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ABSTRAKT
”Children who are a little special  and unusual” – Pre school  teachers' conception of
children in need of special support. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares föreställningar kring begreppet Barn i
behov av särskilt stöd i förskolan. Vidare är syftet att undersöka vilka stödinsatser som
erbjuds  i  verksamheten.  Studien  utgår  från  följande  frågeställningar:  Vilka  barn
definierar förskollärarna som barn i behov av särskilt stöd?  Vilka stödinsatser erbjuder
verksamheten barn i behov av särskilt stöd? Hur kan stödinsatserna som erbjuds kopplas
till perspektiv på specialpedagogik?

Studien genomförs i form av semistrukturerade personliga intervjuer. Studien utgår ifrån
det  socialkonstruktionistiska  perspektivet.  Analysverktyget  som används  i  studien  är
Faircloughs  kritiska  diskursanalys.  Det  framkommer  i  resultatet  att  det  finns  tre
återkommande  teman  i  förskollärares  föreställningar  och  kategoriseringar  av  barn  i
behov av särskilt stöd : Det diagnostiserade barnet, det sent utvecklade barnet och barn
som faller mellan stolarna. I studien framkommer det att förskollärare oftast utgår ifrån
ett modernistiskt perspektiv i beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd.  Det finns
två former av stödinsatser på förskolan, det ena är specifika och det andra är generella.
Det framkommer  i empirin att det finns inslag av både det kategoriskt perspektivet och
relationella perspektivet i utformningen och tillämpandet av stödinsatser på förskolan.

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, stödinsatser, diskursanalys, specialpedagogik. 
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1 INTRODUKTION
Enligt läroplanen för förskolan, är det förskolans uppdrag att skapa en verksamhet
som är anpassad till alla barn. Barn i behov av särskilt stöd ska kunna utvecklas och
stimuleras  utifrån  deras  egna  förutsättningar.  Det  är  förskolans  ansvar  att
tillhandahålla  och  utforma  de  särskilda  stödinsatserna  utifrån  barns  behov
(Skolverket, 2010). Utifrån våra egna erfarenheter, är barn i behov av särskilt stöd i
förskolan något som uppmärksammats och talats om under vår verksamhetsförlagda
utbildning (VFU). I skolverkets rapport Tio år efter förskolereformen, konstateras det
att andelen barn i behov av särskilt stöd har ökat i hela landet (Skolverket, 2008).
Någon analys eller förklaring till ökningen saknas dock i rapporten, vilket väckte vårt
intresse kring ämnet. 

En diskussion kring begreppet  barn i behov av särskilt stöd uppstod. Vilka barn är
det som faller under begreppet? Var dras gränsen? Svaret på frågan är komplicerat då
det  inte  finns  någon  preciserad  definition  i  något  styrdokument  och  begreppet
omfattar  en  vid  grupp  av  barn  (Skolverket,  2010).  Det  visar  sig  även  att
bedömningen av barn i behov av särskilt stöd som görs på förskolor är godtyckliga
(Skolverket, 2008). Detta bekräftas även vid djupare läsning av tidigare forskning
och  litteratur  kring  begreppet  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  (Sandberg,  Lillkvist,
Eriksson,  Björck-Åkesson  &  Granlund,  2010;  Sandberg  &  Norling,  2014).
Begreppets otydlighet skapar ett stort tolkningsutrymme för olika aktörer på olika
nivåer, hävdar Lutz (2009). 

Skolverket (2008) gjorde en studie om hur barn i behov av särskilt stöd identifieras
på förskolor och resultatet  visar att  samtliga förskolechefer påstår att  personalens
bedömningar oftast ligger till grund för att identifiera stödbehov. Vi tolkar detta som
att förskollärarna i verksamheten besitter en stor makt över vilka barn som erbjuds
stöd eller inte.

Genom vår  studie  vill  vi  fördjupa  kunskapen  kring  förskollärares  föreställningar
gällande barn i behov av särskilt stöd och vilka stödinsatser som förskolan erbjuder
dessa barn.  Förhoppningsvis kommer vårt arbete kunna leda till ett kunskapsbidrag
gällande förskolans specialpedagogiska stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd.
Lutz  (2009)  hävdar  att  begreppets  otydlighet  är  orsaken  till  det  stora
tolkningsutrymmet  på  förskolan.  Därför  är  det  angeläget  att  undersöka  vad
förskollärare på förskolor har för föreställningar kring begreppet barn i  behov av
särskilt  stöd  (a.a.).  Detta  har  en  tydlig  koppling  till  professionsuppdraget  att
garantera alla barns rätt till en likvärdig tillvaro på förskolan. Alla barn ska kunna
utvecklas och stimuleras utifrån deras enskilda behov och förutsättningar. 
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2 BAKGRUND

2.1 Specialpedagogik i förskolan 
I  detta  avsnitt  redovisas  kort  specialpedagogikens  innebörd  med  koppling  till
förskolans verksamhet samt olika specialpedagogiska perspektiv. 

2.1.1 Förskolans  uppdrag  och  specialpedagogik  i
förskolan 

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  (Skolverket,  2010,  s  .5).  Förskolans
uppdrag är att erbjuda en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en
helhet och utformningen av verksamheten utgår ifrån enskilda barns behov (a.a.). Det
innebär att alla barn i behov av särskilt stöd har rätt till en plats på förskolan och att
få  det  stöd  som de  behöver  inom barngruppen  som de  tillhör  (Björck-Åkesson,
2014).

Även om läroplanen och skollagen lyfter att barn i behov av särskilt stöd ska få sina
behov tillfredsställda så är det många kommuner som inte kan leva upp till detta på
grund av bristande resurser (Björck-Åkesson, 2014). Att göra framsteg och känna
tillfredsställelse över att klara av saker och känna sig delaktig är något som alla barn
behöver, då krävs en väl anpassad verksamhet som visar stöd för det enskilda barnets
behov (a.a.). 

Enligt Asp-Onsjö (2010) är specialpedagogikens uppgift att komplettera den vanliga
pedagogiken när den inte räcker till för att vissa barn ska utvecklas optimalt. Det
innebär att de barn som behöver särskilt stöd av en eller flera anledningar ha rätt att
få  det.  Forskning  har  visat  att  de  verksamheter  som har  bra  lärandemiljöer  och
kompetenta lärare, som kan anpassa verksamheten utifrån barnen och deras behov,
sällan behöver specialpedagogiska insatser (a.a.). Sandberg (2012) lyfter att det är av
stor vikt att upptäcka barn i behov av särskilt stöd tidigt för att kunna förebygga och
åtgärda problem som annars kan uppstå senare i livet. 

Björck- Åkesson (2014) poängterar att det inte finns något allmänt stöd eller insatser
som passar alla barn, utan förskollärare ska anpassa stödet efter barnens individuella
behov  och  förutsättningar.  Författaren  påstår  vidare  att  utöver  de  individuellt
anpassade  insatserna,  behövs  generella  insatser  riktade  mot  alla  barn  för  att
förebygga problem i framtiden. Vid vissa tillfällen är det angeläget att vända sig till
människor  med  särskilda  kompetenser  och  koppla  in  professionell  hjälp,  för  att
barnen ska få så optimal utveckling och lärande som möjligt. Alla barn har rätt till att
vara  en  del  av  gemenskapen  i  förskolan,  det  är  en  grundläggande  demokratisk
rättighet. Förskolan ska sträva efter att kunna inkludera alla barn (a.a.). 

2.1.2  Specialpedagogiska perspektiv 
Specialpedagogik  som  kunskapsområde  kan  förstås  utifrån  två  olika  perspektiv:
kategoriskt och relationellt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001).
Med ett kategoriskt perspektiv, läggs vikten på individnivå. Det innebär att problemet
förläggs hos det enskilda barnet. Barns brister och svårigheter förklaras och bestäms
med hjälp av medicinska och psyklogiska modeller (a.a.). Metoder och åtgärder som
vidtas syftar till att kompensera enskilda barns brister eller problem (Nilholm, 2007).
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Sandström, Nilsson och Stier (2014) hävdar att detta perspektiv förespråkar tankar
om integrering, vilken innebär att barn i behov av särskilt stöd tillhandahålls stöd
utanför den vanliga verksamheten. 

Med  ett  relationellt  perspektiv  beaktas  barns  förutsättningar,  för  att  uppnå  på
förhandsbestämda  mål  i  olika  situationer,  som  relationella  (Emanuelsson,  m.fl.,
2001). Barns handlingar kan således inte enbart förklaras utifrån deras egenskaper,
utan  skiftningar  i  miljön  samt  hur  olika  aktörer  samspelar  med varandra  i  barns
omgivning  är  påverkande  faktorer  för  hur  barn  framställs  och  beter  sig  i  vissa
situationer.  Fokuset  blir  följaktligen  hur  väl  verksamheten  anpassar  sig  till  barns
enskilda behov och inte tvärtom (a.a.). Det relationella perspektivet förespråkar en
inkluderande  verksamhet,  där  specialundervisning  ska  inkluderas  i  den  vanliga
verksamheten  (Sandström,  m.fl.,  2014).  Tidsaspekten  är  av  stor  vikt  om  ett
relationellt perspektiv intas under upprättandet av handlingsplaner för barn. Åtgärder
och stöd som erbjuds sträcker sig över en lång period och hela utbildningsmiljön med
sin komplexitet synliggörs och belys (Emanuelsson m.fl., 2001). 

Det  kategoriska  perspektivet  dominerar  forskningen inom Sverige fastän läroplan
och nationella  styrdokument  lutar  mot  det  relationella  perspektivet  (Emanuelsson
m.fl., 2001; Sandström m.fl, 2014). Nilholm (2007) beskriver ett tredje perspektiv,
dilemmapektivet,  som lyfter  upp  dilemmasituationer  som uppstår  i  skolvärlden  i
hanteringen  av  barns  olikheter.  Dilemmaperspektivet  utgår  ifrån  tanken  att
motsättningar och intressekonflikter som uppstår i varje utbildningssystemet inte går
att lösa på ett tillfredsställande sätt (Asp-Onsjö, 2010). Centralt med detta perspektiv
är att det inte finns någon perfekt lösning som fungerar för alla barn i varje situation
(Nilholm,  2007).  Konflikter  mellan  olika  aktörer  kan  uppstå  när  deras  intressen
kolliderar,  särskilt  när  det  gäller  fördelningen  av  begränsade  resurser  mellan
specialpedagogiska insatser och den vanliga verksamheten. Vidare hävdar författaren
att  förväntan  om  att  verksamheten  ska  möta  alla  barn  utifrån  deras  unika
förutsättningar  samtidigt  som  barnen  förväntas  att  ta  del  av  de  gemensamma
erfarenheterna är också ett dilemma som framhålls av detta perspektiv. Författaren
påstår  att  i  motsats  till  de  andra  perspektiven,  är  dilemmaperspektivet  mindre
normativt  eftersom  det  perfekta  svaret  inte  är  glasklart  i  varje  situation.  Därför
möjliggör  dilemmaperspektivet  en  mångsidig  diskussion  inom  skolvärldens  ram
(a.a.). 

2.2 Begreppet  barn  i  behov av särskilt  stöd  – om
normalitet och avvikelse

I detta avsnitt redovisas vad begreppen normalitet och avvikelser har för betydelse
för bedömningen av barn. Vidare i avsnittet behandlas innebörden av begreppet barn
i behov av särskilt stöd, dess framväxt i olika styrdokument och tidigare studier kring
begreppet. 

2.2.1 Normalitet och avvikelser
Bedömningen  av  avvikelser  och  normalitet  är  beroende  av  vem  som  gör
bedömningen och när bedömningen görs (Lutz, 2013). Det finns tre sätt att betrakta
normalitet,  enligt Tideman (2000). Det första är statisk normalitet,  där egenskaper
och beskaffenhet som delas gemensamt av majoriteten av människor anses som det
normala. Avvikelser blir då det som skiljer sig från normalfördelsningskurvan. Ett
normativt perspektiv på normalitet innebär att bedömningen av vad som är normalt
respektive  avviker  görs  utifrån  de  rådande  normer  och  värderingar  som  finns  i
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samhället vid en viss tidpunkt. Det sista perspektivet som Tideman (2000) tar upp är
det  individuella  eller  medicinska  perspektivet,  där  normalitetens  definition  gjorts
gentemot dess motsats, alltså avsaknad av det sjuka eller avvikande. För att uppnå
normalitet,  krävs  behandling  av  avvikelsen  (a.a.).  Lutz  (2009)  påstår  att  det  är
utmanande  att  hitta  en  gemensam  referensram  för  begreppen  normalitet  och
avvikelser oavsett vilket perspektiv som intas. De rådande diskurserna kommer till
uttryck i de definitioner av normalitet  som framhävs (a.a.). Avvikelsebedömningar är
av stor vikt, hävdar Lutz (2006), när det gäller att skapa resurser för verksamheter
som bedrivs under dåliga villkor. Det kan leda till reproducering av rådande normer
och stärkta gränserna mellan avvikelser och normalitet. Författaren förespråkar att
extra resurser för det enskilda barnet avskaffas helt  och hållet,  med undantag för
barnen  med  vissa  diagnoser.  Han  menar  att  resurserna  ska  fördelas  jämt  för  att
förbättra hela verksamheten på ett mer allmänt sätt (a.a.).

Palla  (2011) diskuterar  och undersöker  hur  barn blir  subjekt  när deras  beteenden
avviker från det normala och anses vara provocerande eller oroväckande utifrån den
vuxnas blick. Författaren menar att det finns olika utrymme och gränser för hur barn
kan vara. Utgångspunkten för att ta reda på varje barns behov och förutsättningar är
att synliggöra och individualisera barnet. Barn klassificeras och kategoriseras utifrån
ett normalitetstänkande. Det speciella konstateras utifrån samhällets rådande syn på
normalitet  och  barnets  ålder  (a.a.).  Asp-Onsjö  (2010)  menar  att  det  finns
konsekvenser av specialpedagogiska insatser i förskolan. Att bli identifierade som
barn i behov av särskilt stöd innebär att dessa barn  kan få det stöd som de behöver
men att det även kan leda till  att barn blir stämplade som speciella. Vidare lyfter
författaren  att  barn  som inte  blir  identifierade  eller  sedda  utifrån  deras  särskilda
behov kommer att få svårigheter i framtiden, då insatserna inte sätts in i  tid (a.a.).

Kontext,  situation  samt  människors  varierande  erfarenheter  av  olikheter  har
betydelse för hur det speciella konstrueras (Palla, 2011; Markström, 2005).  På så sätt
skapas  lösningar  för  problemen  som  uppstår  från  det  speciella.  Det  framgår  i
avhandlingens analys att personalen använder sig av olika styrningstekniker såsom
tid och rutiner  för att stödja och hantera barn som behöver särskilt stöd. Målet är att
dessa barn eventuellt ska kunna vara självreglerande (a.a.). 

För att förstå  verksamheten som utgår ifrån klassificering av barn i behov av särskilt
stöd,  är  barns  subjektspositioner  i  mötet  med  olika  institutioner  av  stor  vikt,
konstaterar Lutz (2009). Författaren lyfter att förskolans roll som ett komplement till
hemmet  gör  att  fokuset  ligger  alltmer  på   att  kompensera  för  brister  i  barns
uppväxtförhållanden.  I  kombination  med  utvecklingspsykologins  starka  fäste  i
förskolans  praktik,  blev  barns  beteenden  bedömt  som normalt  eller  avvikande  i
relation till  barns ålder utifrån en linjär framåtskridande utvecklingen. Författaren
lyfter att konsekvensen av ekonomiska nedskärningar i barnomsorgen gör att barn
särskiljs  för  att  frigöra  resurser  inom  barngruppen.  Detta  medför  att  problemen
placeras  hos  det  enskilda  barnet  och  speciallösningar  skapas  för  att  åtgärda
problemet. På så sätt undkommer förskolan förändring av verksamhetens ramfaktorer
och innehåll (a.a.).

2.2.2 Begreppet  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  i
styrdokument

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är inget entydigt begrepp utan är relativt i och
med att det inte syftar till någon särskild grupp (Sandberg & Norling, 2014). Försök
att precisera begreppet barn i behov av särskilt stöd har gjorts vid flera tillfällen i
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förskolans styrdokument (Lutz, 2013). Barnstugeutredningen beskriver att barn med
särskilda behov är de barn som har fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga eller
språkliga svårigheter samt barn som löper risk att  få svårigheter senare i  livet på
grund av sin omgivning (SOU, 1972:27). Lutz (2009) och Palla (2011) hävdar att
barnstugeutredningen ,  som är djupt förankrad i utvecklingspsykologiska teorier, har
än  idag  starkt  inflytande  på  diskursen  kring  barns  utveckling  i  förskolan.  I  de
kommande  styrdokument  som behandlar  begreppet  barn  i  behov av  särskilt  stöd
kommer tilltron till  utvecklingspsykologiska teorier avspeglas, där anknytning och
nära relationer är av stor vikt (Lutz, 2013). Författaren lyfter upp Socialstyrelsens
försök till definition av barn som behöver särskilt stöd i  pedagogiskt program för
förskolan som exempel:

Barn som behöver särskilt stöd är ingen klart avgränsad grupp. Det rör sig om
barn  med  olika  svårigheter  och  handikapp  som  psykisk  utvecklingsstörning,
rörelsehinder,  barn  med  motoriska  –  perceptuella  svårigheter,  syn-  och
hörselhandikapp, allergi,  och andra medicinska handikapp. Det kan gälla barn
med mer eller mindre djupgående känslomässiga svårigheter. Barn i familjer i
kris kan för kortare eller längre behöva särskilt stöd i förskolan. [...] Invandrar-
och flyktingbarn behöver i första hand ett språk- och kulturstöd och ibland även
stöd för att bearbeta sin speciella situation (Socialstyrelsen, 1987:3, s.50). 

Ovanstående definition innehåller många inslag från den ursprungliga definitionen
som gjordes i barnstugeutredningen (Sandberg & Norling, 2014). Det påpekas även
att  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  inte  längre  är  en  begränsad  grupp  och  att
svårigheterna kan vara tillfälliga eller  varaktiga  (a.a). Uppdelningen mellan barns
svårigheter  -  medicinska  svårigheter  kontra  svårigheter  byggda  på  sociala  eller
kulturella  faktorer,  präglar  definitionen,  menar  Lutz  (2009;  2013).  Beskrivningen
som gjordes tyder på att det är barnet som äger problemet (a.a).

I början av 1990-talet ersattes begreppet barn med särskilda behov med barn i behov
av  särskilt  stöd  (Lutz,  2013).  Förändringen  av  begreppet  är  en  reaktion  på
kursändringen som skedde inom specialpedagogiska forskningar under den perioden,
där  det  relationella  perspektivet  är  mer  framträdande.  Svårigheter  tillskrivs  inte
längre enbart barnet utan kan skapas i mötet mellan barnet och dess omgivning (a.a.).
Utgångspunkten  för  förändringen  i  begreppet  är  att  alla  barn  har  samma
fundamentala  behov  men  att  vissa  barn  behöver  särskilt  stöd  för  att  deras
grundläggande behov ska kunna tillgodoses (Sjöberg, 1997 i Sandberg & Norling,
2014). Det relationella synsättet speglas även i förskolans läroplan där det står att det
är verksamheten som ska utvärderas och inte enskilda barns prestationer (Skolverket,
2010;  Sandberg  Norling,  2014).  Det  innebär  att  betoningen  på  barns  avvikelse
minskas och miljöns betydelse för barns utveckling uppmärksammas istället (a.a.).

2.2.3 Studier om begreppet barn i behov av särskilt stöd
Skolverket (2008) gjorde en studie om hur barn i behov av särskilt stöd identifieras
på förskolor och resultatet  visar att  samtliga förskolechefer påstår att  personalens
bedömningar oftast ligger till grund för att identifiera stödbehov. Pedagoger innehar
alltså en stor makt över vilka barn som erbjuds stöd, då deras förhållningssätt och hur
de definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd påverkar vilka stödinsatser som
erbjuds (Sandberg, m.fl., 2010). 

Inom  projektet  Pedagogisk  verksamhet  för  små  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  i
förskola – generellt och specifikt stöd (PEGS), gjordes en delstudie för att ta reda på
hur begreppet barn i behov av särskilt stöd av förskolepersonalen (Sandberg m.fl,
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2010). Resultatet visar att  personalen på de flesta förskolor identifierar barn i behov
av  särskilt  stöd  i  förskolan,  och  utifrån  det   anpassar  det  pedagogiska  stödet
Begreppet är svårt att definiera då barn i behov av särskilt stöd inte syftar till någon
bestämd grupp. En del av barnen är formellt berättigade till särskilt stöd då de finns
funktionsnedsättningar,  medicinska omständigheter eller psykosociala problem hos
barnet. Exempel på detta kan vara Downs Syndrom. Sedan finns det de barn som
tillhör gråzonen och de som anses vara sena i utveckling på ett eller annat sätt. Dock
finns  det  inga  direkta  kriterier  för  att  avgöra  vilka  dessa barn är.  Gråzonsbarnen
identifieras oftast av föräldrar eller personal på förskolan genom att personalen har
svårigheter  med  barnet  under  undervisningen.  Det  kan  dock  uppfattas  olika  av
lärarna beroende på hur de hanterar barnen och den aktuella situationen. Om  läraren
kan ta till vara de möjligheter och tillfällen som infinner sig med barn i behov av
särskilt stöd, så kan dessa tillfällen vara givande och utvecklande för de andra barnen
i barngruppen (a.a.).

2.3 Stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd 
I  följande  avsnitt  belyses  specialpedagogiska  stödinsatser  utifrån  generella  och
specifika aspekter samt dess utformning. 

2.3.1 Generella och specifika insatser
Generella insatser genomförs med hela barngruppen och kan omfatta rim och ramsor,
motoriska övningar och sagoläsning (Sandberg, 2014). Generella insatser är oftast
proaktiva  och de utgår från en helhetssyn på barnens situation (Lutz, 2013). De kan
omfatta verksamhetens utformning av den pedagogiska miljön samt förutsättningar
för barns lärande utveckling. Generella insatser minska risken för stigmatisering av
barn  i  och  med  att  de  förebygger  kategorisering  och  utpekande  (a.a.).  Björck-
Åkesson (2014) hävdar att det inte finns några generella insatser som passar till alla
barn som är i behov av särskilt stöd, då dessa barn kräver individanpassade insatser
utifrån  deras  egna  behov.  Detta  ska  ske  oavsett  om  behoven  är  varaktiga  eller
tillfälliga. Författaren hävdar dock att generella insatser är nödvändiga och inte ska
uteslutas eftersom de generella insatserna kan förebygga problem hos det enskilda
barnet, då de är svårare att ställa till rätta i efterhand (a.a.). Läroplanen lyfter också
att förskoleverksamheter ska utformas utifrån barns olika behov och förutsättningar
(Skolverket,  2010).  Alla barn som deltar i  verksamheten ska finna den trygg och
lärorik samtidigt som omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet (a.a.). Detta i
sin tur ställer stora krav på förskollärarna i förskolan att utforma verksamheten och
miljön  så  att  den  tillgodoser  alla  barns  behov  utifrån  deras  egna  förutsättningar,
menar Björck-Åkesson (2014). 

Specifika insatser är  metoder som genomförs enskilt med någon vuxen eller med
andra barn, så kallade stöttare (Sandberg, 2014). Det kan även vara stöd från logoped
eller synpedagog eller ett specifikt pedagogiskt program (a.a.). Lutz (2013) menar att
specifika  insatser  oftast  är  reaktiva,  vilket  innebär  att  stödet  sätts  in  efter  att  en
diagnos  har  fastställts.  De  specifika  insatserna  på  förskolan  utgår  oftast  ifrån
kroppsliga  och/eller  psykologiska  egenskaper  hos  det  enskilda  barnet  (Björck-
Åkesson,  2014).  Det  kan  omfatta  barn  med  funktionshinder,  koncentrations
svårigheter  och  den  sociala  kompetensen  hos  barn  (a.a.).  Sandberg  m.fl.  (2010)
påstår  att  generella  insatser  är  av  stor  vikt,  dock  inte  tillräckliga.  De  menar  att
generella  insatser  inte  kan  tillgodose  barns  behov  för  att  uppnå  sin  optimala
utvecklingsnivå eftersom alla barn har olika behov. Effektiva kartläggningarna och
interventioner  gynnar  det  enskilda  barnet.  Stödinsatser  är  mest  effektiva  när  de

9



bygger  på  kunskaper  om  olika  påverkande  faktorer.  Det  är  därför  angeläget  att
förskollärare som tillhandahåller stödet har goda kunskaper och erfarenheter inom
olika områden, men även får hjälp och stöd av professionella instanser (a.a.).

2.3.2 Stödinsatsernas utformning 
Stödinsatser  som genomförs  är  beroende  på  pedagogens  förhållningssätt  och  ges
antingen direkt eller indirekt (Sandberg & Norling, 2014). Det direkta stödet innebär
bland annat att stödja barnet vid konflikter, ge barnen trygghet och närhet, att vara
tydligt i instruktioner och att  lyssna på barnet samt att betona den goda sidan av
barnet. Det indirekta stödet kan innefatta motoriska träning utomhus eller att ta med
andra barn som kan agerar  som stöttare.  Stöttarens roll  är  att  samspela och göra
aktiviteter med barnet i behov av särskilt stöd.  Det finns sex kategorier av metoder:
rörelser,  språk,  uttrycksmedel,  specifikt  pedagogiskt  program, annan professionell
och mer vuxen kontakt. Dessa metoder genomförs antigen med hela barngruppen,
enskilt med en vuxen eller med en stöttare (a.a). 

I  en studie som gjorts  av Lutz (2009),  fann författaren att  det finns två typer av
åtgärder som dominerar förskolepraktiken. Det första handlar om att förskollärarna
får någon form av handledning utifrån professionella instanser medan det andra är att
förskollärarna får som uppgift att arbeta med barn i behov av särskilt stöd enskilt.
Studien visar även att  förskollärarna oftast  utgår ifrån ett  relationellt  perspektiv i
bedömningen av barn men att de använder  tekniker eller metoder som framhäver
barn som ägare av problemet (a.a.).

Björck - Åkesson (2014) hävdar att diagnostisering av barn är centralt när det gäller
att synliggöra barnens förutsättningar. Diagnos används som ett instrument för att
bedöma barns behov av särskilt stöd och är oftast kriteriet för att få resurser (a.a.).
Detta påvisas i  Lutz (2009) studie, där extra personalresurs oftast ges till barn som
har formella diagnoser och barn som är under eller som har genomgått utredning. Det
framkommer  även  att  andra  professionella  instanser,  såsom  logoped  eller
specialpedagog,  ska  titta  på  barnet  då  deras  bedömningar  har  mer  tyngd  kring
beviljandet av extra personalresurs. Författaren hävdar att barns svårigheter då har
tendens att individualiseras vilket gör att de olika orsaker som kanske finns i barns
miljö bortses. Detta kan leda till att förskollärarna riktar stödet mot barnets diagnos
och  dess  problematik  istället  för  de  orsaker  som  kan  finnas  i  barnets  miljö.
Kartläggning av förskolans miljö och barnets förutsättningar är av stor vikt för att
barnet ska få ett optimalt stöd (a.a.).

2.4 Kunskapssyn  och  konsekvenser  i  förskolans
praktik

I följande avsnitt belyses modernistisk och postmodern kunskapssyn. 

2.4.1 Modernism 
Det finns två olika kunskapsteoretiska synsätt :  Modernistisk och postmodernism.
Nordin-Hultman (2004) menar att en modernistisk kunskapssyn kretsar kring hur vi
se på kunskap samt hur vi ser på människan som subjekt eller individ. Begrepp som
syftar  till  de  föreställningar  kring  kunskap  och  individsyn  som den  traditionella
moderna tanken vilar på. En central del i modernitetens kunskapsteori är att världen
består och är uppbyggd av regelbundna mönster. Det är lagbundenheter i samförstånd
med  bestämda  förhållanden  och  orsaker  som gör  att  världen  fungerar.  Trots  det
ordnade vardagslivet finns det en underliggande ordning, det som är motsägelsefullt
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och  oberäkneligt  kan  systematiseras,  kategoriseras  och  klassificeras  (a.a.).
Utvecklingen sker inom ett linjärt, uppåt och framåt perspektiv med en tanke om att
utveckling och framsteg går framåt (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). Centralt i den
modernistiska kunskapssynen är stadieteorier, särskilt Piagets, som vilar på tanken
om en generell utvecklingsgång där varje stadium betecknar barns interaktion med
omvärlden (a.a.).  

Samtidigt ser Piaget utvecklingen i stort sätt strukturerad i stadier, där det ena
stadiet  är  föregångare  och  förutsättning för  ett  senare  stadium. Stadierna  bör
dock ses som en stegvis utveckling enligt  ett  mönster  som i  stora drag finns
förutbestämt i den mänskliga organismen (SOU, 1972:26, s39). 

Enligt Nordin - Hultman (2004) lyfter att antagandet om en linjär utvecklingskurva
med förutbestämd ordning leder till en förväntan om ett normalt utvecklingsförlopp.
På  så  sätt  är  utvecklingstänkandet  normaliserande  i  och  med  att  begreppet
konstitueras  av  människans  föreställningar  om vad  som är  normalt  (a.a.).  (Rose,
1989)  hävdar  att  psykologins  utvecklingsbegrepp  skapar  en  bild  av  ett
genomsnittsbarn som varje förskolebarn uppfattas och bedöms mot. Det ger en bild
av vad som betraktas som normalt för barn vid varje ålder, det möjliggör även att
bedöma  barns  normalitet  och  avvikelser  jämfört  med  genomsnittsvärdet  (a.a.).
Nordin -Hultman (2004) menar att en sådan individsyn medför en syn på barnen som
är  avgränsad  från  den  miljö  och  det  sammanhang  som  barnet  befinner  sig  i.
Förklaringar till barns beteende i en situation kan finnas i barnens inre egenskaper
och dess bakgrund (a.a.).

Prout (2005) hävdar att modernismen framställer barn som becoming, där vuxenhet
betraktas  som  slutmålet.  Konsekvensen  av  detta  perspektiv  är  att  barn  beskrivs
utifrån vad de inte är i relation till vuxna (a.a.). Ett barn som är becoming är enligt
detta  tänkande  ofullständigt,  ostabilt  ,  passivt  och  har  brist  på  självkontroll  och
självbehärskande, jämfört med barn som being, som är fullständigt, stabilt och som
är en självkontrollerande och självbehärskande individ (Bjervås, 2011). 

2.4.2  Postmodernism
Enligt  Nordin  -  Hultman  (2004)  handlar  begreppet  postmodernism  om
perspektivtagande  och  att  kritisk  granska  de  modernistiska  diskurserna.  Utifrån
postmodernism finns funderingar och ifrågasättande kring det universella barnet som
skulle vara lätt att ta hand om och som skulle vara helt oberoende av de kulturella
föreställningarna i dess omvärld.   Postmodernism handlar om att kritiskt reflektera
och granska de praktiker och teorier som våra föreställningar och antaganden grundar
sig i. Den postmoderna kunskapssynen har två funktioner. Den ena handlar om att
utifrån tidigare kunskapstraditioner kring barns utveckling,lärande och socialisering
skapa sig ett  perspektiv. De andra handlar om att kunskapsteoretiska antagande ger
öppning för  nytt  kunskapsintresse och fokus  (a.a.).  Utifrån  det  postmodernistiska
perspektivet finns det ingen sann eller universell bild av verkligheten att upptäcka,
utan välden och kunskaper betraktas som socialt konstruerade (Berger & Luckmann,
1966).   Ett  barn  inom  postmodernismen  skapas  som  naturligt,  normalt  eller
avvikande utifrån hur det förstås i olika tider och platser (Nordin-Hultman, 2004).
Det är utifrån olika begrepp, teorier och klassificeringar som barnet skapas och även
utifrån hur barnet anses vara, ålder men även kön. Bilden på barnet skapas även i
konkreta pedagogiska miljön. Det är alltså beroende av vilket perspektiv som intas,
vad som blir synligt. För att ge en flerfaldig  bild på barnet, måste barnet beskrivs ur
olika  perspektiv  och  synvinklar.  ”När  man  säger  något  om ett  barn,  säger  man
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därmed också alltid något om barnets sammanhang och miljö” (Nordin - Hultman,
2004. s176).
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet  med studien är att  undersöka förskollärares föreställningar  kring begreppet
Barn  i  behov  av  särskilt  stöd i  förskolan.  Vidare  är  syftet  att  undersöka  vilka
stödinsatser  som  erbjuds  i  verksamheten.  Studien  har  för  avsikt  att  undersöka
följande frågeställningar: 

• Vilka barn definierar förskollärarna som barn i behov av särskilt stöd?

• Vilka stödinsatser erbjuder verksamheten barn i behov av särskilt stöd?

• Hur  kan  stödinsatserna  som  erbjuds  kopplas  till  perspektiv  på
specialpedagogik?
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt redovisas det  socialkonstruktionistiska perspektiv som studien utgår
ifrån samt  kritiskt diskursanalys som analysverktyg i studien. 

4.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Den här studien utgår  ifrån det  socialkonstruktionistiskt  perspektiv Vi utgår  ifrån
Burrs  (1995)  definition  av  socialkontruktionism där  utgångspunkten  är  att  ha  en
kritisk  tolkning  mot  de  förgivettagna  kunskaperna.  Genom  kategoriseringar  av
omvärlden blir verkligheten tillgänglig för individen. Tolkningar av verkligheten är
inte  objektiva,  och  kategoriseringarna  av  omgivning  är  inte  avspeglingar  av
verkligheten utan är en av många olika föreställningarna kring omvärlden som finns.
Vidare påstår författaren att de olika föreställningarna av verkligheten är kulturellt
och historiskt bundna . Det innebär att individens världsbild kan förändras över tiden
(a.a.). 

Det  är  i  interaktionen  mellan  olika  individer  som  de  olika  tolkningarna  av
verkligheten formas och upprätthållas. Detta i sin tur påverkar individens handlingar
och sätt att tänka (Burr, 1995, Lutz, 2006;2009; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
Vi valde  att  använda oss  av  detta  perspektiv  då vi  anser  att  det  är  lämpligt  och
relevant  för  vår  studie,  i  den  bemärkelsen  att  vi  ville  få  syn  på  de  olika
föreställningar som finns på förskolan kring begreppet barn i behov av särskilt stöd.
Vad  det  är  som påverkar  förskollärarnas  föreställningar  om begreppet  och  vilka
ramar de förhåller sig till när de identifierar dessa barn är också av stort intresse för
oss.  Lutz  (2009)  hävdar  att  studieobjekten  utifrån  ett  socialkonstruktionistiskt
perspektiv  skiftar  och  kan  omfatta  olika  fenomen,  begrepp,  åsikter  samt
kategorisering av individer. Studieobjekten i denna studie är begreppet barn i behov
av särskilt stöd och hur kategoriseringar av dessa barn går till. 

Språket  är  centralt  för  att  människor  ska få  en delad förståelse  för  skapandet  av
kunskap (Börjesson, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det betraktas även
som förutsättning för individers tänkande. Det är genom språket som vi konstruerar
vår verklighet (a.a.). Potter (1996) menar att konstruktioner kan påverkas och olika
ting  kan  konstrueras  och  påverkas  på  olika  sätt.  Författaren  menar  att  världen
konstrueras  utifrån  hur  individer  talar  om  den  (a.a.).  Vi  kopplar  detta  till
konstruktionen av barn i behov av särskilt stöd, att det utgår ifrån hur förskollärare
talar  och  argumenterar  om dessa  barn.  Därför  är  det  även  angeläget  att  studien
belyser de ord eller benämningar som förskollärare använder sig av när de beskriver
barn i behov av särskilt stöd. 

Normalitet  och  avvikelser  anses  som  socialt  konstruerat  inom  det
socialkonstruktionistiska perspektivet (Ahlberg, 2007). Frågor som ställs inom detta
perspektiv är  hur individers  identiteter  skapas  och hur samhället  förhåller  sig  till
individer som avviker från normen (a.a.). Med utgångspunkt i detta vill vi ta reda på
vilka bilder av det så kallade normala barnet och de barn som avviker framstår. 

4.2 Diskurs 
I  den här  studien  avses  begreppet  diskurs  som ett  sätt  att  tala  eller  föreställa  ett
fenomen och detta styrs av kulturellt och historiskt givna regler (Börjesson, 2003).
Det innebär att det finns en föreställning på vad som ska sägas och på vilket sätt
(Allwood & Eriksson,  2010).  Utifrån  diskurser  uppkommer  olika  kategorier  som
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överensstämmer med verkligheten och det som anses vara logiskt (Foucault, 1993).
Diskurserna  avser  även  de  gränser  som  dras  för  vad  som  är  acceptabelt  inom
kulturella och sociala sammanhang (Börjesson, 2003). Av stor vikt är även aspekten
kring informationens trovärdighet, vem som talar och i vilken miljö uttalandet sker.
Författaren påstår att förståelse, sammanhang och mening skapas utifrån diskurser.
Diskursernas tolkningsramar är av stor vikt då det är dessa som skapar sammanhang
och mening. Det är i praktiken som förståelse och sammanhang blir synliga. Det som
tas för givet och ses som sanning är det som ofta är väl dolt, det man sällan talar om
(a.a.). 

När en forskare tillför något nytt så kallas detta för diskursanalys, att kunna se det
märkvärdiga i det naturliga (Börjesson, 2003). Författaren menar att det handlar om
att titta på verkligheten runt om kring oss och utifrån den lägger vikten på vad som
ligger till grund för konstruktionen istället för att fokusera på hur den är (a.a.).

4.3 Diskursanalys
Studien  utgår  ifrån  Faircloughs  modell  för  kritisk  diskursanalys  där  syftet  är  att
undersöka  förhållandet  mellan  diskursiva  praktiker  och  sociala  och  kulturella
processer och på vilket sätt  dessa processer formas av ideologiska maktrelationer
(Fairclough,1995).  Diskursanalytikernas  uppgift  är  därmed  att  kartlägga  den
diskursiva praktikens roll att upprätthålla sociala relationer för att sedan kunna bidra
till en social förändring där jämlika maktförhållanden i kommunikation eftersträvas
(Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2000).  Diskurs  är  enligt  Fairclough  både
konstituerande och konstituerad, och det innebär att diskurs inte enbart forma och
omforma  social  strukturer  utan  även  speglar  dem  (Fairclough,  1992).  Därför  är
diskursanalys  lämpligt  för  studien,  då  syftet  är  att  ta  reda  om  förskollärarnas
föreställningar och arbetssätt är kopplad med en viss pedagogisk teori. I linje med
Faircloughs teori, antas i studien att föreställningar kring barn i behov av särskilt stöd
konstituerar den sociala praktiken kring arbete med dessa barn på förskolan samtidigt
som själva arbetet påverkar hur förskollärare tänker kring begreppet. 

Centralt i Faircloughs modell är begreppen text, diskursiv praktik och social praktik,
som är de tre dimensionerna som ingår i  en kommunikativ händelse (Fairclough,
1992,2003). Texten avser tal och skrift som producerats i en diskursiv praktik. Inom
diskursanalys är språket centralt för människan att konstruerar den sociala världen
(a.a.).  På  textnivån  analyseras  intervjumaterialets  lingvisitiska  uppbyggnad,  med
hjälp  av  Faircloughs  analysbegrepp,  som  redovisas  under  rubriken  analys  och
bearbetning av data nedan. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att  människans
ordval  har  betydelse  för  människans  föreställningar  och reaktioner.  Bergström &
Boréus (2000) påstår att språk inte är neutralt eller objektivt och människans sätt att
handla  och  tala  vävs  samman  av  den  dominerande  diskursen.  I  studien  ska
förskollärares yttrande om barn i behov av särskilt stöd analyseras, för att få syn på
den dominerande diskursen som påverka förskollärares ordval och handlingar. 

Diskursiva praktiker omfattar både språket som används i ett avgränsat sammanhang
samt normer och värderingar som begränsar och det som sägs och hur det uttrycks
(Fairclough,  1992).  I  denna  studie  är  den  diskursiva  praktiken  de  föreställningar
förskollärarna har om begreppet barn i behov av särskilt stöd i förskolesammanhang. 

Den  sociala  praktiken utgörs  av  diskursiva  och  icke-  diskursiva  element  såsom
ekonomi och materiella villkor (a.a.). Fairclough (1992) hävdar att för att förstå en
text  i  relation  den  sociala  praktiken,  är  den  diskursiva  praktiken  en  länk  som
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sammanbinder dem. Författaren menar att den diskursiva praktiken är en del av den
sociala  praktiken  (a.a.).  I  föreliggande  studie  avser  texten  de  transkriberade
intervjusamtalen. Den diskursiva praktiken är orden som förskollärare använder sig
av i deras beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd och de teorier som deras
utsagor bygger på. Den sociala praktiken är i detta avseende förskoleverksamheten
och  dess  materiella  villkor.  I  föreliggande  studie  ska  den  sociala  praktiken  inte
undersökas, då en omfattande analys av den sociala praktiken som förespråkas av
Fairclough (1992) innebär att andra teorier såsom sociologisk teori och kulturteorier
måste vara inkopplad i analysen. Detta är inte något som studien bygger på, då syftet
inte är att undersöka förskolans villkor i relation till arbetet med barn i behov av
särskilt stöd. 
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5 METOD
I  följande  avsnitt  redogörs  intervju  som  metod,  urval,  genomförande,  etiska
övervägande, bearbetning och analys av data samt slutligen en metodkritik. 

5.1 Intervju som metod 
Syftet  med studien är att  undersöka förskollärares föreställningar  kring begreppet
Barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt kunna visa på olika stödinsatser som
verksamheten använder sig av så att dessa barn ges förutsättningar till utveckling och
lärande. Denscombe (2009) hävdar att intervju som metod är lämplig för att samla in
data  som  bygger  på  åsikter,föreställningar  och  erfarenheter.  Forskare  får  mer
detaljerade och djupare svar genom att ställa följdfrågor. På så sätt får informanterna
möjligheten att utveckla sina svar. Vidare påstår författaren att intervju är ett bra sätt
att samla in privilegierad information som bygger på nyckelpersonernas kunskaper,
föreställningar  och erfarenheter (a.a.), vilket är någonting som vår studie bygger på.
Därför  valde  vi  att  genomföra  studien  i  form  av  semistrukturerade  personliga
intervjuer.

Personliga semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna utgår från en färdig
lista med ämnen och frågor som skall behandlas under intervjun (Denscombe, 2009).
Frågorna ska belysa aspekter av begrepp och fenomen som intervjun bygger på och
upplägget av huvudfrågor och följdfrågor ska ställas i en bestämd och logisk följd
(Lantz, 2013). Kihlström (2007) hävdar att en löst konstruerad intervju kan erbjuda
en mer flexibilitet vad gäller frågornas följd men intervjuplanen bör vara strukturerad
för att få svar på frågorna. Dimenäs ( 2007) poängterar att det även är av stor vikt att
intervjuaren  inte  ställer  ja/nej  frågor  som kan begränsa  informantens  svar.   Inför
intervjun förberedde vi oss genom att formulera öppna frågor som svarar upp mot de
syfte och frågeställningar vår studie utgår ifrån. Sedan delade vi upp intervjufrågorna
enligt frågeställningar och skrev ner de i en bestämd följd så att det blir en röd tråd i
intervjun. 

Lantz (2013) hävdar att det är av stor vikt att intervjuaren avgränsar problemområdet
och  identifierar  vad  som är  centralt  att  undersöka.  Detta  kan  leda  till  att  själva
intervjuprocessen styrs i en riktning och det underlättar utfrågningen. Det är dock av
stor vikt att ha en god balans mellan att lyssna in informantens tankegångar samtidigt
som man styr riktningen av intervju. Intervjufrågorna i den här studien formulerades
därmed  på  ett  sätt  så  att  frågeställningar  kan  besvaras.  Frågorna  bestod  av  två
huvudfrågor: en fråga som  är centrerad kring vad förskollärarna anser är ett barn i
behov av särskilt stöd och en fråga som handlar om stödinsatser på förskolan. Till
varje huvudfråga formulerades flera följdfrågor som anses kan leda till fördjupning
av  frågeställningar. 

5.2 Urval
Intervjuerna genomfördes i två rektorsområden i kommunen. Totalt  intervjuade vi
sex förskollärare på tre olika förskolor, varav två kommunala och en privat förskola.
Vi har utgått från Denscombe (2009) som lyfter att forskare vinner på att använda ett
mindre antal intervjuer för att få ett mer detaljerat och djupgående material kring det
undersökta ämnet. Vi valde medvetet sex förskollärare från förskolor som har arbetat
med barn i behov av särskilt stöd. Hälften av förskollärarna arbetar på förskolor i
stadsområdet  medan den andra  hälften  arbetar  på en  mindre  förskolor  på  landet.
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Förskollärarna har mellan ett års till 30 års erfarenheter. Tre av förskollärarna arbetar
på  en  integrerad  avdelning  medan  två  av  förskollärarna  arbetar  på
småbarnsavdelning. Enbart en förskollärare arbetar på en storbarnsavdelning. 

5.3 Genomförande
Vi tog först  kontakt  med de olika förskolorna där studien skulle genomföras och
skickade missivbrev (se bilaga 2) inför intervjuerna Vi stämde av med förskollärarna
angående tiden för intervjun och bad dem att sätta in en tid som var lämplig för
verksamheten.  Dimenäs (2007) hävdar att det är av stor vikt att intervjuer äger rum
på en plats som är avskild, så att processen inte blir störd. Därför påpekade vi även
att vi ville genomföra intervjun i ett enskilt rum för att inte störas under intervjun. Vi
delade  upp  intervjuerna  mellan  oss  och  tog  ansvaret  för  tre  intervjuer  var  och
bestämde även att spela in intervjuerna, samtidigt som vi antecknade. Att spela in
intervjuerna minskar risken att förlora betydelsefull information som kan förekomma
under intervjun, menar (Lantz, 2013). Författaren hävdar vidare att dokumentation av
intervjun kan leda till ett mer nyanserat analysarbete.

Lantz  (2013)  påstår  att  intervjuaren  bygger  en  allians  mellan  sig  själv  och
informanten genom överenskommelsen av intervjuns ramar och villkor. Detta lägger
grunden för hur samspelet kommer att se ut under intervjun. Vidare påstår författaren
att en tydlig ram underlättar samspel under intervjun eftersom det ökar tryggheten
hos informanten om de upplever  att  intervjuaren har skickligheten att  genomföra
intervjun.  Det  gör  att  informanterna  vågar  uttrycka  sig  fritt  och  prova  nya
tankegångar även om de inte vet vart  intervjun kommer att  leda till(a.a.).  Därför
inleddes  varje intervju med information om  syftet, upplägget och intervjun, samt
hur intervjuns resultat kommer att användas. 

Samtliga intervjuer tog mellan 18 till 25 minuter och intervjuerna avslutades med en
sammanfattning av intervjuinnehållet. Detta är för att se till att vi som intervjuaren
korrekt förstått och uppfattat  det förskollärarna sagt. Lantz (2013) menar att   ett
krav för intervjuns tillförlitlighet är att intervjuaren korrekt uppfattat informanternas
svar. Vi lämnade även våra mejladresser ifall förskollärarna ville lägga till något i
sina svar. Intervjuerna transkriberades direkt efter de ägt rum och raderas därefter,
enligt överenskommelsen med förskollärarna. 

5.4 Bearbetning och analys av data  

Bearbetning  av  data  i  den  här  studien  har  gjorts  i  enlighet  med  modellen  för
kvalitativ databearbetning av Lantz (2013). Transkriberingarna gjordes direkt efter
varje intervju och redan vid detta steg markeras de olika delarna som anses är av stor
vikt för att besvara frågeställningarna.   Det första steget av databearbetning enligt
modellen är datareduktion. Det innebär att  systematiskt välja delar av rådata som
överensstämmer med frågeställningar (Lantz, 2013). Vi valde därmed att kopiera och
klistra  in  delarna  av  intervjuer  som  vi  anser  är  relevanta  för  studies  syfte  och
frågeställningar  i  ett  nytt  dokument.   Därefter  lästes  både  transkriberingar  och
dokumentet  flera  gånger  till  för  att  säkerställa  att  väsentliga  innehåll  som  har
betydelse för analys inte gick förlorade. Denscombe (2009) påstår att forskare ska
vara förtrogen med sin data. Dels för att kunna fördjupa sig i innehållet, dels för att
underlätta kodning av kategorisering av data. 

Nästa  steg i  databearbetning är att  bilda dimensioner som speglar  innehållet.  Det
innebär att skapa kategorier eller dimensioner som avspeglar ett begränsat innehåll så
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att  det blir  överskådligt (Lantz, 2013). Vi delade därmed upp intervjusvaren i  två
olika  huvudkategorier:  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  och  specialpedagogiska
stödinsatser. Under varje kategori presenterade vi intervjusvaren  i form av teman
som bäst  motsvarar   det  som framkom under  intervjuerna.  Teman  som vi  valde
utifrån huvudkategorin barn i behov av särskilt stöd är : det diagnostiserade barnet,
det sent utvecklade barnet och barnen som faller mellan stolarna. Under kategorin
stödinsatser  på  förskolan  uppkom  teman  som  generella  insatser  och  specifika
insatser. 

Efter kategoriseringen av svar i olika teman är nästa steg att söka mönster, vilket
innebär att finna likheter och skillnader mellan olika informanters svar  (Lantz,2013).
Detta  görs  genom  att  undersöka  olika  delar  av  datan   för  att  sedan  inta  ett
fågelperspektiv  så  att  helheten  förstås.  Vid  den  här  punkten  ska  datan  betraktas
utifrån det teoretiska perspektivet som valts (a.a.). Analysverktygen som används i
studien  är  Faircloughs  kritiskt  diskursanalys  som  redogörs  under  rubriken
diskursanalys. 

5.4.1 Analytiska begrepp 
I analysen används Faircloughs analytiska begrepp för att analysera förskollärarnas
utsagor på textnivån, vilket innebär att undersöka textens språkliga uppbyggnader
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppen som används  är:

• Modalitet handlar  om  osäkerheten/säkerheten  i  informantens  utsaga.  Till
exempel,  ordet  ”måste”  har  en  högre  modalitet  jämfört  med  ordet  ”bör”.
Hjälpverben ”kan”, ”kanske” och ”ska”  har olika grad av modalitet.  

• Intertextualitet handlar om att  en text aldrig kan vara frånkopplad från en
existerande text. Alla texter är alltid historiska- och samhälleligbundna. En
form  av  intertextualitet  är  manifest  intertextualitet,  där  en  text  är  tydligt
baserad på en annan text. 

• Interdiskursivitet innebär att yttra sig med utgångspunkten i olika diskurser. 

(Fairclough,1992; 2003).

5.5 Etiska övervägande
Dimenäs (2007) menar att all forskning ska ta hänsyn till de fyra forskningsetiska
principerna,  samtyckeskravet,  informationskravet,  konfidentialitetskravet  och
nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet samt  informationskravet kräver  att  forskaren  ska  informera
informanterna om studien syfte och informanternas rättighet att bestämma över sin
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).  Vi tog hänsyn till dessa två kraven genom att
skicka  ut  ett  missivbrev  (se  bilaga  B),  där  vår  studies  syfte  framgår  samt
informantens rättigheter kring intervjun och dess rätt att avbryta intervjun när helst
de vill. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som framkommer i undersökningen
ska  behandlas  med  största  möjliga  konfidentialitet  samt  att  personuppgifter  ska
förvaras  så  att  inga  obehöriga  kan  ta  del  av  dem  (Vetenskapsrådet,  2002.
Nyttjandekravet kräver att all den information som insamlats under intervju endast
får  användas  till  forskningsändamål  (a.a.).  Konfidentialitetskravet samt

19



Nyttjandekravet behandlas även i  missivbrevet där det framgår att  informanternas
personuppgifter  och  identitet  förblir  konfidentiella  och  att  alla  uppgifter  som
insamlats under studien endast används i studiesyfte. I vår rapport nämndes varken
kommunens  namn  eller  informanters  namn  eller  personuppgifter.  Alla
ljudupptagningar raderades efter transkriberingen.

5.6 Metodkritik 
Lantz(2013) påstår att kvaliteten på intervjuer är beroende av intervjuns innehåll och
förberedelsearbete.  Data  som  samlas  under  intervju  måste   vara  användbar  och
uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. Reliabilitet uppnås när metoder tillämpas
som ger  tillförlitliga  resultat.  Att  inneha  ett  kritiskt  förhållningssätt  och  visa  ett
genuint  intresse  för  vad  informanterna  har  att  säga  öka  intervjuns  reliabilitet.
Denscombe  (2009)  påstår  att  det  är  av  stor  vikt  att  intervjuaren  kontrollera
rimligheten  i  data,  leta  efter  teman  i  transkriberingarna  samt  stämmer  av  med
informanten angående samtalsinnehållet för att kontrollera resultatets giltighet och
tillförlitlighet. På så sätt kan kravet på validitet uppfyllas (a.a.). Vi bestämde därmed
att  ge  en  kort  sammanfattning  efter  varje  intervju  för  att  stämma  av  med
förskollärarna angående det som sagts, för att minska missförstånd.

En fördel med kvalitativ forskning är att det syftar till mer än beskriver ett fenomen
(Lantz, 2013). det ska leda till upptäckandet av olika nyanser och et dolda budskapet
bakom fenomenet som beskrivs genom att studera mönster som uppstår i empiren
(a.a.). Det studien vill uppnå är inte enbart att fånga vilka föreställningar av barn i
behov av särskilt stöd som finns i förskoleverksamheter utan även vilka pedagogiska
teorier och kunskapssyn som styr dessa föreställningar. Denscombe (2009) menar att
kvalitativ  forskningars  beskrivningar  och  resultat  är  förankrade  i  verkligheten.
Författaren menar dock inte att det finns en verklighet där ute att upptäcka utan att
data  materialet  är  grundat  i  den  sociala  tillvarons  villkor  (a.a.).  Utifrån  ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv är studiens syfte att inte skapa en sann bild av
barn i behov av särskilt stöd och de specialpedagogiska stödinsatserna som finns på
förskolan eftersom olika människors sanning skiljer sig åt beroende av ens bakgrund
och erfarenheter. Det studien vill synliggöra är möjliga bilder av dess barn och ge
förklaringar som kan ligga bakom dessa föreställningar. 

Vi valde att genomföra studien i form av semistruktuerade personliga intervjuer för
att vi ville få syn på enskilda förskollärares egna föreställningar kring begreppet barn
i  behov  av  särskilt  stöd.  Dels  för  att  vi  vill  öka  studiens  validitet,  då  vi  hade
möjligheten att ställa följdfrågor när det uppstår oklarhet i förskollärarnas svar. Den
andra fördelen som påverkade vårt beslut att välja intervju som metod är att vi kan få
en  djupare  insikt  i  samtliga  förskollärarnas  svar.  Det  innebär  att  betydelsefulla
insikter , som är baserade på nyckelpersonernas kunskaper, kan fås under intervjun
(Denscombe, 2009). Vi upplever att vi har fått de djupgående svar som vi hoppats på.
Vi är dock medvetna om att förskollärarna kanske ger oss de svar de tror att vi vill
höra  som  Lantz  (2013)  beskriver  som”social  önskvärdhet”,  vilket  innebär  att
informanterna är benägna att svara på ett politiskt korrekt sätt. Om vi hade genomfört
studien i form av enkät så hade vi minskat risken för de politiskt korrekta svaren just
för  att  informanterna  kan  vara  anonyma  i  enkäten  och  vi  hade  kunnat  nå  flera
förskollärare på kortare tid. 

En av nackdelarna med intervju som metod är att data som framkommer kan vara
mindre representativa. De är svårt att fastställa resultatets generaliserade giltighet då
studien enbart gjorts i en och samma kommun och detta kan leda till tveksamheter
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kring hur vida en  korrekt  bild av barn i behov av särskilt stöd representeras. För att
minska  risken  för  låg  generaliserbarhet  genomfördes  intervjuerna  på  tre  olika
förskolor i olika delar av kommunen. 
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6 RESULTATREDOVISNING
Resultatet delas upp i två delar. I den första delen, redovisas vilka barn som anses 
vara i behov av särskilt stöd med koppling till pedagogiska teorier. I den andra delen 
redogörs de stödinsatser som erbjuds på förskolan och vilket perspektiv förskollärare 
intar i utformningen och tillämpandet av stödinsatser. Analys och resultat redovisas 
fortlöpande under de aktuella teman och avslutas med en sammanfattande analys. 

6.1 Barn i behov av särskilt stöd 
I detta avsnitt redogörs förskollärares föreställningar om barn i behov av särskilt stöd
utifrån tre teman: Det diagnostiserade barnet, det sent utvecklade barnet och barnen
som faller mellan stolarna. Under varje teman analyseras resultat på textnivå, med
hjälp av Faircloughs (1992)  analytiska begrepp som redovisas i metodavsnittet. 

6.1.1 Det diagnostiserade barnet
Den bild av barn i behov av särskilt stöd som framkom i alla intervjuer är barn med
formella  diagnoser  som  omfattar  fysiska,  psykologiska  och  kognitiva
funktionsnedsättningar som till exempel, DAMP, ADHD, Down Syndrom, Autism,
Aspergers, Cohen Syndrom och blindhet. 

Jag tänker såhär att barn i behov av särskilt stöd är de barn som har svårigheter
av något slag som fysiska, psykiska. Barn som har fått diagnos eller de barn som
är under utredning. 

Här  finns  en  stark  modalitet  i  samtliga  förskollärares  föreställningar  kring  det
diagnostiserade barnet.  Ordet ”är” används oftast i samband med dessa barn medan
hjälpverb såsom ”kanske” och ”tror” inte framkom när förskollärarna yttra sig om
det diagnostiserade barnet. 

Det  individuella  och medicinska perspektivet  kan kopplas till  det  diagnostiserade
barnet då det som anses normalt är det som är avvikelsefritt (Tideman, 2000). 

Om det handlar om till exempel. synen, då får man göra miljön väldigt ljus.. det
kan vara lysande tejpband. Man utgår från det.

I förskollärarens utsaga är betonas synnedsättning som en avvikelse, vilket gör att
miljön  kring  barnet  behöver  anpassas  och  kompenseras.  Utifrån  förskollärarnas
beskrivningar  av  det  diagnostiserade  barnet,  tyder  det  på  att  de  utgår  ifrån  det
modernistiska perspektivet. Det medför att barn betraktas som ägare av problem och
fokuset  ligger  därmed  på  barnets  brister  och  avvikelser  (Nordin-Hultman,  2004),
vilket avspeglas i förskollärarnas utsagor. 

6.1.2 Det sent utvecklade barnet
Den andra temat som visat sig  i intervjumaterialet är det sent utvecklade barnet. Det
omfattar det barn som är äldre, cirka fyra till fem år gamla. Behov som är kopplade
till det sent utvecklade barnet är de barn som anses vara sena i språk- och motoriska
utveckling. En förskollärare uttrycker det såhär:  

Det kan vara barn som har utvecklingssvårigheter med talet, men sen kan det ju
också vara mindre problem men ändå ett behov av särskilt stöd som till exempel
läspning, gå på hel fot, pennfattning, räkna utan vända på siffrorna eller sätter de
i fel ordning. 
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Det finns dock en svagare modalitet kring det sent utvecklade barnet i förskollärarens
utsaga. Orden ”kan vara ” och ”kan det ju vara” uppkom vid flera tillfällen i utsagan.
Utöver  det  framkom  interdiskursivitet  i  förskollärarnas  utsagor  kring  det  sent
utvecklade barnet som nedanstående citat påvisar:

Utifrån erfarenhet så vet man ju vad ett barn i det olika åldrarna brukar kunna
och så vidare, sen kan ju barnen vara tidiga eller sena i sin utveckling och det är
ju fullt normalt,  ett barn är ju inte avvikande bara för att det inte kan de som
kanske förväntas av dem vid en viss ålder. Det är ju först när ett barn kanske är
väldigt sen som man börjar fundera på om det kan vara något som är fel. Men
alla  barn  har  olika  utvecklingsprocesser  och  man  måste  ju  se  till  helheten  i
barnet, allt hänger ihop. Alla barn mognar ju olika. Det kan beror på hemmiljön,
det kan bero på att barnet inte stimuleras eller har ett annat hemspråk, och barnet
ha inte lärt sig språket för att inte någon pratar med det. 

Det   framkommer  omväxlingar  mellan  modernism  och  postmodernism  i
förskollärarens  utsaga  kring  det  sent  utvecklade  barnet.  Modernism  framhäver
genomsnittsbarnet  som  följer  den  linjära  utvecklingskurvan  (Rose,  1989).
Postmodernism förespråkar en mer flerfaldiga bild på barn som är kopplade till sin
sociala miljö (Nordin-Hultman, 2004). Då förskolläraren just lyfter att : ”Vet man ju
vad ett barn i det olika åldrarna brukar kunna” för att sedan påstå att ”Men alla barn
har olika utvecklingsprocesser och man måste ju se till helheten i barnet, allt hänger
ihop.  Alla barn mognar ju olika.” Här syns interdiskursiviteten tydligt.  

Tideman  (2000)  beskriver  statisk  normalitet  där  allt  som  skiljer  sig  från  en
normalfördelningskurva  anses  vara  avvikande.  Vilket  kan  kopplas  till  de  sent
utvecklade barnet. 

De bör vara åtminstone fyra till fem år innan man liksom verkligen ser att det är
en utvecklingsstörning eller en försening i utvecklingen.

I förskollärarens utsaga så finns det en förväntning om vad barnet ska klara av vid en
viss ålder, vilket kan kopplas till det modernistiska perspektivet på kunskap. 

6.1.3 Barnen som faller mellan stolarna
Den tredje temat som visat sig  i förskollärarnas utsagor är som en av förskollärarna
uttrycker, ”barnen som faller mellan stolarna då de inte har några diagnoser och så
vidare men de kanske har behov av särskilt stöd ändå”. 

När samtliga förskollärare beskriver barnen som faller mellan stolarna är ordvalen
oftast kopplad till personlighetsdrag hos barnen. Orden som används är till exempel
”blygt”, ”tyst”, ”utåtagerande” och ”oroligt”. Det finns en svagare modalitet gällande
utsagor kring dessa barn, då förskollärarna använder i högre frekvens, orden ”kan
vara” jämfört med ”är”, vilket har en stark modalitet. Behovet som beskrivs under
detta tema omfattar även vad barnen inte klara av. Såsom sociala situationer, att inte
”klara av att vara i en stor grupp, har svårt att välja, har svårt att koncentrera sig,
svårt  att  veta  vad de ska göra med sig själv”.  Flera förskollärare lyfter brister  i
barnens hemmiljö och hemförhållanden samt tidigare erfarenheter att just trauman,
tidigare upplevelser och olika familjeförhållanden kan vara orsaker till att barnen är i
behov av särskilt stöd. 

Till exempel, uttrycker en förskollärare så här: 
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De som anses vara ouppfostrade ungar, eller så missar man många barn för att
man tror att det bara är olater eller bristande uppfostran som gör att barnet till
vad det är. 

Beskrivningar  av  barnen  som  faller  mellan  stolarna  ur  förskollärares  perspektiv
tillskrivs  oftast  brister  hos  barnet  utifrån  dess  tidigare  bakgrund  eller  barnets
egenskaper.  Här  finns  en   interdiskursivitet.   Förskollärarnas  utsagor  visar  på  en
modernistisk individsyn där barn är avgränsade från dess miljö och sammanhang,
samtidigt som utsagorna visar på det  postmodernistiska relationella synsättet, vilket
innebär att barn är en del av den sociala  och kulturella miljön det befinner sig i
( Nordin-Hultman, 2004). 

Barnen som faller mellan stolarna kan kopplas till  Tidemans (2000) definition av
normativt  perspektiv  där  avvikelser  bedöms  utifrån  de  rådande  normer  och
förhållanden som barnet befinner sig i. Lutz (2013) menar att det är först i samspelet
med  omgivningen  som  avvikelse  konstrueras.  Författaren  påstår  vidare  att  ett
”lagomperspektiv” skymtas i det normativa perspektivet, där det finns en förväntning
om att anpassa sig till de rådande normerna (a.a.). 

När vi ser att det här fungerar inte riktigt som för alla andra, här behövs lite extra
stöttning. Våran barngrupp är ju väldigt speciell som den är idag ,vi har många
barn som oftast har utbrott, som ofta kan vara utåtagerande, det finns även de här
barnen som har denna oroligheten i sig och dem som hela tiden byter aktivitet

Utifrån förskolläraren utsaga framställs barn i behov av särskilt stöd som becoming
utifrån ett modernistiskt synsätt. Det innebär att barn beskrivs som ostabilt, passivt
och  ofullständigt  men  en  avsaknad  av  självkontroll  och  självbehärskning  (Prout,
2005).

6.1.1 Sammanfattande analys 
Resultatet  visar  att  begreppet  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  inte  är  ett  entydigt
begrepp. Samtliga förskollärarna lyfter att begreppet barn i behov av särskilt stöd  är
svårt att definiera,vilket är någonting som Lutz (2013) och Sandberg och Norling
(2014) tar upp. 

Förskollärares  föreställningar  om  begreppet  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  kan
sammanfattas i tre  teman: det diagnostiserade barnet, det sent utvecklade barnet och
barn som faller  mellan stolarna.  Förskollärarna är överens om att  det är  svårt  att
bedöma vilka barn som bör innefattas i denna grupp då behoven kan vara större eller
mindre och att de även kan vara både varaktiga men också tillfälliga. Resultatet av
studien stämmer med det som framkom i tidigare forskningar  och styrdokument
(Skolverket,  2008;2010;  Sandberg,  mfl.,  2010;  Sandberg  &Norling,  2014;  Lutz,
2013).  

Det är övervägande barn med formella diagnoser som förknippas med begreppet. Här
finns en stark modalitet, och är den enda gruppen av barn  som alla förskollärare
lyfter upp. I en mindre utsträckning beskrivs barn i behov av särskilt stöd som de
barn som är sena i sin utveckling. Här finns en svagare modalitet jämfört med det
diagnostiserade barnet. Gruppen av barn som återkommande lyfts av förskollärarna
är barn som faller mellan stolarna, som inte  har formella diagnoser men anses vara i
behov av särskilt stöd. Behoven utgår oftast ifrån brister i hemförhållanden och barns
sociala  förmågor,  till  exempel  koncentrationssvårigheter  och  svårigheter  kring  att
hantera sociala situationer samt trauma. 
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Utmärkande för det sent utvecklande barnet och barn som faller mellan stolarna är att
samtliga förskollärare visar svag modalitet i beskrivningar av dessa barn. Vid flera
tillfällen lyfter de att det är av stor vikt att inte bedöma barnen och att det inte är
deras uppgift. En av förskollärarna uttrycker att: 

Sedan ska man vara försiktiga i sina bedömningar, vilket står i läroplanen …Den
ny läroplanen som är reviderade, där får vi inte göra bedömningar... utan det är
våra kunskaper...Vi ska bara iaktta.. Man ser det rätt så snabbt och man hör och
är man nära barnen så blir det rätt så tydligt  fort. På vilket  sätt. Då ska vi a
kontakt med specialpedagogen som vi har inom vårt område. 

Utifrån utsagan konstateras det  att förskolläraren är väl medveten om sitt ansvar
gentemot  läroplanen och bedömningar  av  barns  utveckling.  Däremot  vid  djupare
analys framkom det att det är förskollärarna gör den ursprungliga bedömningen kring
vilka  barn  som  behöver  särskilt  stöd,  samtidigt  som  det  framkommer  att  de  är
försiktiga  i  sina  bedömningar.  Utifrån  dessa  bedömningar  kopplas  andra
professionella instanser in för att bekräfta deras bedömning.

Utifrån  förskollärarnas  utsagor,  visar  det  sig  att  utgångspunkten  för  deras
beskrivningar  av  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  övervägande  grundar  sig  i  det
modernistiska perspektivet. Utifrån det modernistiska perspektivet, anses barn följa
en universell utvecklingskurva (Nordin- Hultman, 2004). 

Förskollärares föreställningar om begreppet visar på intertextualitet, då de innehåller
spår  av  ord och fraser  som står  i  Socialstyrelsens  definition  av barn  i  behov av
särskilt stöd i det pedagogiska programmet för förskolan (SOU:1987:3). Lutz (2013)
hävdar att definitionen ha en stark modernistisk individsyn på barn där det är barnet
som äger problemet. Detta speglas i förskollärares föreställningar, där behoven oftast
utgår ifrån barns brister, diagnos och egenskaper. 

6.2 Stödinsatser på förskolan 
I  detta  avsnitt  redogörs  de  olika  stödinsatserna  som erbjuds  för  barn  i  behov av
särskilt  stöd  på  förskolan.  Stödinsatserna  delas  upp  i  två  teman  :generella  och
specifika insatser, utifrån definitionerna som redogörs under rubriken generella och
specifika insatser. Sandberg m.fl. (2010) hävdar att förskollärares föreställningar om
begreppet  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  har  betydelse  för  vilka  stödinsatser  som
erbjuds. Under varje tema redovisas vilka grupper av barn i behov av särskilt stöd
som får  generella  respektive  specifika  stödinsatser.  Varje  teman  avslutas  med  en
sammanfattande  analys  där  de  olika  stödinsatserna  kopplas  till  de  olika
specialpedagogiska perspektivet – kategoriskt och relationellt perspektiv. 

6.2.1 Generella insatser 
Generella insatser är de insatser som är förebyggande  i sin natur (Lutz, 2013). En av
de insatserna som tas upp av samtliga förskollärare är att dela upp barnen i mindre
grupper. Ett exempel är att begränsa antalet barn som vistas i ett rum.

Vi gick in och stängde dörren. Vi var bara fyra barn i ett rum där de satte och
pysslade. Så kan dörrar öppnar och tio barn springa fram och tillbaka och välja
olika aktiviteter. Att man får säga ” Stopp! Nu är det fullt inne!”. Då kan det vara
mycket lättare för barnen att fokusera och koncentrera sig och göra färdigt det
man ska göra. 
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Förskollärarens utsaga visar på en stark modalitet då hjälpverben såsom ”kanske”
och ”bör” saknas.  Samtliga förskollärarna lyfter  att  mindre grupper är ett  sätt  att
förebygga konflikter och att det är lättare att tillgodose och identifiera  alla barns
behov. 

En större del av förskollärarna tar upp anpassningen av miljön och material samt  de
vardagliga rutinerna utifrån barnens faktiska behov som en form av stödinsats. En av
förskollärarna uttrycker att :

Det handlar mycket om hur verksamhet är utformad och vilket material vi har
utifrån vilka behov som finns just för tillfället. Det är ju något som man kanske
får ändra med tiden, då man kanske får andra barn med särskilda behov och att
man utgår ifrån vad läroplanen säger kring verksamheten och dess miljö. 

Förskollärarens   utsaga  visar  på  intertextualitet,  då  utsagorna  innehåller  ord  och
fraser  som förekommer  i  läroplanen  för  förskolan  som berör  förskolans  uppdrag
kring barn i behov av särskilt stöd. I läroplanen för förskolan står det att barn i behov
av särskilt stöd ska erbjudas stöd med utgångspunkt i deras tillfälliga och varaktiga
behov (Skolverket, 2010).  Förskollärarens utsagor visar en stor medvetenhet kring
uppdraget. En annan förskollärare motiverar anpassning av rutin, miljö och material
på följande sätt :

Ja, Det är svårt oftast att få ett barn som är i behov av särskilt stöd att ändras till
det som är det vardagliga för en barngrupp, utan det är lättare att ändra om sättet
att arbeta på för att det faktiskt ska passa de  särskilda barnen. Så man måste
tänka utanför ramarna. Det går inte att göra som man alltid har gjort.  

Förskollärarens utsaga har en hög modalitet då orden ”är”och ”måste” förekommer .
Här  finns  ett  relationellt  perspektiv  på  specialpedagogik,  där  en  inkluderande
verksamhet förespråkas. Det innebär att verksamheten ska anpassas utifrån enskilda
barns behov och inte tvärtom (Emanuelsson m.fl., 2001). 

I mindre utsträckning framkommer det i empirin att extra personalresurs är en av de
generella insatser som finns på förskolan. En av förskollärarna menar att en extra
personal behövs för att:

kunna hjälpa barnen som oftast har utbrott som ofta kan vara utåtagerande just
för att de inte klarar av den social situationen. Och hade vi varit flera personal så
behöver man inte som personal känna dåligt samvete för att man lämnar de andra
i gruppen för man måste gå till det barnet som behöver hjälp just nu. Och hade vi
varit fler så hade vi kunnat förebygga de utbrotten på ett helt annat sätt. 

Resursen i detta avseende är till för hela barngruppen och är inte inriktad mot ett
enskilt barn, vilket gör att det diagnostiserade barnet, barn som faller mellan stolarna
och det sent utvecklade barnet innefattas. 

Att  genomföra språkliga och motoriska aktiviteter  med barngruppen lyfts  upp av
hälften av förskollärarna. Detta görs i samråd med annan professionell hjälp såsom
logoped  och  sjukgymnast.  Aktiviteter  som tas  upp  är  Gymnastik,  sång,  rim och
ramsor   samt sagoläsning. Förskollärarna menar att generella insatser gynnar hela
barngruppen och minskar  risken gör  stigmatisering  och utpekande av  ett  särskilt
barn. En förskollärare lyfter de såhär:

Vi använder oss mest  av generella stödinsatser då vi anser att det  kan gynna
många barn på samma gång och för att vi inte vill peka ut de barnet som har
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specifikt behov och för att barnet i fråga inte riktigt ska behöva förstå att vissa
saker görs för att  just det barnet behöver det stödet. 

Förskollärarens utsaga visar på en stark modalitet. Den här formen av stöd är både
proaktivt  och  reaktivt  då  aktiviteterna  förebygger  svårigheter  hos  andra  barn
samtidigt som det är riktat mot det enskilda barnet. Den här formen av stöd omfattar
samtliga grupper av barn i behov av särskilt stöd. 

6.2.2 Specifika insatser 
De specifika insatser som samtliga förskollärare lyfte upp är assistent eller resurs för
det enskilda barnet. Samtliga förskollärare påstår att en diagnos är ett krav för att få
den  här  formen  av  stöd.  Det  är  alltså  det  diagnostiserade  barnet  som främst  får
assistenter eller resurs. Det framkommer dock i empirin att i enskilda fall kan det
sent utvecklade barnet eller barn som faller mellan stolarna beviljas en resurs, men
att beviljandet av  resurs oftast utgår utifrån bedömningen eller diagnos av annan
professionell  instans   såsom  specialpedagog,  logopeder,  läkare  från
barnavårdscentralen (BVC) och BUP.  Motsvarande mönster har påvisats i tidigare
studier, där  beviljandet av extra personalresurs förekommer i mindre utsträckning
om bedömningen av behov bara utgörs av personalen och inte någon utomstående
professionell instanser (Björck-Åkesson, 2004; Lutz, 2009; Skolverket, 2008). 

Specifika stödinsatser med utgångspunkten i barnens diagnos är  en form av stöd som
framkommer  i  empirin.  I  samband  med  utformning  av  stödinsatserna   kontaktas
aktuella instanser såsom logoped, specialpedagog, sjukgymnast, habilitering, barn-
och ungdomspsykiatri, läkare och så vidare.

Stödinsatserna är ju helt beroende på vad barnen får för diagnos, och då tar man
ju  också  hjälp  av  andra  instanserna  som  oftast  är  habilitering,  synpedagog,
talpedagog. Sen får man ju tillsammans med dem bygger upp stödinsatser utifrån
barnens behov. 

Stödinsatserna kan innebär anpassning av miljön utifrån enskilda barns diagnos eller
behov, vilket beskrivs av en av förskollärare på följande sätt:

Är det miljön, det handlar om till exempel synen, då får man göra miljön väldigt
ljus. Den är ljus miljön det handlar om och alltså tydligt på många olika vis. Det
kan vara lysande tejpband. 

En annan specifik stödinsats som riktar sig mot barns svårigheter är att ta med  andra
barn som kan agera som stöttare.  I  exemplet  nedan är  stöttaren en resurs för att
bearbeta det enskilda barnets  sociala svårigheter: 

Ibland  är  det  ju  så  att  just  de  här  barnen  som är  lite  speciella  och  inte  helt
vanliga. De kanske inte ens kan vara i grupp. Men skulle det vara så kan man ju
börja med att barnet tillsammans med en kompis gör någonting. Så nästa gång så
har man med sig två kompisar, nästa gång tre kompisar så att man kan arbeta in
en större grupp där barnet känner sig tryggt också. 

Utifrån förskollärarens utsaga blir ett indirekt stöd synligt då förskolläraren medvetet
tar med andra barn som stöttare för att samspelet och gruppen ska bli så trygg som
möjligt. Både anpassning av miljön och att ta med andra barn som stöttare erbjuds till
det diagnostiserade barnet och barn som faller mellan stolarna. Samtliga specifika
insatser  visar  på  ett  kategoriskt  perspektiv  på  specialpedagogik,  där  barns
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tillkortakommande  anses  behöver  kompenseras  och  korrigeras  (Emanuelsson
m.fl.,2001). 

6.2.3 Sammanfattande analys 
Resultatet visar att det är de generella stödinsatserna på förskolan som dominerar.
Björck – Åkesson (2014) hävdar just att de generella insatserna är nödvändiga då
dessa kan förebygga problem hos det enskilda barnet samtidigt som de är riktat mot
alla barn. Lutz (2013) påstår att generella insatser minskar risken för utpekande av
barn. Detta avspeglas i empirin då förskollärare motiverar detta arbetssätt  genom att
påstå att det inte bara gynnar alla barn utan  det enskilda barnet också samtidigt som
stigmatisering av det enskilda barnet undviks. 

Det framkommer även i studien att förskollärarna ofta får kämpa för att få någon
sorts resurs för det enskilda barnet. Förskollärarna upplever att då resurs tillsätts är
det för hela gruppen och inte just det barnet som är i behov av särskilt stöd. Det
framkommer även vid analys att det krävs stöd från andra professionella instanser för
att  få  resurs,  assistent  eller  stöd  i  form  av  handledning  beviljat.  Detta  resultat
avspeglar Lutz (2009) studie, där det framkom att bedömningar som gjords av andra
professionella instanser har mer tyngd i fördelningen av resurs för barn i behov av
särskilt stöd. 

Det  generella  arbetssättet  kan  kopplas  till  det  relationella  perspektivet  som
förespråkar specialpedagogik i  den vanliga verksamheten (Sandström m.fl,  2014).
Vid  djupare  analys  framkom det  dock  att  det  kategoriska  perspektivet  ligger  till
grund  för  de  generella  stödinsatserna.  Utifrån  det  kategoriska  perspektivet  anses
barnet vara bärare av problem och brister som kan förklaras utifrån medicinska och
psykologiska  modeller  (Emanuelsson  m.fl,  2001).  Detta  är  ett  återkommande
mönster  som framkommer  i  empirin då  de generella  insatserna som genomförs  i
grupp egentligen är inriktade mot ett enskilt barn, även om det genomförs i grupp.
Även de specifika insatserna som framkommer i empirin avspeglar ett kategoriskt
synsätt på pedagogik, då det är barns brister och problem som behöver kompletteras. 

Det  perspektiv  som  är  minst  synligt  i  studien  är  dilemmaperspektivet.  Nilholm
(2007)  lyfter  att  dilemmaperspektivet  utgår  ifrån  idén  att  det  inte  finns  några
universella  perfekta  lösningar  för  alla  barn.  Dillemmaperspektivet  skymtas  när
förskollärarna lyfter att det inte finns några stödinsatser som passar alla barn i alla
situationer.  Här finns en reflektion kring balansen mellan att  tillgodose alla barns
individuella  behov  samtidigt  som  barnen  förväntas  delta  i  verksamhetens
gemensamma aktiviteter. Vidare hävdar Nilholm (2007) att  en mångsidig diskussion
kring verksamhetens  ram ska lyftas.  Några förskollärare lyfter  att  brist  på resurs
resulterar i att barn i behov av särskilt stöd får mer tid och stöd från vuxna som tas
från andra barn. 

Emanuelsson,  m.fl  (2001)  och  Sandström  m.fl.  (2014)  lyfter  att  det  rådande
perspektivet inom specialpedagogik på förskolan är det kategoriska perspektivet trots
att styrdokument och läroplan utgår ifrån det relationella perspektivet (a.a.).  Detta
avspeglas  även  i  studiens  empiri  som visar  att  de  flesta  förskollärarna  utgår  det
kategoriska perspektivet på specialpedagogik. Det framkommer dock att det  finns en
interdiskursivitet  i  förskollärarnas  utsagor,  då  arbetssätt  som  beskrivs  av
förskollärarna grundar sig i både det kategoriska och det relationella perspektivet. 
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6.3 Sammanfattning av resultat 

• Det finns tre återkommande teman i beskrivningar  av barn i behov av särskilt
stöd : Det diagnostiserade barnet, det sent utvecklade barnet och barn som 
faller mellan stolarna.

• Förskollärares föreställningar om barn i behov av särskilt stöd kännetecknas 
av både det modernistiska  och postmodernistiska perspektiv på kunskap. 

• Stödinsatserna som erbjuds på förskolan kan delas upp i två kategorier: 
Generella insatser och specifika insatser. 

• Det är de generella insatserna som dominerar förskoleverksamheten.

• Generella insatser kan kopplas till det relationella perspektivet på 
specialpedagogik.

• Specifika insatser kan kopplas till det kategoriska perspektivet på 
specialpedagogik. 
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7 DISKUSSION
I  detta  avsnitt  diskuteras  studiens  resultat  och  analys.  Under  rubriken  barn  som
bärare av problem, problematiseras begreppet barn i behov av särskilt stöd utifrån
modernism och postmodernism samt hur förskolans ramar påverkar beskrivningar av
dessa  barn.  Under  rubriken  strävan  efter  det  relationella  perspektivet,  lyfts  vilka
insatser som dominerar i verksamheten samt konsekvenser av generella och specifika
insatser i förskolan. Vidare i avsnittet diskuteras de didaktiska implikationerna som
studien  har  för  förskoleverksamheten  samt  förslag  till  vidare  forskning inom det
specialpedagogiska området. 

7.1 Barn som bärare av problem 
Barn i  behov  av  särskilt  stöd  tycks  inte  vara  ett  entydigt  begrepp,  utan  det  kan
omfatta  olika grupper  av  barn med olika behov.  Det  är  genom identifieringar  av
dessa  behov  från  förskollärare  sida  som  stödinsatserna  utformas.  Förskollärares
kunskapssyn och barnsyn har därmed en stor betydelse för hur dessa barn bemöts och
kategoriseras. Det blir synligt att det är det modernistiska perspektivet på barn och
kunskap som kännetecknar samtliga förskollärares föreställningar kring begreppet. I
förskollärarnas beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd, tillskrivs barnen oftast
problem och de betraktas som bärare av problem i en given situation. De beskrivs
utifrån sina diagnoser, personliga egenskaper och tillkortakommande. De betraktas
som oberoende av det sociala sammanhanget och den faktiska miljön som barnen
befinner sig i. På så sätt individualiseras problem hos barn. Lutz (2013) menar att det
kan i sin tur göra att stödinsatser utformas utifrån det enskilda barnet och att sådana
specifika  åtgärder  kan  leda  till  att  möjligheter  på  grupp-  och  organisationsnivå
bortses. 

Å andra sidan visar det sig att organisationen och utformningen kring stödinsatserna
har  betydelse  för  hur  förskollärarna  beskriver  dessa  behov.   Det  står  även
uttryckligen i läroplanen att ”barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än
andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till  egna behov och förutsättningar”
(Skolverket,  2010,s.5).  Förskollärare  ska  inte  bedöma  enskilda  barn  gentemot
bestämda mål, vilket samtliga förskollärarna i studien betonade,  men samtidigt så
måste  förskollärarna  utforma  stöd  och  aktiviteter  med  utgångspunkten  i  barns
förutsättningar.  I empirin framkom det att en diagnos eller formell bedömning av
professionella instanser  nästan är ett krav för att dessa  barn  ska få stöd. För att
barnen ska få det stöd som det behöver så måste förskollärarna ändå beskriva barn
utifrån det  modernistiska synsättet  där man tittar på  brister och problem för att
sedan motiverar och utforma stödinsatserna. En av slutsatserna som kan dras är att
förskollärare  har  fått  ett  motsägelsefullt  uppdrag.  Intentionen  bakom  dessa
beskrivningar är egentligen god, men själva processen att sätta in stödinsatser bör
analyseras och kritiskt granskas så att problemet inte begränsas till barns brister.  

”När man säger något om ett barn, säger man därmed också alltid något om barnets
sammanhang  och  miljö”  (Nordin  -  Hultman,  2004.  s.176).  Utifrån  det
postmodernistiska  perspektivet  är  det  angeläget  att  betrakta  barn  utifrån  olika
synvinklar  och  observera  hur  miljöns  utformning  påverkar  barns  beteende.  Palla
(2011) menar att barn kategoriseras utifrån ett normalitetstänkande och att det finns
begränsningar för hur barn ska bete sig. Detta avspeglas i empirin, där det finns en
ideal  bild  på  det  förskolebarnet  och  hur  det  ska  vara  –  självständigt,  socialt,
självgående och självreglerande. Därför är det av störst  vikt att som förskollärare
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ständigt reflektera över synen på barn och hur de pedagogiska sammanhangen som
barnen befinner  sig  i  iscensätts,  så  att  barn  i  behov av  särskilt  stöd inte  skapas.
Genom att  analysera verksamheten kan förskollärare få en förståelse för vad som
krävs för att bygga upp förskolans verksamhet, så att den kan möta alla barn utifrån
deras behov både socialt och kunskapsmässigt. 

7.2 Strävan efter det relationella perspektivet
Utifrån analysen visar det sig att förskollärarna utgår ifrån ett kategoriskt perspektiv i
utformningen av insatser för barn i behov av särskilt stöd, då insatserna som sätts in
är  oftast  specifikt  inriktat  mot  det  enskilda  barnets  brister  eller  diagnos.  I  själva
tillämpandet  av  stödinsatserna  så  framkom  det  dock  att  det  är  det  relationella
perspektiv  som intas  för  att  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  inte  ska  utpekas  utan
inkluderas. Detta resulterar i att det är övervägande generella insatser som dominerar
i verksamheten. 

Lutz (2013) hävdar att generella insatser, som utgår ifrån det relationella synsättet,
minskar stigmatisering av barn och att det kan förebygga problem i framtiden. Detta
är ett perspektiv på specialpedagogik som delas av samtliga förskollärare i studien,
då de anser att generella insatser gynnar hela barngruppen och de barn som behöver
särskilt  stöd  inte  känner  sig  utpekade.  Här  syns  en strävan efter  det  relationella
perspektivet, då förskollärarna försöker att skapa en inkluderande verksamhet som
anpassas till  barns behov. Det kanske finns en tyngre osynlig diskurs som sitter i
förskolans väggar, eftersom förskollärarna kategoriserar barn utifrån ett kategoriskt
perspektiv men att de intar ett relationellt perspektiv när de arbetar med barn. 

Björck-Åkesson  (2014)  hävdar  att  både  specifika  och  generella  insatser  är
nödvändiga  i  förskolans  verksamhet.  Däremot,  hävdar  Lutz  (2009)  att  specifika
insatser  ska  avskaffas  helt  och  hållet  med  undantag  för  vissa  diagnoser.  I  detta
avseende,  är  det  av  stor  vikt  att  vidhålla  Björck-Åkessons  tanke  om  att  både
generella och specifika insatser gynnar barnen. Enligt läroplanen har barn  rätt till
särskilt stöd om de behöver det. Förskollärare ska utgå ifrån enskilda barns behov
och förutsättningar (Skolverket, 2010), därför föreslås det att specifika insatser inte
ska avskaffas. Detta kan kopplas  till dilemmaperspektivet, vilken innebär att det inte
finns  några  perfekta  lösningar  för  alla  barn  (Nilholm,  2007).  Utifrån  det  kan
slutsatsen dras att utan specifika insatser skulle inte barn i behov av särskilt stöd få
de förutsättningar för utveckling och lärande som de har rätt till, då generella insatser
inte passar alla. 

7.3 Didaktiska implikationer
Ett förslag utifrån studiens resultat och analys är att processen för insättningen av
specialpedagogiska insatser i förskolan ses över. Detta är för att miljöns betydelse för
hur barn bedöms inte bortses.  Förskollärare kan göra observationer av barn under
olika situationer i olika miljöer när de gör sina bedömningar, för att få en flerfaldig
bild  av det enskilda barnet. På så sätt synliggörs möjligheter och begränsningar i
miljön samtidigt som barnet inte blir bärare av problem.

Professionella instansernas bedömningar ska inte vara ett krav för att barn ska få det
stöd de behöver. Stödinsatser ska vara tillgängliga när behovet uppstår. Lutz (2009)
hävdar att otydligheten kring begreppet barn i behov av särskilt stöd skapar ett stort
tolkningsutrymme för olika aktörer på olika nivåer. Därför är det av största vikt att
det  finns  en  diskussion  kring  begreppets  innebörd,  på  både  kommunal-  och
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nationellnivå för att hitta en gemensam definition av begreppet. På så sätt kan utbytet
av kunskap och information mellan olika aktörer underlättas.

Asp-Onsjö (2010) poängterar att risken med specialpedagogiska insatser är att de kan
leda till stämpling och utpekande av enskilda barn. Generella insatser kan gynna hela
barngruppen samtidigt som det är mindre utpekande för barn i behov av särskilt stöd
(Lutz, 2013). Ett konkret sätt som förskollärare kan arbeta i förskolan med barn i
behov av  särskilt  stöd  är  att  väva  in  specialpedagogiska  insatser  i  de  vardagliga
aktiviteterna som genomförs med hela barngruppen. Till exempel att ha språklekar
och  ramsor  i  samlingar  för  att  stödja  ett  barn  med  språksvårigheter.  På  så  sätt
minskas risken för stigmatisering och stämpling av barn i behov av särskilt stöd. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Under fördjupningen av litteratur och genomgång av tidigare forskning, fann vi att
det  inte  finns  tillräcklig  forskning  kring  uppföljning  och  utvärdering  av
stödinsatserna på förskolan.  Det vore intressant att se  hur effektiva stödinsatserna är
för det enskilda barnet på längre sikt. 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga A - Intervjufrågor

• Vad är det för specifika behov som ni på er förskola kopplar till begreppet
Barn i behov av särskilt stöd?

• Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni gör bedömningar av barn som ni anser är i
behov av särskilt stöd? 

• Vilka olika slags samverkansformer som ni använder er av för att synliggöra
och identifiera barn i behov av särskilt stöd? 

• Vilka kartläggningsmaterial använder ni av som underlag för bedömningar av
barn i behov av särskilt stöd? 

• Ge exempel på olika stödinsatser som din förskola använder sig av i arbetet
med barn i behov av särskilt stöd ? 

• Vilka  möjligheter  eller  hinder  ser  ni  i  de  stödinsatser  som används  på  er
förskola?

• Hur organiserar ni verksamheten utifrån barnens olika behov på individnivå?

• Hur organiserar ni verksamheten utifrån barnens olika behov på gruppnivå?

• Om du fick  önska,  vad  mer  skulle  du  vilja  att  din  förskola  skulle  kunna
erbjuda barn i behov av särskilt stöd? 



9.2 Bilaga B  - Missivbrev

Linnéuniversitetet 

Institution för utbildningsvetenskap

Kalmar

Hej!

Vi heter Isabelle och Josephine och är lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar
och  arbetar just nu med vårt examensarbete. syftet är att undersöka förskollärares
föreställningar  kring begreppet  Barn i  behov av särskilt  stöd i  förskolan   och   de
olika stödinsatser som verksamheten använder sig av. 

Undersökningen  görs  i  form  av  intervju  och  kommer  att  ta  cirka  20  minuter.
Medverkan i intervjun är helt och hållet frivillig och du kan avbryta din medverkan
när som helst. Din identitet och dina personuppgifter kommer att vara konfidentiella.
Informationen och resultatet från vår undersökning kommer endast att användas i
studiesyfte.

Intervjun kommer  att  spelas  in  men  ljudupptagningen  kommer  ej  att  användas  i
själva  presentationen  utan  endast  transkriberas  och  därefter  raderas
ljudupptagningen. 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några funderingar eller frågor. 

Tack på förhand!

Med Vänliga Hälsningar,

Josephine Fung Zsigmond mf222ev@student.lnu.se

Isabelle Nilsson in222bk@student.lnu.se
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