårt att reflektera kring varför man egentligen gör 

som man gör. Under intervjuerna var det endast en av förskollärarna som problematiserade 

användandet av bilder och tecken. Därav kan vi tyda ett dilemma, å ena sidan kan bilder och tecken 

vara ett hjälpmedel för barn som har behov av det, å andra sidan kan det leda till att bilder endast 

sätts upp på väggen utan att man arbetar aktivt med dem och tecken används utan att reflektera 

kring varför och för vem det görs. Vi anser att bilder och tecken kan vara bra hjälpmedel om det 

finns ett tydligt syfte för hur, varför och för vem det ska användas.   

Ytterligare sätt som stödet ges på är i mindre grupper. Kinge (2009) beskriver i kunskapsöversikten 

att en strategi är att dela upp barngruppen, i en mindre grupp reduceras sinnesintrycken och det 

kan då vara enklare att skapa en lugn atmosfär. Resultatet visar att när personalen delar upp barnen 

i mindre grupper minskar behovet av stöd, eller det stöd barnen har behov av är enklare att ge, på 

grund av att personalen hinner uppmärksamma varje barn. Förskollärarna lyfter fram att faktorer 

såsom tid och stress avgör hur det särskilda stödet utformas. Att dela upp barnen i mindre grupper 
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anser vi kan vara fördelaktigt för alla barn. Främst tänker vi på de barn som har någon slags 

språksvårighet alternativt ett inåtvänt beteende. Dessa barn tar vanligtvis inte lika stor plats som 

övriga barn, men genom mindre grupper kan det bli så att de känner sig bekväma med att 

exempelvis våga tala eller pröva nya saker. Således hamnar de inte i skymundan, vilket de enklare 

kan göra i en stor barngrupp. Även barn med diagnoser eller utåtagerande beteenden kan ha nytta 

av mindre grupper då det framkommer att de är i behov av förutsägbarhet och tydlighet, vilket 

enklare går att skapa i en mindre grupp (Kinge, 2009). Att dela upp barnen i mindre grupper kan 

leda till att de inte i lika stor utsträckning behöver konkurrera om personalens uppmärksamhet, 

vilket även är positivt för personalen då mindre grupper kan leda till att de hinner uppmärksamma 

alla barn. Detta kan skapa en känsla av tillräcklighet hos personalen.  

Resultatet visar att förskollärarna även utformar ett individanpassat stöd till de barn som har ett 

behov av det. Utifrån de beskrivningar som ges kan vi utläsa att det enskilda stödet främst ges till 

barn med utåtagerande beteenden och koncentrationssvårigheter. När vi frågade förskollärarna 

vilka barn de anser vara i behov av särskilt stöd, framkom det att barn med utåtagerande beteenden 

och koncentrationssvårigheter verkligen har ett stort behov av särskilt stöd, på grund av och 

mycket av hänsyn till resterande barngrupp. Att de lyfter fram att dessa grupper har ett behov av 

enskilt stöd kan således bero på att det blir en problematik för hela barngruppen och att de därför 

behöver hitta individuella strategier för att tona ner det beteende som framstår som avvikande 

(Palla, 2011). Resultatet visar att en av de individuella strategier som används är att barnet 

avlägsnas. Att barnet avlägsnas kan enligt vår mening ses som en bestraffning för att barnet inte 

inordnar sig till det som förväntas av dem. Däremot behöver det inte alltid vara negativt att barnet 

avlägsnas, utan det är beroende på dels hur personalen bemöter barnet som avlägsnas, dels hur de 

följer upp efter att barnet blivit förflyttat till ett annat rum. När en situation blivit problematisk 

visar resultatet att en strategi som personalen använder sig av är barnsamtal eller bildserier. Kinge 

(2009) framhåller att syftet med barnsamtal är att hitta lösningar och ge barnet möjlighet att 

reflektera kring varför saker blir svåra i vissa situationer. Resultatet visar att personalen vill hitta 

lösningar genom att de frågar barnet frågor som: när det blir såhär, hur skulle vi kunna göra istället? 

För att barnet överhuvudtaget ska kunna reflektera kring det som hänt är det viktigt att personalen 

finns nära och inte lämnar barnet när det är i affekt. Vi är eniga med Kinge (2009) när hon beskriver 

att personalen behöver lyssna på och försöka förstå barnets upplevelse, tankar och känslor, således 

kan personalen få en förståelse för hur de kan ge det stöd som barnet har behov av.  

Förhållningssättet och bemötandet gentemot barnen är något nästintill alla förskollärare betonar. 

Det framkommer av resultatet att det är viktigt att ge de barn som är i behov av särskilt stöd extra 

uppmärksamhet, tid och vägledning, detta styrks även av läroplanen som anger att förskolan ska 

ge extra uppmärksamhet till de barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2018). Resultatet visar även att både det verbala språket och kroppsspråket som 

personalen använder gentemot barnen spelar roll för hur bemötandet kommer att bli. De lyfter 

även fram vikten av att vara tydlig i sina instruktioner, att de fördelar sig i rummen för att finnas 

nära tillhands så att de kan stötta vid konfliktsituationer, samt att det som personal handlar om att 

vara inkännande i kombination med att ställa lagom höga krav. Dessa beskrivningar kan kopplas 

till det som Sandberg och Norling (2009) benämner som ett direkt stöd som ges i förskolans 

vardag. Däremot kan vi inte se att förskollärarna lyfter fram att de arbetar med den fysiska miljön 
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som ett sätt att ge stöd på, vilket ingår i det Sandberg och Norling (2009) syftar på när de beskriver 

indirekt stöd. Det indirekta stödet innefattar bland annat miljön och att den övriga barngruppen 

bidrar till det stöd som barnet har ett behov av.    

Det framkommer av resultatet att kommunen i fråga gör nedskärningar i ekonomin, därav kommer 

flertalet av de stödfunktioner personalen har tillgång till att försvinna. Vi kan se att förskollärarna 

försöker att tillgodose varje enskilt barns behov. Stundtals kan det dock vara svårt, på grund av 

bristande resurser såsom personal, tid och ekonomi. Förskollärarna lyfter här fram det som 

Sandberg et al. (2010) kallar ett organisationsperspektiv. Det visar sig att det finns två sätt att se 

på hur dessa faktorer påverkar både personal och de barn som är i behov av särskilt stöd. Å ena 

sidan leder faktorerna till att en del av förskollärarna tänker att det inte alltid är möjligt att 

genomföra de förändringar som behövs för att möta barnets enskilda behov, på grund av att det 

inte finns tid, pengar eller en tillräcklig personaltäthet. Detta kan i sin tur leda till att barnets behov 

inte alltid blir tillgodosedda. Å andra sidan leder faktorerna till att några av förskollärarna försöker 

hitta lösningar utan de ekonomiska medel som inte längre finns att tillgå. De får istället förlita sig 

på den kompetens och kreativitet som finns inom arbetslaget, för att hitta nya sätt att tänka så att 

barnets behov ska kunna bli tillgodosedda.  Vi ställer oss frågande till hur barn i behov av särskilt 

stöd ska få deras behov tillgodosedda om inte personalen får de verktyg som de är i behov av, i 

form av stöttning och rådgivning från andra professioner, en sammansvetsad personalgrupp samt 

tid till planering, reflektion och utvärdering. Vi ställer oss dessutom frågande till hur 

verksamheterna ska uppnå läroplanens uppdrag och strävansmål om inte personalen ges tillgång 

till de verktyg de är i behov av.   

Till sist kan vi se att en hel del av det insamlade materialet går att se ur ett dilemmaperspektiv, 

vilket tyder på att ämnet barn i behov av särskilt stöd är ett dilemma, där det i enlighet med Nilholm 

(2003) sällan finns ett entydigt svar i hur man bäst bör agera. Därför anser vi att det är väsentligt 

att arbetslaget regelbundet diskuterar hur de ser på begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”, så att 

de har en samsyn angående vilka barn som är i behov av särskilt stöd och hur det särskilda stödet 

lämpligast bör utformas.   

Metoddiskussion  

Vi är nöjda med vårt val av metod. För oss blev intervjuer ett naturligt val av metod, eftersom vi 

ville ta del av förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Vi upplever att vi lyckades skapa ett tillåtande samtalsklimat och allt eftersom blev 

vi även bekväma med att ställa våra frågor utifrån det förskollärarna talade om. I semistrukturerade 

intervjuer behöver inte intervjuaren ställa frågorna i någon exakt ordning (Kvale, 1997), vilket 

ledde till en avslappnad dialog och en logisk följd på frågorna utifrån det informanten delgav.   

När vi påbörjade analysarbetet insåg vi att det hade varit fördelaktigt att filma intervjuerna, då vi 

hade kunnat få syn på de intervjuade förskollärarnas kroppsspråk. Vid transkriberingen av det 

insamlade materialet var vår upplevelse att vi missade detaljer i förskollärarnas beskrivningar, när 

de exempelvis förtydligade sina svar med kroppen. Dock kan videoinspelningar göra 
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informanterna obekväma och stämningen bli en aning krystad (Trost, 2005), vilket vi i efterhand 

inte hade velat riskera. Vi är således ändå nöjda med att använda oss av ljudupptagningar. 

Intervjuerna ägde rum på tre olika förskolor i samma kommun, flertalet av förskollärarna arbetar 

därav på samma arbetsplats. Det kan vara så att de har liknande uppfattningar gällande arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd eftersom de ingår i samma arbetslag. Om intervjuerna hade 

genomförts på fler förskolor, med exempelvis en informant på varje förskola, hade vi eventuellt 

kunnat få en större variation av uppfattningar och erfarenheter. 

Förslag till fortsatt forskning   

Det skulle vara intressant att ta del av förskolechefers uppfattningar om vilka barn de anser är i 

behov av särskilt stöd och hur det särskilda stödet utformas. Mot bakgrund av det som framkommit 

i studiens resultat skulle det även vara intressant att ta del av hur förskolecheferna går tillväga för 

att förskollärarna ska kunna uppnå förskolans uppdrag gällande arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd som beskrivs i läroplanen.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Informationsbrev till förskolechef 

Hej!  

Vi heter Jenny Severinsson och Kristin Andersson och är förskollärarstudenter på Högskolan Väst. 

Vill du låta några av dina medarbetare delta i en studie för ett examensarbete vid 

förskollärarprogrammet på Högskolan Väst? De får då möjlighet att resonera och reflektera kring 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Den metod vi har i studien är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi har förberett en 

intervjuguide med ett antal frågor som vi önskar få svar på. Tiden för intervjun beräknas ta max 

en timme och kommer spelas in för att underlätta vår bearbetning av materialet. All information 

som delges kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras säkert så att inga obehöriga kommer 

kunna ta del av den. Resultatet kommer att redovisas så att inga individer eller platser kan 

identifieras. Resultatet presenteras därefter i form av en muntlig presentation vid en opponering 

med andra förskollärarstudenter och handledare, samt i ett skriftligt examensarbete. När 

examensarbetet är avslutat och godkänt kommer det att läggas in i en databas på Högskolan Väst 

som kommer finnas tillgänglig för offentligheten. Inspelningarna och transkriberingarna från 

intervjuerna kommer att raderas när examensarbetet är godkänt. Ni har givetvis möjlighet att ta 

del av uppsatsen om så önskas.   

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på:  

XXX@student.hv.se  

XXX@student.hv.se  

Med vänliga hälsningar, Jenny och Kristin  

Bilaga 2 - Informationsbrev till förskollärare 

Hej!  

Tack för att du vill ställa upp och delta i vår studie. Vi heter Jenny Severinsson och Kristin 

Andersson och är intresserade av att ta del av dina kunskaper och erfarenheter kring arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd.   

 I vår studie kommer vi intervjua dig genom att använda oss av en semistrukturerad intervju, vilket 

innebär att vi har förberett en intervjuguide med ett antal frågor som vi önskar få svar på. Intervjun 

beräknas ta max en timme. Vi kommer att spela in intervjun, detta för att underlätta vår bearbetning 

av det insamlade materialet. Allt du delger kommer att behandlas konfidentiellt. Inspelningen 

kommer att förvaras säkert så att inga obehöriga kommer kunna ta del av den. Resultatet kommer 

att redovisas så att inga individer eller platser kan identifieras. Resultatet presenteras i form av en 

muntlig presentation vid en opponering med andra förskollärarstudenter och handledare samt i ett 
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skriftligt examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att läggas in i en 

databas på Högskolan Väst som kommer finnas tillgänglig för offentligheten. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

Inspelningen och transkriberingen av intervjun kommer raderas när examensarbetet är godkänt. 

Ni har givetvis möjlighet att ta del av uppsatsen om så önskas.   

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på:  

XXX@student.hv.se  

XXX@student.hv.se  

Med vänliga hälsningar, Jenny och Kristin  

Bilaga 3 - Intervjuguide   

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan?   

3. Vilka barn skulle du säga är i behov av särskilt stöd, kan du beskriva dem?   

4. Hur vet du när ett barn behöver särskilt stöd?  

- Har du något exempel? 

- Har du något sätt för att ta reda på vilka barn det är som behöver särskilt stöd? 

 

5. På vilka sätt ger ni särskilt stöd på förskolan?   

- Finns det speciella strategier som ni använder er av?   
- Om ja: kan du ge något exempel?  

  
6. Vilka faktorer skulle du säga avgör hur det särskilda stödet utformas?   

7. Hur länge får barnet särskilt stöd? 
- Hur vet du om barnet behöver fortsatt stöd?   

- Kan du ge något exempel? 

 

8. Nu har vi inga fler frågor, är det något som du vill tillägga?  

Bilaga 4 – Arbetsfördelning 

 

Då vi båda upplever studiens ämne intressant så har vi båda haft en vilja av att aktivt delta i studiens 

samtliga moment. Därav har vi båda deltagit vid samtliga intervjuer och i stort sett skrivit all text 

tillsammans. De gånger där vi upplevt det nödvändigt att dela upp arbetet har varit vid sökning 

och läsning av relevanta artiklar och avhandlingar samt vid transkriberingar av de inspelade 

intervjuerna. Denna uppdelning gjordes främst för att det var ett tidskrävande arbete som kunde 

underlättas genom denna uppdelning.  
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