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Abstract  

Sarah Fagerström och Therese Fredriksson 

Alla barn är speciella och har sina olika behov 
En studie i förskolemiljö om olika professioners förhållningssätt och arbetssätt kring barn som 
anses vara i behov av särskilt stöd 

 

All children are unique and have their own needs 
A study in preschool environment about different professions' approaches and working methods 
towards children considered having special needs 

 

Antal sidor: 41 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger, rektorer och specialpedagoger 

förhåller sig till och arbetar med barn i behov av särskilt stöd och med den mångfald av 

olikheter som finns i en barngrupp. För att få svar på vårt syfte använde vi oss av en 

kvalitativ forskningsmetod, vilken utformas i en dialog för att komma närmre informanternas 

perspektiv. Utifrån en semistrukturerad intervju har vi fått insyn i tolv informanters tankar 

och åsikter.   

 

Resultatet av vår undersökning visade att våra informanter upplevde en svårighet i att avgöra 

om ett barn är i behov av särskilt stöd och att kunna möta de olika behov som finns i 

vardagen. Våra informanter har sett skilda faktorer till vad som påverkar att särskilda behov 

finns hos barn. En övergripande slutsats i denna undersökning är att det specialpedagogiska 

arbetet påverkas av olika förhållningssätt gentemot barn och i synnerhet barn i behov av 

särskilt stöd. 
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1 Inledning 

Förskolan är en arena för lärande där möten mellan olika individer sker. I mötet finns 

individer som har olika förutsättningar, behov och erfarenheter som förskolan måste utgå ifrån 

i det pedagogiska arbetet. Läroplanen för förskolan beskriver att:  

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 (Lpfö, 1998:5). 

Utifrån Lpfö 98 ska verksamheten anpassas efter den enskilde individen. Det är viktigt att alla 

ses utifrån sin unika individ och att de olikheter som finns i barngruppen ses som en tillgång 

snarare än ett hinder. Idag ses allt fler barn vara i behov av särskilt stöd (Vernersson, 2007). 

Viktigt blir att se på sitt eget sätt att handla och sina föreställningar om vad som är normalt 

respektive avvikande. De utvecklingspsykologiska teorierna tar fortfarande omedvetet en 

given plats i dagens samhälle då vi ser på barnens utvecklingsgång och jämför med det ideala. 

Vi ser att olikheter både kan ses som negativa och positiva utifrån olika förhållningssätt. 

Beroende på om olikheterna ligger inom ramarna för det som anses vara normalt eller 

avvikande ges barnen olika förutsättningar i sitt lärande.  

Vi vill i vår studie inrikta oss på olika professioners förhållningssätt till barns olikheter. Vi 

anser att arbetet med barn, dess olikheter och behov utformas efter pedagogernas 

förhållningssätt och barnsyn. Vår undersökning baseras på svårigheten att dra gränser för när 

stöd behöver sättas in eller inte, för att stimulera barnens utveckling och formandet av den 

pedagogiska verksamheten därefter. Vårt intresse ligger i problematiken över verksamheters 

avgörande kring när barn är i behov av särskilt stöd eller när det främst är den pedagogiska 

miljön som är orsak till problemet och behöver förändras. Under vår studiegång och under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi mött specialpedagogiska synsätt vilket har fått oss att 

inse hur viktigt detta arbete är ute i verksamheterna. Vi ser specialpedagogik som ett 

problematiskt ämne där verksamheterna har olika arbetssätt och förhållningssätt kring detta 

område, vilket ger barnen olika förutsättningar. Denna komplexitet gör att vi tycker detta 

ämne är intressant att undersöka djupare.  
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2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur rektorer, pedagoger och specialpedagoger 

inom förskolan förhåller sig till barn som anses vara i behov av särskilt stöd och arbetar med 

mångfalden av olikheter i barngruppen. 

2.1 Frågeställningar 

• Vad innebär ett barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur påverkar informanternas förhållningssätt arbetet med barns olikheter och de fall som 

är svåra att definiera? 

• Hur ser arbetsprocessen ut om ett barn anses vara i behov av särskilt stöd? 

• Vad ser de olika informanterna för möjligheter och hinder i det specialpedagogiska arbetet 

i verksamheten? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi att presentera en teoretisk bakgrund som är relevant för det syfte 

och de frågeställningar vi valt. Vi börjar med att göra en historisk tillbakablick på 

specialpedagogiken och går sedan över till att belysa viktiga begrepp och teorier.  

3.1 Specialpedagogikens framväxt 

De första tecknen på en specialpedagogisk framväxt kom under 1900-talet. 

Specialpedagogiken blev då ett redskap för att ta hand om de barn som inte fungerade i 

enlighet med den vanliga pedagogikens arbetsgång (Nilholm, 2007). Under denna tid ansågs 

det viktigt att avskilja dessa barn till specialklasser. Tanken med detta var att de ”efterblivna” 

barnen hade en negativ inverkan på de normala barnen (Persson, 2008). Under 1930- och 40-

talet styrde normen samhället kring vad som ansågs vara normalt och avvikande. I detta 

synsätt var barnet orsaken till problemet och därför tvungen att åtgärdas. Under 1950-talet 

gjorde specialpedagogiken sin stora framfart med det ökade antalet specialklasser. Det var 

först under 1960-talet som forskningen såg specialpedagogiken ur ett nytt perspektiv. Det 

ansågs inte längre att individen var den enda orsaken till problem utan hela sammanhanget 

skulle vara vägvisare för detta arbete. Under 1970-talet tog forskningen ytterligare ett steg och 

utvecklades till ett ekologiskt synsätt. Nu sågs miljön vara av stor påverkan till att problem 

kunde uppkomma (Vernersson, 2007). Specialundervisningen skulle endast vara ett tillfälligt 

stöd till barnen för att kompensera svårigheter. Detta ledde till att tanken om integrering blev 

större i verksamheterna. Börjesson och Palmblad (2003) lyfter samtidigt att grundsärskolan 

ökade med över 50 % under 1900-talets slut. Ökningen berodde främst på ekonomiska 

aspekter där resurser saknades för att ge barnen det stöd de behövde i den vanliga klassen. 

Vernersson (2007) skriver att dagens skola inriktas mot att bli ”en skola för alla”. Tanken är 

att alla barn ska vara inkluderade i verksamheten, att varje barn ses för sin unika individ och 

att alla olikheter därför är naturliga. Sandberg och Norling (2009) beskriver att utifrån tanken 

om att svårigheterna inte finns i barnet har begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” tagit över 

det tidigare begreppet ”barn med behov av särskilt stöd”. Denna förändring gjordes för att 

komma ifrån att sätta gränser mellan det normala och det avvikande. Persson (2008) är 

skeptisk till om samhället förändrat sin syn på barn i behov av särskilt stöd då han menar att 

synen på att barnet inte fungerar och borde anpassa sig till verksamheten lever kvar. 

Vernersson (2007) ser att det fortfarande är barnens brister som inriktas i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd.   
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3.2 Specialpedagogik – vad är det? 

Specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt ämne som är komplicerat att förklara innebörden 

av. Ämnet är svårt att definiera på grund av att det skiljer sig åt beroende på samhällets 

synsätt (Vernersson, 2007). Specialpedagogiken utgår från den vanliga pedagogiken och det 

som skiljer dessa åt är att det specialpedagogiska arbetet tar sin utgångspunkt i individens 

förutsättningar och begränsningar. Om ett barn är i behov av särskilt stöd sätts det in 

stödåtgärder utformade efter varje enskilt barn (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Specialpedagogiken ses också som en pedagogik som sätts in när den vanliga pedagogiken 

inte räcker till. Det handlar alltså om att den vanliga pedagogiken inte klarar av att möta de 

barn som har svårigheter i verksamheten utan att ta till en specifik pedagogik (Persson, 2008). 

Björck-Åkesson (2009) beskriver att: 

Specialpedagogiken handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande för 

alla barn. För att tillgodose alla barns rätt till utbildning krävs särskilt stöd för 

utveckling och lärande utöver den generella pedagogiken för vissa barn och här 

kommer specialpedagogiken in (Björck- Åkesson, 2009:22).   

Persson (2008) skriver vidare att specialpedagogiken är svår att definiera eftersom den bygger 

på olika teorier ifrån olika kunskapsområden såsom psykologi, sociologi och medicin. Vad 

som är normalt och vad som är avvikande styrs av samhällets inställningar, förändringar och 

vad normen är just då. Specialpedagogiken har blivit en negativ definition eftersom den 

används som ett medel för att hitta de barn som anses vara speciella. Risken är att 

pedagogiken enbart kommer att handla om det speciella, där specialpedagogen blir beroende 

av att det finns barn som är speciella för att de ska kunna utföra en speciell pedagogik. Här 

blir specialpedagogiken ett sätt att hitta de barn som avviker och sätta etiketter på dessa 

istället för att genom olika teorier och perspektiv hitta lösningar där barnet befinner sig i ett 

sammanhang (Persson, 2008). Strävan mot en inkludering där alla barn får rum är fokus idag. 

Vad det kan innebära för barnen menar Persson (2008) inte är undersökt. 

3.3 Integrering/Inkludering 

Förskolan ska bli en institution där alla barn är delaktiga och alla barns olikheter ska vara 

utgångspunkten (Björck-Åkesson, 2009). Utifrån tanken om att skapa en verksamhet för alla 

har begreppen integrering och inkludering uppkommit. Integreringsbegreppet innebär att barn 

i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i den vanliga undervisningen istället för att 

segregeras och slussas ut i olika institutioner (Brodin & Lindstrand, 2004). Nilholm (2006) 
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diskuterar begreppet inkludering som en bättre version av det tidigare mer oklara begreppet 

integrering. Författaren menar att integreringen innebär att verksamheten ger barn i behov av 

särskilt stöd en plats utan att vara utformad för att ta till vara på barnens olikheter. Inkludering 

innebär däremot att verksamheten som helhet ska ta tillvara på barns olikheter. Begreppet 

växte fram för att komma bort från det traditionella synsättet där orsaken till problem läggs i 

det enskilda barnet. Tomas och Loxley (2007) menar att inkluderingen inte ska vara en 

gränssättare mellan vilka som anses vara i behov av särskilt stöd och inte såsom de menar att 

integreringen gjort. Inkluderingen ska istället utgå från en gemensam utgångspunkt där alla 

barn får rum, har lika värde och får samma möjligheter.  

Integrering är en process där målet är att alla barn är delaktiga i en gemensam grupp. Det är 

vanligt att barn med funktionshinder inte är med på den vanliga undervisningen utan 

segregeras. Integreringen av elever kan se väldigt olika ut, vissa elever är med på den vanliga 

undervisningen och kanske bara är segregerad stundtals i form av extra stödundervisning 

vilket kallas för segregerad integrering (Haug, 1998). Ett annat perspektiv av integrering som 

Haug (1998) beskriver är inkluderande integrering. Inkluderande integrering innebär att barn i 

behov av särskilt stöd är delaktiga i verksamheten hela tiden. I detta perspektiv är 

gemenskapen och det sociala sammanhanget viktigt och att skolan har en accepterande roll i 

att ta vara på elevers olikheter. Undervisningen är utformad efter de enskilda individerna och 

skolan ser olikheterna hos eleverna som viktiga erfarenheter i det vardagliga arbetet. Tomas 

och Loxley (2007) skriver att det krävs mer än bara resurser för att uppnå inkludering. Det 

handlar om att vi människor i verksamheten måste erkänna varandras olikheter och ha respekt 

för varandra. I det inkluderande perspektivet skriver Vernersson (2007) att läraren har en 

viktig roll utifrån sina förväntningar. Författaren skriver att: 

Attityden hos läraren till elever i behov av särskilt stöd ses som avgörande för om 

eleven i realiteten inkluderas eller exkluderas. Faktorer som inverkar på lärarens 

attityder hänför sig till tillgängliga resurser såsom tid för att ge stöd, tillgång till bra 

undervisningsmaterial, kunskap om olika metoder att undervisa och möjligheter till 

kompetensutveckling (Vernersson, 2007:24). 

Skolverket (1998) menar att integreringsbegreppet har blivit kritiserat eftersom elever först 

segregeras och sedan återinförs i den vanliga verksamheten. Inkludering innebär att barn som 

är i behov av särskilt stöd hela tiden ska vara inkluderade i verksamheten, i det sociala 

sammanhanget och i gemenskapen med de andra. 
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3.4 Normalitet 

Normaliseringsprincipen innebär en strävan efter det ”normala”. Tideman (2000) beskriver tre 

olika sätt att se på normalitet. Normalitet genom jämförelse mellan individen och det 

genomsnittliga ses som en ”statistisk normalitet”. ”Normativ normalitet” är det som är 

normalt vid en viss tidpunkt i ett samhälle. Författaren beskriver också ”individ/medicinsk 

normalitet” där normalitet anses vara när individer är friska och inte lider av några sjukdomar. 

Arbetet kring normalisering innebär att de som inte är ”normala” ska kunna leva ett normalt 

liv och att alla människor oavsett handikapp ska ha samma förutsättningar till ett vanligt liv. 

Det har uppstått kritik angående denna princip eftersom det som anses vara normalt ses som 

det bästa vilket inte fungerar att få till i verkligheten bland alla olika människor (Tideman, 

2000). Vad som är normalt respektive avvikande diskuterar Lutz (2006) och skriver att det är 

svårt att hitta en klar bild för var gränsen går för de två begreppen. För att kunna avgöra vad 

som är normalt respektive avvikande krävs ett mätinstrument. Det har riktats kritik kring 

forskningen om dessa två begrepp och att det upplevs som att det handlar om att kategorisera 

in barnen genom olika diagnoser och kategorier. Lutz (2006) beskriver olika perspektiv på hur 

synen ser ut angående normalt respektive avvikande. Dessa två begrepp kan diskuteras utifrån 

ett individperspektiv där svårigheterna läggs hos den enskilda individen och tar sin grund ur 

”psykologiskt”, ”medicinskt”, ”kategoriskt” eller ”kompensatoriskt” synsätt. Ett annat 

perspektiv är miljöperspektivet då det ses till individens förutsättningar och vilka krav det 

finns från omgivningen. Skolverket (1998) skriver att vad som anses vara normalt respektive 

avvikande handlar om en social konstruktion. Vilka barn som anses vara i behov av särskilt 

stöd varierar beroende på sammanhanget och den tid vi befinner oss i. Hjörne och Säljö 

(2008) skriver att de olika synsätten vi har på barn i behov av särskilt stöd varierar beroende 

på vilken verksamhetskultur vi tillhör och påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Många gånger ser pedagoger endast till den enskilda individen och dess egenskaper och 

handlingar blir då i fokus. När ett barn anses vara avvikande får de en identitet tilldelad och 

ses som avvikande även av omgivningen. 

3.5 Perspektiv på barn i behov av särskilt stöd 

Den specialpedagogiska kunskapen kan ses ur olika perspektiv. Nilholm (2007) belyser att det 

finns ett negativt och ett positivt synsätt på specialpedagogiken. Författaren menar att 

specialpedagogikens funktion kan ses som negativ utifrån att det blir ett sätt att särskilja de 

barn som är i behov av särskilt stöd och därmed sätta gränser mellan vad som är normalt och 
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avvikande. Specialpedagogiken kan också ses utifrån en positiv sida där vi med denna 

kunskap kan finna de barn som är i behov av särskilt stöd och hitta resurser för att stödja 

barnens utveckling. von Wright (2002) menar att de värderingar och perspektiv pedagoger har 

utifrån det egna förhållningssättet påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Hur vi 

ser på barnen och vad vi anser är viktigt i relation till de svårigheter som finns avgör hur vi 

arbetar och hanterar de svårigheter som uppstår i verksamheten. Hur personal i förskolan ser 

på barn i behov av särskilt stöd menar Sandberg och Norling (2009) hänger samman med om 

de har ett barnperspektiv eller ett organisationsperspektiv. Barnperspektivet ser på svårigheter 

som ligger hos barnet i dess dagliga beteenden medan organisationsperspektivet ser till vad 

förskolan erbjuder utifrån den pedagogiska miljön. Pedagoger som utgår från ett 

barnperspektiv styrs av vilka förväntningar som finns på barnens utveckling. Likaså Nilholm 

(2007) diskuterar att det finns olika perspektiv på specialpedagogik ute i verksamheterna hos 

de olika aktörer som verkar i förskola och skola. Dessa synsätt speglar också de olika 

forskningsperspektiv som finns belysta. 

3.5.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver ett kompensatoriskt perspektiv som är den definition vi valt att 

använda i detta arbete. Detta perspektiv utgår ifrån specialpedagogikens positiva funktion, att 

kunna urskilja de barn som är i behov av särskilt stöd för att hitta problemets botten och 

kompensera detta. Det kompensatoriska perspektivet utgår främst ifrån medicinska och 

psykologiska teorier vilket gör att problemet kring barn i behov av särskilt stöd efterlyses i 

individen och leder till att barnet ska kompenseras till det normala. Persson (2008) lyfter 

också detta synsätt och kallar det för ett kategoriskt perspektiv och menar att svårigheterna 

som finns anses vara medfödda eller förvärvade hos barnet. Nilholm (2007) skriver att det är 

vanligt att sätta diagnoser inom detta perspektiv för att finna orsaken till problemet och hitta 

passande insatser. För att veta vilka barn som är i behov av särskilt stöd och kunna sätta 

diagnoser ser detta perspektiv vikten av normalfördelningskurvan, att hitta de barn som faller 

utanför det som är normalt för majoriteten. von Wright (2002) tar upp en nyans av detta 

perspektiv som hon kallar det punktuella perspektivet. Barnet ses här utanför sitt sammanhang 

och förklaringar till problem efterlyses i barnens personlighet. ”Ju mer vi hanterar svårigheter 

och problem som egenskaper burna av enskilda individer, desto mer nytta har vi av 

benämningar och kategorier” (von Wright, 2002:18). Att hitta en orsak till problemen ses här 

som en lättnad för att kunna arbeta bort dessa. Persson (2008) menar att det individbundna 

perspektivet fortfarande är övervägande i samhället på grund av tidspress och knappa resurser.  
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3.5.2 Relationellt perspektiv 

von Wright (2002) lyfter det relationella perspektivet vilket vi använder som definition i detta 

arbete. Perspektivet handlar om att vi blir de vi är i sociala sammanhang tillsammans med 

andra. Dessa möten måste vara utgångspunkten för att se svårigheter som uppstår i sin helhet. 

Svårigheter uppstår i situationer och har inte en given orsaksförklaring. Författaren skriver 

utifrån det relationella perspektivet att ”Frågor och problem hanteras som fenomen snarare 

än som enskilda händelser, beteenden eller egenskaper knutna till individer” (von Wright, 

2002:12). I detta perspektiv måste vi kunna se problemens uppkomst ur olika synvinklar. 

Persson (2008) beskriver att verksamheten ur detta synsätt är en viktig faktor för att skapa 

goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling och att därmed verksamheten också 

kan påverka barnens förutsättningar i negativ riktning. På så sätt blir svårigheter som uppstår 

allas angelägenhet. Nilholm (2007) belyser ett kritiskt perspektiv av det kompensatoriska och 

skriver att begreppen normalitet och avvikelse upprätthåller problemet hos barnet vilket vi 

måste arbeta bort. Vi måste snarare se allas olikheter som naturliga och erkänna att det inte 

finns något rätt eller fel för att kunna komma ifrån det kompensatoriska synsättet. Nilholm 

(2007) beskriver precis som Persson (2008) att detta perspektiv handlar om hur verksamheten 

lyckas möta barnens skiftande behov och förutsättningar och anpassa efter dessa. 

3.6 Vad säger styrdokumenten 

Förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan (1998) vara en öppen verksamhet där alla barn 

får plats utifrån sina behov och förutsättningar. Skolverket (2005) skriver i Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i förskolan att:  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart 

avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver 

särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Barns behov av 

särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan behöva 

särskilt stöd i en miljö men inte i en annan (Skolverket, 2005:33). 

Det viktiga blir enligt Lpfö98 att alla barn ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och 

behov. I förskolan är det verksamhetens kvalitet som ska utvärderas. Barnen ska få en 

meningsfull vardag i verksamheten och de barn som är i behov av särskilt stöd ska få det stöd 

de behöver. I Allmänna råd beskrivs det att: 
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En viktig princip som gäller i förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska 

tillgodoses i den ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar. För många 

barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen. För andra kan det vara 

nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement (Skolverket, 2005:33).  

Verksamheten ska ta hänsyn till alla barns olikheter: ”Detta innebär att verksamheten inte kan 

utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte skall fördelas lika” 

(Lpfö98:4). I Salamancadeklarationen står det att: 

[…] alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen 

måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i 

förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur (Svenska 

Unescorådet, 2006:2:17).  

Skolverket (2005) beskriver att diagnoser inte ska vara utgångspunkten för hur resurser avges 

till verksamheter. För att kommunerna ska veta hur de ska fördela resurser så är det viktigt att 

pedagogerna följer upp och utvärderar verksamheten kontinuerligt. När resurser fördelas 

måste verksamheten belysas utifrån olika perspektiv och ses utifrån hela den pedagogiska 

praktiken. Viktigt blir att ta hänsyn till de behov som finns i den dagliga verksamheten och 

anpassa grupper, innehåll och arbetsmetoder efter barnen. Skolverket (2005) menar att barn i 

behov av särskilt stöd inte enbart handlar om barn med formellt satta funktionshinder utan till 

största del ”av barn som har mer diffusa och svårtolkade behov” (2005:33). Det är viktigt att 

komma bort från diagnostiseringen och snarare se till att ge ett gott stöd till barnen i 

verksamheten. Verksamheten ska utvecklas till att fungera utifrån att alla är olika och 

Skolverket (2005) skriver att: 

Det kräver att personalen omprövar och förändrar verksamheten utifrån de barn som 

deltar och fortlöpande diskuterar och reflekterar kring verksamhetens organisation, 

innehåll och arbetssätt. Det är också viktigt att personalen reflekterar kring sitt eget 

förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra och hur detta på olika sätt kan 

påverka barnen (Skolverket, 2005:26). 

3.7 Gråzonsbarn 

Björck-Åkesson (2008) skriver att det är svårt att avgöra vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd. Det finns de barn som har ett utrett funktionshinder oftast utifrån en diagnos och även 

barn som är i gråzonen. Detta är barn som behöver stöd för att klara av att hantera den dagliga 

verksamheten i förskolan. Sandberg och Norling (2009) menar att pedagogerna i förskolan 
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själva avgör vilka barn de anser är i behov av särskilt stöd och utformar stödet utifrån detta. 

De barn som kallas för gråzonsbarn är de barn som pedagoger eller föräldrar anser vara det. 

Detta gäller ofta de barn som upplevs vara sena i utvecklingen eller har svårt att anpassa sig 

efter den pedagogiska verksamheten. Vilka barn som ses vara i gråzonen menar Sandberg och 

Norling (2009) inte är givet. Det skiljer sig mellan olika pedagoger och hur de själva hanterar 

svårigheter och hinder som uppstår i vardagen. Socialstyrelsen (1993:2) skriver att: 

Vad som är ”behov av stöd” är för merparten av barnen relativt; vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd avgörs till stor del av hur omvärlden ser ut och fungerar. Det 

vill säga hur god kvalitet det är på den generella verksamheten (1993:2:23).  

Socialstyrelsen (1993:2) skriver vidare att skolor och förskolor får svårare att anpassa efter 

barnens olikheter eftersom resurserna inom verksamheten blir sämre. Personalen minskas och 

barngrupperna blir större. Detta leder till att barnens egna behov och förutsättningar ofta blir 

åsidosatta och att fler och fler barn inte fungerar i verksamheten och blir i behov av särskilt 

stöd. Vernersson (2007) beskriver denna problematik utifrån att dagens samhälle blivit så 

hektiskt för både barn och vuxna. Pedagoger har för mycket att göra och hinner inte se till 

barnens egna behov. Detta leder till att det blir extra känsligt för de barn som är i gråzonen, 

som inte alltid syns och därmed får stå tillbaka. Det är lättare att motivera resurser åt de barn 

som har en diagnos. 

Björck-Åkesson (2008) beskriver vikten av en god pedagogik för att alla barn ska få en 

fungerande vardag. Däremot är denna pedagogik inte alltid tillräcklig för alla barn och i 

synnerhet inte de barn som är i behov av särskilt stöd. Björck Åkesson (2009) beskriver att 

många pedagoger känner en osäkerhet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och i 

synnerhet de barn som ligger i gråzonen. Här krävs en specifik kunskap för att kunna möta 

alla barns olika förutsättningar och behov. Socialstyrelsen (1993:2) tar upp detta 

svårdefinierbara och skriver: 

Många har nämnt just de tysta barnen, de känsliga barnen och de barn som har mer 

svårdefinierbara, mindre uttalade problem (ibland kallade gråzonsbarn) som de som 

idag eller framöver inte får det stöd och den uppmärksamhet de behöver för sin 

utveckling (1993:2:23). 

Persson (2008) beskriver vikten av att skapa rum för alla där verksamheten måste vara 

flexibel och kunna anpassas. Det blir därför viktigt att alla pedagoger ser sitt eget ansvar kring 
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svårigheter och dilemman som uppstår i verksamheten. Vernersson (2007) belyser att det ofta 

blir de barnen som är i gråzonen som ses som problematiska, som är stökiga och skapar 

konflikter. Pedagoger idag har svårt att möta barnen som är i gråzonen för att anpassa 

verksamheten och stimulera dem. Detta är en fara för dessa barn som lätt hamnar i negativa 

spiraler som påverkar deras självbild. Sandberg och Norling (2009) beskriver att pedagoger 

främst inriktar svårigheterna som ett individuellt problem hos barnet och därför glömmer att 

se på sammanhanget och sin egen roll. Förskolor visar sig utifrån detta ha stora förväntningar 

på hur barns utveckling ska se ut. Detta gör också att behov uppstår utifrån barn som inte är 

eller beter sig enligt ramen för det ideala. Detta gör att fler barn får särskilda behov och 

därmed ses som barn i gråzonen. Ottosson (2009) skriver att vår människosyn är en avgörande 

faktor till hur vi bemöter barns olikheter och ser på dessa. Vi kan ha en positiv inställning och 

se möjligheterna i de resurser som finns. En negativ inställning riktar istället svårigheterna till 

det unika barnet vilket medför att vi kan få svårt att komma vidare och missar det omgivande 

sammanhanget. 

3.8 Stöd och resurser 

Begreppet resurser är ett vitt begrepp som inte enbart handlar om pengar utan också om 

elevens förutsättningar, lärares kompetens och verksamhetens utrustning. Trots detta talar 

verksamheter främst om resurser i form av ekonomi och nedskärningar som gjorts vilket 

medför att det blir sämre kvalitet på den specialpedagogiska verksamheten (Haug, 1998). Hur 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser ut i de olika verksamheterna kan skilja sig åt. Det 

kan vara så att ett barn har en resursperson som ständigt är med barnet och någon gång under 

dagen går i väg från gruppen och tränar enskilt med barnet. Personal som arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd kan få tillgång till pedagogiskt stöd exempelvis från en specialpedagog. 

Något som är viktigt i det specialpedagogiska arbetet är att personalen finns där för barnet och 

ger det stöd barnet behöver för att klara av vardagen (Sandberg & Norling, 2009). Persson 

(2008) skriver att det gett konsekvenser att resurserna minskat då det bidragit till att 

barnantalet i klasserna har ökat och blivit en större arbetsbelastning på läraren. Författaren 

hänvisar till skollagen kring att främst barn som är i behov av särskilt stöd ska få resurser när 

de delas ut. Björck-Åkesson (2009) beskriver att diagnoser ofta används för att hävda rätten 

till resurser. Detta ger en negativ utveckling som leder till att det kompensatoriska 

perspektivet lever kvar.  
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Vernersson (2007) diskuterar mätbara och icke mätbara resurser. De mätbara resurserna 

rymmer allt som har med ekonomi att göra. Det kan till exempel handla om betyg, 

undervisningstimmar och specialundervisning. Det är just dessa resurser som det skett en 

nedskärning av vilket drabbar alla barn som är i behov av särskilt stöd. En följd av 

nedskärningen är att precis som Persson (2008) skriver att klasserna blir större och lärarna 

inte får den tiden de behöver för att kunna möta alla barns olika behov. De icke mätbara 

resurserna som Vernersson (2007) beskriver är inte lika lätta att definiera som de mätbara. De 

icke mätbara resurserna innebär det kvalitativa arbetet inom specialpedagogiken såsom 

pedagogernas yrkeskunskap och erfarenheter för att kunna möta barn som är i behov av 

särskilt stöd och den sociala kunskapen som författaren beskriver som den tysta kunskapen. 

Den tysta kunskapen innebär lärande utifrån olika problemsituationer som pedagogen möter i 

sitt arbete med barnen i behov av särskilt stöd. Författaren skriver att pedagogen är den största 

resursen i arbete med barn i behov av särskilt stöd för att kunna möta alla barn. Lokaler är 

också en viktig resurs för att göra anpassningar. Tomas och Loxley (2007) ser att 

specialpedagogiken är negativ då den inriktar sig på att finna de rätta metoderna för att 

kompensera barnens problem. Detta är något även Pettersson (2006) tar upp och menar att: 

”Om vi bejakar barns olikheter måste vi också bejaka olika sätt att möta dem på. Därför kan 

vi inte sträva efter ’det enda sättet’, eller ’de rätta metoderna’” (2006:55). Barn som är i 

behov av särskilt stöd kan erbjudas särskilda stödinsatser från skolan. Om det beslutas att ett 

barn är i behov av särskilt stöd bör alla uppgifter dokumenteras i ett åtgärdsprogram. I ett 

åtgärdsprogram beskrivs elevens ”problem” och vart de ligger, i individen eller miljön. I vilka 

situationer ”problemet” uppstår och när stödet behövs. Hur stödet bör utformas och vem som 

har huvudansvaret för att åtgärdsprogrammet följs och när uppföljning bör ske. Ett 

åtgärdsprogram skrivs alltid tillsammans med vårdnadshavarna eftersom de måste ge ett 

godkännande då detta dokument är en offentlig handling (Vernersson, 2007). 
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4 Metod 

I följande kapitel kommer vi att presentera den metod vi använt i vår empiriinsamling och de 

informanter vi valt. Vi kommer att diskutera hur vi genomfört undersökningen och studiens 

validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring de forskningsetiska 

principerna.  

4.1 Metodval 

Vi har i detta arbete utgått från en kvalitativ forskningsmetod och valt att använda oss av 

intervjuer. Intervjun utformas som en dialog mellan parterna så att samtalet blir djupare och 

gör det möjligt för oss att sätta oss in i informanternas verklighet (Kvale, 2009). Vi valde 

denna metod för att vi vill komma informanterna nära och undersöka deras arbetssätt och 

förhållningssätt. Kvale (2009) beskriver den diskursiva intervjun som en intervjuform vilken 

handlar om att se på olika synsätt av ämnet där det inte finns något rätt svar. Bryman (2002) 

skriver om den semistrukturerande intervjun vilken innebär att en intervjuguide används som 

underlag vid intervjuerna. Vi har valt att inrikta oss på öppna frågor så att informanterna kan 

göra egna tolkningar utifrån sina erfarenheter. Vi har tänkt lägga stor vikt vid det Kvale 

(2009) kallar för andrafrågor vilka vi utformar som en respons av informanternas svar. Dessa 

andrafrågor kräver att de som intervjuar är uppmärksamma och lyhörda på intervjudeltagarnas 

svar och håller fast vid undersökningens syfte. 

4.2 Urval 

Förskolorna i vår undersökning ligger i en medelstor stad. Förskolorna är utvalda utefter 

förskolans profil och inom skilda områden av kommunen för att få en bredd i undersökningen 

av olika arbetssätt. Vi har valt att utföra undersökningen inom sex förskolor som tillhör olika 

rektorsområden. Vi valde ut två Reggio Emilia-inspirerade förskolor och en 

Montessoriförskola. De tre övriga är traditionella förskolor och är slumpvis utvalda. Vi har 

intervjuat fem rektorer, en kommunövergripande specialpedagog och sex pedagoger för att 

skapa stor dynamik. Våra informanter är kvinnor och utbildade förskollärare i botten förutom 

en som är barnskötare. En av informanterna är både rektor och utbildad specialpedagog och är 

verksam inom båda professionerna. Inför intervjuerna tog vi kontakt via mail och brev med 

alla parter var för sig för att samla intresseanmälan. Några av rektorerna valde ut pedagoger 

för intervjuer medan vi valde övriga informanter. I kontakten fick vi bortfall ifrån en förskola 

och kunde snabbt slumpvis välja ut nya informanter att ta kontakt med.  
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4.3 Genomförande 

Vi började med att forma en intervjuguide (Bilaga B) utifrån vårt syfte och de frågeställningar 

vi har. Det blev sammanlagt elva öppna intervjufrågor varav två var specifikt inriktade till 

specialpedagog och rektor. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och 

varade mellan 30-90 minuter. Under två av intervjuerna deltog två informanter samtidigt för 

att hjälpas åt att besvara våra frågor och ge en bredare bild av verksamhetens arbete. Hur detta 

kan ha påverkat informanternas svar är svårt att utvisa. Vi valde att genomföra intervjuerna 

tillsammans för att kunna stödja varandra och se olika nyanser i informanternas svar. 

Intervjuerna inleddes med att vi bekantade oss med informanterna för att skapa en lugn och 

avslappnad situation. Informanterna fick därför börja med att berätta om sin verksamhet. Vi 

tilläts spela in alla intervjuer. Denna metod valde vi för att lättare få med allt informanterna 

delgav och för att kunna vara helt närvarande i situationen kring informanternas svar. Det 

informanterna berättade följde vi upp med andrafrågor för att få ett djup i svaren. Vi ville 

skapa ett bra samtal och ställde därför våra intervjufrågor i blandad ordning när det passade i 

sammanhanget. 

4.4 Bearbetning 

Inspelningarna av intervjuerna transkriberades omgående efter intervjutillfället och lyssnades 

igenom flertalet gånger för att få en rättvis bild av alla intervjuer. Våra transkriberingar 

omfattade ett material på cirka 80 sidor. Det transkriberade materialet sammanfattades sedan 

utefter varje intervjufråga där vi sorterade ut det vi tyckte var relevant för våra 

frågeställningar för att få en tydligare överblick över varje intervju. Vi markerade också det 

som belyste informanternas förhållningssätt tydligast i varje intervju med en särskild färg 

vilket vi sedan citerade i resultatdelen. Det sammanfattade materialet delades därefter in i 

olika rubriker utifrån våra frågeställningar för att lättare kunna jämföra och se de olika 

informanternas svar tillsammans. Efter att vi jämfört materialet byggdes en resultatdel upp 

med varje frågeställning för sig där vi också tog vara på de citat vi markerat. Detta menar 

Kvale (2009) är viktigt för att få en överskådlig struktur i analysen. Med denna 

bearbetningsmetod kunde vi lättare jämföra informanternas svar och även ge en rättvis bild av 

det våra informanter delgivit oss. 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet menar Bryman (2002) handlar om vilken giltighet vår undersökning haft och om 

undersökningen inriktat på vårt syfte. Vi anser att vår undersökning har hög validitet eftersom 



 

 19 

våra intervjufrågor utgick ifrån vårt syfte och de frågeställningar vi har. Vi har också försökt 

att hålla oss inom syftet under intervjuerna trots att vissa avvikelser gjorts av informanterna. 

Informanterna kunde ge en omfattande bild av sina tolkningar eftersom vi ställde andrafrågor 

och bad dem fördjupa det de berättade. De flesta var insatta i ämnet och var klara över vad det 

specialpedagogiska arbetet handlar om. Vi stötte dock på en informant som inte var särskilt 

insatt i ämnet vilket kan ha påverkat validiteten av denna intervju. Reliabiliteten handlar om 

tillförlitligheten i undersökningen (Bryman, 2002). Denna tillförlitlighet handlar om huruvida 

informanterna ger sina egna tolkningar av svaren och att en likadan metod skulle kunna ge 

samma resultat (Kvale, 2009). Vi anser att reliabiliteten är god eftersom vi inte delgav våra 

informanter frågorna innan intervjuerna vilket vi anser medförde att informanternas 

förhållningssätt kom fram. Intervjusituationerna var avslappnade och vi upplevde att 

informanterna kunde tala spontant och ge sina tolkningar av frågorna.   

4.6 Forskningsetiska principer  

Vi har utgått ifrån de forskningsetiska principerna i kontakten med våra informanter. När vi 

tog kontakt med våra informanter i form av brev och mail (Bilaga A) utformades innehållet 

utefter de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tar upp. Vi var noga 

med att beskriva vårt syfte med undersökningen enligt informationskravet. I vårt brev utgick 

vi också ifrån samtyckeskravet och klargjorde för informanterna att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst under intervjun kunde avbryta sin medverkan. Konfidentiellkravet 

handlar om att forskarna ska vara tydliga med att avidentifiera sina informanter och inta en 

försiktighet kring hanterandet av intervjumaterialet. Vi skrev i vårt brev att den information 

som framkommer tydligt skulle avidentifieras i vår senare undersökning. Det enda som vi tog 

vara på var informanternas ålder och bakgrund. Vi har varit noga med att hålla 

intervjumaterialet samlat i ett dokument som ingen annan kunnat komma åt. I kontakten med 

våra informanter betonade vi nyttjandekravet med att intervjumaterialet endast används till 

syftet för vår undersökning. Enligt denna princip bör vi också låta våra informanter ta del av 

resultatet av vår undersökning om så önskas vilket vi delgivit informanterna. 

4.7 Informantbeteckning 

Vi har valt att benämna alla pedagoger med ett P, alla rektorer med ett R, specialpedagogen 

med S och den informant som både är rektor och specialpedagog med RS. De informanter 

som har Montessori som profil benämns även med ett efterföljande M, alltså PM och RM, för 

pedagog respektive rektor. De informanter som är Reggio Emilia inspirerade benämns istället 
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med R-E, alltså PR-E och RR-E. Alla rektorer har tilldelats en unik siffra som även används 

för att representera rektorsområdet som förtydligas med fet stil. Pedagogerna har även de en 

unik siffra samt en siffra för tillhörande rektorsområde, vilken vi har valt att förtydliga med 

fet stil. Ett exempel är pedagog 1 (PR-E1.1) och pedagog 2 (P2.1) som således tillhör rektor 1 

(R1). Specialpedagogen representerar inte ett specifikt rektorsområde och benämns således 

endast som S1. 
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5 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer med informanterna. Vi 

har valt att tematisera resultatet utefter våra frågeställningar och efter varje område finns en 

analys där resultatet kopplas samman med litteratur.  

5.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Vad våra informanter anser att ett barn i behov av särskilt stöd innebär har visat sig vara olika. 

Det är olika när de ser att ett barn är i behov av särskilt stöd och vilka som hamnar inom 

denna kategori. PM3.2 menar att: ”Alla barn är speciella och har sina olika behov”. Hon 

anser att de enligt sin pedagogik arbetar med alla barn på ett individuellt sätt vilket medför att 

inget barn blir sett som speciellt. De flesta av våra informanter anser att alla behöver stöd 

ibland. P2.1 säger att ”Jag tror så här att det är väldigt många barn som skulle behöva ett 

särskilt stöd, med särskilt stöd, alltså tid med att jag kan vara med dig”. En av våra 

informanter, RR-E5 menar att även vi vuxna har behov av särskilt stöd ibland. Det handlar om 

olika situationer menar hon. Samtidigt har informanterna visat på att barn i behov av särskilt 

stöd handlar om någonting utöver det vanliga. Detta beskriver PR-E1.1: ”alla barn behöver 

det, men de som behöver extra stöd behöver det så tydligt”. RS3 uttrycker att det särskilda 

inte ligger hos barnet utan hon säger att: 

Om vi behöver anpassa vår verksamhet, eller material eller miljön eller någonting så 

blir det utöver det vanliga. 

RS3 och R1 anser att det inte handlar om ett problem som ligger hos barnet som vi måste 

åtgärda utan att det handlar om omständigheterna runt barnet. Detta ger även RR-E5 uttryck 

för och menar att det handlar om att det ofta är vi som gör någonting fel för att barn hamnar i 

ett visst beteende. Hon är rädd för att vi ska leta fel på barnen och menar att det handlar om 

den människosyn och de attityder vi har. Det kan vara så att vi ser det vi vill se och på så sätt 

även lägger ett problem i barnet när det handlar om barn som är i behov av särskilt stöd. P2.1 

menar att det kan vara så att vi pedagoger inte hinner med barnen idag som en anledning till 

att barn får särskilda behov. De omgivande faktorernas innebörd är något som framförallt 

RS3, RR-E5, R1, PM3.2 och P6.4 lyfter fram. P6.4 menar att vi måste vara försiktiga så vi 

inte dömer barnen och det de gör. Hon ser en svårighet med att veta vad som är rätt och fel. 

P6.4 berättar: 
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När vi gick den NP-utbildningen då kunde jag nästan känna att, ja alla människor har 

någonting, man får vara lite så vaksam också. Att man inte tycker för mycket. 

Denna inställning att vi är påverkande i hur barnet ses och vilka behov barnen får är något 

dessa pedagoger i synnerhet tog upp. RM2 anser att alla barn måste få en ärlig chans när de 

kommer in i verksamheten och inte dömas direkt. Det framgår också av några av våra 

informanter att de ser att något är speciellt med barnet. Det handlar då ofta om barn som inte 

fungerar, som behöver styrning, stöttning eller stöd för att fungera i vardagen. PM3.2 anser att 

dessa barn inte själva vet vad de behöver och att pedagoger därför måste styra dessa barn i 

olika situationer som ett ”hjälp-jag”. S1 berättar kring barn i behov av särskilt stöd där hon 

brukar:  

… säga på en skala mellan ett till tio. Så ser jag svårigheten är på tio och här ser jag 

svårigheten mellan två och tre.  

S1 ser att de barn som hamnar lägre på denna skala, ”är ju de här stök-pellarna. De bitande 

barnen, de som är utagerande, de som puttar till de andra och det kan ju också vara de som 

är sena i språket”. De faktorer som anses ligga till grund för att behov finns ser S1 framförallt 

ha genetiska förklaringar. RM2 menar att de faktorer som kan finnas till att ett barn är i behov 

av särskilt stöd kan vara olika: 

Psykiska, funktionshinder, man föds med dem, de är ärftliga, en del är inte ärftliga en 

del kommer till i fosterstadiet, det kan bero på sociala misärer det har jag erfarenhet 

av att man inte har fått den stimuli hemma.  

Understimulerade barn är något de flesta av våra informanter tar upp och menar att dagens 

samhälle är en stor faktor till detta. Allt går i snabb takt och vuxna hinner inte med barnen på 

samma sätt som förr. Det är svårt att avgöra vilka barn som är i behov av särskilt stöd menar 

alla våra informanter. PR-E1.1 och R4 menar att de på förskolan bedömer ifall något med 

barnet inte är som det borde vara och då går vidare och utreder det djupare. R4 menar att det 

är viktigt att försöka upptäcka tidigt och inte acceptera hur det är utan försöka stödja barnet 

och sätta in olika insatser. 

5.1.1 Analys 

Vad ett barn i behov av särskilt stöd innebär har vi sett skiftande svar på. P2:1, PM3.2 och 

RR-E5 visar på en samstämmighet då de anser att alla barn har olika behov och är speciella på 

sitt sätt. De lyfter att alla kan ha behov i olika situationer vilket stämmer överens med det 
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Skolverket (2005) skriver i Allmänna råd kring att barn i behov av särskilt stöd inte går att 

urskilja i en gemensam nämnare. Dessa informanter såg också att behoven kunde vara olika i 

olika situationer vilket Skolverket (1998) skriver i elever i behov av särskilt stöd. De som 

anses vara i behov av särskilt stöd är olika beroende på vilket sammanhang de ingår i. 

Informanter visar också på olika synsätt kring vart de lägger problemet gällande barns behov. 

RS3, RR-E5, R1, PM3.2 och P6.4 visar på ett liknande sätt att se på behov då de menar att det 

handlar om de omgivande faktorernas innebörd för vilka behov som finns. Detta går att 

koppla ihop med det Sandberg och Norling (2009) tar upp som ett organisationsperspektiv 

som utgår ifrån det vi erbjuder barnen i verksamheten. Vi har sett att RR-E5, P6.4 och RS3 

specifikt lyfter att vi inte får döma barnen och leta fel hos dem eftersom det inte finns några 

rätt och fel i hur vi ska vara. Nilholm (2007) lyfter att det finns ett negativt synsätt på 

specialpedagogik som vi ser hänger samman med det dessa informanter ger uttryck för, där 

specialpedagogiken blir ett sätt att urskilja de barn som är i behov och därmed göra upp 

gränser mellan vad som är normalt och avvikande. Dessa informanters synsätt på barn i behov 

av särskilt stöd ser vi hänger samman med det von Wright (2002) kallar för det relationella 

perspektivet som innebär en syn på att svårigheter uppkommer i ett sammanhang och inte har 

en klar orsak utan måste ses ifrån olika perspektiv. Vi ser en klar koppling mellan det Persson 

(2008), Nilholm (2007) och Skolverket (2005) tar upp angående verksamhetens uppgift att 

kunna möta och anpassa efter alla barns behov med de informanter som ser sin egen roll som 

viktig. 

Vi kan också se ett mönster i hur S1, PM3.2, PR-E1.1, R4 och RM2 uttrycker sig kring behov 

som finns i barngruppen där de uttrycker att det är något speciellt med barnet. Dessa 

informanter ser mer att det handlar om att det är barnet som inte fungerar som de måste hjälpa 

på olika sätt. Vi ser att detta hänger samman med det barnperspektiv som Sandberg och 

Norling (2009) tar upp. Detta innebär att svårigheterna främst ses ligga i individen och att 

omgivningen har vissa mallar för hur barnen bör utvecklas. De här informanterna ger uttryck 

för att det är viktigt att urskilja de barn som har behov för att ge stöd och ser därför framförallt 

specialpedagogen enligt det positiva synsättet Nilholm (2007) tar upp. De här informanterna 

ser att svårigheten främst ligger hos barnet som en orsak. Vi ser ett mönster i dessa 

informanters svar som vi kopplar till det kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv utgår 

främst ifrån medicinska och psykologiska förklaringar där svårigheterna läggs i barnet och 

därför blir det barnet som ska kompenseras till det normala (Nilholm, 2007). von Wright 

(2002) lyfter också att de som har det här synsättet ser det som en lättnad att hitta förklaringar 
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till varför ett barn är i behov av särskilt stöd eftersom de då kan kompensera det. Vi ser drag 

av det här i dessa informanters svar där de tycker att det är viktigt att upptäcka de här barnen 

tidigt och sätta in resurser. Alla våra informanter har dock gett uttryck för att det inte är klart 

vilka barn som är i behov av särskilt stöd. 

5.2 Informanternas förhållningssätt påverkar arbetet med barns olikheter 

och de fall som är svåra att definiera 

Alla våra informanter beskriver att det är viktigt att det finns olikheter i en barngrupp och att 

alla ska ha rätt att vara den de är. P4.3 och P2:1 menar att olikheter är viktiga på så sätt att 

barnen får lära sig att respektera och acceptera varandras olikheter. De uttrycker att alla barn 

har samma värde och att det ska vara utgångspunkten i arbetet. P2:1 och P6.4 menar att 

arbetet med barns olikheter är utmanande för pedagogerna och det är viktigt att de klarar av 

att anpassa efter varje barn. RS3 anser också att det kan vara problematiskt med olikheter då 

de blir för stora. Hon säger: ”det ska vara inom en viss gräns för att man inte ska bli 

behandlad som för konstig och för annorlunda”. Hon anser att vi i samhället sätter upp ramar 

för vad som är normalt och inte och menar att ingen av oss har rätt att göra de bedömningarna, 

alla tycker olika och ingen har mer rätt än någon annan. S1 ser också att ramen har krympt 

och att hon aldrig har fått in så mycket utredningar som nu. Hon säger att: 

Man kan ju inte bara kräva att alla fyraåringar ska kunna det. … när man har 

homogena grupper, bara fyraåringar, det är inte lätt för den fyraåring som inte har 

kommit så långt. Det är lätt att man jämför. 

RM2 menar istället att denna jämförelse är viktig, eftersom upptäckandet av barn i behov av 

särskilt stöd sker genom att ett barn faller utanför ramarna för sin åldersgrupp. PM3.2 ser att 

den här jämförelsen kommer de ifrån med sin pedagogik där de ser vikten av att blanda 

barnen oavsett ålder. RR-E5 beskriver att vi har förväntningar och attityder på barnen och tror 

oss veta vad de har för behov. Hon ser vikten av att sluta med sådana attityder mot barnens 

utveckling och beteende och istället låta alla barn få en plats i förskolan. RR-E5 lyfter att alla 

människor har behov i olika situationer i livet och att det finns många gråzonsbarn ute i 

verksamheterna som finns där av olika anledningar. Hon beskriver att ett gråzonsbarn inte 

behöver ses som ett barn i behov av särskilt stöd utan att vi alla har stunder vi inte fungerar i. 

Barn i gråzonen flyter omkring i gruppen. Detta är något alla informanter säger och visar en 

rädsla för att glömma dessa barn. Samtidigt menar RS3 att: 
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Vi ska ju möta varje barns speciella behov, sen så tänker man ju inte så att det är nog 

ett gråzonsbarn och det är nog ett barn i behov av särskilt stöd utan tänker vad 

behöver Kalle, vad behöver Nadja. Å så försöker man tillfredställa det. 

Samtliga informanter uttrycker att det är svårt att veta ifall ett barn är i behov av särskilt stöd 

och att det därför är många som hamnar i gråzonen. I det här arbetet finns en viss frustration 

över att inte veta vad som orsakar ”problemet” och hur det bör hanteras. Informanterna har 

här gett uttryck för skiftande synsätt på de här barnen. P5.3 och P6.4 anser att de stora 

barngrupperna kan göra att fler barn hamnar i gråzonen, det är de barn som försvinner in i 

mängden och inte syns, som får svårt att ta sig in i gemenskapen. P4.3 upplever att 

gråzonsbarn kan uppkomma utifrån en grupps sammansättning och då syftar hon till de tysta 

barnen som inte klarar av att ta för sig i en stor grupp med många ”starka” barn. PR-E1.1 

säger istället att: ”Oftast är det ju utagerande barn som hamnar i gråzonen som aldrig får 

någon diagnos eller den hjälpen som de behöver”.  

P6.4 tar upp att de observerar barnen mycket för att inte missa de här barnen som är i 

gråzonen för att de också ska blir sedda och kunna lyfta upp dem i gruppen. Detta arbete 

uttrycker flera av våra informanter som viktigt, att lyfta de barn som är i gråzonen och att visa 

att de är viktiga. RS3 menar att det är viktigt att göra en kartläggning kring barnet, att se på 

miljön och vårt bemötande och dess påverkan till de behov som finns. Hon anser att vi måste 

resonera kring barn i gråzonen och ser att genom att tillrättalägga faktorer kring barnen, 

exempelvis miljön, så kan dessa särskilda behov försvinna och även barn i gråzonen. RM2 

upplever att det inte går att vänta med faktorer som barnen anses har svårigheter med och hon 

upplever att många pedagoger är rädda för att gå vidare kring gråzonsbarnen. PM3.2 beskriver 

också att de måste gå vidare om barnen inte klarar att ”anpassa sig och normaliseras” i 

verksamheten. RM2 anser att pedagoger är rädda för att behöva säga att det är något som inte 

stämmer med barnet till deras föräldrar. R4 beskriver på samma sätt att vi inte kan acceptera 

att barn är i gråzonen utan att det är något vi måste utreda och sätta in resurser för på olika 

sätt. Hon ser det viktigt att inte lämna problem åt slumpen utan att ta tag i det och lyfta in 

specialpedagogen för att titta på barnet.  

5.2.1 Analys  

Det råder en samstämmighet mellan våra informanter när det gäller synen på olikheter. Alla 

tycker att det är viktigt att vi är olika och att förskolan måste ta vara på barns olikheter så att 

även barn lär sig att se möjligheter med olikheter. Vi ser en koppling till det Haug (1998), 
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Björck- Åkesson (2009), Nilholm (2006) och Svenska Unescorådet (2006:2) beskriver, att 

barns olikheter ska vara utgångspunkten i arbetet och att dessa ska ses som den normala 

variationen mellan olika individer. Det som i synnerhet RS3 och S1 uttrycker är att alla barns 

olikheter inte får ett sådant utrymme idag utan blir olikheterna för stora anses barnen vara 

avvikande. Dessa informanter anser att vi gör upp dessa ramar. Skolverket (1998) skriver på 

samma sätt att det som anses vara normalt respektive avvikande är sociala konstruktioner som 

uppstår i vårt samhälle och i den tid vi lever i. Det här tar även Persson (2008) upp och ser att 

det är den norm som finns i samhället som styr hur vi ser på barnen och vad vi förväntar oss 

av dem. Samma åldrar på barnen i verksamheten anser speciellt PM3.2 och S1 kan vara 

negativt på så sätt att barnen blir jämförda med varandra, vilket Tideman (2000) kallar för 

statistisk normalitet. Författaren lyfter att det alltid finns en strävan efter att vara normal och 

att det normala är det önskvärda. Nilholm (2007) menar att samhället utgår från en 

normalfördelningskurva när de försöker se vilka som är i behov av särskilt stöd vilket RM2 

ger uttryck för kan ha fördelar. Flera av våra andra informanter uttrycker en rädsla för detta. 

RR-E5 tar upp att hon ser att det handlar om att vi har mycket förväntningar och attityder om 

barnens utveckling vilket likaså Sandberg och Norling (2009) beskriver. De menar att dessa 

förväntningar som finns på barns utveckling medför att ramar görs upp för vad som är idealt 

vilket gör det lättare för vissa barn att falla utanför det önskvärda.  

Alla våra informanter har uttryckt att det är svårt att veta vilka barn som är behov av särskilt 

stöd vilket även Björck-Åkesson (2008) tar upp. Det finns en stor bredd på vilka barn som 

hamnar inom denna ”kategori”. De flesta av våra informanter ser att gråzonsbarn är barn som 

bara flyter omkring och inte går att hitta en tydlig problembild kring. Socialstyrelsen (1993:2) 

skriver att dessa barn handlar om de ”tysta och känsliga” barnen. RS3 är en av informanterna 

som ser att det inte handlar om att vi måste avgränsa barnen i olika kategorier utan att vi 

istället måste tillfredställa alla oavsett behov. Detta kopplar vi till det Sandberg och Norling 

(2009) tar upp kring att alla har olika synsätt kring vilka barn som är i gråzonen och att det 

ofta handlar om hur de själva upplever och klarar av att hantera svårigheter som uppkommer i 

vardagen. P5.3, P6.4 och P4.3 tar speciellt upp att de upplever att många barn hamnar i 

gråzonen på grund av de stora barngrupper som finns. Detta diskuterar även Socialstyrelsen 

(1993:2) och skriver att personalen inte får samma tid med barnen längre och därmed inte kan 

möta varje barns behov, vilket medför att fler barn får det svårt. Användandet av 

observationer som redskap för att se varje individ är något de flesta av våra informanter 

uttrycker och i synnerhet P6.4 och RS3. De anser att gråzonsbarnen behöver bli sedda och 
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lyftas in i gruppen och därmed tillrättalägga för dessa barn vilket kan medföra att behoven 

tillfredställs. Persson (2008) beskriver på samma sätt att vi behöver vara flexibla i 

verksamheten och kunna anpassa efter varje barn. Pedagogen har en viktig roll i att kunna se 

sin egen del i arbetet med svårigheter och olika dilemman i vardagen. Vi kan också se ett 

annat synsätt på dessa gråzonsbarn som framträder i synnerhet hos RM2, PM3.2 och R4. De 

anser att vi inte kan lämna de här barnen åt slumpen utan att det är viktigt att gå vidare med 

dem och sätta in resurser för dessa barn. RM2 upplever att pedagoger är rädda för att gå 

vidare med det de ser kring gråzonsbarn vilket även Björck-Åkesson (2009) belyser och 

menar att pedagoger idag är osäkra på hur de ska hantera de här barnen. Avgörandet om vilka 

som är i behov av särskilt stöd menar Sandberg och Norling (2009) att pedagogerna själva 

gör. De anser att det ofta handlar om barn som inte lyckas anpassa sig till den pedagogiska 

verksamheten. Vi ser en koppling till det PM3.2 berättar kring att barnen inte klarar av att 

anpassa sig eller normaliseras i verksamheten. 

5.3 Arbetsprocessen kring barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

Många av våra informanter beskriver att specialpedagogik handlar om att hitta barnens 

styrkor och svagheter. S1 ser det viktigt att alltid se barnens styrkor och börja arbeta därifrån 

istället för att endast se det negativa som hon sett att många pedagoger gör. Hon anser att vi 

måste stötta barnen och hjälpa dem från att misslyckas och därmed hamna i onda cirklar.  

P2.1 och PR-E1.1 anser att vi måste plocka upp barnens intressen i vardagen och arbeta 

därifrån med det de tycker om. P2.1 ser att de kan använda leken som ett viktigt redskap för 

att hantera svårigheter och stimulera olika behov. RS3 anser att det handlar om ett frågande 

förhållningssätt där pedagogerna måste ställa frågor till sig själva kring sitt bemötande mot 

barnen och den verksamhet som ordnats för dem. Hon menar att det är viktigt att diskutera 

och resonera i arbetslaget om vad vi gör och hur vi lägger upp miljön och börja förändra där 

för att anpassa efter barnen. RR-E5 menar att arbetet med alla barn bör utgå från att vi bejakar 

barnen, att de själva får lära och utforska och att det inte finns några rätt och fel. Med denna 

inställning finns inte heller barn som ses som ”särarter”, här är barnet själv den viktigaste 

pedagogen.  

Det finns olika synsätt bland informanterna kring hur verksamheten kan och bör hantera 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. RR-E5 menar att arbetslaget måste diskutera mycket 

själva innan och försöka hitta lösningar i verksamheten. Observationer görs alltid som 

underlag innan de går vidare och tar kontakt med specialpedagogen. Flera av informanterna 
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ser att vi kan göra mycket i verksamheten. Några av våra informanter lyfter olika program för 

att kartlägga barngruppen. R4 anser att det nya RUS, som står för 

RelationsUtvecklingsSchema, är ett bra sätt att få syn på alla barn och vad de har för behov, 

att titta på hur barnen skapar relationer med andra och tar egna initiativ. P4.3 beskriver att 

RUS också är bra för att kolla sig själv som pedagog, att se vilka barn de ser mest och därför 

kunna uppmärksamma alla barn. RS3 säger att det gäller att diskutera fram lösningar i 

arbetslaget. Hon ser sig själv som en viktig resurs som specialpedagog och bollplank för 

pedagogerna att arbeta förebyggande i verksamheter. Hon beskriver att stödet från de 

kommunala specialpedagogerna ofta innebär brandkårsuttryckningar där problematiken 

hunnit bli för stor. Det förebyggande arbetet behöver inte vara några stora saker utan att 

öppna ögonen på pedagogerna kring deras handlingar. RS3 anser att det är viktigt att förändra 

verksamheten, att göra mindre grupper och skapa en bättre struktur på arbetet. Arbetet med 

mindre grupper är något som de flesta av våra informanter tycker är viktigt för alla barn och i 

synnerhet för barn som är i behov av särskilt stöd. R1 beskriver att det finns mycket resurser 

inom arbetslaget. Hon säger att:  

Man har vissa resurser att använda sig av och använder man de på ett bra sätt jobbar 

man bra tycker jag. Jag menar att om man använder den kompetens som man har och 

för en dialog på stället, om jag inte kan göra någonting till 100 % så kanske en 

kollega kan göra det eller att vi tillsammans kan det.  

Detta uttrycker också P6.4 och P4.3 som beskriver vikten av att också kunna observera 

varandra i arbetslaget kring bemötandet av barn och då kunna ta kritik för att förändra sig. 

Många av våra informanter uttrycker att specialpedagogen är en viktig resurs i arbetet och 

uttrycker att det handlar om att de blir hemmablinda i verksamheten. De uttrycker att 

specialpedagogen kommer ut och ”tittar” på barnen för att se hur ett enskilt barn eller en 

grupp barn fungerar. P5.3 anser att det är deras uppgift att se till att det kommer någon och 

tittar på barnet om de märker att allt inte är som det ska. P2.1 berättar att de skriver 

handlingsplaner för barnen tillsammans med specialpedagogen för att veta vilka resurser som 

ska sättas in för att de här barnen ska kunna komma ifatt sina kompisar i utvecklingen. RS3 

beskriver att de handlingsplaner hon använder sig av inte är inriktade på individen utan på hur 

personalen ska arbeta kring barnet för att stimulera det. Hon anser det viktigt att arbetslaget 

resonerar kring verksamheten och försöker lösa det genom samtal innan de skriver en 

handlingsplan. P6.4 säger att specialpedagogens stöd inte behöver ses som något dramatiskt 

utan som tips för hur de kan arbeta. RR-E5 upplever att specialpedagogens stöd endast 
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används i deras verksamheter i de fall där det är tydliga behov. Hon ser att det är väldigt få 

barn som är sådär solklara där det är uppenbart att de behöver stöd. S1 säger att: 

Det är ju också min uppgift att sprida specialpedagogik, hur man kan tänka. Många 

gånger kan det vara barn som till exempel behövt bilder för att strukturera upp dagen 

å när det barnet har slutat använder man bilderna ändå för man märker att det är 

jättebra för alla barn. 

Användandet av tecken eller bilder som stöd i verksamheten i synnerhet för de barn som är i 

behov av särskilt stöd anser många av våra informanter är bra. De flesta uttrycker också att 

det är viktigt att använda den specialpedagogiska kunskap och de ”metoder” som finns för 

alla barn i verksamheten. Våra informanter betonar resurser och att få extra timmar med 

någon. Vad resurser innefattar och hur dessa resurser ska fungera för barnen har 

informanterna olika syn på. RS3 beskriver att barn som har en extra resurs endast knuten till 

sig blir exkluderade ur verksamheten. Hon säger att:  

Är det ett barn som kommer som är i behov av särskilt stöd så säger man att vi måste 

ha resurser å då menar de att det måste komma en person som tar det barnet och 

stöttar upp där och det ser jag absolut inte, jag tar gärna emot resurser men man kan 

använda det på olika sätt. Å då ser hellre jag att man stöttar upp i barngruppen, att 

man kanske blir en vuxen till i barngruppen men ska det här barnet vara inkluderat i 

verksamheten så ska det vara där. 

RR-E5 beskriver även hon att det är viktigt att alla barn får vara delaktiga i allt för att ingen 

ska behöva känna sig annorlunda eller utpekad. P2.1 och RM2 betonar vikten av att få in en 

resurs som finns för barnet i behov. P2.1 lyfter att: 

Resurser kan vara att man får extratimmar … att en personal som har 90 % går upp 

till heltid och vi kan arbeta aktivt de timmarna med specifikt det barnet. Det är bättre 

att någon utifrån hoppar in och att man kan rulla på det, för det är ganska jobbigt att 

jobba enskilt med barn som har särskilda behov. 

RM2 säger angående specialpedagogisk kunskap att: ”Jag är väldigt noga med att någon här 

har det som jobbar i arbetslaget. Som man då kan sätta på ett barn med särskilda behov”.  

5.3.1 Analys  

En gemensam utgångspunkt bland våra informanter när det gäller synen på specialpedagogik 

är att det handlar om att se barnens styrkor och svagheter. Detta beskriver även Brodin och 



 

 30 

Lindstrand (2004) att det specialpedagogiska arbetet tar sin utgångspunkt ifrån. Många av 

våra informanter, i synnerhet S1, P2.1, PR-E1.1, RS3 och RR-E5 anser att det är viktigt att 

utgå ifrån barnen och deras intressen och bejaka detta i arbetet. Detta kopplar vi till det 

Ottosson (2009) kallar för den positiva inställningen, där barnens olikheter tillvaratas och 

utforskas. S1 menar att vi måste hjälpa barnen från misslyckanden och anser att många ser 

negativ på barn. Detta är även något Vernersson (2007) diskuterar och menar att pedagoger 

idag har svårt att möta barn med särskilda behov och därmed får svårt att stimulera dem vilket 

gör att dessa barn lätt hamnar i negativa spiraler. Informanternas synsätt på det 

specialpedagogiska arbetet inriktar främst på ett relationellt synsätt, där verksamhetens 

förutsättningar är en viktig faktor för att stimulera dessa barn (von Wright, 2002). Detta 

synsätt ser vi att RS3 främst ger uttryck för då hon anser att vi måste fråga oss själva först och 

främst om vad vi gör kring barnen och börja där. Björck-Åkesson (2009) beskriver att 

specialpedagogik handlar om att hitta vägar för alla barn och möta varje barns behov vilket 

föregående informanter i synnerhet lyfter. Informanterna P4.3, R4, RR-E5, RS3, R1 och P6.4 

upplever att det går att göra mycket inom verksamheten kring arbetet med specialpedagogik 

och barn i behov av särskilt stöd. De lyfter olika lösningar och hjälpmedel och alla ser vikten 

av att diskutera i arbetslaget som ett förebyggande arbete. Det här kopplar vi till det som 

Vernersson (2007) kallar för icke mätbara resurser, där pedagogerna får använda sin egen 

kunskap och tidigare erfarenheter i arbetet. Alla våra informanter uttrycker exempelvis att det 

är viktigt att skapa mindre grupper. Skolverket (2005) beskriver att mycket kan göras inom 

verksamheten där det ofta är tillräckligt för barn i behov av särskilt stöd att en ”generellt god 

kvalitet” ges vilket vi tycker att dessa informanter ger uttryck för. Vi ser en koppling till det 

relationella perspektivet där omgivningen ses som en viktig faktor till de behov som finns och 

hur verksamheten lyckas tillfredställa dessa (Persson, 2008). De här informanterna ger uttryck 

för att det inte finns en rätt metod att finna vilket också Pettersson (2006) hävdar. Tomas och 

Loxley (2007) anser även de att det inte finns några rätta metoder och att pedagoger ska vara 

försiktiga i användandet av sådana och inte lita på att de alla gånger ska fungera. 

De flesta av våra informanter upplever att specialpedagogen är en god resurs i arbetet för att 

hjälpa dem när de känner att de fastnat eller inte lyckats möta alla barn. Detta tar Björck-

Åkesson (2009) och Persson (2008) upp kring att specialpedagogiken får kliva in där den 

vanliga pedagogiken inte räcker till. Björck-Åkesson (2009) beskriver vidare att pedagoger 

kan få handledning av specialpedagoger vilket även S1 uttrycker. Hon ser sig själv som en 

viktig del i att sprida specialpedagogisk kunskap och metoder ute i verksamheterna. Några av 



 

 31 

informanterna lyfter också handlingsplaner som ett bra redskap i förskolan, RS3 förtydligar 

att dessa är till för verksamheten och inte för att bedöma det enskilda barnet som stämmer 

överens med det Lpfö98 skriver. Informanterna ser olika på resurser, RS3 och RR-E5 menar 

att resurser inte bara handlar om ekonomisk stöttning eller att ett barn ska ha en resurs tillsatt 

speciellt till sig. RM2 och P2.1 lyfter främst de ekonomiska resurserna i form av 

resurspersoner för det enskilda barnet som innebörden i begreppet resurs. Haug (1998) menar 

att en inriktning enbart på de ekonomiska resurserna medför att det specialpedagogiska 

arbetet får en sämre kvalitet då vi glömmer de övriga resurser som finns inom verksamheten. 

RM2 och P2.1 visar genom sina svar att de anser att extra resurser ska sättas på det enskilda 

barnet vilket vi kopplar till det Haug (1998) kallar för segregerad integrering där barnet är 

integrerat inom vissa delar och segregerat i andra. Det är något som SR1 och RR-E5 är emot, 

de upplever att de här barnen då blir en grupp i gruppen. De ser hellre att resurser stödjer hela 

gruppen och därmed inte särskiljer ett barn. Det som Haug (1998) och Tomas och Loxley 

(2007) kallar för inkludering innebär just att alla barn har en plats i verksamheten. 

Verksamheten tar då tillvara på alla barns olikheter och utformas efter dem. Hur detta 

fungerar menar Vernersson (2007) beror på lärarnas attityder gentemot barn i behov av 

särskilt stöd. 

5.4 Möjligheter och hinder för det specialpedagogiska arbetet i 

verksamheten 

Våra informanters inställningar skiljer sig åt kring vad de anser att resurser innebär och vad 

det får för betydelse i verksamheten. Många informanter tycker inte att de får tillräckligt med 

resurser. De uttrycker att det är för stora barngrupper och att de har för lite tid till varje enskilt 

barn. P2.1 menar att: 

Det är surt faktiskt, att man ska krypa, be, tillbedja att man får extra timmar för dessa 

barn. När man har skapat så stora barngrupper som vi har idag med lite personal så 

har de säkert i varje barngrupp tre säkra kort för barn som behöver särskilt stöd. 

P2.1 upplever att de i förskolan därför inte kan möta alla behov som finns idag. Även PR-

E1.1 ger uttryck för detta: 

… innan var det att man var så duktigt och detta klarar jag själv och så gör man inte 

det, alltså det är stora barngrupper och inte så mycket personal och man fixar inte det 

man måste ta hjälp när det inte går, man jobbar ihjäl sig annars. 
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PR-E1.1 upplever att de inte får resurser från kommunen, utan vill de ha resurser får rektorn 

ta det från befintlig budget. Både RM2 och R1 berättar att de har överskridit sin budget 

eftersom de inte får de resurser som de ansökt om från kommunen. P2.1 uttrycker en önskan 

om att det i de fall där det finns ett behov hos ett barn borde det komma en extra resurs till 

förskolan som tar hand om barnet omgående. P2.1 ser det negativa kring att man inte får 

resurser från kommunen och säger att: ”Nej jag är inte nöjd med det sättet man behandlar 

förskolan. Det värsta är att de inte tänker ett dugg på barnen, när de inte jobbar ute på fältet 

vet de ju inte, de bara pratar”. P6.4 menar att det handlar mer om vår inställning och säger 

att:  

Ofta hör man ju det att man inte har tid för barnen i förskolan, men jag tycker nog att 

man har det om man bara vill. Det är ju vårt jobb och det här ska ju speciellt fungera 

om man går in för det, jag tycker att man har tid. 

R4 och S1 ser att det handlar om att acceptera de förutsättningarna verksamheten har, och att 

energin borde läggas på det istället. De tror inte att det handlar så mycket om att extra resurser 

behövs utan att istället hitta egna lösningar i verksamheten. P6.4 menar att: 

Man hör det hela tiden ”det är så stora barngrupper”, att det finns barn och de får 

inte komma fram och de glöms bort. Men nej jag tror inte det riktigt, för jag tror lite 

det är upp till oss hur vi vill ha det kan jag känna. Jag blir lite besviken när man hela 

tiden hör det. 

RS3 säger att det handlar om ekonomiska resurser men berättar att det inte behöver handla om 

det utan istället om att försöka ordna det inom verksamheten. Hon anser att vi får börja med 

det lilla och sig själv som pedagog vilket hon ser att vi kan komma längst på. Flera av 

informanterna har uttryckt detta, att resurser också handlar om det som finns i arbetslaget. 

Många informanter upplever att det krävs ett konkret behov och främst diagnoser för att de 

ska få en ekonomisk resurs. PR-E1.1 uttrycker att barn som inte har så tydliga behov inte får 

den hjälp de behöver: ”… med specialpedagog eller habilitering det får de ju inte, det blir ju 

den adhd light”. RS3 säger att det är svårt att få resurser och att gråzonsbarnen inte får några 

resurser. Hon säger:  

Problemet är ju att det finns för lite resurser att fördela och att det är ju lättare att 

påtala behovet, att förstå behovet. Är det ett barn som sitter i rullstol till exempel då 

är det ju lättare att beskriva och förstå än att säga att det här barnet är utagerande. 



 

 33 

S1 berättar att endast 50 % av dem som får resurser har en diagnos men hon säger samtidigt 

att gråzonsbarnen är en grupp som många gånger inte får resurser. Hon upplever att hon bara 

kan ”skrapa på ytan”. Samtidigt säger hon att: ”man får inte stirra sig blind på att man ska ha 

extra resurser utan det är mycket man kan göra i personalgruppen ändå”.  

5.4.1 Analys 

Våra informanter ger uttryck för olika inställningar kring resurser. P2.1, PR-E1.1, RM2 och 

R1 ser främst att det inte finns tillräckligt med resurser från kommunen i form av extra 

timmar med barnen i behov av särskilt stöd. Dessa informanter lyfter de stora barngrupperna 

och lite personal som en anledning till att alla behov inte kan mötas. Vi ser en koppling till det 

Persson (2008) och Socialstyrelsen (1993:2) skriver, att det ökade barnantalet gör det svårare 

för pedagogerna att möta barnens behov. Det är något P2.1 i synnerhet ger uttryck för och 

visar en besvikelse på att de inte får det stöd de behöver. I synnerhet RS3, S1, P6.4 och R4 

anser att det istället handlar om våra attityder, att de måste acceptera de förutsättningar de har 

och börja med sig själva och de resurser som finns inom verksamheten. Vernersson (2007) 

skriver att det handlar mycket om attityder i vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Hon 

beskriver att dessa attityder kan påverkas av den kunskap som finns inom arbetslaget, 

användbar tid och metoder för att ge detta stöd. RS3 ger uttryck för att det inte enbart handlar 

om ekonomiska resurser. Hon ser att en sådan inriktning gör att vi lätt fastnar i negativa 

spiraler.  

Samtliga informanter visar samstämmighet kring att det är lättare att få resurser till de barn 

som har tydliga behov och därför får gråzonsbarnen ofta stå tillbaka. Vernersson (2007) 

upplever att det ser ut så här just för att det är svårt att hävda gråzonsbarnens rätt till resurser 

när de är så svåra att definiera. Björck-Åkesson (2009) skriver att diagnoser ofta hävdas för 

att få tillgång till mer resurser och ser negativt på detta då det leder till att barnen blir bärare 

av problemet. Skolverket (2005) skriver samtidigt att diagnoser inte ska vara styrande i hur 

resurser fördelas och att vi ska arbeta bort från diagnostisering. De anser att resurser inte ska 

fördelas lika utan utifrån de olika behov som finns. S1 beskriver dock att så inte är fallet utan 

att faktiskt lika många som får resurser inte har en diagnos vilket stämmer överens med det 

Skolverket (2005) tar upp som önskvärt. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån vår undersökning. Vi inleder med en 

diskussion kring vår valda metod. Vi går sedan vidare med en resultatdiskussion utifrån vår 

analys där vi lägger fram slutsatser kring undersökningen. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring hur denna undersökning skulle kunna fördjupas. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt metodval har gett oss det material vi behövt för att kunna genomföra denna 

undersökning. Vi anser att vårt stora antal informanter har gett oss såväl bredd som djup. 

Detta har medfört att vi fått fram olika professioners synsätt och även olika förskolors och 

profilers arbetssätt. Vi valde att utgå från en intervjuguide men la störst vikt på att ställa 

andrafrågor för att ta oss djupare in i informanternas svar och förhållningssätt. Vi upplever att 

vi fått stor inblick i informanternas förhållningssätt då vi valde att använda oss av öppna 

frågor. Detta anser vi också medförde att samtalet mellan oss och informanterna blev 

avslappnat och naturligt där informanterna fick svara spontant. Vi valde att inte låta våra 

informanter få intervjuguiden innan intervjun för att det skulle bli mer spontana svar för att 

lättare se det egna förhållningssättet. Vi ville få fram informanternas människosyn och 

kunskapssyn och det anser vi att vi fick genom att göra på detta sätt. Vi menar att svaren 

kunde ha sett annorlunda ut ifall informanterna fått intervjuguiden i förväg. Informanterna 

hade då kunnat tänka igenom sina svar och därmed gett oss tydligare svar än vad vi fick i 

många fall. Anledning till att vi inte gav ut guiden i förväg var att vi befarade att 

informanterna då skulle ge en ”förfinad” bild än den som råder i verksamheten. Vi kan dock 

spekulera i, trots vårt sätt att hantera intervjuguiden, att några av våra informanter kan ha 

svarat det moraliskt korrekta snarare än att utgett sitt eget synsätt utifrån resultatet där svaren 

ibland går isär. Urvalet av informanterna gjordes slumpvis förutom av några där rektorerna 

rekommenderade pedagoger till intervjuer. Huruvida de rekommenderade pedagogerna 

påverkat vårt resultat är svårt att förutspå men vi upplever att rektorerna valde de som var 

mest insatta i ämnet och hade liknande syn som de själva.    

6.2 Resultatdiskussion 

Synen på vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd har varit skiftande bland våra 

informanter. Alla våra informanter visar på svårigheten att avgöra vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd, i synnerhet kring barn i gråzonen. Våra informanter uttrycker att alla barn är 
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olika och har olika behov och ser detta som möjligheter i verksamheten. Några av 

informanterna anser att alla barn är i behov av särskilt stöd och att det oftast handlar om 

omgivningen som en faktor till att behoven uppstår. En annan del av våra informanters 

perspektiv inriktar sig istället främst på barnet som något speciellt och lägger största vikt vid 

svårigheter som finns hos det enskilda barnet. Vi har sett att de synsätt varje informant har 

gett uttryck för har skiftat under intervjuerna och att det därför inte går att urskilja helt 

renodlade synsätt hos varje informant. Vi menar att det resultat vi fått fram och de 

förhållningssätt som vi diskuterat utifrån våra informanter kunde ha sett annorlunda ut ifall vi 

haft ett annat urval i vår undersökning. Vi kan dock se att två synsätt blir framträdande utifrån 

vår undersökning, det relationella och det kompensatoriska perspektivet. De informanter som 

främst ger uttryck för att det skulle handla om något speciellt hos barnet och med faktorer 

inom individen som orsakar behovet ligger nära det som Nilholm (2007) kallar för det 

kompensatoriska perspektivet. Vi ser också att det relationella perspektivet blir framträdande i 

informanternas svar när de beskriver barn som har olika behov i olika situationer och utifrån 

det sammanhang de vistas i (von Wright, 2002).  

I undersökningen har det framkommit att de flesta av våra informanter gett uttryck för ett 

relationellt synsätt och vi menar att detta är i enlighet med vad styrdokumenten säger att vårt 

uppdrag ska handla om. Vi anser att Skolverket (2005) syftar till ett relationellt perspektiv i 

Allmänna råd när de skriver att alla barn har olika behov och att dessa uppstår i den miljö de 

vistas i. De uttrycker också att pedagogerna bör vara medvetna och reflektera över sitt eget 

förhållningssätt i verksamheten. Vi kan dock se att några av våra informanter fortfarande till 

viss del lever kvar i det traditionella tankesättet kring att barnet är bärare av problemet. 

Många av informanterna är eniga om att miljön är en påverkande faktor till de behov som 

finns men vi kan se att problematiken i avgörandet kring vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd i slutänden ändå hamnar i individen hos några av våra informanter. Vernersson (2007) 

ser även hon att problematiken fortfarande ofta läggs på barnet och att det är barnen som 

anses ha bristerna. Vi anser att en faktor till att det kompensatoriska synsättet lever kvar kan 

vara att det är ett traditionellt sätt att se på barn i behov av särskilt stöd som är svårt att 

förändra. Detta hävdar vi utifrån att flertalet av våra informanter ofta faller in i de 

kompensatoriska mönstren trots att de är på väg mot ett mer relationellt perspektiv. Detta 

beskriver också Persson (2008) då han är osäker på om samhällets syn på barn i behov av 

särskilt stöd verklighen har förändrats och menar att problemen läggs hos barnet och att det är 

barnet som bör anpassa sig till verksamheten snarare än tvärtom. Vi upplever det lättare att 
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lägga problematiken i barnen istället för att utgå från sin egen del och den verksamhet som 

erbjuds barnen och istället anpassa den. Det kompensatoriska synsättet hävdar vi lever kvar 

eftersom de informanter vi stött på, som uttrycker detta synsätt emellanåt, inte är medvetna 

om sitt eget synsätt och det de uttrycker i vardagen. Sandberg och Norling (2009) menar att 

när behov finns så riktas bristerna till barnet och medför att vi glömmer vår egen del och 

faktorer runt omkring oss. Detta synsätt anser vi hänger samman med den människosyn våra 

informanter har. Vi upplever att människosynen påverkas av de erfarenheter och kunskaper 

informanterna har i ämnet. Liten kunskap i ämnet ser vi gör att de inte är medvetna om vad de 

själva egentligen gör och säger och vilken innebörd det får för barnen. Samtidigt menar vi att 

en stor kunskap och insikt i olika synsätt också kan medföra att ett synsätt blir 

genomträngande och omedvetet tar överhand. Ottosson (2009) diskuterar att vår människosyn 

påverkar vårt bemötande gentemot barnen. Hon anser att vår inställning blir betydande för hur 

vi ser på barns olikheter och var vi lägger svårigheterna. Vilken människosyn som finns hos 

våra informanter anser vi beror på den individuella verksamheten informanten ingår i men 

framförallt utifrån varje persons egna förhållningssätt. Hjörne och Säljö (2008) anser att 

verksamhetskulturen påverkar hur pedagoger ser på barn i behov av särskilt stöd och hur de 

sedan arbetar med dessa barn. Vi har sett att informanter inom samma rektorsområde och till 

och med inom samma verksamhet har skilda synsätt på barn i behov av särskilt stöd. Vi har 

även sett att förskolors olika profiler inte nödvändigtvis har någon direkt påverkan på 

informanternas förhållningssätt. Vi hävdar att det handlar om varje individs sätt att förhålla 

sig och hur de anammat den pedagogik som råder utifrån profilen. Profilen i sig kan stå för en 

pedagogik med en sund människosyn men vi anser att det är upp till varje enskild individ att 

ta till sig och arbeta utefter denna. Utifrån vårt resultat ser vi att ens människosyn snarare 

grundas av ens inställningar, förväntningar och förhållningssätt än av den pedagogik som är 

rådande på arbetsplatsen om inte dessa redan överensstämmer. 

Sandberg och Norling (2009) tar upp barnperspektivet som grundas i förväntningar på barnen 

där svårigheter som finns ses utifrån barnens svagheter. De informanter som fortfarande ger 

uttryck för ett kompensatoriskt synsätt och målar upp gränser för vad som är normalt och 

avvikande har vi sett styrs av förväntningar och föreställningar kring hur barns utveckling ska 

ske. Samtliga av våra informanter uttrycker just en svårighet i att veta vad som är rätt och fel 

och att ingen har rätt att avgöra detta. Några informanter tar upp att ramarna för vad som är 

accepterat har krympt och därmed att inte alla barns olikheter är accepterade i dagens 

samhälle. Dessa informanter ser vi har ett relationellt synsätt och är mer medvetna om sin del 
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och de faktorer som kan påverka att barn anses vara i behov av särskilt stöd. Några av 

informanterna uttrycker att barnen behöver normaliseras och söker orsaker till problemet 

genom att ”titta” på barnet vilket vi återigen förknippar med det kompensatoriska 

perspektivet. Vi ser här en koppling till det Sandberg och Norling (2009) beskriver kring att 

de stora förväntningarna som finns på barns utveckling medför att fler barn ses vara i behov 

av särskilt stöd om de inte fungerar enligt dessa normer. Vad som anses vara normalt skiftar i 

våra informanters svar vilket vi hävdar påverkas av deras människosyn. Vi anser att de olika 

professionerna som arbetar med barn måste komma bort ifrån att jämföra barnen med 

varandra och se varje barn utifrån sin unika individ. Nilholm (2007) menar även han att vi 

måste bli mer accepterande av barns olikheter och sluta se att det finns ett rätt och fel för att 

komma ifrån det kompensatoriska perspektivet. Vi anser att det är viktigt att alla får vara den 

de är och att ta vara på barns olikheter och se möjligheterna med dem, vilket alla våra 

informanter uttryckt ska vara utgångspunkten. Det finns dock en problematik över att helt 

utesluta ramar för vad som är normalt. Detta uttrycker även några av informanterna då de 

menar att olikheterna inte kan bli för stora för att barnen inte ska upplevas som konstiga eller 

annorlunda Vi anser att vi inte kan utesluta alla ramar då vi ändå måste se de individer som är 

i behov av särskilt stöd för att ge den enskilda individen särskild stimulans och göra de 

anpassningar som behövs. Vi menar också att barn i behov av särskilt stöd har olika behov 

och därför måste verksamheterna finna olika lösningar för varje enskild individ. Vi anser 

därför att kompensatoriska lösningar kan fungera bäst för ett barn i en situation men kanske 

inte fungerar för ett annat barn med andra behov. Barnets behov kan vara så stort att 

verksamheterna måste inrikta på att hitta olika åtgärder för det enskilda barnet i fråga och då 

använda särlösningar från gruppen som det bästa alternativet.  

Våra informanter har även olika synsätt på vad resurser innefattar och hur det 

specialpedagogiska arbetet kan användas i verksamheten. Några av informanterna uttrycker 

att det är viktigt att se de resurser som finns i verksamheten och börja där. En annan del av 

våra informanter ser främst resurser utifrån ekonomisk stöttning och de här informanterna 

anser vi är de som främst är missnöjda med att det finns för lite ekonomiska resurser. Även 

här hävdar vi att det handlar om informanternas inställning. De som utgår från 

organisationsperspektiv, som Sandberg och Norling (2009) lyfter och ser på omgivningen 

som en viktig faktor till att behov finns, ser också att de viktigaste resurserna är de som finns 

inom verksamheten. På samma sätt ser vi en klar koppling kring de informanter som snarare 

tar barnperspektiv, där Sandberg och Norling (2009) menar att fokus ligger på brister hos 
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barnet, även de som anser att de inte har några resurser och att resurser handlar om stöttning 

mot det enskilda barnet. Haug (1998) styrker detta då han skriver att verksamheter ofta 

inriktar sig på ekonomiska resurser vilket han menar sänker kvaliteten på det 

specialpedagogiska arbetet i verksamheten. De informanter som ser att stöttning utifrån som 

viktigast är också de som vi menar ser att resurser endast ska vara för barnet i behov av 

särskilt stöd. De informanter som istället ser verksamhetens arbete som viktigast anser vi har 

inställningen att en resurs utifrån ska vara ett stöd för hela gruppen och inte bara för den 

enskilde individen. Vi ser därmed en koppling till begreppen inkludering och segregering och 

Socialstyrelsen (1993:2) beskriver att alla barn alltid ska vara inkluderade i verksamheten. Det 

hävdar vi att de barn som får en resursperson till sig inte är, och vi förknippar dessa 

informanters svar med ett kompensatoriskt perspektiv där individen är den som behöver 

kompenseras. Tomas och Loxley (2007) anser att inkluderingen ska innebära att alla barn får 

samma möjligheter och värde i verksamheten och att det inte ska vara någon gränsdragning 

mellan vilka som anses vara i behov av stöd och inte. Vi anser att genom att tillsätta en 

resursperson på en individ blir det ett sätt att urskilja barnet ur mängden som avvikande och 

därmed behålls det kompensatoriska synsättet.  

Vi anser att de icke mätbara resurserna ofta glöms bort av många av våra informanter. Vi 

hävdar vikten av att se fördelen med såväl icke mätbara som mätbara resurser, som Venersson 

(2007) lyfter och då framförallt kring de icke mätbara resurserna som verksamheten i 

synnerhet kan påverka. Informanterna ger uttryck för att gråzonsbarnen är de barn som 

kommer i kläm när det gäller de mätbara resurserna. Detta kan vi se en fara med eftersom de 

här barnen många gånger glöms bort och är svåra att definiera. Gråzonsbarnen får därför stå 

tillbaka då det inte är lika lätt att hävda resurser för dem (Vernersson, 2007). Många av 

informanterna uttrycker att det är lättare att få resurser för de barn som har ett tydligt behov 

eller diagnos vilket Skolverket (2005) skriver inte ska vara utgångspunkten för 

resursfördelningen. Både de resurser som finns till verksamheterna och graden av barnens 

behov har visat sig ha betydelse för arbetet med barn i behov av särskilt stöd i vår 

undersökning. Resurserna har visat sig vara bristande i de flesta verksamheterna. Vi anser 

dock att arbetet med dessa barn ändå främst handlar om informanternas förhållningssätt 

eftersom de verksamheter vi undersökt har haft liknande resurser men använt dem på skilda 

sätt och visat olika inställningar gentemot resurser och att kunna möta de behov som finns. 

Alla verksamheter har barn i behov av särskilt stöd men hur de hanterar dem skiftar och vi 

drar slutsatsen att det därför i grunden handlar om deras olika förhållningssätt. Våra 
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informanter, upplever vi, ger uttryck för en frustration kring resurser och lägger mycket energi 

på att barn utan diagnos inte får resurser. Specialpedagogen berättar samtidigt att lika många 

med diagnos som utan får resurser idag. Vi menar att de barn som inte har diagnos som får 

resurser inte är gråzonsbarnen då alla informanter uttrycker att de mycket sällan får tillgång 

till de mätbara resurserna för dessa barn. Vi ser en problematik i det svårdefinierbara eftersom 

det blir svårt att veta vad de behöver för resurser och om de behöver det. Många av våra 

informanter menar att det sätts etiketter på dessa barn som ”stök-pellar” och barn med ”Adhd-

light” eftersom det är svårt att veta vad orsakerna till behoven är, i synnerhet kring 

gråzonsbarn. Vi hävdar utifrån vårt resultat att det är lättare att lägga problemet i barnet som 

förklaring till den frustration som uppstår över att inte kunna definiera behoven och varken 

kunna få eller ge resurser till dessa barn. Vi anser att detta leder till att det kompensatoriska 

synsättet fortlever. Björck-Åkesson (2009) styrker detta med att diagnoser ofta hävdas för att 

få resurser vilket hon menar leder till att synen på barnet som källa till svårigheter lever 

vidare. 

6.3 Vidare forskning 

En intressant aspekt att gå vidare med och undersöka utifrån vårt syfte är att se hur föräldrar 

till barn som anses vara i behov av särskilt stöd upplever förskolans specialpedagogiska 

arbete. Detta för att se om bilden som rektorer och pedagoger utger stämmer överens med 

föräldrarnas bild, eftersom de har en annan inblick i sina barns liv och förskolan som 

verksamhet. Några av våra informanter har uttryckt att stor makt ligger hos högre professioner 

kring beslut om resurser. Vi ser därför att en fortsatt forskning skulle kunna inkludera även 

kommunpolitiker och deras syn på ämnet att föra en vidare jämförelse kring. 
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Bilaga A 

Hej! 

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare och skriver vårt examensarbete kring 

specialpedagogik.  

Vårt syfte med examensarbetet är att:  

- Undersöka hur förskolor arbetar med specialpedagogiska frågor. 
- Gå in djupare på arbetet med barn där svårigheterna inte alltid är synliga, och hur 

förskolorna avgör när ett barn är i behov av särskilt stöd. 
- Undersöka förskolors resurser och arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd. 

 

Undersökningen utförs i form av intervjuer med både pedagoger som arbetar på olika 

förskolor samt rektorn och specialpedagog som ingår i samma rektorsområde. Vi vill genom 

detta brev ta reda på om det finns ett intresse att ingå i undersökningen. Intervjuerna kommer 

att genomföras på er arbetsplats för att underlätta er situation. Om intresse finns delger vi 

gärna det slutliga resultatet. 

Ni som kommer att deltar i vår undersökning får här följande information:  

- Ni får när som helst under intervjuerna avbryta er medverkan. 
- All information om er och er verksamhet kommer att avidentifieras, endast kön, 

profession och er yrkesverksamma tid kommer att framgå. 
- Den information som framkommer kommer endast att användas till undersökningens 

syfte. 
 

Vill ni anmäla intresse eller har ni några frågor angående undersökningen får ni gärna ringa 

eller Maila oss på: 

Sarah Fagerström mobilnr: ***-*** ** **, mail: **** ******* 

Therese Fredriksson mobilnr: ***-*** ** **, mail: ************ 



 

 

Bilaga B 

Intervjuguide 

Ålder: 

Bakgrund: 

Yrkesverksam tid:  

1. Vad innebär specialpedagogik för dig och hur används det i verksamheten? 

2. Hur arbetar du med barnens olikheter i barngruppen? 

3. Kan barns olikheter utgöra hinder eller möjligheter i verksamheten? 

4. Vad innebär ett barn i behov av särskilt stöd för dig? 

5. Hur arbetar ni med barn i behov av särskilt stöd?  

6. Vad finns det för stöd i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd? 

7. Hur upplever du att det är att se ifall ett barn är i behov av särskilt stöd? 

8. Vad är din uppgift/del i det specialpedagogiska arbetet? 

9. Hur ser du på pedagogernas arbete med specialpedagogik? (Rektor & specialpedagog) 

10. Hur ser du att du har möjlighet att stödja det specialpedagogiska arbetet i verksamheten? 
(Rektor & Specialpedagog) 

11. Hur tycker du det specialpedagogiska arbetet fungerar idag? Vilka visioner finns? 


