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Förskolan är en organisation som skall baseras på varje barns behov och förmågor. 

Barnen i svensk förskola har inga uppnående mål eller krav utan istället riktas dessa 

krav mot verksamheten och pedagogerna som är verksamma i den.  Det kan vara av stor 

vikt att lyfta den något provocerande frågan om specialpedagogiken har en plats inom 

förskolans domän. Detta eftersom lagar och överenskommelser styr att vi pedagoger 

skall möta alla barn oavsett behov. Och alla har behov men sedan hur de uttrycker sig är 

en annan fråga. Handlar specialpedagogiken istället om pedagoger i behov av särskilt 

stöd kontra barn i behov av särskilt stöd? Det är frågan jag ställer mig i detta 

examensarbete. 

 

De förskollärare som medverkar i detta examensarbete berättar om vikten av utbildning 

samt reflekterar kring förhållningssätt hos pedagoger. Vidare beskrivs också den 

problematik de lyfter i sina samtal med specialpedagog. Ofta är fokus på barnens brister 

samt oförmågor även om det uttrycks ett behov av pedagogerna att ett avvikande 

beteendet förklarat för sig samt ett bollplank att rådgöra med. 

 

 

Thurén (2007) framhåller att det är olyckligt om vi överlåter forskning och slutsatser till 

de så kallade experterna inom området och därmed lämnar jag härmed mitt bidrag till 

vårt möte i samhället. 
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Ett stort tack till min handledare Lars Holmstrand som fick mig att se examensarbetet 
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Inledning 
 

Ett motiv att genomföra en viss undersökning kan grunda sig på forskarens egna 

erfarenheter (Bryman 2011). Denna undersökning har detta motiv. Under min 

utbildning på specialpedagog programmet har jag mött blivande specialpedagoger som 

snart skall ut i olika verksamheter. Det har under denna utbildning framkommit att 

många är osäkra på vad som egentligen förväntas av dem då de kliver ut i arbetslivet 

som specialpedagoger.  

 

Förskolan är en organisation som hela tiden skall utgå från det enskilda barnets behov 

och förmågor. Regeringen och riksdagen har angivit de mål som ligger till grund för 

verksamheten i förskolan, däribland att främja varje individs utveckling (Lindgren 

2008). Det kan vara svårt att utläsa vad som kan ses som specialpedagogiska behov och 

inte i arbetet med att främja varje individs utveckling. Det finns inga uppnåendemål för 

barnen i förskolan som det finns i skolan vilket ger tydliga ramar på krav och 

förväntningar. Nina Mohss (2012) skriver att eftersom förskolebarn inte har 

kunskapsmål att uppnå samt övriga krav så handlar specialpedagogiken i förskolan om 

att få en hel verksamhet att fungera. När jag vid ett tillfälle deltog i en diskussion under 

min utbildning lyftes tanken att det snarare kan handla om pedagoger i behov av särskilt 

stöd i förskolan och inte barn i behov av särskilt stöd. Jag ställer mig då den något 

provocerande frågan om begreppet barn i behov av särskilt stöd ens skall finnas inom 

förskolans ramar. För min egen del är det viktigt att skapa grunder för reflektion kring 

vad som anses tillhöra normen och vad som anses utge signaler för behov av 

specialpedagogiska insatser. Torsten Thurén (2007) lyfter tanken att det vore 

”olyckligt” om vi överlåter bestämmande och slutsatser enbart till specialister och 

forskare istället för att själva kunna använda oss av ett vetenskapligt tänkande då vi 

fattar beslut och möter vår verklighet. Detta är mitt bidrag till vårt möte i samhället. 
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Bakgrund 
 

Som stöd i mitt möte med den specialpedagogiska arenan beskriver jag nedan de 

teoretiska utgångspunkter jag valt att förhålla mig till och därefter följer en 

litteraturgenomgång. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Ett perspektiv kan med ett enklare språk förklaras som ett sätt att se på något, ett sätt att 

betrakta och förhålla sig till något enligt Claes Nilholm (2007). Nedan skriver jag hur 

och varför jag valt att betrakta och förhålla mig på ett visst sätt till det resultat som 

framkommer i detta examensarbete. 

 

Fyra perspektiv inom det specialpedagogiska området 

 

Ann Ahlberg (2013) beskriver fyra olika perspektiv vilka hon ser som överordnade 

inom specialpedagogiken.  

 

Individperspektiv kan beskrivas som ett kategoriskt perspektiv där individen är  i fokus 

och svårigheterna ses som något som ligger hos den enskilda individen. Utifrån detta 

perspektiv söks förklaringarna till svårigheterna inom medicinska, neurologiska och 

psykologiska domäner. Ahlberg (2013) skriver att det riktas kritik mot detta perspektiv 

då det finns en risk för ”diagnoshysteri”.  

 

Organisations- och systemperspektiv har fokus på skolan som organisation samt 

verksamheten och att svårigheterna grundar sig i brister hos ovanstående. Inom detta 

perspektiv söks svar på frågor så som vilka samverkansformer finns för att kunna möta 

barn i behov av särskilt stöd? Omstruktureringar samt förändringar inom organisationen 

kan minska behovet av specialpedagogiska insatser enligt Skidmore (1996). 

 

Samhälls- och strukturperspektivet lägger förklaringar på svårigheter i strukturer och 

maktförhållanden. Fokus läggs ofta på individers inkludering i verksamheten och i 

samhället. Begrepp som likvärdighet och en skola för alla än centralt inom detta 

perspektiv. Därav är politik- och samhällspåverkan av stor vikt att reflektera kring då 

både norm och förskolan som organisation påverkas av både samhället i stort och 

politiken. Ahlberg (2013) skriver att det är av vikt att se över vilka samverkansformer 

som finns tillgängliga för att kunna utveckla likvärdigheten samt en skola för alla. 

 

Ett relationellt perspektiv söker förklaringar till svårigheter i mötet mellan individen och 

omgivande miljö. Hur förskolan möter barnens olikheter är en fråga som kan ställas 

inom detta område. Indirekt kopplas alltså begreppet förhållningssätt ihop med ett 

relationellt perspektiv och där det är av vikt att granska relationerna mellan exempelvis 

barn och pedagoger. 
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Ovanstående fyra perspektiv kan ses som en utveckling av relationellt- kontra 

kategoriskt perspektiv vilket är enkelt förklarat som polarisering av olika perspektiv. 

Det kategoriska perspektivet ser att svårigheterna ligger hos individen medan det 

relationella perspektivet ser att orsakerna till svårigheterna ligger hos miljön runt kring 

individen (Emanuelsson, Persson och Rosenkvist, 2001). Bengt Persson (2013) skriver 

att forskning inom det specialpedagogiska området fokuserar allt mer kring miljön runt 

individen istället för individen i sig. Anledningen till att jag valt att utgå från de 

ovanstående fyra perspektiv är att jag ser dessa, som Ahlberg (2013) beskriver, 

överordnade inom den specialpedagogiska domänen.  

 

Nilholm (2005) skriver att forskningen kring specialpedagogik brukar delas in i dels 

traditionellt fack med medicin och psykologi som utgångspunkt och dels i ett annat fack 

där sociala faktorer istället tar en stor roll. Dessa två fack gör dock att fältet blir något 

snävare och de sociala faktorerna kan ha sitt ursprung i organisations spektret men 

också i samhälls- och relationella biten. Nilholm (2005) skriver om ett tredje perspektiv 

som kallas för dilemmaperspektiv. Detta perspektiv innebär att pedagoger står inför  ett 

dilemma. Dels skall pedagogerna möta barnen och anpassa verksamheten efter deras 

förutsättningar och behov samtidigt som mål skall uppnås. I förskolan är dock kraven 

ställd på verksamheten till skillnad mot de kunskapsmål som finns i skolan. Genom att 

utgå från Ahlberg (2013) har jag möjlighet att tydligare dyka djupare in i vilket område 

som pedagoger upplever (indirekt men också direkt) att svårigheterna ligger. Risken 

minskar även att resultatet skapar reflektioner ur enbart rätt kontra fel perspektiv därav 

mitt val att använda mig av fyra perspektiv som kan göra reflektionerna mer 

nyanserade. 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

Nedan lyfter jag forskning, styrdokument samt övrig relevant litteratur som är av vikt 

för att kunna hantera, reflektera kring och förstå den information som framkommer i 

resultatdelen. 

 

Styrdokument 

 

Enligt examensförordningen för specialpedagoger SFS 2007:638) skall 

specialpedagoger arbeta förebyggande samt att undanröja hinder i olika lärmiljöer. Inte i 

någon av de de senaste läroplanerna, 1994 samt 1998, för förskolan skrivs det om 

specialpedagogik. Men i båda planerna lyfts vikten av att tillgodose alla barns behov 

samt att särskilt ansvara för att uppmärksamma barn som behöver mer stöd. I Lpfö 98 

står det: 

 ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

 som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd 

 utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (s 8)  

I den reviderade upplagan skriver skolverket att att förskolan skall ta hänsyn till barns 

olika förutsättningar och behov (Lpfö 98/10). Lärarnas nyheter (20/10) skriver att 

Skolverkets senaste utvärderingar av förskolans verksamhet visar på att antalet barn i 

behov av särskilt stöd ökar och allt tyder på att det kommer fortsätta öka. De barn som 

av olika skäl anses ha svårigheter med att kommunicera samt samarbeta med andra barn 

är den kategori som ökar mest.  I Allmänna råd för förskolan (2016) står det att barns 

behov av särskilt stöd i förskolan inte kan förklaras som en egenskap hos barnet utan 

behovet alltid är situationsbundet. 

Enligt Svenska Unescorådet (2006) skall pedagogiken utgå från att skillnader mellan 

barn är normalt och därmed skall även olika behov mötas.  Sammanfattningsvis skall 

pedagoger i förskolan således möta varje barn som en unik individ med olika behov och 

förutsättningar. Detta överensstämmer med SOU 1999:63 där det beskrivs att 

specialpedagogikens främsta uppgift är att stötta pedagoger att möta barnens olikheter 

som en naturlig variation. 
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Förhållningssätt, norm och avvikelse 

Begreppet norm kan återfinnas i diskussioner kring specialpedagogik och dess betydelse 

kan översättas med handlingar som är önskvärda. En norm är baserad på värde och 

utger en struktur så att ett relativt homogent beteende kan förväntas (Angelöw & 

Jonsson 2000). En norm är dock oftast inget som går att härleda till en enskild pedagogs 

makt utan är snarare ett resultat av samhällets och organisationens förväntningar samt 

föreställningar om lärande, barndom samt läroplan (Andréasson & A-C 2012).  

Christina Hellblom- Thibblin publicerade en studie år 2004 där hon synliggjorde hur 

barnens svårigheter förklarades inom skolans domän. Inom skolan användes ett 

kategoriskt perspektiv där stöd ofta söktes inom skolhälsovården. Specialpedagogiken 

hade som funktion att normalisera utifrån de begränsningar som befästs inom 

organisationen. Tomas Nordahl (2007) framhåller att när ett barn uppträder på ett sätt 

som kan ses som provocerande så används ofta begrepp såsom beteendeproblem. 

Kerstin Bladini (2004) skriver om vikten av fortbildning och ett reflektionsarbete hos 

pedagogerna för att motverka detta ensidiga tänkande. Trots denna framtoning beskrivs 

att ett flertal studier visat på att insatserna och svårigheterna varit fokuserade på barnet 

istället för organisation och verksamhet (a.a). Magnus Tideman (2000) skriver om tre 

sätt att se på normalitet som begrepp: 

 # Statisk normalitet är något som delas av majoriteten av individerna inom 

 domänen. 

 # Normativ normalitet kan förklaras som att normaliteten anges av de 

 värderingar som är satta i samhället just vid denna tidpunkt. 

 # Individuell normalitet definieras i kontrast till det motsatta dvs.  avsaknaden 

 av det avvikande alternativt det sjuka. Det finns en tanke med detta om att det 

 krävs en medicinsk åtgärd för att nå det normala stadiet. 

En anledning att problemen fokuserats på individen kan vara att andelen outbildade 

inom  den pedagogiska verksamheten  är relativt hög skriver Hellblom-Thibblin (2004). 

Perspektivet riktas således från exempelvis skolhälsovården eller för förskolebarn läggs 

ansvar hos bvc, bup, specialpedagog, vårdnadshavare etc. 
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Kategorisering och diagnostisering 

Hellblom- Thibblin (2004) skriver i sin avhandling om riskerna med kategoriseringar 

och diagnostiseringar av barn. Styrdokumenten i förskolan har ett 

individualiseringsperspektiv vilket kan försvinna hos de barn som beskrivs vara i behov 

av särskilt stöd. Individualiseringsperspektivet är sätt att förhålla sig till individen, att se 

individens unika förmågor och behov (a.a). En diagnos hos ett barn innebär inte ett 

likamed tecken med ett annat barn med samma diagnos och risken är att dessa barn 

klumpas ihop och anses vara i behov av samma stöd och därmed försvinner den individ 

fokuserade pedagogiken. Genom en intervjuundersökning av sex elever och tre 

speciallärare lyfter Groth (2007) vikten av att barn i behov av särskilt stöd  bör få detta 

stöd utan att utpekas då risken för negativa konsekvenser av insatsen är hög exempelvis 

för negativ självbild och utanförskap. Han menar att begreppen specialpedagogik 

förknippas med misslyckanden och att elever kan få en upplevelse av utanförskap i en 

skola för alla. Slutsatsen som Groth (2007) drog var att elever som tagit del av 

specialpedagogiskt stöd har en negativ syn på sig själva. Att lägga svårigheten eller 

problemet på en diagnos eller en tro om en diagnos kan upplevas som en 

ansvarsbefrielse (Hellblom-Thibblin 2004) Likaså kan en diagnos fria en individ från 

allt ansvar genom att lägga exempelvis skulden för ett visst beteende på en diagnos eller 

sjukdom enligt Inga-Lill Jakobsson (2002). Det finns även en risk med att bedöma 

yngre barn, enligt Nordin Hultman (2011), eftersom risken är stor att pedagogen inte ser 

barnets kompetens utan istället enbart lyfter det som kan ses som fel hos barnet. 

 

Att vara i behov av särskilt stöd kan tolkas som att det är något som saknas hos 

individen som andra har. Det finns således ett behov som måste bli mött för kunna  

passa in i den norm som råder. Detta är något som Booth (1997) lyfter i sin diskussion 

kring gränsdragningar mellan de som ses som vara i behov av särskilt stöd och de som 

inte anses vara det. Karin Renblad och Jane Brodin (2014) har i en studie mött 

specialpedagoger som beskriver barn i behov av särskilt stöd på olika sätt. Det kan 

handla om ett barn som behöver mer tid och hjälp av vuxna än sina kamrater.  Barn som 

har svårt att leva upp till förskolans ”krav”. Språkutveckling och/eller beteendestörning 

hos barn som leder till konflikter med kamrater. Ett barn med social problematik i 

hemmet eller ett barn med funktionshinder. Samma specialpedagoger beskriver sina 

viktigaste arbetsuppgifter som bollplank, att ge bekräftelse till pedagogerna och deras 

tillvägagångssätt och metod. Kristian Lutz (2009) har även funnit tre områden som 

förskolepedagoger beskriver vara orsak till behov av särskilt stöd i sin avhandling om 

kategoriseringar. Förskolepedagogerna beskrev tal och svårigheter med kommunikation, 

koncentrationssvårigheter och utagerande beteende som orsaker. Vidare beskriver han  

dock att förskolepedagogerna hade svårigheter med att förklara begreppet särskilt stöd. 

Pedagogerna förklarade att det går att intuitivt särskilja de barn som är i behov av 

särskilt stöd. De nämner att det kan ”känna” om ett barn är i behov av särskilt stöd. Det 

är alltså svårt att förklara exakt vad som gör att ett barn anses vara i behov av särskilt 

stöd när ett annat barn inte är det.  
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Linda Palla (2011) skriver att pedagoger ofta kan ha svårt att uttrycka varför de ber om 

stöd från specialpedagog. Hon skriver att pedagogerna har svårt ” att sätta fingret på” 

vad de ser och upplever. Det är således något hos barnet som avviker från det som 

normaliserats. Ett behov av att definiera vad som ses som speciellt verkar dock finnas 

och därmed finna en förklaring för att sedan kunna åtgärda det som de har svårt att sätta 

fingret på (a.a). Detta går hand i hand med Lutz (2009) avhandling då pedagogerna i 

denna avhandling beskrev att de i vissa fall saknade kompetens att möta varje barns 

behov. Avsaknad av tid är också något som pedagogerna i avhandlingen nämnde. Detta 

påverkar således möjligheten att reflektera kring varje barn och deras förmågor samt 

behov.  

 

Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv 

Specialpedagogiken har sina rötter inom psykologi och medicin (Nilholm 2005). 

Perspektivet har dock broderats ut med tiden och därmed begreppet särskilt stöd. 

Tidigare har barn med behov av särskilt stöd varit gällande tillskillnad mot dagens 

formulering barn i behov av särskilt stöd vilket ger ett intryck om att behov av särskilt 

stöd kan vara tillfälligt och beroende på situation. Palla (2009) skriver att 

specialpedagogik numera omfattar pedagogik för samtliga barn och inte uteslutande 

barn som ses vara i behov av särskilt stöd.   

 

 

Specialpedagogiska insatser- resurspedagog/stora barngrupper 

Margareta Normell (2002) beskriver att pedagoger kan ha en upplevelse av att inte 

kunna uppfylla sitt uppdrag och detta på grund av avsaknaden av resurser eller för 

snabb förändringstakt. Detta är något som Lutz (2009) avhandling stärker då 

pedagogerna som intervjuades upplever tidsbrist och stress vilket, enligt dem, skulle 

kunna mildras genom att anställa extra resurser till ett barn eller barngruppen. År 2007 

publicerade Eva Siljehag en doktorsavhandling som bland annat behandlar 

förskolepedagogikens betydelse för specialpedagogiken. I denna avhandling lyfter 

Siljehag bland annat organisationen kring resurspedagoger i verksamheten för att stötta 

barn i behov av särskilt stöd. Siljehag menar att det från ha varit outbildad personal 

samt verksam personal med övertid ha kommit att vara utbildade och fortbildade 

pedagoger som fungerar som resurser i barngruppen. Denna organisering kring 

resurspedagoger var aktuell på 1980talet under Lisbeth Palmes ledning. 

Lisbeth Palme initierade utbildning av de pedagoger som hade en resursfunktion för 

barn. Anledningen var att den kraftiga personalomsättningen på förskolor samt behovet 

av en extra satsning för barn i behov av särskilt stöd. En reform genomfördes under 

åttiotalets mitt fram till 1991.  



  

11 

Reformen innebar större barngrupper då alla 1,5 åringar skulle garanteras förskoleplats 

vilket gick emot den tidigare initieringen eftersom ingen extra personal anställdes. Ofta 

användes även outbildad personal som resurs till barnen. Arbetslagen upplevde stress 

och sökte således stöd för barn som upplevdes som rastlösa och oroliga. Ofta kom 

önskningar från pedagogerna om att någon annan kunde ansvara för dessa barn dvs en 

resurspedagog eller annat stöd. Lutz (2013) menar att barngruppernas storlek påverkar 

var gränsen går för normalt och avvikande eftersom kraven blir större och toleransnivån 

för variationer minskar pga stress. Vad som är en lämplig storlek för barngrupper är en 

inte helt enkel fråga att besvara menar Skolverket (2016). Hänsyn bör tas gällande 

pedagogernas kompetens, den fysiska miljön samt barngruppens sammansättning. 

Siljehag (2007) skriver också om vikten att se till arbetslagets sammansättning. 

Pedagoger har olika erfarenheter och förhållningssätt som påverkar hur verksamheten 

fungerar och hur svårigheter hanteras. En pedagog i Siljehags studie beskriver att det 

vid besvärliga situationer synliggörs vilka värderingar och normer som finns i 

arbetslaget. Detta påverkar i sin tur vilken barngruppsstorlek som arbetslaget kan 

hantera eller vilka insatser som behövs genomföras för att kunna möta barnens behov. 

 

Tabellen nedan anger de insatser som genomfördes i förskolan för barn i behov av 

särskilt stöd 2008. Resultatet kommer från Skolverkets enkätundersökning till landets 

kommuner.  

 

 Ofta %  Sällan % Aldrig % 

Handledning 88 12 0 

Extra resurs i 
barngrupp 

75 25 0 

Minskning av 
antalet barn i 
barngrupp 

17 74 9 

Resursavdelning 15 36 49 

Anpassning av 
lokaler 

11 81 8 

Andra insatser 9 91 0 

 

 

De insatser som genomfördes av förskolecheferna  bestod mestadels handledning samt 

extra resurs i barngruppen. Av resultatet att döma tillhör minskning av antalet barn i 

barngrupp samt anpassning av lokaler inte de vanligare insatserna som genomförs. 

Förskolechefer beskriver att få ekonomiska resurser till förskolan är betydligt svårare 

om barnet inte har en synlig och märkbar fysiskt nedsatt förmåga (Skolverket 2015). 

Därav genomförs insatser som ej är alltför ekonomiskt kännbart oftare än insatser som 

anstränger budgeten. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att skildra och beskriva några förskollärares 

tankar om vad begreppet barn i behov av särskilt stöd står för i förskolan. Jag vill även 

lyfta exempel på problematik som specialpedagogerna samt förskollärare möts kring i 

samtal med varandra för att på så sätt visa exempel på förhållningssätt gällande barn i 

behov av särskilt stöd. 

 

Jag har valt att undersöka följande frågeställningar:  

 

Hur definieras barn i behov av särskilt stöd av förskolepedagoger? 

 

Vilken problematik förs fram till specialpedagoger gällande barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan av förskollärare? 

 

Hur ser organisationen ut gällande specialpedagogiska insatser i förskolan? 
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Metod 

 

I mitt arbete vill jag lyfta hur synen på specialpedagogiska behov kan se ut i förskolan 

och därav har jag valt att genomföra en kvalitativ studie som ger en inblick i några 

enskilda exempel i specialpedagogiskt förhållningssätt. Jag vill därmed belysa olika 

förskollärares tankar kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. Att tolka, beskriva 

och förstå de resultat som framkommer är det som är centralt i en kvalitativ metod och 

därmed inte att generalisera eller förutsäga (Stukat 2005). Därmed förstår jag att mitt 

resultat kan komma att fungera som exempel och inte nödvändigtvis som ett 

generaliserbart fenomen. 

 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer av förskollärare. Detta sätt att 

genomföra min studie gav mig således möjlighet att kunna beskriva eller, som Stukat 

2005 skriver, gestalta. Användande av enkät som verktyg är i detta fall inte att föredra 

då enkäter oftast används vid kvantitativa undersökningar (a.a) och risken för bortfall 

samt avsaknaden av möjligheter till följdfrågor är stora och som ovan beskrivit så är 

syftet med denna metod inte att generalisera eller förutsäga utan snarare beskriva och 

gestalta. Likheter mellan de olika metoderna är dock att resultatet är en färskvara. 

Resultat vid enkätsvar förändras genom tid och likaså svar vid intervjuer (Dahmström 

2011). Vid intervjuernas genomförande är jag medveten om att jag kommer 

informanterna nära, i kontrast till behandlande av enkätsvar som Göran Ahrne & Peter 

Svensson (2011) lyfter, vilket gör att jag når det djup jag söker i svaren men samtidigt 

måste förhålla mig objektiv och inte spegla frågor eller analys med mina egna 

eventuella förutfattade meningar. Tidsutrymmet jag har för att bearbeta den information 

som jag får ta del av är begränsad och därmed kan även analysen bli något snäv 

eftersom reflektion kräver tid och eftertanke enligt Bengt Molander (2003) vilket även 

bör tas i åtanke. Katrine Fangen & Ann-Mari Sellerberg (2011) lyfter också 

tidsaspekten som avgörande i val av metod och genomförande och därav mitt val av 

semistrukturerade intervjuer av elva stycken förskollärare vilket både går hand i hand 

med mitt val av undersökningsområde såväl som tidsbegränsningen. 
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Urval 

 

Jag har intervjuat elva förskollärare. Genom nätverk i en kommun där utbyte av 

pedagogiska metoder diskuteras har jag haft möjlighet att tillfråga förskollärare om de 

ville medverka i min studie. Jag valde att först muntligt beskriva syftet med intervjuerna 

på två av dessa nätverk och mailade senare ut ytterligare information samt 

kontaktuppgifter. Det har stundvis varit svårt att få informanter att medverka då 

förskollärare vittnar om stress och avsaknad av tid. Jag frågade nitton stycken 

förskollärare. Genom att helt genomföra dessa intervjuer på deras premisser gällande 

plats, tid och genomförande så tackade dock elva förskollärare ja till att medverka. Flera 

av pedagogerna uttryckte en viss nervositet inför samtalet då de kände sig osäkra på 

begreppet behov av särskilt stöd.  Dessa pedagoger ville försäkra sig om att få frågorna 

inför samtalet i god tid innan genomförandet. En förskollärare förklarade, vid 

intervjutillfället, att nervositeten grundade sig i prestationsångest inför samtalet då det 

är ett svårt ämne att reflektera kring och att det finns en tanke om vad som är rätt kontra 

fel gällande begreppet. Samtliga informanter är utbildade förskollärare och de är alla 

pedagoger som kontinuerligt går fortbildningar av olika slag för att hålla sig ajour med 

aktuell forskning och nya metoder. Samtliga pedagoger har varit verksamma som 

förskollärare i 10 år eller längre. 

 

Bearbetning av material 

 

Efter varje intervju valde jag att transkribera materialet samt stryka under de svar som 

jag fann antingen var unika eller som hade likheter med övriga informanters svar. Jag 

har genomfört en innehållsanalys där jag analyserat det latenta i informanternas svar 

Graneheim & Lundman (2004). Med det menar jag att jag även tolkat innehållet i 

svaren istället för att enbart utgå från det manifesta i texten (enbart det som direkt 

uttrycks eller det uppenbara) vilket är vanligast inom kvantitativa undersökningar (a.a). 

Under samtalets gång satt jag även med penna och anteckningsblock för att kunna gå 

tillbaka till eventuella reaktioner jag fick under samtalets gång. De citat jag valt att 

synliggöra i detta arbete är citat som antingen avviker från de övriga informanternas 

svar eller som visar på en likvärdighet i resultatet. Citaten är alltså de uttryck som fick 

mig att reagera och se deras förhållningssätt samt möta deras verklighet genom att höra 

deras röster.Vid bearbetning av det transkriberade materialet valde jag att dels se 

likheter men också olikheter som av någon anledning sticker ut från det generella 

resultatet. Utifrån de perspektiv jag valt att använda mig av synade jag informanternas 

svar med olika glasögon. Som ett exempel läste jag materialet utifrån ett 

individperspektiv därefter gick jag igenom transkriberingen ur var och ett av de fyra 

perspektiven för att se vad jag hittade i informanternas svar.   Jag har i processen med 

att skriva examensarbetet läst många studenters tidigare examensarbeten och kommit 

till insikt om att dessa arbeten ofta kan vara svåra att förstå för de som ej genomfört 

utbildning på avancerad nivå. Jag har valt att lägga stor vikt vid att skriva detta 

examensarbete så att det blir förhållandevis lätt att läsa samt reflektera kring. 
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Etiska överväganden 

 

Vid genomförande av en forskningsstudie är det av stor vikt att värna om 

informanternas integritet och därmed ta hänsyn till forskningsetiska frågor. Dessa frågor 

är samtycke, anonymitet, rätt att avbryta intervjun samt frivillighet (Vetenskapsrådet 

2011).  Det är således av stor vikt att informera informanterna om studiens syfte samt de 

rättigheter informanterna har. Jag valde att på förhand lämna ut de frågor som jag ville 

ställa så informanterna fick tid och möjlighet att förbereda sig samt inhämta aktuell 

information. I samma dokument fanns också att läsa vilket syfte studien hade samt 

kontaktuppgifter till mig. Priscilla Alderson & Virginia Morrow (2011) lyfter två 

huvudfrågor att ha i åtanke vid ett genomförande av en undersökning. Det första man 

bör ha i åtanke: är denna undersökning väl värd att genomföra? Den andre frågan är: 

kan forskaren förklara undersökningen så pass väl att informanterna förstår och kan 

tacka ja kontra nej till att delta i undersökningen? Därav vikten att själv vara så säker på 

sitt syfte med undersökningen så den går att förklara tydligt för deltagande informanter. 

 

Genom ett godkännande av informanterna innan genomförd intervju säkerställde jag att 

det för informaterna var godkänt att jag spelade in intervjuerna med ipad. Detta för att 

underlätta sammanställningen och tolkningen av informanternas svar men även att 

kunna visa på ett sanningsenligt genomförande då det uppmärksammas bland annat i 

olika medier om vetenskaplig oredlighet såsom plagiat och fabrikat (Vetenskapsrådet 

2011). Genom att ej nämna pedagogerna vid namn eller namnet på deras arbetsplats , 

vid resultatdelen samt diskussionen, säkerställde jag informanternas samt förskolornas 

anonymitet.  I Etikprövningslagen (2003:460) 7§ står det tydligt att forskning får 

godkännas bara om den kan utföras med respekt för människovärdet. Det står dock 

uttryckt att dessa paragrafer ej tillfaller utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på 

högskola. Men jag följer denna paragraf genom att följa den sekretess som faller på 

förskolan samt måna om anonymiteten och det frivilliga deltagandet.  
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Resultat 

I detta kapitel redovisar jag det resultat som framkom vid intervjuerna av de pedagoger 

som deltog i min studie. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Jag frågade förskollärarna hur de skulle beskriva och förklara begreppet barn i behov av 

särskilt stöd.  

Ett flertal av pedagogerna förklarade begreppet att barn vars egenskaper inte faller inom 

normen. Dessutom barn som är i behov av stöd för att kunna delta och fungera i 

verksamheten är i behov av särskilt stöd.  

 ”...det handlar ju om barn som behöver hjälp av oss fröknar för att kunna vara 

 med på till exempel samling...mm.. ja, som behöver hjälp i leken med sina 

 kompisar... annars blir det ju lätt att det blir konflikter.” 

Några pedagoger berättade att de inte såg att diagnos var något som påverkade barnets 

behov av särskilt stöd eller inte. 

 ” Man behöver inte ha en diagnos för att vara i behov av särskilt stöd.” 

Flera av pedagogerna svarade att det var svårt att uttrycka vad som faller inom behov av 

särskilt stöd.  

 ”Mmm det svårt att förklara...alltså... jag skulle nog säga att ett barn som är i 

 behov av särskilt stöd är ett barn som.....ja..ett exempel är ett barn i min 

 barngrupp. Han har svårt att lyssna och... ja, det är svårt att veta hur man skall 

 göra med honom.” 

En pedagog förklarade dock att det tidigare har varit fokus på utåtagerande barn men att 

detta synsätt verkar ha förändrats på förskolorna. Utåtagerande ses, enligt pedagogen, ej 

vara direkt kopplat till behov av särskilt stöd. 

 ”Det finns utåtagerande barn här på förskolan och de ser jag inte som att de är 

 i behov av särskilt stöd.” 

Samma pedagog beskrev att problematik som inte hörs och syns så mycket är svårare att 

hantera. 

”...det är ju mycket svårare att veta hur jag ska möta dom barn som är....ja 

tysta..eller som har svårt att prata.” (jag- svårt att prata?) ” Ja...vi har ju ett barn 

som inte säger nästan någonting och så har vi ett annat barn som stammar 

mycket och det är svårare att möta än ett barn som....ja...någon som inte lyssnar 

så bra.” 
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En annan pedagog berättade att begreppet särskilt stöd för hen betyder att det handlar 

om ett barn som hamnat i problem och inte att det är barnet i sig som är problem. 

 ”Ett barn i behov av särskilt stöd är för mig ett barn som hamnat i problem och 

 det betyder ju inte att barnet ÄR ett problem...( lång paus)... ja det är nog en bra 

 beskrivning.” 

Vidare förklarades det att det beror på vilken pedagog man frågar, hur man förklarar 

barn i behov av särskilt stöd beror på vilken barnsyn pedagogen har.  

 ”Ett barn kan vara normal eller onormal ...det beror på vem man frågar.” 

 ”Allt beror på vilken pedagog du frågar...du kan se något på ett sätt och jag på 

 något helt annat sätt.” 

En pedagog lyfte en tanke som visar på problematiken kring begreppet och att vi 

riskerar att söka efter fel. Om ett barn som har en handlingsplan slutar på förskolan så 

skulle vi finna ett annat barn som är i behov av handlingsplan. Pedagogen benämner det 

som en ond spiral. 

 ”Om vi säger att ett barn har en handlingsplan och...ja har då behov. Om det 

 barnet  skulle sluta...då skulle vi nog se ett annat barn som behöver 

 handlingsplan. Det blir som en...ja som en spiral. En ond spiral. Vi hittar alltid 

 något som är...mmm..fel.” 

Intervjupersonerna återkommer dock till egenskaper hos barnen. Antingen brister, 

avsaknad av förmåga eller att det är en egenskap som pedagogen inte förstår eller kan 

förklara. 

 ” ...ett barn som uttrycker någonting...det kan vara ett blygt barn, ett oroligt 

 barn. Det handlar om ett barn som behöver individuell anpassning.” 

 ”...det är någonting med ett barn..som...ja..behöver någonting...någonting som 

 jag inte riktigt kan ge. (jag- kan du ge något exempel?) Ja alltså om ett 

 barn...eller om jag inte riktigt vet hur jag ska möta ett barn...du vet det är 

 någonting speciellt med barnet.” 

Det fanns tydliga likheter mellan pedagogernas svar på vad begreppet särskilt stöd står 

för. Samtliga svar kunde härledas till avvikande egenskaper eller brist av förmågor hos 

barnen. Även om flera pedagoger nämnde att ett barns behov avgörs av den närvarande 

pedagogen oavsett om det anses tillhöra speciellt behov eller ej så riktas fokus mot 

individen och ej verksamheten i första hand. Dock kopplar pedagogerna ihop begreppet 

med pedagogens kompetens i form av förhållningssätt. 
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Möjligheter och hinder som lyfts i samtal med specialpedagog 

Jag frågade förskollärare om vad som diskuterades under de senaste samtalen med 

specialpedagog.  

En pedagog berättar om hur pedagogerna på deras förskola har gått från att be om hjälp 

att ”titta på ett barn” till att be specialpedagogen komma och observera pedagogerna 

och verksamheten för att upptäcka problematik. Detta förändringsarbete började genom 

att pedagogerna fick ett tydligt nej då de bad om hjälp att ”titta på ett barn” och fick 

istället till svar att de kunde få hjälp med att observera och hitta utvecklingsmöjligheter 

och behov i verksamheten.  

 ”...nu säger alla - kan du komma och titta lite hos oss....det är något som inte 

 fungerar... istället för att säga- höörödu- kan du komma och titta på (namn).” 

Pedagogerna på denna förskola fick således vända blicken mot sig själva istället för 

barnet i fråga. Detta genom att barnets förmågor eller brister ej skulle observeras utan 

snarare hur verksamheten och pedagogerna mötte barnets behov. 

Några pedagoger på en annan förskola beskriver att samtalen med specialpedagogen 

ofta handlar om ett eller flera barn i barngruppen som ofta hamnar i konflikter 

alternativt inte klarar av att vara med i olika aktiviteter såsom samlingar.  

 ”Det senaste mötet så pratade vi om ett barn...han springer ofta iväg, vill inte 

 lyssna. ” 

 ”...vi har ju ett barn som bits och slåss.” 

 ”Ja...det senaste mötet vi hade....vi pratade om ett barn som har svårt att 

 koncentrera sig...han lyssnar liksom inte.” 

Dessa pedagoger lyfter också att de vid det inledande samtalet med specialpedagogen 

ber om att denne skall komma och observera barnet i fråga. 

 ”Vi brukar be (namn) att hon skall komma och titta på ett barn.” 

Samtliga pedagoger beskriver att de ofta vill samtala med specialpedagog om barn där 

de  inte riktigt kan beskriva vad som är ”problemet” .  

 ” Jag ser att det är ett problem men när jag inte riktigt vet hur jag ska....ja, hur 

 jag ska göra eller vad som... ja..du vet.. det finns ju barn som har problem eller 

 som inte riktigt...fixar att vara med.”  

 ”...det är någonting men jag kan inte sätta fingret på vad det är.” 

Pedagogerna nämner att de får en känsla av att ”det är någonting” men att de inte har 

konkreta exempel och dokumentationer att utgå ifrån. Många gånger är det en känsla av 

frustration och otillräcklighet som gör att pedagogerna tar steget att kontakta 
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specialpedagog för samtal alternativt för hjälp att genomföra observationer och därefter 

samtal. 

 ”Om jag inte vet hur jag ska göra med ett barn då bokar jag ett möte med våran 

 specialpedagog....det är svårt när man är mitt uppe i det och veta hur man ska 

 göra.” 

Samtliga pedagoger beskriver att de har ett behov av att använda specialpedagogen som 

ett bollplank och få höra från en utomstående part om de ”gör rätt” eller inte i arbetet 

med barnen. 

 ”Ibland behöver man bekräftelse på att man gör rätt.” 

 ”Ja en klapp på axeln behöver man ju...lite ja...beröm kanske.” 

Flera pedagoger nämner att barnet i fråga kan vara i tillfälligt behov av särskilt stöd 

eller på längre sikt.  

 ”...det behöver ju inte vara så att ett barn behöver hjälp under hela 

 förskoletiden.” 

 ”...det händer ju att problemen följer med upp i skolan... det har vi ju fått höra 

 av klasslärarna.” 

Vidare att behovet också kan vara relaterat till en specifik situation eller aktivitet.  

 ”Ibland har det ju varit vid vissa tillfällen som det inte har fungerat för 

 (namn)...det problemet har vi inte längre.” (jag- vilka tillfällen tänker du på?) 

 Ja..alltså...när vi ska gå ut.. och samlingarna fungerade inte alls.” 

Samtliga pedagoger som deltog i samtalen inför denna studie lyfte vikten av 

specialpedagog som bollplank och ett behov av att få bekräftelse på utfört arbete, metod 

etc. Det som knyter samman näst intill samtliga pedagogers svar var behovet att få ett 

barns agerande förklarat för sig samt ett behov av att namnge vad problemet är och hur 

det kan åtgärdas.  
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Hinder samt möjligheter i arbetet med att möta varje barns behov 

Under denna rubrik frågade jag vilka möjligheter kontra hinder de möter i arbetet med 

att möta varje barns behov. 

Pedagogerna lyfter på olika sätt att det är svårt att se sina egna misstag som pedagog 

och att många av förskollärarna riktar fokus på barnets brist av förmågor alternativt 

kollegors kompetens. Det är tydligt i våra samtal att förskollärarna har svårt att lyfta 

sina egna utvecklingsområden och riktar således kritik mot kollegor.  

 ”...det kan vara svårt att vända spegeln mot sig själv.” 

Samtliga pedagoger sammankopplar begreppen möjligheter och hinder mot 

pedagogernas kompetens på olika sätt.  

 ”...möjligheter bygger på kunskap och förståelse och hinder grundar sig på 

 bristen av kunskap och förståelse.” 

 ” ...det handlar ju i grund och botten om utbildning.” 

Insatta resurspedagoger som är outbildade är något som nämns utgöra hinder och ofta 

nämns dessa enbart som ett par extra ögon och ett par extra händer. Förskollärarna lyfte 

brist av kompetens hos resurspedagoger.  

 ”Okunniga pedagoger är ett hinder i arbetet med att möta barn i behov av 

 särskilt stöd.” 

 ”...alltså vår resurs är ju ung...men ändå...det är ju två extra händer men det är 

 svårt att prata om pedagogiska frågor med henne.” 

 ”Vi har en resurs på förskolan... ja det är ju så där med det...(lång paus)..mm 

 man kan ju säga att det är en extra vuxen i verksamheten men om det stöttar 

 barnet i sig vet jag inte.” 

Likaså lyfts kritik mot barnskötare. 

 ” ...dom har ju inte samma utbildning som oss. Det kan ju vara känsligt att säga  

 och så men...vi tänker ju inte lika...mja...kring ja...alltså de är ju med barnen 

 och så men jag undrar egentligen hur mycket de kan om läroplanen.” 

 

Några pedagoger förklarade att deras kollegor saknar kunskaper kring läroplanen såväl 

som kommunens lokala mål. 

 ” ...vi har barnskötare som knappt vet vad läroplanen är för något.” 
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 ” ...(namn) satte sig och visade (namn) läroplanen igår. Hon hade inte sett den 

 innan.” 

Pedagogers förhållningssätt anses antingen möjliggöra eller hindra arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. En pedagog berättar om olika kommentarer denne fått av 

kollegor som skapat en spridning av ett ej önskvärt förhållningssätt. 

 ”...vilken jobbig barngrupp ni får till hösten men vad skönt att det där barnet 

 slutar!” 

 ”... när någon suckar när vi ska dela ut ansvarsbarn eller när vi delar in barnen 

 i grupper...det är jobbigt...” 

Pedagogerna separerar begreppen förhållningssätt och kunskap i deras reflektioner kring 

hinder och möjligheter att möta barn i behov av särskilt stöd. Förhållningssätt beskriver 

de som pedagogernas sätt att se barnet.  

 ”Det handlar ju om förhållningssätt...om vilken barnsyn man har...om du ser att 

 ett barn skall vara på ett visst sätt...ja då ..mm... då ser du ju barn som är så 

 som...ja fel på nått sätt.” 

Kunskap är hur pedagogerna möter och arbetar med barnet dvs metoder, arbetssätt, 

genomförande av aktiviteter etc.  

 ”Kompetens...eller...ja kunskap kan ju vara ett hinder eller möjlighet beroende 

 på hur man ser på det. Alltså har du ingen kunskap så vet du ju inte hur du ska 

 jobba.” 

Brister i den fysiska miljön såsom trånga lokaler lyfts av flera pedagoger som ett hinder.  

 ”Våran avdelning är så liten...så det är ju hög ljudnivå. Vi försöker ju dela upp 

 oss och vi har gjort rum i rummen men ändå.” 

De berättar att de är medvetna om att de inte kan göra så många förändringar med den 

fysiska miljön annat än att möblera om. Några pedagoger lyfter att det är för stora 

barngrupper som utgör ett hinder att kunna möta barnens individuella behov.  

 ”Det är ju inte klokt egentligen..tjugotvå barn ...och då har de flesta annat 

 modersmål än svenska... hur ska vi kunna möta alla?...jag menar...oftast blir ju 

 de barn som låter mest som får mest uppmärksamhet...för vi måste ju gå in och 

 stoppa.” 

Avsaknaden av en resurs till barn som pedagogerna anses vara i behov av särskilt stöd 

är också något som beskrivs. Men det som sades var till exempel att de behövde en 

resurs och inte till barn i sig. 

 ”Vi skulle behöva en resurs. (Jag-hur menar du?) Ja alltså vi behöver en 

 resurs, vi hinner ju inte med...vi kan ju liksom inte möta det här barnet.” 
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Beskrivning av organisationen 

 

Samtliga pedagoger jag samtalade med har tillgång till en specialpedagog. 

Specialpedagogen arbetar under en förskolechef och samarbetar med en till fyra 

förskolor.  

 ” Vi har en specialpedagog på våra fyra förskolor. Henne kan vi boka tid med 

 när vi behöver hjälp.” 

Oftast är det den pedagog som är avdelningsansvarig (oftast förskollärare) som tar 

första kontakt med specialpedagog även om alla pedagoger har möjlighet till detta.  

 ”Oftast är det ju jag som är avdelningsansvarig som tar kontakt. Men ofta har 

 vi pratat om det innan.” 

I andra fall kan det vara vårdnadshavare eller signaler från förskolechefen som leder till 

att specialpedagogen tar kontakt med aktuell avdelning.  

 ” Vi har ju haft föräldrar som sagt att de vill att en specialpedagog skall hjälpa 

 deras barn. (jag- kan du ge något exempel?) Mjaa... en mamma ville ha hjälp 

 med hennes barn...ja då var det talet... han pratade väldigt lite.” 

 ”Vår förskolechef har möten med vår specialpedagog och då kan det ibland 

 komma direktiv därifrån att... ja nu skall vi skriva handlingsplan och det skall in 

 med insatser.” 

Ovanstående struktur är genomgående i denna kommun och likvärdig även om antal 

enheter som specialpedagogerna ansvarar för skiljer sig något åt. 

Det var först när pedagogerna skulle beskriva organisationen som kritik mot ledning  

såsom förskolechef lyftes i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  Några pedagoger  

menade att förskolechefen inte tar pedagogernas oro alternativt frustration på allvar.  

 ”Det känns ibland som hon inte lyssnar på oss. Vi har sagt till flera gånger om 

 att vi behöver en resurs till (namn).” 

Barngruppernas storlek och avsaknaden av resurs är något som pedagogerna menar 

ligger på förskolechefens bord och utgör hinder i deras arbete. Följdfrågan om vad 

förskolechefen skulle kunna göra för att stötta arbetslaget i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd fick dock få svar. Att minska barnantalet i barngruppen och tillsätta resurs 

var de svar som pedagogerna gav.  

 ”Det är ju för många barn i barngruppen...antingen skulle det behöva vara 

 mindre barn eller så en resurs men..men.” 
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Flera pedagoger lyfte den fortbildning som erbjuds i kommunen under år 2016. De 

beskriver att närvarande pedagoger i olika nätverk diskuterar förhållningssätt och 

normer men att de anser att denna fortbildning är onödig då de ej diskuterar förskolan 

utan exempelvis tidningsartiklar från samhället i stort.  

  ”...alltså...vad har vi att göra med...ja... tjafset som var med det där  boendet...det 

har ju ingenting med oss att göra!” 

Pedagogerna som genomgår denna fortbildning menar på att fokus behöver riktas mot 

förskolan och att diskutera samhällets tidningsartiklar är för dem slöseri med tid. 
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Diskussion 

Genom intervjuer har jag försökt få svar på mina frågeställningar. För att bearbeta 

resultatet följer nu en metoddiskussion och därefter en resultatdiskussion. 

Metoddiskussion 

Mitt syfte med detta examensarbete var att ta reda på hur förskollärare tänker kring och 

förhåller sig till begreppet ”behov av särskilt stöd”. Att använda intervjuer för att nå 

detta har varit ett bra sätt då jag har haft möjlighet att ställa följdfrågor. Genom en 

avslappnad miljö kring detta samtal så har informanterna känt sig bekväma nog att 

kunna delge händelser, tankar, upplevelser och känslor kring ämnet. Det finns dock en 

risk med denna metod då min tolkning kan speglas av intryck av tonläge, kroppsspråk 

etc. Det är därför av stor vikt att vara medveten av detta för att på så sätt inte lägga egna 

värderingar i informanternas svar. Jag märkte att under intervjuernas start så var svaren 

mer formella. Jag tolkar detta som att beskriva begreppet särskilt stöd förknippas med 

någon slags legitimitet, vad som anses vara norm, vilket även några pedagoger 

förklarade. Under samtalets gång så försvann dock eventuella hämningar och 

personerna verkade känna sig mer säkra på och trygga med att uttrycka sina egna 

tankar. Det var inte ovanligt att pedagogerna vid slutet av samtalen ville fortsätta 

diskutera när inspelningen stängdes av. Det fanns således ett behov av att reflektera och 

ventilera med utomstående part kring förhållningssätt samt verksamhetsfrågor. 

Jag valde att intervjua förskollärare verksamma inom samma kommun vilket visade på 

likvärdigheten inom organisation och struktur då aktuell kommun har specialpedagoger 

placerade ute på enheterna. Samtliga förskolor har således samma förutsättningar att få 

stöd av specialpedagog vid behov. En större mångfald hade möjligtvis kunna utvinnas 

om jag valt att intervjua förskollärare från olika kommuner. 

Att analysera förskollärares uttryckta tankar utifrån teoretiska perspektiv kan utgöra en 

risk att samma historia återupprepas om resultatet inte ses och reflekteras kring ur flera 

olika perspektiv (Lutz 2009). Genom att använda fyra olika perspektiv har jag själv 

upptäckt hur komplext ämnet är samt hur förhållningssätt påverkas av många olika led i 

samhället.  
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Diskussion av resultat 

Nedan följer en diskussion utifrån resultat och litteraturgenomgång. 

Individperspektivet 

Det går att urskilja en gemensam punkt i pedagogernas svar om vad barn i behov av 

särskilt stöd står för enligt pedagogerna. Det handlar om ett barn som sticker ut och inte 

faller inom vad som ses som norm i aktuell barngrupp. Det som var tydligt i samtalen 

var att begreppet diagnos inte lyftes som ett krav däremot så föll fokus många gånger på 

barnets egenskaper eller oförmågor såsom avvikande beteende på olika sätt. Detta 

resultat stärks då Renblad & Brodins (2014) studie visar även där på att det är barnens 

beteende och egenskaper som ryms inom begreppet barn i behov av särskilt stöd.  

Ahlberg ( 2013) skriver att ett individperspektiv utmärks av att svårigheterna finns hos, 

i detta fall, barnet ifråga. Det som lyftes var också pedagogernas behov av stöd och 

handledning från specialpedagog för att som pedagog kunna möta barnen på bästa sätt. 

Det som var intressant var dock att när pedagogerna redogjorde för vad samtalen med 

specialpedagogerna handlade om var det oftast fokus på barnet. Många gånger söker 

pedagogerna en förklaring på ett barns beteende, det finns ett tydligt behov av att 

kategorisera och finna förklaringar på ett beteende. Ahlberg (2013) stärker detta då hon 

lyfter behovet av att sätta en diagnos eller ”sätta fingret och få en förklaring på ett 

problem” ger en förklaring och enkelt uttryckt läggs ansvaret över på individen och inte 

verksamhet och övriga domäner.  

När förskollärarna fick frågan om vad begreppet i behov av särskilt stöd står för så 

beskrev de en ganska vid bild kring på vilket sätt ett barn behöver stöd. Dock visar 

konkreta beskrivningar av samtalen med specialpedagog att det då var mer inriktat på 

barnets brister samt egenskaper. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

förskollärarna upplever att det finns en korrekt beskrivning av barn i behov av särskilt 

stöd. Men när de är mitt uppe i verksamheten faller det tillbaka till ett kategoriskt 

perspektiv eller individperspektiv pågrund av stress samt ej tid till reflektion. Lutz 

(2013) menar att barngruppernas storlek påverkar var gränsen går för normalt och 

avvikande eftersom kraven blir större och toleransnivån för variationer minskar pga 

stress.  
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Organisation- och systemperspektiv 

Inom detta område är samverkan och inkludering inom förskolan tydliga begrepp, att 

förskolan skall förändras så alla barn ”passar” in (Ahlberg 2013). Pedagogerna uttryckte 

en frustration över barngruppernas storlek och de lägger denna frustration på 

förskoleledningen såsom förskolechefen. Pedagogerna menar att barngruppernas storlek 

hindrar möjligheterna att möta barnens behov. Barngruppernas storlek kan också vara 

en anledning till att avvikelser mot norm uppdagas pga stress vilket kan kopplas till 

Lutz (2013).  

Handledning av specialpedagog samt resurspedagog är två insatser vilket förskolan som 

organisation oftast tillhandahåller vid behov enligt pedagogerna. Detta överensstämmer 

med det Skolverket (2015) upptäckte genom intervjuer av förskolechefer i olika 

kommuner. Normell (2002) stärker dock pedagogernas upplevelse av att inte räcka till 

just på grund av att resurserna som sätts in är för få. Handledning och eventuell 

resurspedagog ses som ett för magert stöd för pedagogerna. Resurspedagog är dock 

något som ses som relativt svår insats att få igenom och handledning är oftast den insats 

som används. Och ofta nämns bristen på kompetens hos insatt resurspedagog något som 

många gånger förhindrar vilket går emot det Siljehag (2007) beskrev var tanken med 

insatsen dvs en gedigen kompetens hos resurspedagogerna.  

 

Samhälls- och strukturperspektiv. 

Inom detta perspektiv går jag ett steg längre genom att se över vilken samverkan som 

finns i samhället för att möta alla behov och hur inkluderingen ser ut i samhället i stort 

(Ahlberg 2013). Pedagogerna nämnde varken hinder eller möjligheter ur ett 

samhällsperspektiv.  Inte heller lyfte de synen på behov av särskilt stöd ur ett större 

perspektiv annat än organisatoriskt. Pedagogerna lyfte däremot en fortbildning där 

samhällets normer diskuterades i stort och deltagande pedagoger kunde inte se 

relevansen i detta. Det är tydligt i pedagogernas svar att det saknas en tydlig koppling 

mellan samhället och verksamheten. Diskussionerna som genomfördes under 

fortbildningen lyfter ej samhällets påverkan av de normer som existerar i förskolan. 

Andréasson & A-C (2012) markerar att normen på förskolor är ett resultat av samhällets 

föreställningar om barn, lärande samt styrdokument. Jag drar paralleller mellan 

Tideman (2000) som beskriver en statisk normalitet vilket visar på en heltäckande norm 

på förskolan som majoriteten av pedagogerna står för. Denna norm, sätt att se på barnen 

och deras kompetens, är direkt relaterad till normativ normalitet. Således är normen 

direkt påverkbar av samhällets rådande norm. Det pedagogerna beskrev tolkar jag som 

att det saknas en medvetenhet mellan just denna koppling och därav saknas förståelsen 

av vikten gällande reflektioner kring samhällets rådande normer och aktuella händelser. 
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Relationelltperspektiv 

Hur pedagoger möter alla barns olikheter, svårigheter och förmågor, är en fråga som 

kan ställas inom detta perspektiv. Pedagogerna nämnde bristen av kompetens hos 

kollegor som ett hinder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Att pedagogers sätt 

att möta och bemöta barnen kan antingen vara en möjlighet eller ett hinder beroende på 

kompetens. Hellblom-Thibblin (2004) stärker detta då hon påstår att brist av kompetens 

kan vara en anledning att barnet blir bärare av problemet. Vidare skriver Kerstin Bladini 

(2004) om vikten av fortbildning hos pedagogerna för att motverka ett ensidigt tänkande 

vilket i sin tur gör att individualiseringen av läroplanerna försvinner.  

Det som är av intresse att lyfta är hur samhället har förändrats genom de senaste 

årtiondena. Siljehags rapport (2007) visar på en prioritering av kompetens hos bland 

annat resurspedagog under 90talet men idag ser verkligheten annorlunda ut. 

Pedagogerna i min studie visar på en frustration över bristen av kunskap bland annat 

hos just dessa resurspedagoger. Många gånger är det unga, outbildade personer som tar 

denna roll. Det som är värt att lyfta är just pedagogernas svar om att det är svårt att 

vända spegeln mot sig själv och sin egen kompetens. Stress kan också påverka 

pedagogens sätt att förhålla sig till barn och verksamhet. Här kommer således 

barngruppens storlek in även om Skolverket (2016) menar att pedagogens kompetens är 

en aspekt som avgör barngruppens storlek. Återigen faller det alltså tillbaka på 

pedagogens kompetens. Pedagogerna medgav under våra samtal att de ofta har svårt att 

sätta fingret på vad det är som gör att de ber specialpedagogen om ett möte eller samtal 

vilket överensstämmer med det Palla (2011) lyfter. Detta får mig att koppla samman 

resultatet med bristen av kunskap samt medvetenhet och förhållningssätt till 

styrdokument till ett behov av att pedagogen får bekräftelse på genomfört arbete. Om vi 

istället tittar på pedagogernas behov av bekräftelse så skulle vi kunna koppla det till 

organisationsperspektivet och förskolechefens eventuella brister i att kommunicera väl 

genomfört arbete. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom flera pedagoger nämner vikten av en adekvat utbildning i arbetet med barn för 

att kunna möta deras individuella behov skulle det vara av intresse att se hur 

barnskötare och övriga pedagoger som inte har en högskoleutbildning tänker och 

förhåller sig till det jag samtalade med förskollärarna om. Hur ser barnskötare och 

resurspedagoger på begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka tankar medför detta 

begrepp? Vilken vikt bär en högskoleutbildning med sig? Flertalet resurspedagoger, är 

enligt informanterna, outbildade eller barnskötare och vad innebär detta för barnen i 

behov av särskilt stöd? Utifrån min granskning av styrdokument samt forskning kring 

normer och kategorisering ser jag en betydande relevans att diskutera specialpedagogik 

som begrepp och fenomen i förskolan. Om vi i förskolan skall möta alla barns 

individuella behov hur kan vi då särskilja vad som är speciella behov och inte? Detta 

med tanke på att det är verksamheten som skall bedömas och anpassas till barnet och 

inte tvärtom. Som jag skrivit tidigare så innebär inte en diagnos likamed tecken till ett 

annat barn med samma diagnos. Alla barn oavsett diagnos, egenskaper och förmågor 

skall mötas utifrån sina förutsättningar. Det finns inget som pekar på att ett barn som ej 

har ett märkbart och synligt behov har mindre behov av stöd.  

Specialpedagogiska implikationer 

Det resultat som jag analyserade visade på ett behov av kompetensutveckling inom 

specialpedagogik för att kunna bortse från de eventuella normer som råder på förskolor. 

Pedagogerna uttryckte en önskan om antingen bekräftelse på rätt utfört arbete alternativt 

en förklaring av barns agerande. Det som är tydligt är att specialpedagogens roll i 

förskolan handlar om att undanröja hinder genom att handleda pedagogerna i deras 

arbete vilket går att koppla till examensförordningen för specialpedagoger (SFS 

2007:638). Vad som även framgår i resultatet är att det fortfarande råder ett 

individperspektiv inom förskolan där förändringsarbetet eller svårigheterna finns hos 

barnet (Ahlberg 2013). Detta går dock emot min tolkning av rådande styrdokument där 

olikheter skall ses som en naturlig variation i förskolan och där det är verksamheten 

som skall anpassas till barnen och inte tvärtom (SOU 1999:63).  Utifrån resultatet 

behövs dock en reflektion kring vad som egentligen ingår i specialpedagogens uppdrag. 

Vad är det som specialpedagogen kan råda över? Utifrån Ahlbergs (2013) perspektiv så 

är vår förändringsarena relativt stor då vi har möjlighet påverka alternativt synliggöra 

utvecklingsmöjligheter ur ett relationellt perspektiv, individperspektiv likväl 

organisationsperspektiv. Även om vi inte har direkt mandat att genomföra 

organisationsförändringar så har vi möjligheten att synliggöra eventuella brister inom 

organisation och på så sätt ta bort synen av förändringsarbete av barnet och istället  

lägga det på verksamheten. Under förslag på fortsatt forskning skrev jag att om behov. 

Ett barn med ett utmärkande behov såsom exempelvis synnedsättning kanske inte alls 

har större behov än ett barn som är tyst och aldrig gör ett väsen av sig.  Pedagoger har 

en skyldighet att möta alla behov och vem avgör egentligen vad som är särskilt. Särskilt 

i förhållande till vad? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

 

Frågor till förskollärare 

 

1. Hur skulle du beskriva begreppet Barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

2. Hur och när sker kontakt med specialpedagog? 

  

 

3. Vem avgör när det är dags att kontakt specialpedgog? 

 

 

4.Kan du berätta om vad du/ni samtalade om vid era senaste träffar med 

specialpedagog? 

 

5. Vilka hinder ser du i arbetet med att möta varje barns behov? 

 

 

6. Vilka möjligheter ser du i ditt arbete med att möta varje barns behov? 

 

Stödord: 

Individ 

Organisation 

Samhälle 

Relationellt 

Följdfrågor 

 


