
 

 

 

Självständigt arbete i 
specialpedagogprogrammet, 15 hp 

Kategoriskt eller relationellt? 
- perspektivets betydelse för barn i behov av 
särskilt stöd 
 

Charlotte Cederberg 
Anna Lindholm 
 
Handledare: Peter Karlsudd 
Examinator: Kristina Hellberg 
Termin: ht-17 
Ämne: Pedagogik 
Nivå: Avancerad 
Kurskod:4PP24E 
 



  
 

 
 

Titel 
Kategoriskt och relationellt? – perspektivets betydelse för barn i behov av särskilt stöd. 
English title 
Categorically or relationally?- the importance of perspective for children in need of 
special support. 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
Styrdokumenten för förskolan och den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs 
förespråkar till stor del det relationella perspektivet som utgångspunkt i arbetet med 
barn. Det innebär att fokus och insatser riktas mot omgivningen runt barnet. Vår 
upplevelse är att det kategoriska perspektivet är det mest dominerande ute i 
verksamheterna, där blicken till stor del riktas mot den enskilda individens fel och 
brister. Dessa tankar har lett oss fram till syftet med studien, att undersöka 
förskollärares tankar och resonemang kring begreppet barn i behov av särskilt stöd i 
förhållande till det kategoriska och relationella perspektivet. Vilket synsätt är det mest 
dominerande och vilka pedagogiska konsekvenser kan de olika perspektiven få för det 
enskilda barnet? Studien är en kvalitativ intervjustudie som utgår ifrån åtta 
förskollärares beskrivningar. Resultatet visar på kategoriska beskrivningar då 
förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. När det gäller 
förklaringar till att barn blir i behov av särskilt stöd och framgångsfaktorer i arbetet 
uttrycks mer relationella tankar. Slutsatsen är att det framträder ett glapp mellan teori 
och praktik, där respondenterna är medvetna om vikten av ett relationellt 
förhållningssätt men att de saknar verktyg att införliva dem i sitt dagliga arbete. Med 
stöd av tidigare forskning ser vi att ett kategoriskt perspektiv kan leda till en 
exkluderande förskolemiljö. För att verksamheten ska kunna ta sin utgångspunkt i 
styrdokument och forskning krävs ett förändrat förhållningssätt både på organisations- , 
grupp- och individnivå.   
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Barn i behov av särskilt stöd, förskollärare, förskola, 
inkludering, kategoriskt, relationellt. 
 
 



  
 

 ii 

Innehåll 
 
1. Inledning .............................................................................................................. 1 
 
2. Syfte och frågeställning ....................................................................................... 2 
 
3. Bakgrund ............................................................................................................. 3 
 
3.1 En historisk tillbakablick ..................................................................................... 3 
3.2 Barn i behov av särskilt stöd enligt styrdokumenten .......................................... 4 
3.3 Inkluderingsbegreppet i relation till barn i behov av särskilt stöd ...................... 4 
3.4 Förskollärares uppdrag formulerat i styrdokumenten ......................................... 5 
 
 
4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................ 6 
 
4.1 Systemteori .......................................................................................................... 7 
4.2 Kategoriska perspektivet ..................................................................................... 8 
4.3 Relationella perspektivet ..................................................................................... 8 
 
5. Tidigare forskning ............................................................................................... 9 
 
5.1 Definitioner och förklaringar till begreppet barn i behov av särskilt stöd .......... 9 
5.2 Framgångsfaktorer ur ett inkluderande perspektiv .............................................. 12 
   
6. Metod .................................................................................................................... 14 
 
6.1 Intervju som datainsamlingsmetod ..................................................................... 14 
6.2 Urval .................................................................................................................... 15  
6.3 Genomförande ..................................................................................................... 16 
6.4 Bearbetning och val av analysmetod ................................................................... 17 
6.5 Tillförlitlighet ...................................................................................................... 18 
6.6 Etiska överväganden ........................................................................................... 19 
6.7 Metodreflektion ................................................................................................... 19 
 
7. Resultat och analys .............................................................................................. 20 
 
7.1 Definitioner och förklaringar av begreppet barn är i behov av särskilt stöd ....... 20 
7.2 Framgångsfaktorer och hinder ur ett inkluderande perspektiv ............................ 23 
7.3 Analys och sammanfattning av resultat .............................................................. 25 
 
8. Diskussion ............................................................................................................ 27 
 
8.1 Kategoriska eller relationella definitioner? ......................................................... 28 
8.2 Förklaringar och framgångsfaktorer .................................................................... 31 
 
9. Slutsatser .............................................................................................................. 33 
 
10. Pedagogiska implikationer ............................................................................... 34 
 
11. Fortsatt forskning .............................................................................................. 34 
 



  
 

 iii 

Referenser ................................................................................................................ 35 
 
Bilaga 1 ..................................................................................................................... 39 
 
Bilaga 2 ..................................................................................................................... 40 
 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Med en bakgrund som förskollärare inom förskolan har vi genom åren utvecklat ett 

intresse för hur barns olikheter hanteras i uppdraget “en förskola för alla” (Skolverket, 

2016). Att förskolan ska vara tillgänglig för alla barn framgår i skollagen såväl som i 

läroplanen för förskolan. I skollagen (SFS 2010:800) uttrycks det att barn med fysiska, 

psykiska eller andra speciella behov ska få det stöd som krävs för sin utveckling. I 

läroplanen finns en genomgående beskrivning om att verksamheten ska anpassas till alla 

barn oavsett behov och förutsättningar (Skolverket, 2016).   

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är formulerat på ett tämligen diffust sätt i 

styrdokument. Med all rätt, eftersom förskolan ska vara tillgänglig för alla. Trots detta 

finns det barn som faller utanför det som anses som normalt enligt de rådande normer 

och värderingar vårt samhälle vilar på. Det är tankar kring dessa barn som vi vill 

uppmärksamma i denna studie och eftersom barn i behov av särskilt stöd är det begrepp 

som beskrivs i skollagen (SFS 2010:800) har vi valt att använda oss av det. Vidare 

framgår inte heller i styrdokumenten (SFS 2010:800; Skolverket, 2016) hur man på ett 

framgångsrikt sätt kan stödja barn i behov av särskilt stöd. Det skapar ett stort utrymme 

för lokala och individuella tolkningar då det gäller hur man på bästa sätt kan ge rätt 

förutsättningar för alla barn. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs att 

uppdraget bland annat handlar om att utveckla barnens förståelse för de gemensamma 

värderingar vårt samhälle vilar på och att efterhand även omfattas av dem. För att lyckas 

införliva den målsättningen krävs, enligt vår tolkning, att barnet anpassar sig till 

förskolans och samhällets rådande normer och värden. Samtidigt uttrycker samma 

styrdokument att verksamheten ska anpassas till alla barn (Skolverket, 2016). 

Uppdraget kan tolkas som motsägelsefullt, där personalen i förskolan å ena sidan ska 

forma barnen utifrån förskolans rådande normer och värden och å andra sidan öppna 

upp för olikheter.  
       

Under utbildningen till specialpedagoger har den litteratur vi tagit del av till stor del 

förespråkat det relationella perspektivet vilket bland annat Nilholm (2007) och Persson 

(2013) skriver om. Det kan tolkas som att den kontext barnet befinner sig i har stor 

betydelse för om han eller hon blir i behov av särskilt stöd eller inte. Förändringar i 

omgivningen kan således påverka förutsättningar att lyckas uppfylla förväntningar, krav 
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eller mål. Att förändra och anpassa den fysiska miljön för ett barn som exempelvis sitter 

i rullstol kan tyckas självklar, men hur är det med de psykiska och pedagogiska 

miljöerna runt barnen? Där kan förskollärarens pedagogiska grundsyn, förhållningssätt 

och kompetens vara avgörande för hur anpassningarna ser ut och vad som fokuseras, 

individen eller miljön. Att utgå från ett relationellt perspektiv i arbetet på förskolan 

ställer enligt vår uppfattning högre krav på de pedagoger som är verksamma där, både 

då det gäller grundsyn, förhållningssätt och kompetens. I motsats till det relationella 

perspektivet står det kategoriska som kopplar barns svårigheter till den enskilda 

individen (Persson, 2013).  

 

Vår uppfattning är att det inom förskolans fält är det kategoriska perspektivet som är det 

mest dominerande, där problematiken i stor utsträckning förläggs hos barnet. Med andra 

ord kan vår upplevelse uttryckas som att det som formuleras i våra styrdokument och i 

forskning inte stämmer överens med det som sker ute i verksamheterna. Följande 

resonemang har lett oss fram till vårt syfte med studien.  

 

2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar och resonemang kring 

begreppet barn i behov av särskilt stöd i förhållande till det kategoriska och relationella 

perspektivet. Vidare vill vi analysera vilka konsekvenser val av perspektiv kan få för 

barn i behov av särskilt stöd. 

 

Våra frågeställningar är: 
 

• Hur definierar och förklarar förskollärare begreppet barn i behov av   särskilt 

stöd? 

• Vilka framgångsfaktorer och hinder finns, enligt förskollärare, när det gäller att 

skapa en verksamhet för alla barn?  
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3 Bakgrund 

 

I följande avsnitt vill vi ge en bakgrund och en förståelse för begrepp som är relevanta 

för vår studie. Vi kommer att beröra hur man historiskt sett har förhållit sig till barn i 

behov av särskilt stöd, vad styrdokumenten för förskolan uttrycker, tydliggöra 

inkluderingsbegreppet och slutligen beskriva förskollärarens uppdrag enligt läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) och skollagen (SFS 2010:800). Den historiska 

genomgången är tänkt att ge en förståelse för hur begreppet barn i behov av särskilt stöd 

har vuxit fram. Styrdokumentens formuleringar kring begreppet barn i behov av särskilt 

stöd och förskollärares uppdrag i läroplanen är vägledande för hur verksamheten 

bedrivs.  Inkludering kommer att ställas i relation till begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. 

3.1 En historisk tillbakablick  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har ideologiskt sett vuxit fram för att betona 

miljöns betydelse i relation till barnet (Sandberg & Norling, 2009). 

Barnstugeutredningen som publicerades 1972 (SOU 1972:26) har haft, och har 

fortfarande, en stor betydelse för hur man tänker kring barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. I utredningen lyfter man fram teoretiker som Jean Piaget, Herbert Mead och 

Erik H Erikson. Det är framförallt Piagets teorier kring barns kognitiva utveckling som 

fortfarande har stort inflytande i förskolans praktik idag (Lutz, 2006). I 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) använde man begreppet barn med särskilda 

behov, vilket kan tolkas som att behoven är varaktiga och förlagda hos individen. 

Femton år senare, i Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) 

formulerades begreppet om till barn som behöver särskilt stöd. I samband med detta 

poängteras att dessa barn inte utgör en homogen grupp och att svårigheterna kan vara 

tillfälliga och övergående. I programmet framträder en komplex bild av sambandet 

mellan barnets utveckling och förskolans krav, men samtidigt finns i grunden ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande utifrån Piagets teorier.   

 

Utbildningsdepartementet (2004/05:11) uttrycker i början på 2000-talet att det är 

förskolans pedagogiska arbete som ska utvärderas och inte det enskilda barnets 

prestationer. Samtidigt skriver Skolverket (2004) att en ökad individualisering kan ge 
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goda förutsättningar för enskilda barns behov och utveckling om pedagogerna använder 

kunskapen till att anpassa verksamheten till barnens olikheter. I samband med detta 

uttrycks också en risk för att individuella utvecklingsplaner i praktiken till stor del 

kommer att fokusera på det enskilda barnets fel och brister och därmed bli ett 

instrument för normalisering. Historisk sett kan man se att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd vuxit fram för att tydliggöra att både den psykiska, fysiska och 

pedagogiska miljön har betydelse och kan bidra till barns svårigheter (Sandberg & 

Norling, 2009). 
 

3.2 Barn i behov av särskilt stöd enligt styrdokumenten 
       

Som tidigare nämnts finns beskrivningar kring särskilt stöd både i skollagen och i 

förskolans läroplan. I skollagens kapitel om förskolan framkommer att “ Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver” (SFS 2010:800, 8 kap. 9§). Vidare beskrivs att om 

det genom uppgifter framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd har 

förskolechefen skyldighet att ge det stöd som barnet behöver. Uppgifterna kan 

exempelvis komma från förskolans personal, barnet eller barnets vårdnadshavare (a.a.). 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står att verksamheten ska anpassas till alla 

barn och hänsyn ska tas till barnens olika behov och förutsättningar. “Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (Skolverket  2016, s. 5). Sammanfattningsvis kan sägas att styrdokumentens 

formuleringar genomsyras av en tanke om att alla barn ska inkluderas i verksamheten 

oavsett förutsättningar eller behov.  

 

3.3 Inkluderingsbegreppet i relation till barn i behov av särskilt stöd 
 

Inkluderingsbegreppet inom utbildningsväsendet kom till i relation till barn i behov av 

särskilt stöd och hade för avsikt att förtydliga hur förskola, men framförallt skola, skulle 

bemöta denna grupp av barn (Nilholm, 2006). Salamancadeklarationen (UNESCO, 

1994) har haft stor betydelse för lanseringen av begreppet och i deklarationen finns en 

avsikt att beskriva hur genomförandet av undervisningen av elever i behov av särskilt 

stöd ska organiseras. Många gånger blandas integrering och inkludering ihop och det är 
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av stor vikt att tydliggöra vad som menas med de olika begreppen. Det finns avgörande 

skillnader där integrering handlar om en assimileringsprocess, där det kopplat till 

skolsammanhang innebär att barnet ska passas  in i helheten som från början inte är 

organiserad utifrån att alla är olika.  Det blir en form av fysisk eller rumslig inkludering 

(Corbett & Slee, 2000). Inkludering kan istället beskrivas som processer som handlar 

om  att få vara delaktig utifrån ens egna förutsättningar i det sociala livet, att få 

möjlighet att göra sin röst hörd och få reellt inflytande i de sammanhang man befinner 

sig i (Haug, 2004).  Om man kopplar detta till förskolesammanhang så innebär det att 

förskolan ska organiseras utifrån en tanke om att alla är olika. Enkelt beskrivet så 

handlar det om att förskolan bör anpassa sig till det enskilda barnets behov och 

förutsättningar (Corbett & Slee, 2000). Då vi vidare i vår studie använder oss av 

begreppen ”en förskola för alla” och inkludering så är det ovanstående resonemang som 

vi avser.  
 

3.4 Förskollärares uppdrag formulerat i styrdokumenten 
 

Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får bedriva och ansvara för 

undervisningen i förskolan. Utöver dessa får det också finnas annan personal med sådan 

erfarenhet eller utbildning som främjar barnens utveckling och lärande (SOU 

2010:800). Enligt en rapport från Skolinspektionen (2016) är just begreppet 

undervisning främmande i förskolan och många förskollärare menar att det är starkt 

förknippat med skolan och ser inte sig själva som undervisande lärare, såsom skollagen 

anger. Istället visar granskningen att begreppet lärande används som synonym. 

Definitionen i skollagen är dock tydlig och anger att undervisning ska ske i syfte att 

utveckla och lära (SOU 2010:800). Att inte förskollärare ser sig själva som 

undervisande lärare kan leda till att barnen går miste om målstyrda processer där de ges 

möjlighet att utvecklas och lära i riktning mot förskolans strävansmål 

(Skolinspektionen, 2016). Regeringen har nu givit skolverket i uppdrag att revidera 

läroplanen, där just begreppen undervisning och utbildning ska tydliggöras (Skolverket, 

2017). 
       

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) reviderats tidigare, bland annat 2016. Då med 

fokus på ett förtydligande gällande förskollärarens ansvar för att arbetet bedrivs på ett 

sådant sätt att det skapar förutsättningar för alla barn att utvecklas i riktning mot 
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strävansmålen. Skolinspektionens granskning visar dock att förskolechefer inte alltid 

skapar de förutsättningar som krävs för att förskollärare ska kunna ta det ansvaret. Det 

finns en stor otydlighet gällande ansvarsfördelningen och ofta görs det ingen skillnad på 

förskollärarens och arbetslagets ansvar. Det gör det svårt att säkerställa att barnen 

undervisas i riktning mot läroplanens mål (Skolinspektionen, 2016).  
      

Kravet på dokumentationen har ökat i takt med förskolans riktning mot ett tydligare 

lärandeuppdrag (Palla, 2011). I läroplanen framgår att förskollärare ansvara för att 

systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande i syfte att tillgodose alla barns möjlighet att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens strävansmål (Skolverket, 2016). Att synliggöra barnets 

utveckling genom dokumentation, utvecklingsplaner och kartläggningar kan utveckla 

både pedagogiska processer och lärande (Palla, 2011). Det kan också finnas en risk att  

barnet bedöms enligt fastställda homogeniserande mallar i förhållande till de normer 

och förväntade utvecklingsnivåer som förskolans personal definierar. Personalens 

förhållningssätt och pedagogernas grundsyn påverkar således vad som fokuseras i 

dokumentationen kring barnen (a.a.). 
 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här kapitlet kommer vi beskriva de teoretiska utgångspunkterna, där vi utgår från 

systemteorins syn på samhället. För att tydliggöra teorins tankar kommer vi redovisa 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Vidare beskrivs det kategoriska och det 

relationella perspektivet. De kommer att bli viktiga verktyg i analysarbetet för att hjälpa 

oss att kategorisera det vi ser och ge oss ledtrådar att komma fram till ett svar på vårt 

syfte med studien (Ahrne & Svensson, 2015). Det perspektiv, eller förhållningssätt, man 

utgår ifrån får betydelse för vilka insatser man ser som relevanta (von Wright, 2001). 

Vår tanke är att respondenternas definitioner och förklaringar kring begreppet barn i 

behov av särskilt stöd ska ge oss svar på vilket eller vilka perspektiv de utgår ifrån. Det 

i sin tur kan påverka vad respondenterna lyfter som framgångsfaktorer och hinder i 

arbetet med att skapa en förskola för alla barn.  
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4.1 Systemteori 
Med utgångspunkt i systemperspektivet blir helheten viktig och man ser individer och 

organisationer som ett sammanfogat system. Det kan beskrivas som att allt hänger ihop 

i en helhet och påverkan sker från olika håll (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Bronfenbrenner menar att för att förstå barns lärande och utveckling behöver man 

beakta utvecklingens ekologi, det vill säga samspelet mellan individen och miljön 

(Bronfenbrenner, 2009). På 70-talet utvecklade han en modell (se figur 1) för att 

beskriva nätverkets betydelse och påverkan på den enskilda individen (a.a.). Han tänker 

sig ett system som består av fyra cirklar. Längst in finns barnet och den närliggande 

miljön –mikrosystemet. Där ingår de personer som barnet samspelar med dagligen, den 

fysiska miljön och diverse hjälpmedel. De utanförliggande cirklarna kallar han meso-, 

exo- och makrosystemet. I mesosystemet berörs relationer och samspel mellan 

närmiljöer. Exosystemet handlar om samspel som barnet inte själv deltar i men ändå 

påverkas av, såsom kommunens förskoleorganisation, föräldrarnas arbetssituation och 

så vidare. Makrosystemet tar upp övergripande faktorer som påverkar barnet på  

samhällsnivå(a.a.).       

 
 
Figur 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Modellen visar hur nätverk av olika system i 

miljön runt barnet påverkar barns utveckling och lärande (Jacobsson & Nilsson, 2011, s. 30). 
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Vår föreställning är att det ständigt pågår ett samspel mellan barnet och miljön. Vilket 

perspektiv man utgår ifrån ger varierande utfall för hur bemötandet och 

förskolesituationen blir.  
 

4.2 Kategoriska perspektivet 
 

Det kategoriska perspektivet har sin grund inom psykologin och medicinen och är det 

äldsta och mest dominerande synsättet inom specialpedagogiken. Normalitetsbegreppet 

är centralt och det bygger till stor del på att man skiljer det normala från det onormala 

(Nilholm, 2007). Orsakerna till att barn är i behov av särskilt stöd ses inom detta 

perspektiv antingen som medfödda eller bundna till individen (Persson, 2013). Fokus 

ligger på barnets handikapp och på de avvikelser från det “normala” man identifierar 

(Ahlberg, 2007). Vanligt förekommande är att knyta barnets svårigheter till 

neurologiska faktorer och den grundläggande idén handlar här om att kompensera 

barnet för dess problem. Ofta blir insatserna bundna till individen och direkt relaterade 

till barnets uppvisade svårigheter. Genom att identifiera brister hos barnet kan  barnet 

sedan tränas i att anpassa sig till omgivningens krav (Nilholm, 2007). Forskning som 

förespråkar det kategoriska perspektivet fokuserar på att hitta den optimala miljön för 

det enskilda barnet. Det kan handla om enskild undervisning, att få vara placerad i en 

liten grupp eller att gå i särskolan. Motivet är att ge en individuell kompensatorisk insats 

för att på bästa sätt få det enskilda barnet att anpassa sig till rådande normer i skolan och 

samhället (Haug, 1998). Sammanfattningsvis kan perspektivet beskrivas som att 

individen blir bärare av problemet, vilket skapar distinkta problemgrupper och ofta 

söker man psykologiska och neurologiska förklaringar till de problem som uppstår 

(Nilholm, 2007).  
 

4.3 Relationella perspektivet 
 

Det relationella perspektivet har vuxit fram som en kritik mot det kategoriska sättet att 

se på specialpedagogik (Nilholm, 2007). Det är en följd av att samhällsvetenskapen 

kommit att intressera sig för specialpedagogiska frågor (Nilholm, 2005). Relationellt 

kan vi förstå individers svårigheter och problem som mellanmänskliga fenomen (von 

Wright, 2001). Där blir det som sker i samspelet och förhållandet mellan olika aktörer 

betydelsefullt och man ser barn i svårigheter istället för barn med svårigheter (Palla, 
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2011; Fischbein, 2007). Hur vi förstår någons handlande går inte enbart att finna hos 

den enskilde individen utan bör också sökas i den kontext individen befinner sig i. 

Utifrån ett relationellt perspektiv kan förändringar i omgivningen påverka barnets 

förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppsatta normer, mål och krav (Persson, 

2013).  
 

Pedagogiska miljöer kan ses som antingen snäva eller vida. I den snäva miljön 

koncentreras undervisningen av barn i behov av särskilt stöd kring avvikelser och 

svårigheter. I den vida pedagogiska miljön finns istället ett medvetet relationellt 

förhållningssätt som innefattar alla barn, oavsett prestationer eller förmågor (Willén, 

Lundgren & Karlsudd, 2013). Rosenqvist (2013) menar att det relationella perspektivet 

har anammats under drygt ett årtionde, men under de senaste åren har en återgång till ett 

mer kategoriskt perspektiv börjat märkas. Detta visar sig bland annat genom en alltmer 

segregerad undervisning i den obligatoriska skolan.  
 

5 Tidigare forskning 
 

Vi har tagit del av både svensk och internationell forskning som behandlar definitioner 

och förklaringar till att barn blir i behov av särskilt stöd. Vi har också lyft fram vad som 

skulle kunna vara framgångsfaktorer och hinder i arbetet med att skapa en förskola för 

alla. 

 

5.1 Definitioner och förklaringar till begreppet barn i behov av särskilt 

stöd 

Forskning har gjorts gällande hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av 

särskilt stöd som social konstruktion. Två generella perspektiv lyfts då det gäller 

begreppet, ett barnperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv, där det förstnämnda är 

det dominerande (Sandberg m.fl., 2010). I förskolor där barnperspektivet råder ligger 

fokus på barns karaktärsdrag och individuella behov i förhållande till förskolans sociala 

kontext. Här definieras också en högre andel barn vara i behov av särskilt stöd. Det 

organisatoriska perspektivet riktar uppmärksamheten mot personalens kompetens, 

resurser och tid där man poängterar att barn i behov av särskilt stöd kräver både mer tid, 

större kompetens och mer resurser i form av exempelvis specialpedagoger. Det visar sig 
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i studien att då en större del av gruppen bestod av barn i behov av särskilt stöd 

tenderade personalen att inkludera dem genom att möta deras behov i den ordinarie 

verksamheten. Om det däremot var en liten del av gruppen som definierades som barn i 

behov av särskilt stöd så tenderas dessa att exkluderas. Författarna menar att personalen 

konstruerar en bild av hur ett barn bör vara utifrån de normer och värden som råder på 

förskolan och utifrån den bilden görs sedan jämförelser (a.a.).  
 

För att vara berättigad till särskilt stöd i förskolan i USA krävs att barnet har något av de 

14 funktionshinder som finns identifierade i lagen (Hebbeler & Spiker, 2016). Främst 

riktas stödet mot barn med tal- och språksvårigheter, förseningar i utvecklingen och 

autism. Det finns stora utmaningar i att bedöma likvärdigt eftersom varje delstat 

bestämmer sina egna kriterier för dessa villkor. Det ligger också stora svårigheter i att 

bedöma små barn på ett tillförlitligt sätt. I Sverige finns ingen tydlig definition av vilka 

barn som är berättigade till särskilt stöd. I skollagen framkommer att “ Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver” (SOU 2010:800, 8 kap. 9§).  
 

När man frågat specialpedagoger som arbetar mot förskolan vilka dessa barn är har man 

fått svaret att det är de barn som behöver mer stöd än kamraterna för att kunna vara 

delaktiga i förskolans verksamhet (Renblad & Brodin, 2014). Undersökningar har också 

gjorts gällande vilka barn som av förskollärare anses vara i behov av särskilt stöd i 

svensk förskola (Lillvist och Granlund, 2009). I studien görs en jämförelse mellan barn 

med formellt bekräftade funktionsnedsättningar och barn som är odiagnostiserade, där 

förskolepedagogerna anser att de är i behov av särskilt stöd. Det framkommer att 

majoriteten av de barn som pedagoger anser vara i behov av särskilt stöd är 

odiagnostiserade barn med funktionsnedsättningar relaterade till tal, språk och samspel 

med kamrater (a.a.). Det stämmer väl överens med forskning rörande vilket typ av stöd 

som specialpedagoger verksamma i förskolan ger. Där redovisas att de ofta blir 

kontaktade för att ge stöd just kring språkstörningar och beteendeproblem, som på 

förskolan visar sig genom konflikter med kamrater (Renblad och Brodin, 2014).  
 

En stor del av den internationella forskningen vi tagit del av lyfter svårigheter kring att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. Bland annat uttrycker pedagoger att den största 

utmaningen ligger i att inkludera barn med beteendeproblematik (Gal, Schreur och 

Engel-Yegers, 2010; Matson, 2017). Det finns också lärare som uttrycker att 
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beteendeproblem är en allmän egenskap hos barn som är i behov av särskilt stöd 

(Akalin m.fl., 2014). Beteendeproblem kan definieras som ett icke acceptabelt beteende 

i förhållande till de rådande normer och värden som finns på förskolan och i samhället i 

stort (Palla, 2011). Det kan röra sig om barn som inte samspelar, som inte förstår 

lekkoder, som drar sig undan eller som på ett olämpligt sätt tar kontakt med sin 

omgivning. Det är barn som av pedagoger definieras som asociala utifrån deras blick 

och därmed faller utanför den normala sfären (a.a.).    
    

I Grekland genomfördes en studie i syfte att ta reda på lärares och specialpedagogers 

uppfattningar om inkludering, vilka strategier de hade för att skapa delaktighet och 

slutligen deras syn på funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i verksamheten 

(Fyssa, Vlachou & Avramidis, 2014). Det bör tilläggas att införandet av inkludering av 

barn med funktionsnedsättning i ”vanlig” skola är relativt nytt i Grekland. Resultatet 

visar att få anpassningar gjordes och problematiken förlades på individen. För dessa 

pedagoger handlar inkludering främst om de funktionsnedsattas förmåga att anpassa sig 

till en oförändrad lärandemiljö. Det resulterade i att barn i behov av särskilt stöd inte 

inkluderades i den ordinarie verksamheten. Lärarna ansåg att specialpedagogerna 

ansvarade för barnen med funktionsnedsättningar och samarbetet mellan lärare och 

specialpedagoger var i stort sett obefintligt (a.a.).  
 

Forskning har gjorts gällande personalens förklaringar till varför barn är i behov av 

särskilt stöd. Bland annat finns resultat som visar att yrkesgruppen specialpedagoger 

kopplade till förskolan lyfter social problematik i hemmet som en förklaring till att barn 

är i behov av särskilt stöd (Renblad & Brodin, 2014). Ett av förskolans uppdrag är att 

skapa en likvärdig förskola med möjligheter att kunna kompensera för just ojämlika 

hemförhållanden (Vetenskapsrådet, 2015). I en annan studie ingick flera olika 

yrkesgrupper, bland annat lärare, assistenter, specialpedagoger och rektorer. Där visade 

resultatet bland annat att assistenter var den grupp som i högst grad pekade på läraren 

som orsak till att eleverna var i behov av särskilt stöd. Den vanligaste förklaringen hos 

personalen överlag var däremot knuten till den enskilda elevens egenskaper, förmågor 

och tillkortakommanden (Nilholm, Almqvist och Lindqvist, 2013). Om förskolans 

pedagogiska fokus ligger på barnets egenskaper och utvecklingsnivå kan det orsaka 

problem hos enskilda individer. Istället bör man lyfta blicken mot ett förhållningssätt 

som mer ser barns förmågor i relation till olika pedagogiska miljöer (Nordin-Hultman, 

2004).  
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Stora barngrupper kan ses som ytterligare en förklaring till att barn blir i behov av 

särskilt stöd. En del barn behöver både mer tid och mer uppmärksamhet från pedagoger 

för att lära och utvecklas. I stora barngrupper blir den möjligheten mindre, vilket kan få 

konsekvenser för enskilda individer (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 

2016). Det finns också internationell forskning som visar liknande resultat. Där lyfts att 

barngruppens storlek har betydelse för möjligheten till inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd. Framförallt är det pedagoger med lång erfarenhet som menar att 

barnantalet måste reduceras för att en inkludering av alla barn ska bli möjlig (Gal, 

Schreur och Engel-Yegers, 2010). 
 

5.2 Framgångsfaktorer ur ett inkluderande perspektiv 
 

För att lyckas inkludera alla barn i den ordinarie förskoleverksamheten och ge dem 

högkvalitativt stöd är kompetensen hos pedagogerna avgörande. Det innebär bland 

annat att det krävs kunskap kring hur man skapar en miljö som stödjer barnets sociala 

utveckling och hjälper barnet att lära sig nya färdigheter, som både förebygger och 

förhindrar inlärnings- och beteendeproblem (Hebbeler & Spiker, 2016). Att som lärare 

vara positivt inställd till inkludering visar sig vara framgångsrikt, då är man i högre grad 

benägen att förändra och anpassa sina metoder för att dessa ska gynna alla barn (Dias & 

Cadime, 2016; Matson, 2017). Det finns forskning som pekar på att de flesta lärare 

ställer sig positivt till att barn med funktionsnedsättningar av olika slag ska inkluderas i 

den ordinarie förskoleverksamheten (Clough & Nutbrown, 2004). Det skapar större 

möjligheter till relationer, stöd och aktiviteter tillsammans med jämnåriga (Lundqvist, 

Allodi Westling & Siljehag, 2015). Däremot finns det stora kunskapsbrister kring hur 

man arbetar inkluderande. Bland pedagoger uttrycks ett stort behov av att få stöd i form 

av extra resurser för att inte inkluderingen ska påverka de andra barnen på ett negativt 

sätt (Clough & Nutbrown, 2004). Däremot behöver inte ökade resurser i form av en 

resursperson automatiskt generera inkludering (Karlsudd, 2011). Istället kan den ökade 

tillgången skapa individuell särundervisning som ger motsatt effekt. Det är av stor vikt 

att man har diskussioner kring hur detta ska organiseras och vilka arbetsformer som ska 

användas för att skapa en inkluderande miljö (a.a.).  
 

Annan forskning visar på en önskan om mer kompetens och kunskap rörande barn med 

beteendeproblematik. Många pedagoger tvivlar på sin förmåga att förhindra och ta 
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kontroll över barn med beteendeproblem och efterfrågar mer effektiva strategier för att 

motverka den typen av problematik (Akalin m.fl., 2014). Det kan finnas en risk att olika 

former av stödåtgärder, som grundar sig i svårigheter i mötet mellan ett specifikt barn 

och lärandemiljön, ofta riktas mot det enskilda barnet. Istället bör man höja blicken och 

göra förändringar i omgivningen runt barnen (Lutz, 2013). Störst betydelse för att 

inkludering ska upplevas som lyckad är utbildning, lärarnas och resurspersonernas 

kunskap, tillgängliga resurser och att vara positivt inställd till inkludering på kort och 

lång sikt (Matson, 2017).  
 

I forskning kring lärarens betydelse beskriver Jonsson (2016) hur kommunikation 

mellan lärare och barn kan bidra till de villkor som ligger till grund för barns lärande. 

Kommunikation kan även innehålla lärares förhållningssätt, vilket både kan begränsa 

och utöka barns deltagande och möjlighet att uttrycka sig. Det innehåll läraren 

kommunicerar med barn på förskolans realiseringsarena ger större intryck vad det gäller 

barns villkor för lärande och utveckling än de mål gällande läroplanens 

formuleringsarena (a.a.). Det tydliggör relationen mellan teori och praktik där det som 

sker på realiseringsarenan, det vill säga mötet mellan pedagoger och barn, är mer 

betydelsefullt än det som står skrivet i styrdokumenten, såsom läroplanen för förskolan. 

 

En studie från Nya Zeeland lyfter att lärarutbildningen har stor betydelse när det gäller 

inkludering och lärares kompetens kring detta (Purdue mfl. 2009). Forskningen visar att 

det i lärarutbildningen bör ingå undervisning om hur lärare på olika sätt kan arbeta med 

inkluderande metoder så att alla barn kan känna tillhörighet. Inkludering handlar inte 

bara om barn med funktionsnedsättningars rätt att få tillgång till och delta i en förskola 

med hög kvalité och som inte är diskriminerande. Det är alla barn och familjers rätt att 

delta i miljöer där mångfald ses som en resurs istället för ett problem. Lärarutbildningen 

bör utveckla kunskaper, färdigheter och attityder som stödjer blivande pedagoger att i 

sitt kommande yrke kunna möta alla barn (a.a). Ju högre pedagogisk medvetenhet och 

kompetens, desto tydligare val när det gäller förskolans innehåll och utvecklingen av 

goda pedagogiska relationer för alla barn (Vetenskapsrådet, 2015). 

I förskolan har det länge varit diskussioner om huruvida barngruppens storlek påverkar 

barns utveckling och lärande. Små barngrupper skapar plustid (Rosenqvist, 2014), vilket 

kan vara positivt för de barn som behöver mer tid för att utvecklas och lära sig nytt 

(Williams m. fl. 2016). Att enbart minska antalet barn i gruppen genererar inte 
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nödvändigtvis en bättre kvalitet. Det är många faktorer som i samspel med varandra 

påverkar, såsom kompetens hos pedagoger, personalomsättning och struktur 

(Vetenskapsrådet, 2015). 
 

I avsnittet ovan har vi redogjort för den forskning som vi funnit relevant i förhållande 

till studiens syfte. Sammanfattningsvis framträder en bild av att en stor del av de 

verksamma pedagogerna inom skola och förskola än idag förlägger problematiken på 

den enskilda individen, ofta utan koppling till den kontext barnet befinner sig i. Det blir 

tydligt att en viktig framgångsfaktor är pedagogernas kompetens, men att det är många 

faktorer som samspelar och påverkar hur utfallet blir. Forskningen har givit oss en 

viktig bakgrund för att förstå komplexiteten kring begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Vidare blir forskningen ett bra stöd i resonemanget kring hur de olika perspektiven 

påverkar möjligheten att skapa en verksamhet för alla barn.   
 

6 Metod 
  
I det föreliggande metodavsnittet beskrivs intervju som datainsamlingsmetod, studiens 

urval och genomförande, bearbetning och val av analysmetod, tillförlitlighet samt etiska 

överväganden. Vår studie har en hermaneutisk ansats. Det innebär att tolkning blir 

centralt för att skapa mening, innebörd och förståelse av empirin (Stensmo, 2007).  
 

6.1 Intervju som datainsamlingsmetod 
 

När det gäller empiri skiljer man mellan kvalitativ och kvantitativ empiri. Kvalitativ 

empiri behandlar kvaliteter och egenskaper hos de som studeras, medan kvantitativ 

empiri beskriver tal, mängd och storlek (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Utifrån 

vår frågeställning har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med en hermaneutisk 

ansats, där empirin samlas in genom öppna intervjuer. I en öppen intervju eller i en 

riktad intervju beskriver den som blir intervjuad fritt hur denne uppfattar ett visst 

fenomen. Då beskriver respondenten sin bild, vilket ger data som kan ge ökad förståelse 

för människors tänkande (Lantz, 2013). En fördel med kvalitativa intervjustudier är att 

frågorna kan anpassas efter den rådande situationen till skillnad från en enkätstudie med 

förbestämda frågor. Man kan också få svar på fler frågor och få en mer bred och 
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nyanserad bild som kan visa fler dimensioner om man använder sig av intervjuer 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 

Vår tanke med valet är att en friare form av intervju kan ge oss möjlighet att få en större 

förståelse för respondentens pedagogiska grundsyn och förhållningssätt då det gäller 

definitionen av barn i behov av särskilt stöd. Att vara flexibel och kunna ställa 

eventuella följdfrågor när så behövs kan skapa större möjligheter att finna var 

respondenten också förlägger problematiken utifrån det kategoriska och relationella 

perspektivet. Ett problem med intervju som metod kan vara svårigheten att uppfatta och 

förstå vad en utsaga betyder och därmed om forskaren tolkar den som intervjuas rätt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Lösryckta meningar och citat kan satta ur sitt sammanhang 

få en helt ny innebörd (Lantz, 2013). Vi har därför valt att spela in intervjuerna för att 

kunna vara mer fokuserade på vad som sägs och därmed också kunna ställa följdfrågor 

där förtydligande kan behövas. Dessutom kan inspelat material minska risken för att 

eventuellt missa något när vi transkriberar och tolkar materialet. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) bör intervjun kompletteras med andra metoder för att ge 

tillräckligt material för det som studeras. En enkätstudie som komplement kan 

möjliggöra ett större underlag och respondenterna kan besvara frågorna när de har tid 

(Dahmström, 2011). Man kan också komplettera intervjun med observationer för att ta 

reda på om respondentens agerande stämmer överens med det som sagts i intervjun 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom vi i denna studie främst intresserar oss 

för förskollärares tankar och definitioner kring begreppet barn i behov av särskilt stöd 

har vi valt att enbart använda oss av intervjuer. Anledningen till att vi valt bort 

observationer och enkäter är tidsaspekten. Att transkribera materialet tar mycket tid och 

dessutom krävs samtycke från föräldrar vid observation, något vi bedömt blir för 

tidskrävande under de förutsättningar vi har.  
 

6.2 Urval  
 

Studiens urval består av åtta förskollärare från fyra olika förskolor i två kommuner i 

Stockholms län. Fyra av förskolorna ligger i områden med goda socioekonomiska 

förhållanden medan de andra fyra ligger i områden med något mindre gynnsamma 

förhållanden. Alla arbetar på kommunala förskolor, fyra från den ena kommunen och 

fyra från den andra. Att använda sig av sex till åtta intervjupersoner ökar säkerheten för 

att materialet är oberoende av enskilda individers uppfattningar (Eriksson-Zetterquist & 
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Ahrne, 2015). De förskollärare vi intervjuat är personer vi inte tidigare träffat och 

därmed inte har någon relation till. Då kan de på ett ärligare sätt dela med sig av sina 

tankar med vetskapen om att en fortsatt relation inte ska upprätthållas (Esiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) 

är man ofta beroende av någon som är ansvarig för den verksamhet man vill studera när 

man gör sitt urval. Det gjorde att vi tog hjälp av förskolecheferna i respektive kommun 

för att få kontakt med våra respondenter. Kriterierna för valet av respondenter var att de 

dels skulle vara utbildade förskollärare men också att de arbetat minst tre år i förskolans 

verksamhet. Att vi väljer enbart förskollärare grundar sig i att de i den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016)  har fått ett utökat ansvar för 

förskolebarnens utbildning. Därigenom blir enligt vår uppfattning förskollärarens 

förhållningssätt och utformning av verksamheten betydelsefull i arbetet med att skapa 

en förskola för alla och därmed även för vår studie. Tidsaspekten på tre år valdes för att 

respondenterna skulle ha en viss erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd.  
 

6.3 Genomförande 
 

För att välja ut rätt individer till intervjuer är det bra att samarbeta med någon ansvarig 

inom organisationen som har tillgång till förteckningar över de anställda (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi kontaktade därför fyra förskolechefer, två från 

respektive kommun. Utav dessa fyra chefer visade två intresse för vår studie och ville 

hjälpa till att hitta respondenter. Vi förmedlade våra urvalskriterier och fick därefter 

kontaktuppgifter till åtta förskollärare som givit sitt godkännande att delta i vår studie. 

Alla respondenter fick via mail ett informationsbrev som innehöll en kort presentation 

kring vårt syfte med studien, att intervjuerna var anonyma och att de när som helst hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. Vidare framgick också att intervjuerna skulle 

spelas in med hjälp av mobiltelefon. Inför intervjuerna provade vi intervjufrågorna på 

en testperson för att se om vi kunde få de svar vi önskade. Därefter gjordes några små 

justeringar i syfte att öka våra möjligheter att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 
 

Det kan underlätta för den som blir intervjuad att vara i en miljö som är bekant 

(Esiasson et al., 2012), vilket gjorde att samtliga intervjuer genomfördes på respektive 

förskola. Vidare intervjuades alla enskilt i ett rum där det också fanns möjlighet att prata 

ostört genom att stänga dörren, vilket underlättade eftersom alla intervjuer spelades in. 
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För att kunna använda sig av inspelningsteknik i samband med intervjuer är det av stor 

vikt att den intervjuade givit sitt medgivande till detta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Våra respondenter gav sitt medgivande redan i dialogen inför intervjuerna. 

Under själva intervjuerna, som tog cirka 20 minuter,  användes också papper och penna 

för att skriva ner stödord under samtalets gång.  
 

Vi använde oss av en relativt öppen intervjuform där vi valde ut två övergripande teman 

utifrån vår frågeställning. De huvudteman vi valde var: begreppet barn i behov av 

särskilt stöd och framgångsfaktorer och hinder. Dessa kompletterades därefter med både 

nedskrivna följdfrågor och frågor vi fann viktiga i stunden. Det kan vara bra att utforma 

ett antal färdiga frågor under varje tema för att undvika att tappa tråden under samtalets 

gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi upplevde att det underlättade för oss under 

intervjuerna.  
 

6.4 Bearbetning och val av analysmetod  
       

För att göra det empiriska materialet överskådligt och hanterbart måste det brytas ner 

och sorteras. Vi har valt innehållsanalys som angreppssätt då det kan vara en lämplig 

metod för att på ett systematiskt sätt kategorisera innehållet i det insamlade materialet. 

Kvalitativ innehållsanalys handlar om att tolka och granska innehållet i en text där 

centrala begrepp utgör meningsbärande enheter som sedan kategoriseras och tematiseras 

(Graneheim & Lundman, 2012). Innehållsanalys kan göras på två abstraktionsnivåer, 

där den manifesta nivån handlar om det som är uppenbart och synligt i texten, medan 

den latenta nivån berör det som är dolt. Den manifesta nivån är det som respondenterna 

uttryckt medan den latenta nivån handlar om hur vi tolkat deras utsagor (a.a.). Vi har 

använt oss av båda dessa nivåer då vi bearbetat och analyserat våra intervjuer.  
 

Att reducera det insamlade materialet innebär att välja och välja bort. Det är av stor vikt 

att sållningen skapar en god representation av respondenternas svar och inte enbart lyfts 

ut för att underbygga den ursprungliga tesen (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Hur man sorterar är starkt förknippat med de teorier eller perspektivval man utgår ifrån i 

sin studie (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vår studies teoretiska utgångspunkt är det 

relationella och kategoriska perspektivet, vilket vi också valt att analysera utifrån. Det 

inspelade materialet transkriberades till en början i sin helhet och vidare lyftes meningar 

och påståenden ut som vi tolkar som relevanta för studiens syfte. Dessa sorterade vi 
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därefter utifrån våra två frågeställningar: förskollärares definitioner av barn i behov av 

särskilt stöd och framgångsfaktorer och hinder i arbetet med att skapa en förskola för 

alla barn. Slutligen analyserade vi materialet utifrån våra teoretiska perspektiv, det 

relationella och det kategoriska.  
 

6.5 Tillförlitlighet 
 

Inför urvalet i vår studie tog vi hjälp av två förskolechefer i respektive kommun som 

förmedlade och valde ut lämpliga respondenter. Att själv göra slumpvisa val utifrån 

anställningslistor ses som en bättre metod utifrån att man kan känna sig säkrare på att 

urvalet inte har påverkats av en chef som valt personer som kommer ge en viss bild av 

verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi valde ändå att låta 

förskolecheferna tillfråga lämpliga respondenter då vår tid för denna studie är begränsad 

och det var också en effektiv metod att få kontakt med frivilliga förskollärare som ville 

delta i vår studie. Vidare möjliggjorde kontakten med förskolechefer att vi fick tillgång 

till respondenter som vi inte har någon relation till, vilket enligt Esiasson et al. (2012) 

kan generera ärligare svar.  
 

Vi har även resonerat kring vilken tillförlitlighet utsagorna i en intervju har. Det kan 

finnas en risk att förskollärarna vet vad de bör säga och att deras egentliga uppfattning 

inte framkommer i intervjusituationen. Vår tanke är att den intervjuform vi använt oss 

av, med möjlighet till följdfrågor, ska skapa ett större utrymme för ärliga svar. Vidare 

finns en medvetenhet om att vår förförståelse och våra tolkningar kan styra både 

intervjuerna och bearbetningen av materialet. Vår förhoppning är att syftet med studien i 

kombination med våra teoretiska utgångspunkter stödjer oss i att hålla oss så neutrala 

som möjligt under arbetets gång.      

  

Studien är genomförd i en liten skala, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras. Vårt 

mål har inte varit att ge en generell bild av hur förskollärare definierar begreppet barn i 

behov av särskilt stöd utan istället att beskriva och förstå ett antal förskollärares 

definitioner och förklaringar kring begreppet. Utifrån respondenternas utsagor finner vi 

det intressant att undersöka vilka framgångsfaktorer förskollärarna lyfter ur ett 

inkluderande perspektiv. Detta för att belysa vad som skulle kunna vara tänkbara 

pedagogiska implikationer i arbetetet med att skapa en förskola för alla barn.  
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6.6 Etiska överväganden 
 

När det gäller vetenskapliga undersökningar måste forskarna alltid väga förvärvad 

kunskap mot de risker och negativa konsekvenser som deltagarna i undersökningen kan 

utsättas för (Vetenskapsrådet, 2002). Det är därför viktigt för oss att följa 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i denna studie. Dessa behandlar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet ska deltagaren informeras om på vilka villkor de deltar och att det är 

frivilligt att avsluta sin medverkan när som helst. Genom brev har deltagarna fått 

information om vad studien ska handla om och vilka premisser som man deltar på. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren är tvungen att inhämta ett samtycke och är 

deltagaren under 15 år måste även samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Enligt 

konfidentialitetskravet ska deltagarna bli informerade om att deras identitet inte kommer 

röjas och att materialet i studien avkodas och avidentifieras. Inför intervjuerna har 

deltagarna via brev blivit informerade om samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

De har även fått förfrågan om att godkänna inspelning av intervjun och att inspelningen 

endast används under bearbetningen och inte kommer sparas efter att studien är slutförd. 

Nyttjandekravet innebär att man inte får använda personuppgifter för beslut och åtgärder 

utan den deltagandes medgivande.  
 

Det är viktigt att ta i beaktning att även om den intervjuade blivit informerad om syftet 

med studien kan det finnas risk att hon eller han känner sig misstolkad. Vi måste vara så 

tydlig som möjligt när det gäller att förklara vad studien går ut på utan att påverka 

utfallet. 
 

6.7 Metodreflektion 
 

Vi är medvetna om att cheferna kan ha valt ut de som representerar organisationen bäst 

och därmed finns en risk att urvalet inte ger en generell bild. Vidare ser vi också att 

användandet av begreppet barn i behov av särskilt stöd kan leda respondenternas tankar 

i en viss riktning. För att få ett mer öppet angreppssätt skulle vi istället kunna ställt 

frågor riktade mot en verksamhet anpassad för alla barn. När det gäller antalet 

intervjupersoner, i förhållande till vårt syfte, upplever vi att vi nått en mättnad kring 

svaren i våra intervjuer. 
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7 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi behandla resultatet av de intervjuer vi genomfört. Vi har 

valt att ge de åtta respondenterna en bokstav från A till H när vi presenterar resultatet. 

Detta för att på ett tydligt sätt visa att alla intervjupersoner är representerade. Vi har 

också valt att presentera resultatet i två huvudrubriker som formulerats utifrån våra 

frågeställningar.  

 

7.1 Definitioner och förklaringar av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd 
 

Alla respondenter uttrycker att det är svårt att definiera begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. Respondent E beskriver att det finns barn som bara “skvalpar omkring” 

och därför blir svåra att definiera. Respondent F anser att barn i behov av särskilt stöd är 

ett väldigt vitt begrepp. Resultatet visar att det finns många olika definitioner av barn i 

behov av särskilt stöd. Något som alla respondenter har gemensamt är att de nämner 

sociala situationer som är  svåra att bemästra, främst rör det sig om beteendeproblem. 

Här framträder beskrivningar om barn som kommer utanför i leken för att de inte kan 

lekkoder eller leksignaler eller barn som har svårt med det sociala samspelet. 

Utåtagerande barn och barn som inte kan koncentrera sig beskrivs av alla tillfrågade 

medan barn som är försiktiga och blyga nämns av två respondenter. Förskollärare G 

berättar att sammansättningen i gruppen har betydelse för om barnen blir i behov av 

särskilt stöd eller inte. Förskolläraren uttrycker i samband med detta att om det är många 

barn med särskilda behov i samma grupp så blir det svårt att räcka till.  
 

Förskollärare B och C talar även om barn som behöver ett hjälpjag. De berättar om att 

det kan handla om att få hjälp att fokusera, hjälp när det gäller övergångar mellan olika 

aktiviteter eller om barn som fastnar i en bubbla och kan behöva stöd för att komma ur 

den. Respondent E definierar begreppet på följande sätt: 
 

Jag tänker på barn som utmärker sig eller som stöts bort. Barn som  

har svårt att hitta in i gruppen. 
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Respondent F definierar barn i behov av särskilt stöd som barn som behöver enskilda 

insatser.  Barn som behöver lite mer eller barn som har så stora svårigheter att en 

utredning bör göras nämns av respondent E. 
 

Flera av förskollärarna anser att det är lättare att definiera barn med diagnoser som barn 

i behov av särskilt stöd. Här nämns barn med språksvårigheter, barn med 

utvecklingsstörning eller med fysiska funktionshinder. Respondent B menar att det är 

lättare att arbeta med barn som har en diagnos, för då vet man hur man ska göra.  
 

Förskollärare A uttrycker på följande sätt tankar om ett förändrat förhållningssätt: 
 

Vi måste ändra vårt tänk kring barnet, det går inte att följa en norm  

liksom och tro att alla barn är lika, för det funkar inte. 

 

Samma respondent beskriver vidare att pedagogernas roll är att skapa situationer där 

alla barn fungerar och att det finns barn som behöver stöttas i vissa situationer. 

Förskollärare E uttrycker tankar om att omgivningen behöver förändras men menar 

också att barnet behöver anpassa sig till rådande förhållanden: 
  

Det är en fråga om att vi runt omkring barnet klarar av att anpassa vår  

verksamhet för allihop, de barn som behöver lite extra, att vi ska  

kunna klara av att ta hand om dem. Ett barn som behöver stöd att  

anpassa sig till gruppen.  

 

Respondent A och B tar upp att det handlar om hur man bemöter barnen. Definitionerna 

av barn i behov av särskilt stöd beskrivs som allt ifrån barn med ett beteende som är 

annorlunda och som pedagoger känner oro för till barn som är lite okoncentrerade, 

hyperaktiva eller som behöver stöd i vissa situationer.  
 

När det gäller respondenternas förklaringar till att barn är i behov av särskilt stöd 

uttrycker ett flertal att miljön har stor betydelse. De menar att ljud och synintryck på 

förskolan kan skapa barn i behov av särskilt stöd. Stora barngrupper och att det är rörigt 

nämns också som förklaringar. Resonemanget kretsar kring att det kan vara svårt för 

många barn att anpassa sig till gruppen samt att det är svårt som pedagog att 

uppmärksamma alla barns behov i en stor barngrupp. Två respondenter tycker att barn 
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börjar alldeles för tidigt i förskolan och menar att det är svårt för dem att vara i stora 

barngrupper och att det kan vara en orsak till att de blir i behov av särskilt stöd. 
 

Förskollärare H ifrågasätter läroplanens förespråkande av inkludering av barn med 

funktionsnedsättningar. Förskolläraren menar att för att man ska lyckas inkludera dessa 

barn måste det finnas rätt förutsättningar och beskriver att resurspersoner ofta får 

fungera som  vikarie då någon är sjuk. Vidare beskrivs att det kan vara väldigt tufft för 

barn med funktionsnedsättningar i ordinarie verksamheter och respondenten menar att 

mindre barngrupper är en förutsättning för att det ska fungera på ett bra sätt. 

Sammansättningen av gruppen kan också skapa barn i behov av särskilt stöd. I följande 

citat lyfter förskollärare C barngruppens storlek som en förklaring till att barn kan vara i 

behov av stöd: 
 

Det krävs mycket av barnen i så här stora grupper och det kan vara  

svårt för barn att anpassa sig till de här stora grupperna. 

 

Flera av respondenterna lyfter även avsaknaden av kompetens och svårigheterna i att 

förändra ett förlegat förhållningssätt som en orsak. Att inte ha kunskap om hur man ska 

bemöta olika barn kan leda till att de upplevs som barn i behov av särskilt stöd. Så här 

säger två förskollärare: 
 

Det beror också på kompetensen hos personalen. Du kan organisera  

och strukturera arbetet och då behöver det inte bli så stora svårigheter. (Förskollärare E) 

 

På min förskola finns det många äldre som jobbar som jag tycker har ett förlegat 

förhållningssätt mot barnen. Jag vill göra massa förändringar och göra barnen mer  

delaktiga, men de tycker det ska vara som det alltid varit. Det gör att många barn blir 

fel när man inte utgår från barnens perspektiv. (Förskollärare A) 

  

 

Flera respondenter pekar på familjerelaterade faktorer som förklaring till att en del barn 

behöver särskilt stöd. Ett exempel som beskrivs av respondent D är där föräldrarna 

jobbar länge och inte hinner prata med sitt barn, vilket påverkar barnets möjlighet till 

språklig utveckling. Respondent E menar att saker som händer inom familjen, till 

exempel en skilsmässa, kan leda till att barnen behöver stöd när det gäller att hantera 
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känslor. Respondent H menar att om samverkan med föräldrarna inte fungerar kan det 

leda till att barnets förutsättningar försämras.  
 

I vårt resultat lyfter alla respondenter att genetiska och ärftliga faktorer kan vara en 

förklaring till att barn är i behov av särskilt stöd. Respondenterna relaterar till diagnoser 

som Asperger, ADHD, Autism och fysiska funktionsnedsättningar av olika slag. 

Medicinska faktorer som när ett barn blir sjukt nämns också. 
 

7.2 Framgångsfaktorer och hinder ur ett inkluderande perspektiv 
 

Här redovisar vi de framgångsfaktorer som respondenterna lyfter, men också en del 

hinder som står i vägen för att lyckas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
 

En stor del av svaren gällande framgångsfaktorer är kopplade till kompetens och 

förhållningssätt. Respondent E resonerade kring att det är viktigt att som pedagog kunna 

anpassa aktiviteterna och verksamheten till barnens olika nivåer och att som pedagog 

alltid ha barnet i åtanke. Respondent G beskriver vikten av att ha ett förhållningssätt 

som inte förlägger problemet på barnet utan vänder på det och för fram barnets behov 

istället. Att som pedagog arbeta medvetet och på ett närvarande sätt kan också vara en 

framgångsfaktor enligt respondent G. Respondent C lyfter vikten av att fånga upp 

barnens behov tidigt och menar att tydliga ramar och regler är bra för alla barn, men 

främst för de barn som är utåtagerande. Vidare nämns också  kunskap om olika 

funktionsnedsättningar för att bättre kunna bemöta alla barn. Respondent E uttrycker sig 

på följande sätt: 
 

Kunskap har stor betydelse för nu vet jag bättre hur jag ska  

bemöta barnet. Jag har större förståelse nu kring barnets frustration. 

 

Respondent H önskar att förskollärarutbildningen hade omfattat mer specialpedagogiska 

kunskaper och lyfter även vikten av att som pedagog få mer planeringstid, vilket  är 

gynnsamt när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
 

Flera av förskollärarna anser att det är viktigt med tidiga insatser när det gäller barn i 

behov av särskilt stöd. Respondent G framhåller vikten av att barnet i behov av särskilt 

stöd integreras så mycket som möjligt i gruppen så att det finns flera resurser att tillgå. 

När vi frågar om respondenternas tankar kring stödinsatser när det gäller barn i behov 



  
 

 24 

av särskilt stöd hänvisar flertalet till att det ofta är en ekonomisk fråga och att det krävs 

resurser för att lyckas. De uttrycker att de inte får de resurser eller ges de förutsättningar 

som behövs i arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Det är också en 

skillnad mellan de barn som har en diagnos och de som inte har berättar respondent E. 

De barn som har dokumenterade svårigheter får den hjälp som behövs medan de barn 

som är i en gråzon inte får det. I en av våra intervjuer framkommer ett resonemang om 

att ökade resurser inte självklart genererar inkludering. Respondent G säger så här: 
 

Jag tycker det är lite synd om den som har resurs och plockas ut från gruppen, jag skulle 

se att det här barnet integreras så mycket som möjligt i barngruppen, så att vi  

hjälps åt och även barnen.   

 

När vi ställer frågor rörande vilket stöd förskollärarna önskar i sitt arbete beskriver flera 

respondenter specialpedagogens arbete. På alla förskolor som deltagit i vår studie 

arbetar specialpedagogen övergripande på kommunen. Det framgår i våra intervjuer att 

man kontaktar specialpedagogen när man känner en stor oro kring något barn. 

Respondent C uttrycker sig på följande sätt: 
 

 Det är mest pedagogerna som arbetar med de stora barnen som har kontakt med 

 specialpedagogen. Om man känner en stor oro är det skönt om barnet är utrett 

 innan de kommer till förskoleklassen. 

 

Respondent D har arbetat på förskolan i två år och har inte haft kontakt med 

kommunens övergripande specialpedagog under denna tid.  
 

Som vi tidigare redovisat har flera respondenter beskrivit stora barngrupper som en 

orsak till att barn blir i behov av särskilt stöd. I våra intervjuer framgår också att ett 

minskat antal barn i gruppen ses som en framgångsfaktor i arbetet med att inkludera alla 

barn. Respondent B säger: 
 

 Nästa termin vet vi att vi får ett barn med särskilda behov och då har vi 

 redan nu bestämt att vi kommer att minska antalet barn i vår grupp.  

 

Samarbete mellan förskola och hem lyftes fram av flera respondenter som en viktig 

framgångsfaktor. Med ett bra samarbete brukar övergångar mellan förskola och skola 

bli mycket lättare förklarade respondent H. 
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7.3 Analys och sammanfattning av resultat 
 

I följande avsnitt kommer vi att på ett systematiskt sätt kategorisera våra respondenters 

uttalanden kring definitioner och förklaringar när det gäller begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. Vi har tolkat deras uttalanden i relation till det relationella och det 

kategoriska perspektivet. De uttalanden som vi tolkat som kategoriska är framförallt då 

respondenterna förlägger problematiken hos barnet helt utan koppling till det 

sammanhang barnet befinner sig i. Vi har också lagt till en enhet som vi kallar “något 

mittemellan”. Där har vi sorterat in det påståendet som tangerar båda perspektiven i en 

och samma mening. För att kunna upptäcka ytterligare mönster i vårt material har vi 

lagt till organisations-, grupp- och individnivå som underrubriker.  
 

Tabell 1. Definitioner och förklaringar kring begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Relationella uttalanden Något mittemellan  Kategoriska uttalanden 

Organisationsnivå 
-miljön påverkar  
-att det finns kompetens att kunna 

organisera och strukturera 

verksamheten 
-vi måste skapa situationer där alla 

fungerar 
-sammansättning av gruppen har 

betydelse 
-vi måste förhålla oss till alla 

barnen 
-förändra förhållningssätt 
-förlegat förhållningssätt som är 

svårt att förändra 
-bemötande 
-barn som behöver stöd i vissa 

situationer 
-stora barngrupper 
-barnet börjar för tidigt i förskolan 
-kompetens 
-kunskap för att kunna inkludera 

-omgivningen behöver förändras 

samtidigt som barnet behöver anpassa 

sig till rådande förhållanden 
 

Organisationsnivå 
-behöver ett hjälpjag 
-behöver en viss insats under en viss 

period 
-många barn med särskilda behov i 

samma grupp - svårt att räcka till 
-barn som behöver enskilda insatser 
-behov av små barngrupper om 

inkludering ska lyckas 
 

Gruppnivå 
-anpassa aktiviteter och 

verksamhet till barnens olika 

nivåer 

 Gruppnivå 
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Individnivå 
 

 

 Individnivå 
-barn med beteendeproblematik 
-sociala svårigheter 
-svårigheter att fokusera 
-svårigheter språkligt 
-blyga, försiktiga barn 
-utåtagerande barn 
-barn med koncentrationssvårigheter 
-barn med diagnoser 
-barn med fysiska funktionshinder 

eller utvecklingsstörning 
-ett barn som behöver anpassa sig till 

gruppen 
- barn som skvalpar omkring 
-barn som inte kan lekkoder 
-barn som utmärker sig 
-barn som stöts bort 
-barn som behöver utredas 
-hyperaktiva barn 
-genetiska faktorer 
-medicinska faktorer 
-gråzonsbarn 

 

Utifrån vår uppdelning i organisations-, grupp- och individnivå framgår det vad de olika 

perspektiven riktar sin uppmärksamhet mot. I den relationella kolumnen finns 14 

uttalanden som riktas mot organisationen runt barnet, såsom miljön och pedagogerna. I 

den kategoriska kolumnen framgår ett tydligt fokus på det enskilda barnet, där 19 

uttalanden beskriver hur barnet är, helt utan koppling till omgivningen. Tittar vi på 

tabellen i sin helhet så framgår, något överraskande,  att respondenternas utsagor är 

relativt jämnt fördelat mellan perspektiven, med en lätt förskjutning mot det 

kategoriska. Ett mönster som framträder är att vi främst ser kategoriska uttalanden när 

det gäller att definiera barn i behov av särskilt stöd. När det istället handlar om att 

förklara varför barn blir i behov av särskilt stöd ser vi mer relationella tankar bland 

respondenterna. Utifrån tabellen synliggörs en bild av att det finns kunskap om att man 

bör lyfta blicken från barnet, men en omedvetenhet kring hur man förhåller sig. 

Genomgående finns ett vacklande mellan de olika perspektiven beroende på om 

resonemangen handlar om definitioner, förklaringar eller framgångsfaktorer.  
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I kolumnen “något mittemellan” har vi sorterat in ett uttalande som uttrycker en 

kluvenhet när det gäller perspektiven, i en och samma mening.  Det som inte framgår av 

tabellen är att flera respondenter uttalar sig både kategoriskt och relationellt, men i olika 

sammanhang.  
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att begreppet barn i behov av särskilt stöd är 

svårdefinierat, det finns många olika tankar och beskrivningar. Något som alla 

respondenter har gemensamt är att de nämner sociala situationer och barn med 

beteendeproblem i sina definitioner. I resultatet uttrycks också tankar om att 

förhållningssätt och bemötande får betydelse för om pedagoger definierar barnet som ett 

barn i behov av särskilt stöd. Vidare upplever respondenterna att sammansättningen av 

gruppen och stora barngrupper har betydelse. Alla respondenter lyfter barn med 

diagnoser då de definierar begreppet.  
 

När det gäller framgångsfaktorer i arbetet med att inkludera alla barn lyfts kompetens 

och förhållningssätt hos pedagogerna som avgörande. I beskrivningar om 

förhållningssätt lyfts vikten av att inte förlägga problematiken hos barnet utan istället 

utgå från barnets behov. När det talas om kompetens finns uttryck för att man behöver 

mer kunskap om hur man bemöter alla barn. Ytterligare en framgångsfaktor som 

uttrycks är att det krävs ekonomiska resurser. Detta för att kunna ge tidiga insatser, 

minska barngruppernas storlek och skapa de bästa förutsättningarna.  
 

8 Diskussion 

 
Inför vår studie hade vi en föreställning om att det som formuleras i våra styrdokument 

och i forskning inte stämmer överens med det som sker ute i verksamheterna. Med det 

menar vi att forskning till stor del förespråkar det relationella perspektivet. Vår 

erfarenhet är att pedagoger har ett förhållningssätt som mer liknar ett kategoriskt sätt att 

se på barn, där problematiken till stor del förläggs på individen. Med utgångspunkt från 

det resonemanget vill vi analysera vårt resultat, utifrån våra valda perspektiv, i hopp om 

att få klarhet i vad som kan vara betydelsefullt för barns lika rätt till lärande. Vi har 

tidigare kopplat det relationella perspektivet till systemteorin, som ligger till grund för 

Bornfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell. Den beskriver betydelsen av samspelet 
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mellan individ och miljö, vilket styrker vår tanke kring vikten av ett relationellt 

förhållningssätt i förskolan. 

 

8.1 Kategoriska eller relationella definitioner? 
Utifrån resultatet av våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd definieras på många olika sätt. Något som alla respondenter har gemensamt 

är att de har nämnt barn som har svårigheter i sociala situationer när de förklarat 

begreppet. Det beskrivs till stor del som en beteendeproblematik där barnet har 

svårigheter att anpassa sig till de rådande normer som finns på förskolan. Det kan visa 

sig genom att barnet inte följer de rutiner som finns, är utagerande eller tysta och blyga. 

Vi tolkar dessa uttalanden som kategoriska där beskrivningarna många gånger handlar 

om brister som finns hos barnet helt utan koppling till den kontext barnet befinner sig i 

(se tabell sid. 25-26). Liknande resultat redovisas av Sandberg m.fl. (2010) som 

beskriver att en stor del av pedagogernas fokus ligger på  karaktärsdrag och individuella 

behov i förhållande till förskolans kontext. Författarna menar att förskolepersonalen gör 

jämförelser utifrån de normer och värden som råder på förskolan och därigenom 

konstruerar en bild av hur ett barn bör vara (a.a.). Internationell forskning visar på 

liknande tendenser där problematiken till stor del förläggs hos individen och få 

anpassningar görs i omgivningen runt barnet ( Akalin m.fl., 2014; Fyssa m.fl., 2014 & 

Gal m.fl, 2010). Som vi ser det innebär ett relationellt förhållningssätt till stor del att se 

på barnets behov utifrån det sammanhang de befinner sig i. Ett barn är inte utagerande 

utan kan bli det i vissa sammanhang. Förändringar och anpassningar görs således i 

omgivningen runt barnet. Fokus för insatserna, utifrån ett relationellt sätt att se, utgår 

istället från det rådande sammanhanget där både den fysiska, psykiska och pedagogiska 

miljön blir viktig. I vår studie ser vi få exempel på respondenter som kopplar barnets 

beteende till sammanhanget de befinner sig i, det som i Bronfenbrenners modell 

beskrivs som mikrosystemet. Faran med detta förhållningssätt kan vara att pedagogerna 

befrias från ansvaret att utforma en verksamhet anpassad för alla barn. Möjligen kan det 

finnas en risk att respondenternas svar har påverkats då de uppmanats att definiera 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det skulle kunna leda till ett kategoriskt sätt att 

tänka. Eller är det så att deras förhållningssätt är så djupt rotat att problematiken lätt 

förläggs på barnet utan koppling till omgivningen?  
 

 



  
 

 29 

I vår studie framkommer också normkritiska tankar hos en förskollärare som beskriver 

att det inte går att följa en norm och tro att alla barn är lika. Respondenten menar att 

pedagoger behöver ändra sitt sätt att tänka. Vi tolkar uttalandet som en önskan om ett 

förändrat förhållningssätt bland pedagoger, möjligen mot ett mer relationellt. Sandberg 

m.fl. (2010) lyfter att i förskolor med ett barnperspektiv definieras fler barn vara i behov 

av särskilt stöd än i förskolor med ett organisatoriskt perspektiv. Vi ser att det finns en 

fara i att bedriva en verksamhet enbart utifrån ett barnperspektiv, som är mer 

kategoriskt, eftersom fler barn då definieras vara i behov av särskilt stöd. Vi kan se att 

det också finns en risk att ett kategoriskt perspektiv kan leda till att förskolans 

styrdokument tolkas felaktigt och att barn därmed definieras i förhållande till förskolans 

rådande normer. Som förskollärare är du skyldig att systematiskt och kontinuerligt 

dokumentera, analysera och följa upp varje barns lärande (Skolverket, 2016). Ett 

kategoriskt perspektiv kan göra att blicken riktas mot det enskilda barnet och inte mot 

förskolans pedagoger och den verksamhet de bedriver. Även Palla (2011) lyfter 

problematiken kring förskolans dokumentationsuppdrag och menar att det kan medföra 

att barn bedöms utifrån fastställda normer som förskolans personal definierat. Som vi 

nämnt i vår bakgrund har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att revidera läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) där begreppen undervisning och lärande ska 

förtydliggas. Vi ser att det är av stor vikt att den framtida undervisningen i förskolan 

fokuserar på sammanhanget runt barnet. Här blir pedagogens förhållningssätt avgörande 

för hur den pedagogiska verksamheten och dokumentationen utformas. Är det ett 

kategoriskt förhållningssätt som råder så finns en risk att både undervisningen, lärandet 

och dokumentationen fokuserar på det enskilda barnets tillkortakommanden.  
 

För att återgå till respondenternas definitioner av barn i behov av särskilt stöd så 

framkommer att barn med diagnoser är en grupp som lyfts.  Här nämns barn med 

autism, ADHD, utvecklingsstörning, språksvårigheter och barn med fysiska 

funktionsnedsättningar. I Sverige finns ingen tydlig definition kring vilka barn som är 

berättigade till särskilt stöd i förskolan.  

 

Skollagen uttrycker det på följande sätt: 

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

ges det stöd som deras speciella behov kräver” (SOU 2010:800, 8 kap. 9§).  
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Vi tolkar det som att alla barn har rätt att få det stöd de behöver, men vi upplever en 

osäkerhet bland våra respondenter kring hur stödet ska se ut. Det uttrycks bland annat 

genom att de nämner brist på kunskap kring hur man ska bemöta vissa barn. 

Konsekvensen blir enligt vår uppfattning att stödet utformas utifrån den kompetens och 

de förutsättningar som råder på den förskola där barnet befinner sig, vilket kan medföra 

en risk för ojämlikhet. Jämför man till exempel med USA så är definitionen tydligare, 

med 14 funktionshinder identifierade i lagen som berättigar till särskilt stöd i förskolan 

(Hebbeler & Spiker, 2016). Möjligen genererar det enligt oss en större likvärdighet 

kring vilka som har rätt till stöd, men därmed inte sagt att alla får samma möjlighet till 

utveckling och lärande. Hur resonerar man kring de barn som faller utanför de uppsatta 

kriterierna? Har inte alla barn samma rättigheter?  

 

Respondenterna ger uttryck för att det är lättare att definiera och ge rätt stöd till barn 

med diagnoser än “barn som bara skvalpar omkring”. Vidare menar de att möjligheten 

till stöd är större om barnet har diagnos än om det befinner sig i en så kallad gråzon, 

vilket talar emot skollagen som menar att alla har rätt till stöd utifrån sina behov. Om 

det är så att diagnostiserade barn får mer resurser är det bekymmersamt. Risken är att 

det uppmuntrar till ett kategoriskt förhållningssätt både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  
 

Forskning visar att majoriteten av de barn som förskolepedagoger anser vara i behov av 

särskilt stöd i förskolan är odiagnostiserade barn med tal-, språk- och 

samspelssvårigheter (Lillvist & Granlund, 2009). Vår tolkning av uttalanden som “barn 

som bara skvalpar omkring” och “gråzonsbarn” är att de syftar på de odiagnostiserade 

barnen. Vad är det som gör att förskollärare tycks ha lättare att bemöta barn som är 

diagnostiserade? Möjligen kan en förklaring vara att man får en större acceptans och 

förståelse för barnets beteende och därmed lättare kan möta barnets behov. Det skulle 

också kunna medföra att man som pedagog vilar i att barnet “är så” och därmed inte 

bemödar sig att hitta lösningar för att förbättra situationen. Ytterligare en aspekt att ta i 

beaktande och som vi resonerat kring ovan är att en diagnos kan medföra ökade resurser 

i form av en resursperson i gruppen. Forskning visar dock att ökade resurser inte 

automatiskt leder till inkludering (Karlsudd, 2011). För att skapa en inkluderande 

verksamhet blir organisationens och pedagogernas kompetens och förhållningssätt 

avgörande för hur stödet utformas.  
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8.2 Förklaringar och framgångsfaktorer 
När vi resonerar kring vilka förklaringar som finns till att barn blir i behov av särskilt 

stöd visar resultatet på ett mer relationellt förhållningssätt. Bland annat lyfts kompetens 

och miljön som förklaringar. Då det gäller miljön görs beskrivningar om hur både den 

psykiska, fysiska och pedagogiska miljön påverkar barnets möjligheter till utveckling 

och lärande. Som exempel nämns förhållningssätt, kompetens, ljud- och synintryck och 

stora barngrupper. Inom forskningen finns exempel på att stora barngrupper kan få 

konsekvenser för enskilda individer. En del barn behöver mer tid och uppmärksamhet 

för att lära och utvecklas optimalt och i stora barngrupper blir den möjligheten mindre 

(Williams m.fl., 2016). I små barngrupper skapas mer tid för varje barn vilket kan skapa 

bättre förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn (Rosenqvist, 2014). Det 

kan kopplas till respondenternas utsagor som menar att de inte får de resurser eller 

förutsättningar som krävs för att inkludera alla barn. Som exempel lyfts att en del barn 

behöver ett hjälpjag för att kunna vara delaktiga i verksamheten, vilket inte alltid är 

möjligt att tillgodose i stora barngrupper med få pedagoger.  

 

Våra slutsatser av ovanstående resonemang är att det är av stor vikt att kompetens finns 

även på organisationsnivå för att bättre förstå vilka förutsättningar som krävs för att 

skapa en förskola för alla barn. Det blir i detta sammanhang också viktigt att 

förskolechefen tydliggör förskollärarens uppdrag, vilket också skolinspektionens 

granskning visar på. Där framgår att förskolechefer inte alltid skapar de förutsättningar 

som krävs för att förskollärare ska vara den pedagogiska ledare som styrdokumenten 

beskriver (Skolinspektionen, 2016). I vår studie uttrycks svårigheter i att förändra ett 

förlegat förhållningssätt. För att lyckas skapa förändring blir det av stor vikt att 

förskollärare får mandat från förskolechefen att utveckla det pedagogiska arbetet enligt 

styrdokument och rådande forskning.  
 

 
Vi hör också beskrivningar om att verksamheten måste anpassas till alla barn samtidigt 

som det berättas att barnet ska anpassa sig till rådande klimat. Denna beskrivning ger 

uttryck för det dilemma som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ställer oss 

inför och som vi också nämnde i vår inledning. Nämligen att verksamheten ska 

anpassas till alla barn, samtidigt som barnet också ska införliva de gemensamma 
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värderingarna vårt samhälle vilar på. Ovanstående resonemang kan också vara ett 

uttryck för att pedagogerna är medvetna om hur de bör förhålla sig utifrån formuleringar 

i styrdokument och aktuell forskning, men att de inte har kunskap eller verktyg att 

förverkliga det i den dagliga verksamheten. Vilka är då verktygen, eller 

framgångsfaktorerna, för att skapa en förskola för alla barn?  
 

Enligt respondenterna är de viktigaste framgångsfaktorerna pedagogernas 

förhållningssätt och kompetens i arbetet med att inkludera alla barn. I samband med 

detta uttrycker respondenterna att de inte har kunskap om hur man ska bemöta alla barn. 

De menar att okunskapen kan leda till att barn upplevs vara i behov av särskilt stöd. 

Respondenterna uttrycker just vikten av kompetens hos personalen när det gäller att 

strukturera och organisera verksamheten och menar att svårigheterna inte behöver bli så 

stora om kompetensen finns. Det framgår också av flera forskningsstudier vi har tagit 

del av. Bland annat nämns att för att lyckas inkludera alla barn i förskolans verksamhet 

är pedagogers kompetens avgörande (Hebbeler & Spiker, 2016). Redan i 

lärarutbildningen bör man få utveckla kunskaper och attityder som stödjer pedagoger att 

kunna möta alla barn (Purdue m.fl., 2009). Liknande tankar lyfter en av våra 

respondenter som menar att det redan i förskollärarutbildningen bör ingå mer 

specialpedagogiska kunskaper. Vi ser att kompetens har en betydande roll när det gäller 

att kunna skapa en verksamhet som ser till alla barns olika behov.  

 

När det gäller förhållningssätt beskrivs i studien betydelsen av att utgå från barnets 

behov och inte förlägga problematiken på den enskilda individen. Att förändra och 

utveckla pedagogers förhållningssätt, grundsyn och kompetens ser vi som en lång 

process där det blir viktigt att få syn på sig själv, sina värderingar och attityder. För att 

lyckas åstadkomma en förändring ser vi att stöd på olika nivåer blir viktiga verktyg i 

utvecklingsarbetet, både från kollegor, förskoleledning och kommunen. Det kan 

jämföras med meso- och exosystemets påverkan i Bronfenbrenners modell. Vi har 

inledningsvis beskrivit att vi upplever att ett relationellt perspektiv i arbetet på förskolan 

ställer högre krav på pedagogerna. Vår utbildning till specialpedagoger och vår 

arbetslivserfarenhet har givit oss insikten att för att skapa förändring krävs långsiktiga 

processer som hela tiden måste vara levande, problematiseras och utmanas. Enligt 

skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vila på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskriver också 
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förskollärarens ansvar då det gäller att skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas i 

riktning mot strävansmålen. Resultatet av vår studie visar att det finns kunskap om vad 

styrdokument och forskning säger, men vi tolkar respondenternas resonemang som att 

det finns ett glapp mellan det teoretiska och det praktiska när det gäller arbetet med att 

inkludera alla barn. Det framträder en kluvenhet mellan de olika perspektiven och 

möjligen är det på plats att införa ytterligare ett perspektiv, det ambivalenta. 

Perspektivet skulle innebär ett uttryck för att man har kunskaper utifrån ett relationellt 

förhållningssätt på en teoretiskt nivå, men har svårigheter att omsätta det i praktiken.   
 

9 Slutsatser  
 

När vi inledde vårt arbete var vår föreställning att det kategoriska perspektivet var det 

mest dominerande ute på förskolorna och att medvetenheten kring relationella tankar 

var relativt låg. Det visade sig att förskollärare hade en stor medvetenhet om 

omgivningens betydelse för barns utveckling och lärande, men inte verktyg att fullt ut 

använda dem i praktiken. Det skulle kunna vara ett uttryck för att man lätt fastnar i, det 

som vi kallar, det ambivalenta perspektivet. Det man kan fundera över är varför det ser 

ut som det gör, det vill säga att det finns ett glapp mellan teori och praktik. Att uttala sig 

relationellt är inte så svårt, hantera det i verkligheten är sällan lika lätt.  

 

Det har varit svårt att hitta forskning som förespråkar ett renodlat kategoriskt 

perspektiv, ändå ser vi tendenser på att det är det som råder ute i verksamheterna. Den 

forskning vi funnit som visar på kategoriska tankar handlar om att hitta den optimala 

miljön för det enskilda barnet och har sitt ursprung inom neurologin (Haug, 1998). Det 

kan röra sig om enskild undervisning, att få vara placerad i en liten grupp eller att gå i 

särskolan. Motivet är att ge en individuell kompensatorisk insats för att på bästa sätt få 

det enskilda barnet att anpassa sig till rådande normer på förskolan och samhället (a.a.). 
 

När förskollärare uttrycker att det finns barn i behov av särskilt stöd är det ofta 

beteenden eller svårigheter som beskrivs. Vi skulle istället vilja rikta fokus mot vilka 

behov som behöver mötas. Lösningen är kanske inte så enkel som att sätta in en 

stödresurs eller minska barngruppen, det är många faktorer som måste tas i beaktande. I 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell beskrivs just dessa faktorer. De insatser 

som görs är ofta riktade mot barnet istället för mot förskolans pedagoger. Både denna 
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studie men även forskning pekar på att bristen ligger i pedagogernas kompetens, vilket 

borde generera att insatserna också riktades åt det hållet. Hur gör vi för lyfta blicken och 

landa i ett relationellt perspektiv?  

 

10 Pedagogiska implikationer 
 

Kompetens blir viktigt både på organisation-, grupp- och individnivå för att skapa de 

rätta förutsättningarna och minska antalet barn som definieras som barn i behov av 

särskilt stöd. Det handlar till stor del om att få syn på sina inneboende attityder och sin 

egen pedagogiska grundsyn. En process som av egen erfarenhet tar tid. Kollegiala 

samtal med en tydlig struktur och handledning skulle kunna stödja processen. Under 

utbildningen till specialpedagoger och framförallt under arbetet med denna studie har 

våra egna attityder utmanats. Ett tydligt exempel på det är att våra tankar kring 

begreppet barn i behov av särskilt stöd har förändrats under tiden vi arbetat med studien. 

Idag hade vi kanske inte använt oss av det uttrycket utan istället resonerat kring en 

förskola för alla barn. Sammanfattningsvis ser vi att framtida utvecklingsarbete behöver 

fokusera på glappet mellan teori och praktik, det som vi beskrivit som det ambivalenta 

perspektivet. Det innebär en ökad kunskap kring hur man omsätter sina teoretiska 

kunskaper i verksamheten på förskolan. Här ser vi att kommunpolitiker och 

förskolechefer har en betydande roll.  

 

11 Fortsatt forskning 
 

För fortsatt forskning finner vi intresse av att väva in andra variablers påverkan på det 

ambivalenta perspektivet, såsom skolledares pedagogiska grundsyn, olika 

yrkesprofessioner eller antal år i yrket. I det sammanhanget blir det också intressant att 

forska kring vilka strategier förskolechefer har för att överföra den teoretiska kunskapen 

till den praktiska verksamheten.  
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Bilaga 1 Missiv 

 
 
 
Hej! 
Vi är två blivande specialpedagoger med förskollärarexamen i grunden som nu ska 
slutföra specialpedagogprogrammet med att skriva vårt examensarbete. Arbetet kommer 
handla om förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan. Vi skulle därför vilja intervjua förskollärare om deras tankar kring barn 
i behov av särskilt stöd. Intervjuerna kommer att spelas in för transkribering och 
därefter raderas.  
Vi vill upplysa om att vi kommer följa Vetenskapsrådets etiska principer. Det är helt 
frivilligt att delta i studien. Den som deltar kan när som helst avbryta deltagandet. 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Datainsamlingen kommer endast 
användas i detta examensarbete och inte till någon annan forskning. 
Vi hoppas att du tycker att det verkar spännande att få uttrycka dig i ämnet. Det skulle 
göra oss jätteglada! 
 
 

Vid frågor kontakta gärna oss! 
Charlotte Cederberg                     Anna Lindholm 
cc222ge@student.lnu.se          anna.lindholm73@live.se 
Handledare 
Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet, Växjö 
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Bilaga 2  Intervjuguide 
 
                                                        
                                                                                                                                             
Tema 1: Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 
 

• Hur uppfattar och förklarar ni det begreppet? 
• Kan du beskriva den barngrupp du har idag och vilka behov du ser finns? 

                                                                                                        
Tema 2: Framgångsfaktorer och hinder 

• Vad är det som gör att ett barn blir i behov av särskilt stöd? 
• Får ni det stöd som behövs för att alla barn ska bli inkluderade? 
• Vilka erfarenheter har du av barn i behov av särskilt stöd? 
• Vilka är framgångsfaktorerna när det gäller att skapa en förskola för alla barn? 
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