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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Eftersom i stort sett alla pedagoger kommer i kontakt med barn i behov av 

särskilt stöd på sina arbetsplatser, och då det är en viktig del i skolans vardag är det ett 

intressant och aktuellt ämne att undersöka.  

Då det nu för tiden finns flera olika skolformer kan det vara intressant att också titta på hur 

pedagogerna på de olika skolorna resonerar om bemötande av barn i verksamheten. 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka pedagogernas bemötande i verksamheten med 

barn i behov av särskilt stöd i förskoleklassen på kommunal skola och friskola, för att få en 

uppfattning om deras resonemang om bemötandet av dessa barn. Finns det likheter eller 

skillnader i pedagogernas resonemang på kommunal skola och friskola? 
Metod: Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi använder oss av intervjufrågor för att få 

svar på frågeställningarna.  
Resultat: Pedagogerna på skolorna resonerade om barn i behov av särskilt stöd på olika sätt, 

de kommunala skolorna diskuterade kring samarbetet med specialpedagog medan friskolornas 

resonemang gällde samarbetet med föräldrar. Undersökningen visade att barn i behov av 

särskilt stöd ses som de barn som har åtgärdsprogram. I pedagogernas resonemang fanns 

också gemensamma nämnare såsom stabilitet och trygghet. Pedagogerna på skolorna sa sig 

arbeta mot samma mål utifrån läroplanerna (Lpf 94 & Lpo 94), men lade tyngdpunkten i 

resonemangen på olika arbetssätt. 
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Inledning 

 

Uppsatsen avser att undersöka hur pedagoger i förskoleklassen definierar barn i behov av 

särskilt stöd, då vi ser detta som ett aktuellt ämne i dagens samhälle. 

Det finns barn i behov av särskilt stöd ute i skolorna och det kan vara viktigt att man förhåller 

sig på ett, för både pedagog och barn, tillfredsställande sätt. I Lpo94 kan man läsa att alla som 

arbetar i skolan bland annat skall: 

 

• Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

• Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

 

Undersökningen avser att ta reda på om det finns skillnader/likheter i hur pedagogerna 

resonerar i arbetet med dessa barn på friskola och kommunal skola. 

Då det nu för tiden finns flera olika skolformer och de har olika pedagogiska förhållningssätt, 

anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur pedagogerna på de olika skolorna 

resonerar om barnen i verksamheten då barn i behov av särskilt stöd är en av skolans viktiga 

delar och barn som behöver stöd enligt skollagen (1997:1212) har rätt till att få det.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med fallstudien var att undersöka hur pedagogerna i förskoleklassen resonerade om 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd på kommunal skola och friskola.  

 

Frågeställningar är: 

 

• Hur definierar pedagoger i förskoleklassen barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur resonerar de om arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

• Finns det likheter/skillnader i pedagogernas resonemang om dessa barn? 

 

Med pedagoger menar vi alla som arbetar i förskoleklassen, vare sig de har utbildning eller 

inte. 

 

 

 6



Teoretiska utgångspunkter 
 

Tideman (2000) skriver om en normaliseringsprincip som utarbetades på 1950-60 talet med 

tre olika nivåer i hur man kan tänka när det gäller normalitet; 

 

• Statisk normalitet. Ett genomsnittligt värde, det mest förekommande. Här betonar 

Tideman (2000) att det inte är barnet som är i behov av särskilt stöd som ska 

förändras, utan att miljön runtomkring bör vara samma som för de övriga. 

 

• Normativ normalitet. Denna normalitet har sin utgångspunkt i de normer och 

värderingar som anses vara de rätta i samhället. 

 

• Individuell eller medicinsk normalitet är när man i samhällets ögon behöver någon 

sorts behandling för att bli ”normal”. 

 

Principen är ett exempel på sätt att tänka i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Tideman 

(2000) hänvisar till Sandvin (1992) som bygger på samma grund som normaliseringsprincipen 

och betonar de svårigheter barn i behov av särskilt stöd har i dagens samhälle.  

 
 Ca 40 år efter att normaliseringsprincipen introducerades är den fortfarande värd 

  att tas på allvar (Tideman 2000 s.64). 
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Forskningsbakgrund 
 

Alla människor möter på något sätt barn i behov av särskilt stöd ute i samhället, det kan vara i 

skolan, på sjukhus, hos grannar och bekanta. Det är inte alltid man kan se att barnet har en 

etikett på sig som visar att hon/han är i behov av olika stödåtgärder.  

 

 

Forskning om barn i behov av särskilt stöd 
I undersökningen ”Ansvar för samverkan” visar det sig att det brister i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd, det kan vara okunskap om barnets behov eller att behoven inte 

uppmärksammas. Detta beror inte bara på pedagoger utan även på samspelet mellan de tre 

nivåerna: samhällsnivån, organisationsnivån och individnivån (Socialstyrelsen 2005).  

 

Ekdahl och Malm (2004) skriver om undersökningar gjorda på hur pedagoger och rektorer 

reflekterar kring och definierar begreppet särskilda behov. De kom fram till att pedagogerna 

relaterar till individen medan rektorerna fokuserar mer till miljörelaterade faktorer runt 

barnen. Ekdahl och Malm (2004) betonar att barn som i undersökningen har stödinsatser 

klassas som barn i behov av särskilt stöd. 

 

En annan undersökning av Holmer och Eidelsson Thulin (2005) visar att den problematik man 

möter med barn i behov av särskilt stöd är för stora barngrupper, dålig ekonomi och diagnoser 

samt att vissa pedagoger känner att det är svårt att nå målen i Lpfö 98, även om de anstränger 

sig för att se och hjälpa varje barn. 

 

Studier som gjorts av socialstyrelsen (2005), har tagit fram vilka hinder som finns och vilka 

åtgärder som skulle kunna göras för de barn och elever med funktionshinder. De barn i behov 

av särskilt stöd som inte fått speciella stödinsatser men som har stora svårigheter kan bli utan 

den hjälp de behöver därför att de inte har någon diagnos. Personalförändringar i en 

verksamhet kan drabba dessa barn hårt, men i vissa fall kan det även leda till nya 

kompetenser. 
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Enligt Nilholm (2003) finns det tre olika synsätt i arbetet med specialpedagogik: 

 

• Kompensatoriska perspektivet utgår ifrån att man synliggör barnets svårigheter och 

arbetar för att utjämna dem. De arbetar med att kriterierna för barn i behov av särskilt 

stöd och till exempel åtgärdsprogram ska bli lättare att definiera. Det kompensatoriska 

perspektivet har en ledande position i dagens skolverksamhet.  

  

• Kritiska perspektivet arbetar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i klasserna 

och att det ska vara en verksamhet där man kan se till varje barns behov. 

 

• Dilemmaperspektivet är resonemang om hur vi ska arbeta med alla barn oberoende 

behov men ändå kunna se till den enskilde individen. 

 

Samtalet om specialpedagogik förnyas hela tiden, inte med själva innehållet utan med nya 

former och förändringar (Nilholm 2003). 

 

Gemensamt för allt bemötande1 är att det krävs empati och hänsyn till den man möter. (Sisu 

2003) Bemötandet kan enligt socialstyrelsen (2005) indelas i tre olika nivåer; 

organisationsnivå, samhällsnivå och individnivå. 

 
Organisationsnivån är hur man bestämmer de lokala regelverken inom det gällande 

ansvarsområdet, på denna nivå ingår bland annat rektorn.  

När skolorna har svårt att få fram resurser till barn i behov av särskilt stöd kan det enligt Sisu 

(2003) bero på beslut som gjorts på organisationsnivån. Det är på organisationsnivån som 

värdegrunden och riktlinjerna i skolplanerna för arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

utarbetas av kommunen och skolornas huvudmän (Socialstyrelsen 2005). 

 

Samhällsnivån är hur lagar och förordningar som läroplanerna utarbetas. För enklare 

tolkningar av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” anser socialstyrelsen (2005) att det 

ligger i samhällsnivåns uppgift att förenkla dessa och ge tydligare definitioner. 
 

                                                 
1 Samspelet mellan människor 
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I verkligheten går det inte att göra någon strikt uppdelning mellan de tre nivåerna.  

De går i varandra (Sisu s.11 2003). 

 

Individnivå är hur man ska fördela arbetet och vilka uppgifter som skall utföras för barn i 

behov av särskilt stöd. Man ska utgå från en beskrivning av barnets behov, inte enbart dess 

egenskaper utan också dess intressen och familjesituation (Larsson-Swärd 1999). Man bör 

även se till vilka resurser, till exempel personalens kompetens, som finns för att barnens 

behov ska tillgodoses. Den individualiserade undervisningen kräver självbehärskning och 

utbildning från pedagogens sida (Teveborg 2001). 

Miller (1993) betonar att man bör lära barnen hur man arbetar med sig själv och sina 

kunskaper. Många tror att man undervisar på ett och samma sätt för alla barn och att alla barn 

är lika, man behöver därför vara medveten från början om att alla barn är olika och har olika 

behov. 

Enligt Miller (1993) är alla barn, särskilt de barn som är i behov av särskilt stöd, i behov av att 

hjälpas vidare av pedagogen för möjligheten till fortsatt utveckling. Pedagogen ska visa 

respekt för barnet som en egen individ, ha förståelse för att de är berättigade till att visa 

känslor, ha tålamod med dem och låta dem ta till sig undervisningen i sin egen takt. Miller 

(1993) anser att tålamod inte är något man kan lära sig, det är något som finns inom oss. Om 

man inte vet hur man ska använda sitt tålamod eller förstå hur barn fungerar kan man få svårt 

att arbeta pedagogiskt. Miller (1993) påpekar också att barnen är beroende av kärlek och att 

det är pedagogernas uppgift att få dem att veta att man bara vill deras bästa.  

Det är genom sina erfarenheter man, enligt Serrebo (2003), stärker och lär känna sig själv. 

Detta arbete för att lära känna sig själv är något som fortlöper genom hela livet. Som pedagog 

bör man därför ge barnen möjligheter att prova på olika kunskapsvägar och arbetssätt för att 

ge dem möjlighet att på bästa sätt tillskansa sig kunskap. 

 

Enligt Brodin och Hylander (2003) handlar Sterns teorier om att man i mötet med barn ska 

utgå ifrån var barnet befinner sig i utvecklingsnivån. Alla barn har samma grund men vid 

påfrestningar reagerar de på olika sätt, vissa klarar det bättre än andra. Därför kan det vara 

viktigt att ge de barn som behöver det, mer stöd och omsorg i undervisningen. Serrebo (2003) 

menade att genom att man prövar flera olika pedagogiska arbetssätt ger man även de barn som 

har svårigheter att ta till sig den vanliga undervisningen en chans att hitta sin väg till lärande 

och utveckling.   
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Kommunikation och samspel med barnen är en viktig del i prövandet av olika kunskapsvägar. 

Om barnen inte vill delta eller samspela kan det, enligt Serrebo (2003), bero på att 

pedagogerna inte tolkar barnens signaler på ett tillfredställande sätt, att barnen känner sig 

förbisedda. Brodin och Hylander (2003) skriver att vissa barn, enligt Sterns teorier, har svårt 

för det sociala samspelet. Dessa barn får man arbeta lite extra med och de kan behöva mer 

personlig bekräftelse än de andra. Barnen ska, enligt Kihlström (1998), få vistas i en anpassad 

miljö där de lyckas utifrån sin egen nivå, utvecklas och blir intresserade av att söka sin egen 

kunskap. Barnen i behov av särskilt stöd behöver känna gemenskap och få vara en del i en 

grupp.  

För dessa barn kan det vara välbehövligt att strukturera upp vardagen så att de vet vad som 

kommer att krävas av dem och att de ser något igenkännande i det. Precis som de yngre 

barnen behöver de påminnelser för att kunna koppla ihop vad som gjorts och vad som 

kommer att ske (Brodin & Hylander 2003). 

 
 Kärnan i det pedagogiska förhållningssättet är att utifrån ett gemensamt fokus för 

  barn och pedagog utveckla meningsfullhet och sammanhang  

 (Brodin & Hylander 2003 s.116) 

 
 

Skolformer, förr och nu 
Redan på 1820-talet bildades friskolor som tillät samundervisning2, man undervisade där i 

små klasser och lät stora intressen såsom naturvetenskap och teknik, den tidens moderna 

språk eller nyfunna pedagogiska metoder styra utbildningen (Ljungberg 1996). I slutet på 

1800-talet och början på 1900-talet startade man ett stort antal flickskolor eftersom den 

kommunala skolan endast tog emot pojkar, många av dessa skolor kom så småningom att bli 

statliga skolor (Ljungberg 1996).  

 

En av skillnaderna mellan de kommunala skolorna och friskolorna är att friskolor har en 

annan huvudman, till exempel en stiftelse, en förening eller ett aktiebolag. När det är fler 

sökande än platser kan olika intagningsregler, såsom kötid, närhetsprincip och syskonförtur, 

förekomma (Skolverket 2005). Oavsett om skolan ligger i hemkommunen eller i en annan 

kommun har alla som vill rätt att gå i en friskola som Skolverket har godkänt. Om Skolverket 

har förklarat friskolan behörig till kommunala bidrag är kommunen där barnen bor tvungen att 

                                                 
2 Undervisning med både pojkar och flickor i samma klasser. 
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genom bidrag, grundat på kommunens egen skolpeng, betala för dem. Friskolan får inte ta ut 

någon elevavgift, utan finansieras genom de bidrag de får från elevernas hemkommuner 

(Skolverket 2005). År 1992 infördes det kommunala bidrag till fristående skolor.  

Läsåret som var 1991/92 fanns det ca 90 friskolor på grundskolenivå, läsåret 2004/05 finns 

565 stycken (friskola.se). 

 

Frånsett vilken profil3  eller inriktning4 en friskola har ska den följa Lpo 94 eller Lpf 94 samt 

de nationella kursplanerna. Det kan förekomma att skolan har egna ämnen/kurser med 

kursplaner som bildar skolans profil, de kan också lägga mer tid till ett eller flera ämnen. 

Enligt friskola nr 1: s hemsida använder de sig av montessoripedagogik, där de säger sig 

arbetar med självständigt arbete och social kommunikation. De har 87 elever på skolan, samt 

35 stycken i förskolan.  

Friskola nr 2 har enligt intervjun med en av dess pedagoger ”en allmän pedagogik”, där 

ämnen som biologi, fysik, kemi, historia, religion, samhällskunskap, geografi och teknik 

ingår. Enligt samma pedagog har skolan utifrån dessa ämnen projektarbeten som pågår under 

fem veckor.  Skolan är uppdelad på F-5 och 6-9, på F-5 skolan där intervjuerna har utförts går 

60 elever (Intervju Pedagog nr.3 fri). 

 
Enligt skolverket (1998) fattade regeringen år 1842 ett beslut om att folkskola skulle införas, 

denna syftade endast till pojkar. Runt 1915 blev folkskolan skyldiga att undervisa även barn i 

behov av särskilt stöd och de så kallade ”svagklasser”5 inrättades. Dessa klasser skulle enligt 

skolverket (1998): 

 
 Utses på fullständigt objektiva, fysiologiska, psykologiska och pedagogiska grunder, 

  i samarbete mellan läraren och läkaren (s.14). 

 

Med 1962 års läroplan utökades specialundervisningen och tio år senare, 1972, hade en 

tredjedel av alla skolbarn under någon tid haft specialundervisning. Skolverket (1998) skriver 

att man 1983 började undersöka vad för specialundervisning som kunde krävas för barnen 

som var i behov av särskilt stöd och även vad för utbildning lärare skulle kunna behöva. Den 

nya lärarutbildningen som utvecklades gjorde att en stor del av specialundervisningen kunde 

                                                 
3 Ämnesinriktat (till exempel musik, drama, språk) 
4 Allmän, etnisk, religiös, språklig eller specialpedagogik 
5 De barn som av någon anledning ansågs behöva specialundervisning 
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tas över av en lärare med den nya utbildningen men med handledning av en specialpedagog. I 

och med de nya läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 fick kommunen ansvaret över hur resurser 

för skolan och barn i behov av särskilt stöd skulle fördelas (Skolverket 1998). 

Från och med höstterminen det år ett barn fyller sex år är kommunerna skyldiga att tilldela en 

plats i förskoleklass, detta gäller alla barn.  

Verksamheten ska vara en grund i den fortsatta utbildningen och utgå från varje barns behov 

och stimulera deras utveckling och lärande. Förskoleklassen är en del av den kommunala 

skolan, där kommunerna har huvudansvaret. Den rektor som finns för verksamheten ska 

också innefattas i kommunernas skolplan. Kommunerna ansvarar också för 

skolbarnomsorgens kvalitet. (Skolverket 2005) 

På de kommunala skolorna som undersökts säger sig alla utgå från allmän pedagogik. 

På kommunal skola nr 1 finns cirka 450 elever i åldrarna 6-16 år. Enligt rektorn erbjuder 

skolan även engelskspråkig undervisning. (Intervju rektor kommunal) 

Kommunal skola nr 2 är en F-6 skola med 258 elever. Där anses det finnas goda möjligheter 

till tvåspråkig undervisning, då 13 modersmålslärare arbetar på skolan.(Intervju pedagog nr.2 

kommunal)  

Kommunal skola nr 3 är en F-6-skola med cirka 380 elever (Intervju pedagog nr.1 kommunal) 

 

Gemensamt för skolformerna är styrdokument som är till för att styra verksamheterna, dessa 

utarbetas på olika nivåer: 

 

• Riksdagen utformar skollagen 

 

• Regeringen utarbetar förordningar där läroplanerna ingår  

 

• Skolverket utarbetar föreskrifter och allmänna råd  

 

I skollagen står det bland annat att alla barn och ungdomar, oberoende kön, sociala och 

ekonomiska hemförhållanden, ska ha rätt till en jämbördig utbildning. Där står också att man 

ska ta hänsyn till barn i behov av särskilt stöd. 

 

Ett barn som är i behov av särskilt stöd har kommunerna ett särskilt ansvar för. De ska se till 

att verksamheten är så pass anpassad att barnet får sitt behov tillgodosett på olika sätt, till 
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exempel kan en specialpedagog hjälpa och stödja barnet i klassrummet eller i en mindre grupp 

(Skolverket 2005).  

 

 

Barn i behov av särskilt stöd 
I intervjuerna resonerade pedagogerna kring barn i behov av särskilt stöd. I läroplanerna finns 

det inte några direkta anvisningar där man tydligt beskriver innebörden av begreppet. Om ett 

barn har en diagnos, till exempel damp6 eller dyslexi7, är den berättigad till särskilt stöd.  

Det är upp till den kommunala skolans eller friskolans huvudman att erbjuda en sådan plats 

där barnets behov tillgodoses. Det behov av stöd som barn och elever i många fall är beroende 

av, behöver inte vara bestående utan kan vara tillfälligt (Socialstyrelsen 2005).  

 

För att synliggöra vad barn i behov av särskilt stöd kan vara har Bergquist (2003) delat in dem 

i fyra grupper utifrån dess behov: 

 

• Barn till familjer i kris.  Till exempel förändringar i familjesituationen, invandrar- och 

flyktingbarn  

  

• Barn som far illa. Fysiskt våld, psykiskt våld, vanvård, sexuella övergrepp, missbruk i 

familjen, utvecklingsstörda eller psykiskt sjuka föräldrar. 

 

• Barn med funktionshinder.  Utvecklingsstörningar, vilket här är störningar inom 

autism, rörelsehinder, hörselhandikapp, språkstörning eller synskada. 

 

• Barn med allergi 

 

Det finns även de barn som faller i mellan, där behovet av särskilt stöd inte är lika synligt och 

de barnen får då inte alltid det stöd de behöver (Bergquist 2003). 

 

Enligt skollagen är åtgärdsprogrammet ett pedagogiskt redskap för barn i behov av särskilt 

stöd, där speciella åtgärder sätts in som stimulans för lärande och utveckling. I Asp-Onsjös 

(2006) undersökning är en av fem elever i behov av särskilt stöd och kan då behöva ett 

                                                 
6 Hyperaktivitetssyndrom (Deficits in Attention, Motor Control and Perception) 
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åtgärdsprogram. Om pedagogerna finner att ett barn behöver särskilda stödåtgärder för att 

hänga med i undervisningen och utvecklas, ska skolans rektor informeras om detta. Det är 

sedan rektorns ansvar att en utredning av barnets brister görs. Barnet och dess vårdnadshavare 

ska vara delaktiga i arbetet med utredningen. Om det sedan inte upprättas något 

åtgärdsprogram trots att en utredning gjorts kan skolverket i sin tur kontrollera och granska att 

utredningen gjorts på ett tillfredsställande och rättvist sätt (Skollagen). Enligt Asp-Onsjö 

(2006) har åtgärdsprogrammen fått en allt större betydelse i skolans verksamhet under den 

senaste tiden. 
 

Specialpedagogens åtgärder riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd, där de 

allmänpedagogiska kunskaperna inte räcker till. Specialpedagogen har barnomsorgen som 

huvudområde och arbetar via personal och arbetslag (Psykologisk och pedagogisk rådgivning 

2006). Specialpedagogens uppgifter är att: 
• Medverka till att skapa en funktionell och utvecklande miljö inom barnomsorg och skola. 

• Erbjuda rådfrågning, pedagogisk handledning, samt råd och stöd till personal, arbetslag eller 

arbetsplatser. 

• Delta i konferenser av olika slag. 

• Hålla regelbunden kontakt med BVC, Habilitering, BUP, socialtjänst och Specialpedagogiska institutet. 

• Kontinuerligt upprätthålla och utveckla den egna kompetensen inom området. 

(Psykologisk och pedagogisk rådgivning 2006)  

 

Rådfrågning och stöd till enskild pedagog eller arbetslag kan innebära insatser runt ett enskilt 

barn eller generella kunskaper om barn i behov av särskilt stöd. Rådfrågning ges också som 

barnomsorgskonferenser (BOK). På dessa konferenser deltar specialpedagogen, områdets 

skolpsykolog, ansvarig rektor samt det aktuella arbetslaget.  

Syftet är att arbetslaget ska kunna ta upp frågor kring de barn som är i behov av särskilt stöd 

som berör dem samt att få både psykologens och specialpedagogens perspektiv kring frågan. 

Ärenden som tas upp under dessa konferenser är konfidentiella.  

BOK ska bidra till att arbetslaget ska få: 
• En ökad förståelse för en specifik problematik 

• En klarare bild av hur man pedagogiskt kan lägga upp arbetet kring ett specifikt problem. 

• Information om och stöd i nya steg eller kontakter som behöver tas 

(Psykologisk och pedagogisk rådgivning 2006). 

                                                                                                                                                         
7 Läs- och skrivsvårigheter 
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Problem som kan uppstå i samband med barn i behov av särskilt stöd och deras utveckling är 

att särskilda åtgärder inte sätts in tillräckligt snabbt och att behoven inte uppmärksammas i 

tid. Dilemmat kan vara att det inte finns några fasta ramar i innebörden av orden ”särskilt 

stöd” (Socialstyrelsen 2005).  

De barn som det oftast handlar om är de med funktionshinder och neuropsykiatriska8 

svårigheter som utgör drygt 5 % av alla barn, samt de med en lindrig 

begåvningshandikappning som finns hos 2.5 % av barnen (neuronnätet.se). 

 

Det kan finnas fall där barnen inte får stöd men ändå har stora svårigheter (Bergquist 2003). 

Därför är det viktigt att vara medveten om att barn som är i behov av särskilt stöd inte alltid 

har speciella åtgärder utformade åtgärdsprogram. 

 

I en undersökning av Magnus Lundgren (Socialstyrelsen 2005) kan man läsa att ett av tio barn 

i åldrarna sex till sju år har någon form av funktionsnedsättning. Han betonar att det är viktigt 

att identifiera barnen i behov av särskilt stöd, de som har funktionshinder9, för att man skall 

kunna ge dem stöd och insatser i tid. Därför bör man anpassa pedagogiken till dessa barn och 

ha mindre grupper, pedagogen bör ha specialkompetens och vara kunnig i medicinering 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

 

 

 

                                                 
8 Bristande koncentrationsförmåga, svårigheter med motorik, tal och skrivproblem. 
9 Begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga (ne.se). 
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Vad är annorlunda/normalt? 
 

Annorlunda: På annat sätt, avvikande från det vanliga, som skiljer sig från. 

(Nationalencyklopedin) 

Förr sågs de annorlunda barnen, de som avvek från samhällets normer och värderingar, som 

ett straff för något föräldrarna hade gjort. Denna grupp behövde medicinska hjälpmedel vilket 

nuförtiden ses som en grundläggande rättighet (Tideman 2000). 

 

Under början av 1900-talet diagnosticerade man, enligt Tideman (2000), de barnen som var 

mindre begåvade och som inte hängde med i undervisningen som något avvikande. Dessa 

barn togs ut ur klassrummen och fick en avvikande, speciell behandling (Tideman 2000). Det 

sättet att arbeta på är inte helt olikt dagens arbetssätt då man stundtals tar ut de barn som 

diagnosticerats med en svårighet och ger dem extra hjälp, ofta utanför klassrummet. 

Ord som ”normalt” och ”annorlunda” är precis som begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 

laddat och känsligt (Tideman 2000). 

 

Att vara ”normal” har blivit något man strävar efter men det finns inte många som kan svara 

på vad det egentligen menas med att vara ”normal”. Eftersom begreppet inte har några fasta 

ramar kan man tolka det i stort sett hur som helst och det är personens syn på människan, 

värderingar samt den tid vi lever i som styr tolkningen (Tideman 2000). 
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Metod 
 

Eftersom det är pedagogernas resonemang som undersöks har vi valt att göra intervjuer (se 

bilaga), där vi sökt efter bland annat beteenden, avsikter, tankar och funderingar (Starrin & 

Svensson 1996). 

Analysen av intervjuerna handlade främst om att identifiera vanliga förekommande 

resonemang och tankemönster om bemötandet, definitioner och praktiska lösningar, för att 

sedan jämföras med texten som helhet.  

I analysen jämfördes samband och konflikter mellan olika tankemönster, för att sedan sättas i 

relation till övergripande teorier om bemötande.  

 

 

Urval 
Vi valde att slumpmässigt ringa upp två friskolor och tre kommunala skolor i en medelstor 

kommun, där vi gjorde våra intervjuer. 

För att få en bakgrund till hur skolorna bemöter barn i behov av särskilt stöd har två rektorer 

intervjuats, en vid en friskola och en vid en kommunal skola. 

Pedagogerna i förskoleklassen intervjuades för att få deras resonemang om bemötandet av 

barn i behov av särskilt stöd.  

I och med att informanterna informerades om att det inte finns några rätt eller fel svar och att 

de skulle vara helt anonyma hoppades vi på att uppnå hög validitet.    

 

 

Etiska överväganden 
Alla informanter ställde upp frivilligt, de blev informerade om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och att materialet skulle användas i en c-uppsats som berör ämnet 

annorlunda barn. 

Eftersom barn i behov av särskilt stöd är ett laddat ämne benämnde vi dem istället som 

annorlunda barn, så att informanterna inte hakade upp sig på vetenskapliga termer om vad 

som är rätt eller fel. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under en två veckors period i slutet av vårterminen samt en 

tvådagarsperiod i början av höstterminen, i ett enskilt rum på informanternas egna skolor och 

de tog ca 20-30 minuter vardera. Intervjuerna utfördes utav två av författarna, vilka två som 

intervjuade kunde variera. 

Intervjuerna har lyssnats igenom och skrivits ner ordagrant. Sedan tittade vi på övergripande 

mönster i pedagogernas resonemang. 

 

 

Tillförlitlighet 
I intervjuerna användes underfrågor för att få fram pedagogernas resonemang, dessa 

underfrågor kunde variera beroende på hur informanten uppfattade grundfrågan. 

Informanterna fick fritt tolka kring begreppet annorlunda barn. 

Efter att ha intervjuat fyra pedagoger vid två friskolor och lika många vid tre kommunala 

skolor, började informanterna ge liknande svar och vi uppnådde en så kallad mättnadseffekt, 

det vill säga att inga nya resultat framkom. De resonemang informanterna förde har kunnat 

användas som svar på de frågeställningar som ställts i undersökningen, de har resonerat om 

sitt arbetslags arbetssätt och sina egna personliga förhållningssätt till barn i behov av särskilt 

stöd.   

Detta är en fallstudie, vilket betyder att man bara undersöker en begränsad del i skolans värld 

samt ett fåtal skolor. 

Informanter hade stundtals svårt att svara på vissa frågor vilket kan betyda att de inte befunnit 

sig inom samma diskurs under intervjun eller att de inte tolkade frågorna på samma sätt som 

tänktes när de utformades.  

Vi påpekade att det är just deras resonemang vi ville få fram och att något som rätt eller fel 

inte existerade. 

Skolorna hade olika inriktningar och varierande antal elever vilket kan ha påverka 

informanternas resonemang.  
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Resultat 
 

 

Hur definierar pedagoger och rektorer om barn i behov av särskilt stöd?  

 

Kommunal skola 

Pedagogerna gav svar som tydde på att begreppet ”annorlunda barn” var svårtolkat och att de 

helst inte ville använda det ordet: Alla har olika behov, en del har mer behov än andra. Alla 

barn är en egen individ, vi använder inte ordet annorlunda (Kommunal nr1.) Pedagogerna i 

undersökningen ville inte benämna dessa barn som annorlunda, utan de ville istället använda 

sig av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd". Annorlunda barn är svårdefinierat, vad är 

normalt och inte normalt? Det kan vara barn som sticker ut, som inte följer de normala 

utvecklingsmönster, barn som utmärker sig speciellt, med någon utvecklingsstörning, de som 

har svårt med inlärning, den sociala biten och svårt att tyda leksignalen, men även barn som 

hamnar i skymundan (Rektor kommunal). 

Detta kan vara uttryck för normaliseringsprincipen som Tideman (2000) skriver om, där det 

”normala” kan vara det som gäller i samhället. Det vill säga att barn i behov av särskilt stöd är 

den benämning som skolorna för tillfället använde sig av. 

 

Alla pedagoger på de kommunala skolorna i undersökningen ansåg att barn i behov av särskilt 

stöd var barn som inte passar in, som skiljer sig från de andra (Kommunal nr.2). När de 

använde sig av benämningen "barn i behov av särskilt stöd" hade de lättare att resonera, vilket 

kan bero på att det begreppet anses ha fastare ramar, det vill säga att pedagogerna ser 

åtgärdsprogrammet som en bekräftelse på att barnet har en svårighet av något slag och det blir 

mer tillåtet att diskutera kring detta. 

 

Svårigheterna som pedagogerna pratade om var; kan vara psykiskt, fysiskt och socialt, men det 

kan också vara mycket annat (Kommunal nr.2). Barn som har svårigheter med det sociala 

(Kommunal nr.3). Anledningen till att de ofta resonerade kring de sociala svårigheterna kan 

vara att den sociala delen har stor betydelse i förskoleklassen där man utgår från 

kommunikation och samspel.  
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Friskola 

Även pedagogerna på friskola ville använda sig av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. 

Flertalet av dem beskrev barn i behov av särskilt stöd som barn som inte utvecklas som andra, 

som har andra behov än övriga barn (Fri nr.3). Barn i behov av särskilt stöd är de barn som 

har avvikande mönster, som har svårt att följa med i undervisningen av särskilda skäl (Rektor 

fri).  Eftersom verksamheten i förskoleklassen till stor del är inriktad på kommunikation och 

det sociala samspelet synliggörs de barn som inte klarar av detta i till exempel leken. De 

påpekade även att dessa barn finns i alla grupper och de är en naturlig del av klassen (Fri 

nr.1). Vid skolstarten finns det alltid barn som på ett eller annat sätt har andra behov än de 

övriga och det behöver inte betyda att de är ”onormala”.  Här kan man se en riktning mot den 

statiska normaliteten som Tideman (2000) skriver om, där man tittar mycket på miljön 

runtomkring barnet för att se hur den kan utvecklas för att passa barnen.  

 

 

Hur resonerar pedagoger och rektorer om arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd? 
 

Kommunal skola 

I vissa fall pratade pedagogerna om en individuell utvecklingsplan där varje elev tillsammans 

med pedagog och ibland även vårdnadshavare skrev ner små mål som de önskade klara av 

under terminens gång. När det gällde barn i behov av särskilt stöd sa sig pedagogerna till stor 

del använda sig utav specialpedagoger för att utforma mål. Arbetet ansåg man göra på 

individnivå där man skulle utgå från en arbetsbeskrivning för hur man kunde arbeta med det 

enskilda barnet.  

Med dessa barn arbetar de enligt rektorn som med de andra barnen. Undervisningen utgår då 

från barnet som är i behov av särskilt stöd, pedagogerna uppmärksammar dessa barn för att se 

vart de befinner sig. Man bör ha det pedagogiska förhållningssättet att kunna tolka barnets 

signaler och förutse det som ska ske (Rektor kommunal). Det tar för lång tid innan 

åtgärdsprogram skrivs och osäkerhet och okunskap om hur de ska skrivas ligger bakom, det 

fattas direktiv om hur de skrivs (Rektor kommunal). 
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Pedagogerna resonerade om brist på tid, pengar, gruppstorlek och särskilda behov vilket 

gjorde att gruppen blev lidande, pengar fattas för att få till exempel mer modersmålsträning 

(Kommunal nr.2). Därför satte de sina förhoppningar till specialpedagogen som en lösning på 

”problemen”. Specialpedagogen och barnets åtgärdsprogram sågs som en avlastning för 

pedagogen.  

Pedagogerna berättade att de ofta börjar arbetet med att med hjälp från specialpedagogen leta 

fram anpassat material och metoder som de tror kan fungera för barnets svårigheter 

(Kommunal nr.4). Skolan använde sig, enligt rektorn, av specialpedagogen som kommer två 

gånger i veckan till klasserna och som då arbetar med både pedagog och elev. Pedagoger och 

rektor skulle vilja avlägga mer tid till att finna annat material och andra metoder som passade 

för de berörda barnen. Man tänker inte alltid på att barnet inte klarar av vissa saker, då får 

man tänka till och reflektera över hur man kunde ha gjort istället och vad man ska göra nästa 

gång (Rektor kommunal). Fungerade inte detta gav specialpedagogen det berörda barnet extra 

hjälp i mindre grupp. Här kan man se en koppling till det kompensatoriska perspektivet där 

man arbetar med exkludering, man tar det berörda barnet och ger specialundervisning i 

mindre grupp (Nilholm 2003). Innan detta görs måste de ta kontakt med skolans 

elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, kurator, specialpedagog, psykolog, skolsköterska 

och klassläraren och man skriver ett åtgärdsprogram (Kommunal nr.1). I utformandet av 

åtgärdsprogram bör även vårdnadshavaren vara med. En anledning till att de kommunala 

skolorna använde sig av specialpedagogen kan vara att de ser dem som en hjälp för ett 

problem. Specialpedagogen anses vara den som har kunskaper och lösningar för barnets 

svårigheter.  

 

Pedagogerna i undersökningen menade att deras erfarenheter av barnens behov kan påverka 

beslut som att ta barnen ur klassen för att ge dem specialundervisning.  

Man måste vara flexibel, alla har någon positiv sida och fokusera på den. Viktigt att vara 

steget före och ibland vänta in barnet (Kommunal nr.1). Det skulle behövas fler pedagoger i 

klassrummet och gärna oftare, för att hinna med att tillgodose allas behov (Kommunal nr.4). 

Vissa barn är mer personalkrävande än andra (Kommunal nr.1). Eftersom de arbetar i stora 

grupper var det enligt pedagogerna vanligt att barnen i behov av särskilt stöd togs ut ur 

klassrummet vid de tillfällen då de behöver hjälp av specialpedagogen i något ämne, detta 

blev då något återkommande som skulle skapa struktur och trygghet för barnet och detta 

arbetssätt ansågs ha fungerat bra då målen i åtgärdsprogrammen nåtts. Målen i 

åtgärdsprogrammen är inte kortsiktiga utan det är en successiv process så det kan vara svårt 

 22



att se resultat på kort tid, man kan därför inte säga att målen nåtts men att framsteg görs. Ett 

åtgärdsprogram kan aldrig bli klart men är en god bit på väg (Kommunal nr.1). 

Många av pedagogerna i undersökningen sa sig vara otillräckliga att själva ge barnen den 

styrka och trygghet som de behöver. De påpekade att fallet inte alltid var sådant utan det 

gällde de elever som hade störst behov av särskilt stöd. Det skulle behövas fler pedagoger i 

klassrummet och gärna oftare, för att hinna med att tillgodose allas behov (Kommunal nr.4). 

Det var inte alltid man behövde fler pedagoger till hjälp i klassrummet, man kunde till 

exempel dela in klassen i mindre grupper inne i klassrummet. Barnen kunde då hjälpa 

varandra och det gjorde att pedagogen/pedagogerna nådde barnen på ett annat sätt. 

På vissa av de kommunala skolorna upplevdes invandrartätheten som hög, i genomsnitt 60 % 

(Intervju rektor kommunal, Pedagog kommunal nr.1 & 2), vilket medförde att 

språkkommunikationen kunde bli en stor påfrestning. Pedagogen kunde då få psykosocialt 

stöd hos psykolog och specialpedagogen. Mer modersmålsträning för att barnen ska få mer 

stöd och hjälp i verksamheten och mer personal i klassrummet (Kommunal nr.2).  

Pedagogerna ansåg att tålamod var en viktig egenskap när man arbetade med barn i behov av 

särskilt stöd då många av dessa barn har svårt att ta till sig instruktioner och situationer lätt 

urartar. Var konsekvent, ett nej är ett nej varje dag och för varje barn. Förklara varför man 

går ifrån reglerna någon gång (Kommunal nr.2).  

 

 

Friskola 

Pedagogerna på friskolorna menade att de gör fortlöpande observationer av barnen för att 

kunna upptäcka svagheter i tid (Fri nr.1). På friskolorna sa de sig i första hand använda sig av 

en metod som de kallade för planläggning10, och hänvisade sedan till åtgärdsprogram som en 

”sista utväg”, även om det också finns de barn som har åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet 

utarbetades också det tillsammans med vårdnadshavare och elev men även rektor och 

specialpedagogen ingick. Planläggningen gör vi för att inte öka pressen på barnet, dess 

svårigheter och brister (Fri nr.1). Det kunde vara så att planläggningen inte blev så allvarlig 

som åtgärdsprogrammet då det inte var lika många inblandade och på en lägre nivå. 

Planläggningen var ett förslag över saker som kunde göras gemensamt med vårdnadshavaren 

för att elevens vardag i skolan skulle underlättas, det var alltså inte något formellt instrument 

                                                 
10 Utarbetas tillsammans med vårdnadshavare 
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utan mera något skolan själv utformat. Vi diskuterar hur vi kan göra för att underlätta barnets 

skolgång såsom gemensamma regler och strukturer både i hem och på skola (Fri nr.2.).  

 

När det gällde barn i behov av särskilt stöd samarbetade skolan enligt rektorn med 

vårdnadshavarna och kontakten däremellan. Det är inte alltid föräldrarna inser vilken 

problematik barnet har i skolan och det ligger på oss att synliggöra det för dem (Rektor fri). 

Regler som finns i hem och skola stämde inte alltid överens, vilket rektorn menade gav 

dubbla budskap om vad barnen fick och inte fick göra. Därför samarbetar vi mycket 

tillsammans med föräldrar för att skapa liknande regler och rutiner så vi inte förvillar barnet 

(Rektor fri). Åtgärdsprogram och specialpedagog finns men i första hand arbetar vi med 

föräldrakontakten (Rektor fri). Tyngdpunkten låg i första hand på kontakten mellan 

vårdnadshavare och skola för att skapa sammanhang för barnen. 

En pedagog uttryckte att vi måste ha förståelse för barnets problem och ha tålamod, inte bli 

arg när barnet spårar ur (Fri nr.2). Pedagogerna ansåg det vara viktigt att ha en förförståelse 

för hur barnets behov kunde se ut i olika miljöer och lära känna det. Dessutom behövde de 

vara medvetna om hur barnet kunde reagera i olika situationer och hela tiden vara steget före 

för att undvika onödiga konflikter. Man måste se barnen och skapa relationer med dem och 

bygga på känslor av trygghet (Fri nr.1). Här kunde vi se en koppling till det kritiska 

perspektivet där man inte ser på barnet som bärare av problemet utan istället ser till den 

kringliggande miljöns utformning (Nilholm 2003). 

Pedagogerna berättade att om planläggningen inte fungerade för det berörda barnet utarbetade 

man ett åtgärdsprogram tillsammans med barn, vårdnadshavare, berörd pedagog, 

specialpedagog samt rektor, vilket betyder att planläggningen inte alltid fungerar. 

 
I personalgruppen resonerade pedagogerna om vikten av återkoppling och stöd till varandra 

för att komma vidare med sitt arbete och finna nya arbetssätt för barnen i behov av särskilt 

stöd.  

Det var viktigt för pedagogerna att barnen skulle känna sig trygga. I elevgruppen arbetar vi en 

gång i månaden med vi-dagar för att alla ska lära känna varandra och därmed öka 

sammanhållningen (Fri nr.4). Pedagogerna ansåg att detta arbete kunde vara en trygghet, inte 

bara för barnen utan även för hela verksamheten. Pedagogerna själva kunde få en uppfattning 

om alla barn och utifrån den hjälpa varandra i arbetslaget med den så kallade statiska 

normaliteten där förändringar i miljön ses som viktigare än olika arbetssätt (Tideman 2000). 
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Pedagogerna själva förstod att det kanske inte alltid är barnet det är fel på utan miljön som 

det vistas i (Fri nr.4), och framförallt att vi ber om hjälp när vi känner att vi inte klarar av 

något barn i behov av särskilt stöd (Fri nr.3).  

 

 

Finns det likheter/skillnader i pedagoger och rektorers resonemang om 

arbetet med dessa barn? 

 

Likheter 

Det som både kommunal skola och friskola tog upp var att begreppet barn i behov av särskilt 

stöd var ett laddat ord, men att alla ”annorlunda” barn är i behov av särskilt stöd. Detta stöd 

varierade mycket beroende på barnet och skolans resurser. De poängterade även att alla barn 

är en egen individ och har en positiv sida. 

Skolorna tog upp att tålamod var en viktig del i mötet med barn i behov av särskilt stöd och 

att de i första hand ville skapa stabilitet och trygghet för barnen.  

 

Åtgärdsprogram var något som alla skolorna arbetade med, även om friskolorna i första hand 

arbetade med planläggning. Arbetet med åtgärdsprogrammen var likartade, även om arbetet 

innan skiljde sig något då friskolor först använde sig av planläggning.  

 

Skillnader 

De kommunala pedagogerna drog skiljelinjen mellan "barn med åtgärdsprogram" och övriga 

barn, medan friskolepedagogerna betonade att alla barn skulle ingå i klassen. 

 

Att de kommunala skolorna i undersökningen till större del använde sig av åtgärdsprogram än 

friskolorna behöver inte betyda att barnen på de kommunala skolorna har större behov.  Dels 

kunde det bero på att de helt enkelt hade två olika arbetssätt som de kände passade bäst för 

deras pedagogik men också för att de tolkat begreppet åtgärdsprogram på olika sätt. De 

kommunala skolorna såg det som ett stöd i det fortsatta arbetet med barnen som ger dem 

verktyg att arbeta med, medan friskolorna verkade se det som något som gjordes i sista stund, 

när man inte funnit några andra vägar genom till exempel planläggning.  

Det kan vara svårt att uttala sig om sammanhang mellan pedagogiska skillnader och skillnader 

i gruppernas sammansättning, eftersom vi inte fick fram uppgifter om barnens diagnoser.  
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Att grupperna på skolorna i undersökningen skulle se olika ut, det vill säga att det fanns fler 

barn i behov av särskilt stöd på den ena respektive den andra skolan var inget det fanns belägg 

för. Detta eftersom båda skolformerna var riksrekryterande, kostnadsfria och inte använde sig 

av någon form av utgallring.  

Tillvägagångssätten i resonemangen skiljde sig mellan skolorna på det vis att de kommunala 

skolorna ofta tog hjälp av specialpedagogen i arbetet med barnen. Hjälpen kunde bestå av att 

ge barnet specialundervisning i mindre grupp eller råd och stöd till pedagogen. 

Friskolorna fokuserade på barnets vårdnadshavare och diskuterade regler, rutiner och 

arbetssätt som gemensamt kunde utformas för att strukturera upp barnets dag. I verksamheten 

delade friskolorna in barnen i smågrupper, men för att skapa gemenskap arbetade de också 

ibland i större grupper. De kommunala skolorna var indelade i stora grupper och ville arbeta i 

mindre grupper, bland annat för att öka gemenskapen. Anledningen till att pedagogerna 

resonerade om detta kan vara skolkoden11, det vill säga det som ”sitter i väggarna”. Det kunde 

också vara att friskolorna hade mindre antal elever i sina klasser från början. 

De kommunala pedagogerna sa oftare "vi borde", medan friskolepedagogerna inte verkade ha 

synpunkter på sin verksamhet. En anledning till detta kunde vara att de kommunala skolorna 

inte har lika många möjligheter som friskolorna. Friskolorna har inte lika lång väg till 

beslutsfattande som de kommunala skolorna (Fri nr.4). Dels har de kommunala större antal 

elever och dels har de längre väg till beslutsfattning än vad friskolorna har. Friskolorna har 

större chans än de kommunala att påverka sitt arbete vilket kan göra att de blir mer 

tillfredsställda i sitt arbets- och uttryckssätt. En annan förklaring kunde också vara att 

personalen på friskolorna var så att säga ”handplockade” eller hade sökt sig till respektive 

skola utifrån den speciella profilen som skolan har. Med andra ord kunde man vänta sig en 

högre överensstämmelse mellan skolans arbetssätt och personalens förväntningar och 

värderingar. 
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Sammanfattning och analys av resultat 
Gemensamt för pedagogernas resonemang var att det inte fanns annorlunda barn, men det 

finns barn som är i behov av särskilt stöd. Deras tolkning inom dessa begrepp kunde tyda på 

att ordet annorlunda för vissa kändes utpekande på ett negativt sätt. Barn i behov av särskilt 

stöd är ett välkänt och ofta förekommande begrepp inom skolans verksamhet. Man kan dela in 

de barn i behov av särskilt stöd som pedagogerna resonerade om i två av de grupper som 

Bergquist (2003) nämner, ”barn i kris” och ”barn med funktionshinder”. 

 I de flesta fall hade barn i behov av särskilt stöd ett åtgärdsprogram skrivet, i de fall där de 

inte förekom fanns andra åtgärder såsom planläggning inlagt. När åtgärdsprogrammet skrivits 

blev föräldrakontakten enligt pedagogernas diskussion mer intensiv, det vill säga tätare möten 

mellan vårdnadshavare, berörd pedagog samt specialpedagog.  

 

Många av pedagogerna i undersökningen ansåg att responsen var viktigt för att komma 

vidare, för att nå målen man satt upp i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Sådan 

respons kan komma från rektor, specialpedagog eller det egna arbetslaget och då bland annat 

handla om alternativa arbetssätt och nya material som kunde användas som hjälpmedel för 

dessa barn. Som pedagog kan alltså responsen vara viktig då det blir en reflektion och 

vidareutveckling av saker som man gjort och saker som man egentligen kan men inte själv har 

kommit till insikt om, saker som kan ändras på som man tidigare inte kunnat.  

 

Enligt pedagogernas resonemang kunde gruppstorleken vara en del i vad som hade inverkan i 

bemötandet av barn i behov av särskilt stöd. Några av skolorna i undersökningen hade större 

andel barn i behov av särskilt stöd i klasserna12  vilket kunde påverka bemötandet då man inte 

fick lika mycket tid till varje elev. Till exempel kunde en mindre grupp vara lösningen för ett 

barn som hade svårt med det sociala samspelet då det blev mindre störningsmoment. Det 

kunde också vara positivt att barnen fick vara i stor grupp då de får tillfällen att utveckla det 

sociala samspelet (Evenshaug & Hallen 2001). Även om barn i behov av särskilt stöd hade 

åtgärdsprogram och då ofta en resursperson i klassrummet kunde pedagogen känna sig 

otillfredsställd eftersom de inte hade tid att tillgodose barnets behov. 

 

 

                                                                                                                                                         
11 traditioner som alltid har funnits på skolan och är svåra att ändra på 
12 kunde variera från 0-4 barn 
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Rektorernas resonemang skiljde sig åt då den kommunala rektorn pratade om 

specialpedagogen och dess ansvar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och rektorn på 

friskola resonerade om föräldrakontaktens betydelse i arbetet. Detta kunde betyda att skolorna 

utgick från olika pedagogiska förhållningssätt och att de lade tyngdpunkten på olika delar i 

verksamheten. Det behöver inte betyda att det ena sättet är bättre än det andra. Det som 

rektorerna resonerat kring stämmer överens med de tankesätt som pedagogerna gett. Detta kan 

betyda att pedagogerna var väl insatta i sin egen skolas förhållningssätt. En orsak till att 

skolorna har olika förhållningssätt kan bero på flera saker, så som skolans huvudman, det 

område skolan ligger i och skolans eventuella inriktning. 

 

 

Diskussion 

 

Intervjuerna utfördes både i slutet på vårterminen samt i början på höstterminen, vilket gett 

resonemang om bemötandet av barn som precis börjat förskoleklassen och de som snart skulle 

sluta den. Detta medförde tankegångar både om hur de såg på de ”nya” barnen som kunde 

vara i behov av särskilt stöd, samt de barnen i slutet på terminen i förskoleklassen som kanske 

fått åtgärdsprogram utfärdat under den tiden. 

 

Det var svårt att få fram pedagogernas personliga förhållningssätt till barnen i behov av 

särskilt stöd.  I frågeställningarna om pedagogernas resonemang i arbetet med bemötande av 

barn i behov av särskilt stöd, diskuterade pedagogerna oftast i ”vi-perspektiv” då pedagogerna 

i skolorna arbetar i arbetslag. I undersökningen syntes antydningar till att begreppet ”barn i 

behov av särskilt stöd” hade dolda ramar13. I frågan om detta kom ”professionalismen” fram 

hos pedagogerna och de ville resonera så pedagogiskt korrekt14 som möjligt, även om vi 

påpekade att det var deras egna resonemang de skulle utgå ifrån. Detta har gjort att de 

resonemang som kommit fram varit en sorts bruksanvisning för hur man skulle göra, inte hur 

man faktiskt gjorde. Personliga ställningstaganden av personer som i verksamheten arbetar i 

en kollektiv grupp är näst intill omöjliga att få fram. 

Friskolorna var nöjda med sina arbetssätt, medan de kommunala hade förslag på saker de var 

mindre nöjda med och ville förändra till exempel gruppstorlek och antal pedagoger i 

                                                 
13 Fackterm över en förteckning utifrån var gränser skall dras 
14 Så som man ”bör” arbeta med barn i behov av särskilt stöd 
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klasserna. Dessa saker kan bland annat vara beroende av ekonomi och de miljöer som 

skolorna har tillgång till. 

 

I pedagogernas resonemang kunde man se mönster som kan delas in i något av Nilholms 

(2003) olika perspektiv.  

 

• De kommunala skolorna i undersökningen arbetade på ett sätt som liknar det 

kompensatoriska perspektivet där barns svårigheter synliggörs och man arbetade för 

att utjämna dess svårigheter och att hitta vägar till vidareutveckling med hjälp av 

specialpedagogen och åtgärdsprogram. 

 

• Friskolorna i undersökningen liknade det kritiska perspektivet (Nilholm 2003). Där 

arbetar man utifrån att möta barnens behov genom att inkludera dem i undervisningen, 

barnen blir en del i gemenskapen.  

 

• Även om man ser att skolorna kan delas in i dessa perspektiv kan man även se att de 

delvis går in i varandra, det vill säga det finns skillnader men även många likheter. 

 

I bemötandet av barn i behov av särskilt stöd ansåg pedagogerna utifrån sina egna 

erfarenheter att det var viktigt att de från början förstod sig på barnens problem och att de 

hade tålamod för att inte bli frustrerade på barnen och situationen. Enligt Miller (1993) är 

tålamod en av de viktigaste delarna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och att om man 

inte vet hur man ska använda sitt tålamod får man svårt att samarbeta med dessa barn.   

 

 

Hur definierar pedagoger och rektorer om barn i behov av särskilt stöd? 

Här ville pedagogerna benämna barnen som ”barn i behov av särskilt stöd”. De flesta 

pedagoger utgick från den grupp som Bergquist (2003) kallar ”barn med funktionshinder”, 

vilket kan bero på att det oftast är de barnen som får diagnoser och därmed åtgärdsprogram. 

I resonemangen kunde man se normaliseringsprincipen som Tideman (2000) skriver om. 

Medan pedagogerna på skolorna utgick från individnivån var det rektorernas uppgift att se till 

organisations- och samhällsnivån där man utformar de lokala regelverken och riktlinjerna för 

hur skolorna ska arbeta (Socialstyrelsen 2005). 
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Den kommunala rektorn uttryckte begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” som 

svårdefinierat då det inte finns några tydliga ramar för vad som är ”normalt” kontra 

”onormalt”. Rektorn på friskola definierade ”barn i behov av särskilt stöd” som barn som 

hade ett avvikande mönster, som av särskilda skäl inte följde utvecklingen. Otydligheten i hur 

man kunde definiera barn i behov av särskilt stöd var en svårighet även för de flesta 

pedagogerna i undersökningen, det har medfört en osäkerhet om deras tolkningar var de 

”rätta”. Ekdahl & Malm (2004) har i sin undersökning kommit fram till att rektorer resonerar 

om hur man på de olika skolorna ska arbeta, inte hur man arbetar. Detta märktes när rektorn 

på den kommunala skolan berättade att undervisningen på skolan ”ska” utgå från barnets 

signaler. 

Både rektorer och pedagoger resonerade kring det individuella barnet som utgångspunkt men 

gav ändå tankar för hur man skulle arbeta med alla barnen. Det här tydde på att det kunde 

finnas ett samband mellan skolornas osäkerhet i otydliga diagnoser samt den normativa 

normaliteten om vad som ansågs vara det ”rätta” arbetssättet. 

I den normativa normaliteten såg man till normer och värderingar som för tillfället finns i 

samhället. Man kan även se en del av den medicinska normaliteten i de kommunala skolornas 

resonemang där barnet behöver någon sorts behandling för att bli ”normalt”. Denna 

”behandling” ansågs på de kommunala skolorna vara hjälp från till exempel specialpedagogen 

eller åtgärdsprogram med dess stöd och insatser. 

Friskolorna däremot visade tendenser till att utgå från statisk normalitet där de istället för att 

utgå från vad som anses ”normalt” såg till saker i omgivningen, till exempel skolmiljön, som 

kunde förändras. De betonade inte barnet som bärare av problemet utan dess närmiljö. Detta 

kunde delvis bero på att friskolan ville motverka utanförskap, att alla barn skulle ingå i bland 

annat klassens gemenskap. Anledningen till att pedagogerna tog upp saker som dessa kunde 

vara att de i sitt förhållningssätt har lagt tyngdpunkten på att motverka utanförskap, att det 

kanske varit ett tema de arbetat utifrån runt den tidpunkt intervjuerna utfördes. Även de 

kommunala skolorna kunde ha haft detta arbetssätt men att de vid tidpunkterna för 

intervjuerna arbetat kring ett annat tema och då varit mer inställda på det. 
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Hur resonerar pedagoger och rektorer om arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

Här kunde man se resonemang där båda skolorna utgick från individnivån där man ser till 

barnet och utformar arbetssätt som passar för det.(Socialstyrelsen 2005)  

Friskolorna sa sig betona vikten av samarbete med vårdnadshavare och att de tillsammans 

med dem arbetade fram en planläggning, som var en metod som skolorna själva utarbetat. 

Friskolorna menade att de såg åtgärdsprogrammen som ett verktyg de använde om de andra 

arbetssätten inte fungerat.  

 

Friskolans rektor berättade om hur de arbetade och betonade vikten av samarbetet med 

föräldrar, som bland annat kunde gälla regler och rutiner. Rektorn ansåg, så som Brodin & 

Hylander (2003) nämner, att dessa regler borde vara liknande i skolan som i hemmet för att 

undvika att ge barnet dubbla budskap. Istället borde man ge dem något igenkännande så att de 

vet vad som kan komma att krävas av dem. Detta kan, som vi tidigare påpekat, bero på att 

skolornas tankemönster om pedagogik utgår från Nilholms (2003) perspektiv där den 

kommunala skolan utgick från det kompensatoriska perspektivet och friskolorna från det 

kritiska perspektivet. Pedagogerna på friskolorna sa att de arbetade med att inkludera även de 

barn i behov av särskilt stöd i klasserna, vilket tyder på Nilholms (2003) kritiska perspektiv 

där man strävar efter en verksamhet som ser till alla barn som en helhet. 

De kommunala skolorna menade att de såg till vilka resurser som fanns för att pedagogerna 

skulle kunna ta hänsyn till barnets bästa. Enligt Miller (1993) är det pedagogens uppgift att 

leda vidare barnet för att de ska vidareutvecklas. I denna vidareutveckling uppgav 

pedagogerna på de kommunala skolorna att de använde sig av åtgärdsprogram. I avhandlingen 

av Asp-Onsjö (2006) skriver hon att en av fem elever är i behov av stödåtgärder och då bör ha 

ett åtgärdsprogram skrivet. Rektorn på den kommunala skolan ansåg att det tog för lång tid 

och att det fanns osäkerhet i hur åtgärdsprogrammen skulle skrivas och hur de sedan skrevs. 

Detta kan tyda på att de barnen som var i behov av åtgärdsprogram inte alltid fick det och i 

synnerhet inte i tid, på grund av att de inte var säkra på hur de skulle hantera 

åtgärdsprogrammen. Socialstyrelsen (2005) menar att eftersom definitionerna av begreppet 

”barn i behov av särskilt stöd” är otydliga, kan det medföra att barnens svårigheter inte 

uppmärksammas i tid och åtgärdsprogrammet blir då försenat. 

 

Brodin och Hylander (2003) som behandlar Sterns teorier, skriver att det kan vara viktigt att 

ge barnen i behov av särskilt stöd uppmärksamhet och omtanke i arbetet. De kommunala 

skolorna sa sig ta hjälp av specialpedagogen för att ge barnet det stöd den behövde. 
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Specialpedagogen sågs som ett hjälpmedel för att få den, som Kihlström (1998) nämner, 

anpassade miljö som kan behövas och de metoder som passar barnet bäst. Pedagogerna 

resonerade om åtgärdsprogrammen och specialpedagogen som en metod för att försöka ”rätta 

till” barnets svårigheter. Detta arbetssätt liknar Nilholms (2003) kompensatoriska perspektiv 

där man arbetar med att utjämna barnets problem genom olika metoder.  

Båda skolorna går in i Nilholms (2003) dilemmaperspektiv då de arbetar med alla barn 

oberoende behov. De försökte se till det enskilda barnet för att till exempel anpassa metoder 

som gjorde att barnet kunde följa med i undervisningen. 

Pedagogerna på de kommunala skolorna resonerade bland annat om att invandrartätheten och 

språkkommunikationen som en avgörande betydelse i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Pedagogerna på friskolorna ansåg sig inte ha detta dilemma då skolorna inte låg i 

områden med hög invandrartäthet. Detta kan ha haft betydelse för resultaten då de 

kommunala skolorna fick koncentrera sig mer på den språkliga kommunikationen än vad 

friskolorna behöver göra. 

 

 

Finns det likheter/skillnader i pedagoger och rektorers resonemang om arbetet med 

dessa barn? 

Båda skolorna ansåg att respekt, trygghet, struktur och rutiner var nyckelord i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Anledningen till att de ansåg dessa ord vara viktiga kan ha varit 

att det är saker som de i sin verksamhet kommit fram till fungerar bäst i arbetet med dessa 

barn. Pedagogerna var överens om den teoretiska delen, vad som var normativt, men när det 

gällde hur de skulle omsätta teorierna till praktiskt arbete gick deras resonemang isär. De 

resonemang pedagogerna givit har varit svåranalyserade då de kan ha utgått från pedagogiken 

som allmänhet, hur det var tänkt att man ska arbeta. Detta medför svårigheter då grundtanken 

med uppsatsen inte var att få fram hur man skulle arbeta med barn i behov av särskilt stöd, 

utan hur man arbetade med dem samt de tankar och reflektioner som låg bakom. 

Miller (1993) betonar att respekt kan vara viktigt för att barnet ska kunna utvecklas som en 

egen individ och att pedagogerna bör visa tålamod med dem för att få dem att utvecklas i sin 

egen takt och känna stöd och trygghet. Teveborg (2001) skriver att det kan vara viktigt med 

självbehärskning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och att pedagogerna kan få detta 

genom att bygga upp särskilda rutiner för att ge en struktur i arbetet. Pedagogerna resonerade 

även om struktur som ett redskap för de barn i behov av särskilt stöd som till exempel hade 

funktionshinder. Detta kan ha varit ett exempel på den normativa normaliteten, det som 
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pedagogen ansåg gälla för den tidpunkten i undervisningen (Tideman 2000). Även 

kommunikation och samspel ansåg pedagogerna vara viktigt. Serrebo (2003) menar att dessa 

två kan vara behövliga i utarbetningen av till exempel åtgärdsprogram. I undersökningen 

framkom att pedagogerna ansåg att tålamod och tydlighet var viktigt för att få barnet att 

förstå. De menade att man alltid skulle stå för det man sagt, ”ett nej är ett nej” (Pedagog kom 

nr.1), oavsett situation. Pedagogerna påpekade att man kunde behöva vänta in barnet då 

många av barnen hade svårt att ta till sig till exempel instruktioner. Det kunde till exempel 

vara tillfällen då den språkliga kommunikationen inte räckte till hos exempelvis de barn med 

annat modersmål eller när reglerna på skolan inte stämde överens med de regler som fanns i 

hemmet. Om man som pedagog någon gång behövde ändra på denna regel, var det viktigt att 

förklara tydligt för de övriga barnen varför man gjorde det.  

 

Något som skiljde skolorna åt var resonemangen om gruppstorlek. Friskolorna sa sig arbeta 

med smågrupper och ibland även i större grupper för att öka gemenskapen på skolan. De 

kommunala skolorna menade att de arbetade tvärtom, med stora barngrupper men sa sig 

önska små grupper eller fler pedagoger istället. Det som styrde de kommunala skolornas 

arbetssätt var enligt skolorna själva brist på ekonomiska resurser vilket gjorde att antalet 

elever i klasserna såg ut som de gjorde. Holmer och Eidelsson Thulin (2005) har gjort en 

undersökning som visar att problemen med ekonomin och de stora barngrupperna skapar 

problem när man ska se till den enskilda individen. Magnus Lundgren (Socialstyrelsen 2005) 

skriver att ett av tio barn i åldrarna sex till sju år har någon form av funktionsnedsättning. Han 

betonar att det är viktigt att identifiera barn i behov av särskilt stöd, de som har 

funktionshinder, för att man skall kunna ge dem stöd och insatser i tid (Socialstyrelsen 2005). 

Under vår analys av intervjuerna framkom det att de kommunala skolorna ofta pratade om sin 

arbetssituation som ”vi borde” och liknande begrepp medan friskolorna sa ”vi gör”. Det kan 

ha varit av betydelse att friskolorna hade lägre elevantal och en kortare väg till beslutsfattning 

än vad de kommunala skolorna hade. En annan faktor kan ha varit att friskolorna ofta har 

särskilda profileringar vilket gör att de pedagoger som söker sig dit förmodligen har en 

anknytning till denna pedagogik. På så sätt kan det bli en helt annan överrensstämmelse 

mellan pedagogik och pedagog på friskolorna än på de kommunala skolorna. 

 

Vi har under det pågående arbetet med uppsatsen blivit varse om att begreppsdefinitioner 

försvårar arbetet för pedagogerna, för att barn ska få den hjälp de behöver och att det är en 

långsiktig process. 
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Våran undersökning har haft betydelse för oss då vi tidigare inte har tänkt på att tankemönster 

i skolkulturerna och skolornas pedagogik kan vara av betydelse för utformningen av 

åtgärdsprogram, användningen av specialpedagog samt bemötandet av barn i behov av 

särskilt stöd.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Barn i behov av särskilt stöd kopplat till invandrarbarn och språkkommunikation. Då några av 

intervjuerna gjordes i invandrartäta områden kan det vara intressant att undersöka om det är 

många av invandrarbarnen som är i behov av särskilt stöd, och om det då är den språkliga 

kommunikationen som brister eller om det finns andra orsaker. 

 

Barn i ”gråzonen” som faller emellan. Under intervjuerna märktes att detta är en grupp som 

pedagogerna ogärna talar om, men som existerar ute i verksamheterna. Vilka kategorier 

hamnar i ”gråzonen”? Möjligen kan det vara ett känsligt ämne att undersöka. 

 

Hur man följer upp ett åtgärdsprogram? I undersökningen har det talats om att 

åtgärdsprogrammen är ett långsiktigt arbete. Eftersom det i studien inte har undersökts hur 

man följer upp dessa, kan det vara en vinkling till vidare forskning.  
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Bilaga  
 

Intervjuguide 
 

Vi kommer från lärarprogrammet på Högskolan Väst i Vänersborg där vi nu skriver en c-

uppsats om annorlunda barn. 

Du kommer i den här undersökningen att vara anonym, dina svar kommer inte att kunna 

härledas till dig, din skola eller kommunen. 

 

Vi ber sedan pedagogen att berätta om sin situation, hur den ser ut, om de har några 

annorlunda barn, vad som utmärker dessa, hur de arbetar med dem i gruppen, skulle du vilja 

ändra på något i arbetssättet med dessa annorlunda barn, i så fall hur och varför? Utvecklar 

frågorna allteftersom för att få reda på hur de tycker och tänker i mötet med dessa barn. 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

      1. Har du några barn som är annorlunda i din klass, om ja, vad kännetecknar dessa barn? 

 

      2. Hur arbetar ni med dessa barn? 

- Hur gjorde ni senast? 

- Hur tänkte ni? 

- Varför gjorde ni på detta sätt? 

- Kunde ni ha gjort på något annat sätt? 

 

3. Vad tycker ni är viktigast i mötet med dessa barn?  

4. Hur uppfattar pedagogerna sin egen arbetssituation? 

 

När vi intervjuade rektorerna ställde vi samma frågor som till pedagogerna. 
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