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Abstrakt 
Alla barn är olika – förskollärares definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd - 

All Children are different – pre-school teachers definition of children in need of special 

support. 

Undersökningens syfte är att synliggöra hur verksamma förskollärare inom förskolan 

definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. Studien utgår ifrån frågeställningarna 

Hur definierar förskollärare som arbetar med yngre respektive äldre barn begreppet 

barn i behov av särskilt stöd? samt Hur arbetar och bemöter förskollärarna barn i behov 

av särskilt stöd? 

Undersökningen har genomförts i form av intervjuer med tio förskollärare på två olika 

förskolor. Hälften av förskollärarna arbetar med barn i åldrarna ett till tre år och de andra 

förskollärarna arbetade med barn i åldrarna fyra till fem år. I resultatet framkom inga 

skillnader i hur förskollärarna definierade begreppet barn i behov av särskilt stöd. Dock 

kunde två teman urskiljas i resultatet av hur förskollärarna definierar begreppet barn i 

behov av särskilt stöd: barnperspektiv samt ett organisationsperspektiv. Det framkom 

även i resultatet att förskollärarna vanligen utgår ifrån ett inkluderande perspektiv men 

även ett dilemmaperspektiv uppfattades. 

Begreppet anses svårdefinierat och inkluderar barn som behöver långvarigt stöd 

respektive kortvarigt stöd. Förskollärarna ansåg inte att en diagnos var av vikt för att 

kunna stötta och bemöta de barn som behöver extra stöd i förskolan. Konkreta förslag till 

hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kunde se ut framkom. Detta kan vara 

bildschema, tecken som stöd, tydlighet och struktur. Dock ansåg flertalet pedagoger att 

mer kunskap önskades för att kunna möta och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Det 

framkom även att när förskollärarna skulle definiera begreppet barn i behov av särskilt 

stöd ställdes begreppet i relation till normalitet och det vanliga på förskolan. 

 

Nyckelord 
Barn i behov av särskilt stöd, inkludering, normalitet. 

 

 

Tack 
Ett stort tack till alla som stöttat under arbetets gång. Ett extra stort tack till de 

förskollärare som ställde upp på intervjuer. Tack! 
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Inledning 
Under tidigare VFU-perioder har olika uppfattningar av vilka barn som anses vara i behov 

av särskilt stöd framkommit. Detta betyder att förskollärare på samma avdelningar har 

olika definitioner av begreppet. Enligt skolverket (2008) kan begreppets innebörd tolkas 

olika beroende på vem som gör en definition av begreppet (a.a.). Att förskollärare har 

olika uppfattningar av begreppet skulle kunna innebära att de barn som anses vara i behov 

av särskilt stöd inom en verksamhet inte anses vara det inom en annan. Vilka barn som 

uppfattas vara i behov av särskilt stöd blir därför av vikt att undersöka för att kunna stötta 

alla barns individuella utveckling på förskolan. Tidigare studie av Lindqvist, Nilholm, 

Almqvist och Wetso (2011) visar att inom förskolan anses inte en diagnos vara av vikt 

för att kunna stötta barnen på bästa sätt. Dock framkommer det i skolverket (2008) att en 

diagnos var i en del kommuner en förutsättning för att barn skall få de stöd dem behöver. 

 I läroplanen för förskolan:                    

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 

än andra ska få det stödet utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

S.5 (Lpfö 98 rev.2010:13). 

 

 I kommande profession kommer möten med barns olikheter vara en del av vardagen på 

förskolan. Olika sätt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd har också kunnat ses på 

VFU-platserna. Ett inkluderande arbetssätt har iakttagits på förskolorna där förskollärarna 

har arbetat för att alla barn ska göras delaktiga i verksamheten. Lutz (2006) menar att 

förskolor idag arbetar på ett inkluderande sätt. Det är verksamheten som förändras för att 

alla barn ska kunna delta (a.a.). Ett annat arbetssätt som kan ses ute på förskolorna är att 

förskollärarna inte låter alla barn delta i allt. Förskollärarna menar att de barn som inte 

kan delta i aktiviteter ska ges möjligheter att gå ifrån. Detta kan jämföras med Asp- Onsjö 

(2014)  definition av begreppet exkludering vilket innebär att barnet lyfts ur barngruppen 

(a.a.). I en studie av Lindqvist et alt. (2011) har gjort sågs en skillnad i hur lärare, 

förskollärare och specialpedagoger definierar begreppet. Definitionen av barn i behov av 

särskilt stöd såg olika ut i likhet med arbetssättet med barnen. Studien belyser att det finns 

svårigheter kring området och att lösningar och hjälp ser olika ut inom olika verksamheter 

(a.a.). Svårigheterna i att definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd väckte intresset 

i att studera om och i så fall vilka olika uppfattningar som förekommer. Finns det 

skillnader i definitionen inom yrkesgruppen förskollärare och hur arbetar förskolorna med 

barn i behov av särskilt stöd?      
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1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare definierar och ser på begreppet barn 

i behov av särskilt stöd. Studien kommer även att undersöka hur förskollärare arbetar och 

bemöter barn i behov av särskilt stöd. 

Frågeställningarna kommer att vara: 

 

 Hur definierar förskollärare som arbetar med yngre respektive äldre barn 

begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

  

 Hur arbetar och bemöter förskollärarna som arbetar med yngre respektive 
äldre barn i behov av särskilt stöd på förskolan?  
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2 Bakgrund  
Detta kapitel kommer att behandla hur begreppet barn i behov av särskilt stöd förändrats 

genom tiderna. Vidare de olika specialpedagogiska aspekter som arbetet utgår ifrån samt 

tidigare forskning på området. 

 

 2.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd genom tiderna 
Ser vi på den första delen av 1900-talet var det en medicinsk syn i samhälle och skola 

som gällde för barn i behov av särskilt stöd. De medicinska problemen var individuella 

och krävde behandling av professionella yrken. Behandlingen som gavs var för att kunna 

anpassa och förändra den enskilda individen. Barn med olika funktionsnedsättningar blev 

uppmanade att lämnas på olika institutioner. I slutet på 1900- talet förändrades denna syn 

och allt fler föräldrar tog hand om sina barn själva. Skolor hade fortfarande ett medicinskt 

synsätt och barnen anpassades efter skolan genom att undervisningen sker enskilt, liksom 

att barnen togs ut ur gruppen. Först under 1980- talet uppmärksammas begreppet en skola 

för alla vilket innebar att alla barn skulle få undervisning och stöd i klassrummet 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Sandberg och Norling (2009) menar att det finns en traditionell indelning av barn i behov 

av särskilt stöd. Indelningen är utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel- synhandikapp, 

språkhandikapp och barn med medicinska handikapp. De medicinska handikappen 

innefattar diabetes, epilepsi, psykosociala och emotionella störningar. Indelning av barn 

i behov av särskilt stöd i olika kategorier har varit vanligast förekommande. Detta innebär 

att barnen delas in i olika kategorier, barn med koncentrationssvårigheter eller barn med 

talsvårigheter. Det är nödvändigt att ha dessa kategorier för att veta vilken kunskap som 

behövs och vilka metoder som bör användas för att hjälpa barnen på bästa sätt. Nackdelen 

med att dela in barnen i kategorier kan vara att barnen får en stämpel vilket i sin tur kan 

leda till mobbning. Tidigare officiella skrifter nämner barn med behov av särskilt stöd.   

 

Socialstyrelsen (1987) menar att det under 1980-talet sker ett skifte. I pedagogiskt 

program för förskolan talas det nu om barn som behöver särskilt stöd. Dock kommer den 

traditionella inriktningen fortsatt vara kvar. Nu menar man att barn i behov av särskilt 

stöd inte är en grupp som är begränsad, svårigheterna barnen har kan vara tidsbegränsade 

och övergående. Dessutom talas det om en förskola där alla barn någon gång kan behöva 

extra stöd. Fortsättningsvis talas det nu även om verksamhetens betydelse för barn i behov 

av särskilt stöd. Meningen är att anpassa verksamheten efter barnen så att den passar alla 

barn.  

 

 2.2 Begreppet barn i behov av särskilt stöd 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårt att definiera. Det finns barn som 

medicinskt har någon form av behov av särskilt stöd på förskolan. Även barn som inte 

har en medicinsk diagnos uppmärksammas. Dessa barn anses även vara i behov av särskilt 

stöd på förskolan och benämns ibland gråzonsbarn. Det finns inga definitiva kriterier idag 

som används för att avgöra vilka barn som är i behov av stöd (Sandberg & Norling, 2009). 

Lutz (2006) talar även om barn i behov av särskilt stöd som ett svår definierat begrepp. 

Lutz menar att begreppet måste ses i tiden, begreppet förändras med samhällets syn på 

barn i behov av särskilt stöd och förhållningssättet förändras hela tiden. Dock menar Lutz 

att begreppet barn i behov av särskilt stöd pekar ut barnet som särskilda vilket i sin tur 

kan leda till att barnen anses vara avvikande. Ordet särskilt blir i detta fall avvikande 

gentemot det som anses vara normalt. I skollagen (SFS 2010: 800) står det att: 
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Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i utvecklingen ska ges det stöd som deras 

speciella behov kräver. §9. 

 

Asp-Onsjö (2014) menar att vem som är i behov av särskilt stöd avgörs av miljön. Hur 

den pedagogiska verksamheten är uppbyggd och hur verksamheten är upplagd är av stor 

betydelse för vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Om ett barn är i behov av extra 

stöd i en miljö betyder det inte att barnet är det i andra miljöer. Likt Lutz (2006) menar 

även Asp-Onsjö (2014) att begreppet barn i behov av särskilt stöd har ändrats genom 

tiderna. Begreppet är stort och innefattar elever med allvarliga fysiska 

funktionsnedsättningar till lättare koncentrationssvårigheter.  

 

 2.3 Inkludering  
Förskolor arbetar idag på ett inkluderande sätt för att främja alla barns utveckling. Detta 

innebär att verksamheterna arbetar med att anpassa miljön och undervisningen till barnen 

i stället för tvärtom (Lutz, 2006). Inkluderingsbegreppet kan kopplas ihop med en syn 

som innebär att skolan ska vara för alla barn. Inkluderingsbegreppet växte fram när 

begreppet integration blev oklart. I skolsammanhang innebär inkludering att skolan ska 

organiseras utifrån att barn är olika. Lutz menar att barn som definieras som avvikande 

ska ges möjlighet att passa in i organisationen utifrån att barn är olika. Begreppet 

inkludering sätts ofta i samman med jämställdhet, likvärdig utbildning och värdegrund. 

Inkludering måste även ses ur ett kritiskt perspektiv, är verkligen läroplanen 

inkluderande? (Lutz, 2006). Inkluderingsbegreppet kan inte enbart tolkas utifrån att 

barnen görs delaktiga i verksamheten. Nilholm (2006) menar att inkludering kräver även 

en social delaktighet. Olika arbetssätt kan vara olika inkluderande beroende på hur 

undervisning läggs upp samt hur genomförandet ser ut. Med ett inkluderande arbetssätt 

ses olikheterna som en tillgång i gruppen. Ett annat perspektiv på inkludering är att se det 

ur ett individperspektiv. Här blir individens delaktighet avgörande för begreppet. 

Inkludering innebär således barns rätt till att delta i olika sammanhang. Integrering 

betyder att de barn som är avvikande ska passa in i en verksamhet som inte arbetar utifrån 

att barn är olika. Dock är forskare oeniga om ordets betydelse, det finns olika sätt att tolka 

begreppet på. När skolor och förskolor talar om en inkluderande verksamhet innebär detta 

att personer med olika funktionshinder görs delaktiga. För att förstå 

inkluderingsbegreppet ytterligare kan exkluderingsbegreppet vara av betydelse, vilket är 

motsatsen till inkludering (Nilholm, 2006). Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

behöver inte enbart leda till hjälp och förståelse utan barnet kan få en stämpel. Vilket 

skulle kunna innebära att barnet exkluderas, barnet mobbas eller tas ur gruppen (Asp- 

Onsjö, 2014).   

 

 2.4 Normalitet och avvikelse 
Markström (2005) menar att barn grupperas och bedöms inom förskolans verksamhet.  

Grupperingarna kan göras utifrån barnens ålder, kön och förmågor. I dessa sammanhang 

definieras vad som anses vara normalt respektive avvikande. Normalitet kan definieras 

som vanligt eller typiskt. Normalitet innebär således att de människor som anses sakna 

det som innebär de normala bedöms vara avvikande. Normer kan även kopplas till 

normalitet, det vill säga något önskvärt. Normalitet blir således strävan efter det som anses 

vara önskvärt genom att individen ändrar på något hos sig själv. Vidare kan det som anses 

vara normalt i ett sammanhang anses vara avvikande i ett annat och tvärtom. Detta kan 

vara hur barnet är i hemmet respektive på förskolan. Det finns olika sätt att se på 

normalitet. Det kan vara att se till de individuella bristerna. Arbetet blir då att kompensera 
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det avvikande. Ett annat sätt kan vara att se bristerna i miljön vilket då kommer att 

innebära ett arbete med förändringar i miljön. I förskolan har det sociala en betydelse för 

begreppet normalitet. Fungerar barnet i de sociala sammanhangen anses barnet vara 

normalt (a.a.). Även Lutz (2006) lyfter olika sätt att se på normalitet. Han benämner tre 

olika normalitetsbegrepp. Det första begreppet är statisk normalitet där majoriteten av 

omgivningen anses hamna. Det andra begreppet är normativ normalitet, här ställs 

normalitet i relation till de normer och värderingar som finns i samhället. Det sista och 

tredje begreppet är individuell eller medicinsk normalitet. Begreppet innebär att det 

avvikande eller sjuka ses. Här anses det behövas behandling av det sjuka för att uppnå det 

normala. Avvikelser måste ställas i relation till de kulturella normer som finns. Även Lutz 

(2006) talar om två olika sätt att se på avvikelse antingen ligger avvikelsen hos individen 

eller i miljön. Dessa två synsätt innebär att åtgärderna kommer att se olika ut, antingen 

anses det att individen ska förändras eller åtgärdas miljön kring individen. Arbetet med 

att anpassa undervisningen samt miljön kan kopplas till ett inkluderande perspektiv. I 

förskolan kan tänkas att normalitet ses i relation till vad barnet klarar av utifrån ålder och 

mognad. En bedömning görs utifrån olika utvecklingsstadier. Lutz menar att läroplanen 

för förskolan ger stort utrymme för tolkningar, när det gäller vilka barn som anses behöva 

extra stöd samt hur stödet ska se ut. Förskolan har en uppfattning av barns normala 

utveckling och vid möten med nya barn används denna uppfattning för att göra en 

bedömning (a.a.). 

 

 2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning är indelad i olika teman utifrån vad som framkom i resultatet av 

undersökningen. Dessa teman är definition av begreppet, inkluderande arbetssätt och 

normalitet. 

 
 2.5.1 Defintionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Lindqvist et al.(2011) menar att lärare i skolan ansåg att medicinska diagnoser var av vikt 

för att kunna hjälpa barn i behov av särskilt stöd på bästa sätt. Förskollärare ansåg dock 

inte en medicinsk diagnos var av vikt för att kunna stötta barnen. 

Sandberg et al. (2010) gjorde en studie där syftet var att titta på hur personal inom 

förskolan identifierade barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visade att definitionen av 

begreppet kunde kategoriseras i två olika teman ett barnperspektiv eller ur ett 

organisationsperspektiv. Dessa olika perspektiv kunde även delas in i underkategorier. 

Barnperspektivet vilket innebär att ALLA barn är i behov av särskilt stöd, barn som har 

en identifierad diagnos och barn som behöver extra stöd utan att ha en diagnos. 

Organisationsperspektivet innebär att verksamheten ser på begreppet utifrån 

personaltäthet, resurser och tid. Organisationsperspektivet bygger på antagandet att 

verksamheten inte kunde erbjuda barnen aktiviteter som det hade utbyte av. Personalen 

menade även att det fanns behov av extra resurser för att kunna stödja och hjälpa dessa 

barn i sin utveckling. Resurserna innebar att pedagogerna önskade att förskolan skulle 

kunna använda sig av extra medel för att göra barnen i behov av särskilt stöd mer delaktiga 

i verksamheten. Pedagogerna menade även att personalen behöver mer tid för att kunna 

stötta och hjälpa. Det vanligaste perspektivet som förskolorna hade var barnperspektivet. 

Studien visade även att pedagoger inom förskolan observerade barn utifrån egenskaper 

som var avvikande från de egenskaper som ansågs vara ”normal” för barn i 

förskolesammanhang. Hur barnet fungerade i sociala sammanhang var av betydelse för 

om barnet ansågs vara i behov av särskilt stöd. Resultatet visade även att om förskolan 

hade flera barn i behov av stöd påverkade det hur pedagogerna såg på barn i behov av 

särskilt stöd. Renblad och Brodin (2014) studier visar att specialpedagoger definierar 
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begreppet genom att se på om barnen lever upp till förskolans krav. Barn i behov av 

särskilt stöd har större behov av stöd en resterande barngrupp (a.a.). 
 

 2.5.2 Inkluderande arbetssätt 

Lindqvist et al. (2011) har gjort en studie om olika yrkesgruppers tankar kring 

undervisning av barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen visade att förskollärare 

ansågs sig vara dåligt förbereda för att kunna hantera olikheter i verksamheten. Lärare i 

skolan tycker sig vara bättre förberedda att hantera olikheter i gruppen. Både lärare och 

förskollärare menade att tillgång till särskild utbildning var viktig för att kunna göra ett 

gott arbete men även föräldrarna hade stor betydelse.  

 

I en studie Gal, Schreur och Engel- Yeger (2010) gjort belyser de betydelsen av att barn 

med särskilda behov görs delaktiga i verksamheten. Pedagoger är generellt positiva till 

att ändra och anpassa verksamheten utefter barnens behov. Detta är även något som 

Devore och Rusell (2007) tar upp.  Devore & Rusells undersökningen belyser betydelsen 

av att anpassa miljö och material efter varje individs förutsättningar. Detta för att alla barn 

ska kunna utvecklas och lära utefter sina förutsättningar. Undersökningen gjordes i USA 

där arbetet med integrerade förskolor och skolor fortskrider. Tanken var att ett team skulle 

arbeta med att integrera barn med särskilda behov i den vanliga verksamheten. Detta hade 

positiva resultat. Gal, Schreur och Engel- Yeger (2010) nämner i sin studie att lärarnas 

erfarenheter, utbildning och kompetens har betydelse för om eller hur barn i behov av 

särskilt stöd görs delaktiga i verksamheten. Detta kan kopplas ihop med det Devore & 

Rusell (2007) kom fram till i sin undersökning när de talar om vikten av utbildad personal 

för att barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga. De båda artiklarna belyser god kontakt 

och samspel med vårdnadshavare för att tillsammans skapa de bästa alternativen för 

barnen i förskolan och skolan. Gal, Schreur och Engel- Yeger (2010) menar att det finns 

en oro hos förskollärare för att inte kunna tillgodose barnens behov. Det fanns uttryckta 

önskemål om mindre barngrupper, större budget och flera assistenter som kan hjälpa till 

i gruppen (a.a.). I Renblad och Brodin (2014) studie framkom det att specialpedagogerna 

blir inkopplade när förskollärarna känner att deras egna arbetssätt inte räcker till. Enligt 

specialpedagogerna i studien arbetar de medverkade förskolorna på ett inkluderande sätt. 

Detta innebär att de åtgärder förskolan sätter in omfattar alla barnen i verksamheten. 

Miljön och förskollärarnas förhållningssätt är det som kan förändras och inte individen 

(a.a.). 

 
 2.5.3 Normalitet  

Markström (2005) menar att det i samhället krävs vis kunskap och kompetens för att få 

tillgång till de gemenskaper som finns. Dessa gemenskaper skapas i samspel med andra 

människor. I förskolan verksamhet skapas olika gemenskaper, grupper skapas av 

professionen och sker utifrån barnens ålder, kön och förmågor. Här menar Markström att 

i dessa sammanhang synliggörs det som anses vara normalt respektive avvikande. I 

resultatet framkom att både föräldrar och pedagoger talar om det sociala som något 

positivt, att barnen är sociala är något som anses vara önskvärt. Personalen i förskolan 

talar om barn som har svårigheter med att ta hänsyn till andra barn, barn som hamnar i 

konflikter och barn som slåss. Detta menar personalen skapa problem i förskolans 

verksamhet. Avhandling lyfter att normalitet är något som strävas efter i förskolans 

praktik. Normalitet innebär det som anses vara normalt och att uppnå de önskvärda. Hon 

talar om hur man inom förskolans verksamhet fostrar barnen till de som anses önskvärt. 

Markström benämner det normala i förskolesammanhang är att barnen ska känna glädje 

och visa att han/hon trivs i förskolan. Barnen ska delta i aktiviteter och leka ”duktigt”. 

Den sociala fostran och vikten av att barn fostras till att fungera i grupp. Vilket i detta fall 
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innebär att om barnen fungerar i ett kollektiv anses de vara normala. Normalitet måste 

även ses i kontexten, normalitet betyder olika beroende på kontexten (a.a.). Det blir av 

betydelse att synliggöra hur pedagoger arbetar med att stötta och hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheten. 

 

 2.6 Teoretiska perspektiv 
Avsnittet kommer att behandla studiens specialpedagogiska aspekter vilket även 

resultatet kommer att analyseras utifrån. Undersökningen kommer att utgå ifrån olika 

perspektiv. Fokus kommer att ligga på dilemmaperspektivet samt perspektiv på 

inkludering. Ett dilemmaperspektivet kan tänkas synliggöras i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. När det gäller det inkluderande perspektivet kan även detta troligtvis ses 

i hur förskolan väljer att arbeta och bemöta barnen. 

 
 2.6.1 Specialpedagogiska aspekter 

På senare tid har forskning kring området specialpedagogik genomgått en tillväxt menar 

Nilholm (2007). Specialpedagogiken kan ses på tre olika sätt, det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Namnen speglar synen 

på det specialpedagogiska området, kompensation, kritik samt dilemma. Begreppet 

specialpedagogik är ett begrepp som innebär att vanlig pedagogik inte räcker till. 

Perspektiv i detta avseende handlar om sättet att se på specialpedagogiken, perspektivet 

växer fram i sociala och kulturella sammanhang. Slutligen talas det om ett perspektiv på 

inkludering. Inkludering av barn med behov av särskilt stöd i förskola och skola. Miljön 

kring barnen anpassas utifrån allas olikheter och barnet tas inte ur verksamheten (a.a.). 

 

När det talas om det kompensatoriska perspektivet menar Nilholm (2007) att tanken är 

att kompensera för det svårigheter personen har. Perspektivet innebär att man letar efter 

neurologiska och psykologiska processer. Vilket i sin tur leder till en förståelse för 

problemen samt hur hjälpen skall utformas för att kompensera problemen. 

Grundläggande i detta perspektiv blir således att identifiera problemet, leta efter 

förklaringar till det samt strategier för att kompensera problemen. 

Det kritiska perspektivet är perspektivet där kritik riktas mot det kompensatoriska 

perspektivet. Det riktas kritik mot att misslyckanden i bl.a. skolan är ett sjukligt tillstånd 

hos barnet. Det kritiska perspektivet hävdar att misslyckandet skall efterforskas utanför 

barnet. Fortsättningsvis riktas även kritik till diagnostisering av barn och hur användbara 

dessa är (Nilholm, 2007) 
Detta perspektiv sägs har kommit fram genom kritiken av det kritiska perspektivet. Ett 
dilemma som är av betydelser när det gäller barn i behov av särskilt stöd är att alla ska 
ges liknande kunnande och förmågor. Detta samtidigt som utbildningen ska ske utifrån 
barns olikheter. Dilemma uppstår mellan allas lika rätt till samma kunskap samt en 
individanpassad utbildning. 

 

Nilhom (2007) lyfter även ett perspektiv på inkludering detta innebär en anpassning av 

verksamheten efter olikheterna i en barngrupp/klass. Detta skulle då innebära att barn i 

behov av särskilt stöd ges möjligheter att medverka i den ”vanliga” verksamheten. Inom 

förskola och skola ses barn i behov av stöd inte som avvikare från normen utan barnen 

ses som en del i barngruppens naturliga olikheter. Ett perspektiv på inkludering skulle 

således innebära att en förändring av undervisningssituationerna skulle göras, vilket 

skulle innebära en anpassning av undervisningen till barns olikheter. Detta menar 

Nilholm är den största poängen med inkluderingen nämligen att undervisningen ska 

anpassas efter alla olikheter som finns i en barngrupp (a.a.). Dilemmaperspektivet samt 

perspektiv inkludering kommer att utgöra studiens teoretiska ramverk. Detta då 
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förskollärana eventuellt synliggör olika dilemman när de definierar begreppet. När 

förskollärarna talar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan även ett perspektiv 

på inkludering tänkas synliggöras . 
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3 Metod 
Avsnittet kommer att behandla vilken metod som valts, vilka som deltagit, studiens 

genomfördande samt hur hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna.  

 

 3.1 Metodval 
Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares definition av begreppet barn i 

behov av särskilt stöd samt. För att synliggöra förskollärarnas uppfattning används 

kvalitativa intervjuer. Khilström (2007) nämner kvalitativ intervju som ett 

tillvägagångssätt där den intervjuade har kunskap och erfarenheter kring det valda ämnet. 

Genom kvalitativa intervjuer ges möjlighet till att få mer omfattande material. 

Intervjuerna innebär att informanterna ger sin syn och kunskap kring valda ämnet (a.a.). 

Tanken med undersökningen är att få förskollärares uppfattning kring begreppet barn i 

behov av särskilt stöd och därför används kvalitativa intervjuer. 

 

 3.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes med förskollärare som arbetar med barn i olika åldrar. 

Medverkade gjorde tio förskollärare inom förskolan. Fem av förskollärarna arbetar med 

barn i åldrarna ett till tre år och de andra fem förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 

fyra till fem år. Förskollärarna arbetade på två olika förskolor i samma kommun. Det var 

inte tvunget att förskollärarna hade arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Detta då 

syftet med studien är att synliggöra förskollärarnas uppfattning av begreppet barn i behov 

av särskilt stöd samt hur arbetet med dessa barn ser ut. Troligtvis kan förskollärare inom 

förskolan definiera begreppet trots att de aldrig varit i kontakt med barn som behöver 

extra stöd. Detta då det är förskollärarnas tankar och uppfattningar kring begreppet som 

ska synliggöras. De tio som intervjuades var alla förskollärare och har arbetat inom 

förskolan ett flertal år, mellan fem och trettionio år. Förskollärarna som var delaktiga i 

intervjuerna hade alla valts ut av förskolorna själva.  

  

 3.3 Genomförande 
Kontakt togs med förskolechefen på första förskolan för att presentera mig själv och syftet 

med undersökningen. Det framkom även att förskollärarna ville ha tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Mail skickades till alla förskollärare 

där jag tackade för att de ville medverka samt information kring syftet med 

undersökningen. Intervjufrågorna skickades med som bilaga. Öppna frågor användes, 

detta för att få mer fördjupade svar. Det positiva med intervjuerna är att följdfrågor kan 

ställas vid eventuella frågetecken som uppkommer. Samma frågor användas till samtliga 

intervjuer. Dimenäs (2007) menar att valet av frågor är avgörande, frågorna bör vara 

tydliga och lättförståeliga då de lätt kan misstolkas av informanten annars (a.a.). 

Förskollärarna valde dag för intervju utifrån vad som passade verksamhet och återkom 

sedan till mig. Intervjuerna gjordes under en tvåveckors period. Innan intervjuerna 

genomfördes förklarades de forskningsetiska principerna för de förskollärare som 

medverkade. Då intervjuerna inte gav tillräckligt med fördjupade svar blev jag erbjuden 

att komma till en annan förskola. Vid intervjutillfälle två informerades förskollärarna om 

syftet med intervjuerna och de fick information om det forskningsetiska principerna 

muntligt. Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna som spelades 

in, vilket underlättade då jag kunde gå tillbaka och lyssna flertalet gånger om det skulle 

behövas. Intervjuerna varade i tio till tjugo minuter och genomfördes på de olika 

förskolorna i förskolornas personalrum.  
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 3.4 Forskningsetik 
Innan intervjuerna genomfördes studerades de olika forskningsetiska principerna. 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer och dessa 

principer ska deltagarna informeras om. Det första kravet är informationskravet och 

innebär att deltagaren får information om undersökningen som ska göras. Vad det ska 

användas till och vad de kommer handla om. Deltagarna ska även veta om att han/hon 

kan välja att inte delta när som helst under undersökningens gång. Samtyckeskravet 

betyder att deltagarna ska kunna välja hur mycket dem vill medverka i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna som deltar i undersökningen ska veta att 

deras uppgifter förvaras så att det inte kan kopplas till dem. Det sista kravet 

nyttjandekravet innebär att materialet som blir tillgängligt under undersökningen bara får 

användas vid forskningen eller i detta fall det självständiga arbetet (a.a.). Syftet med 

intervjuerna och arbetet skickades med mail till den första förskolan och meddelades 

muntligt vid den andra förskolan. Innan intervjuerna upplystes informanterna muntligt 

om de olika principerna för att tydliggöra deras rätt till anonymitet samt rätten att avbryta 

när som helst under studiens gång. Förskollärarna informerades om att deras namn och 

arbetsplataser kommer att bli konfidentiella. Efter arbetet blivit godkänt raderas det 

inspelade materialet med hänsyn till konfidentialitetskravet.  

 

 3.5 Analys av data 
När alla intervjuerna var gjorda startade processen med att bearbeta och analysera data. 

Varje intervju gicks igenom och transkriberades. Varje transkribering tog ca två timmar 

och sammanlagt två dagar att göra. Transkriberingarna kategoriserades utefter 

syftesfrågorna med hjälp av olika överstrykningspennor, en färg till varje syftesfråga. 

Utifrån detta kunde olika teman urskiljas, teman som barnperspektiv, 

organisationsperspektiv, dilemmaperspektiv och perspektiv på inkludering. Materialet 

granskades ett flertal gånger för att ge en djupare förståelse för materialet. Denscombe 

(2009) belyser vikten av att kunna gå tillbaka i materialet för att kunna tolka och styrka 

data (a.a.). När samanställningen var klar analyserades informationen utifrån de teman 

som framkom och svaren jämfördes med varandra. Informationen kopplades till tidigare 

forskning samt de olika perspektiven detta kan ses i resultatdelen. 
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4 Resultat och analys 
Under detta kapitel kommer resultat och analys presenteras under följande kategorier 

barnperspektiv, organisationsperspektiv samt kopplas till tidigare forskning. Resultatet 

kommer även presenteras utifrån  Perspektiv på inkludering samt dilemmaperspektiv som 

är studiens teoretiska ramverk. 

 

 4.1 Barnperspektiv  
Informanternas svar kan jämföras med den tidigare forskning som Sandberg et al. (2010) 

gjort. Där resultatet visade att definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd 

kunde kategoriseras i två teman. Detta innebär att förskollärarna såg på begreppet ur ett 

barnperspektiv samt ett organisationsperspektiv (a.a.). Förskollärarna i intervjuerna såg 

på begreppet ur ett barnperspektiv då det framkom att alla barn är i behov av särskilt stöd, 

det kunde vara barn med diagnoser samt barn som behöver extra stöttning utan diagnoser. 

Citaten nedan kan ses ur ett barnperspektiv där barn som behöver extra stöd men som inte 

har någon diagnos uppmärksammas.  

 

För det kan vara ett särskilt stöd för just den här perioden i 

min utveckling eller i mitt liv som barn. (Förskollärare 8). 

                                                                                                                                        

Det kan vara något tillfälligt som gör att barn behöver särskilt 

stöd. Om man märker att de inte mår bra, att de inte orkar 

med dagen. Det kan vara tillfälliga förändringar som sagt. 

Föräldrar som delar på sig eller att dem börjar en ny förskola, 

att de har flyttat. (Förskollärare 3). 

 

Citaten är representativa för samtliga informanter. Förskollärarna var tydliga med att barn 

kan behöva särskilt stöd i perioder av sitt liv. Att dessa insatser inte behövde innebära 

några större förändringar i verksamheten utan innebär mer trygghet och tydlighet för 

barnen. De informanter som deltog i intervjuerna var alla överens om att barnen i 

förskolan inte behöver någon diagnos för att kunna få den hjälp och stöttning de behöver. 

 

Jag tänker såhär, att alla barn behöver stöd utifrån var de 

befinner sig. Jag ser liksom inte att dom måste ha någon 

diagnos. För jag tänker att alla barn har olika behov. 

(Förskollärare 2). 

 

Detta kan kopplas till ett barnperspektiv där förskollärarna anser att ALLA barn behöver 

någon gång extra stöd. Här sågs inga skillnader mellan förskollärare som arbetade med 

yngre barn eller pedagoger som arbetade med äldre barn. Ingen av informanterna sa att 

barnen behövde någon diagnos för att kunna få extra stöd. Tidigare forskning av Lindqvist 

et al. (2011) kan jämföras med detta, nämligen att förskollärare inte ansåg att medicinska 

diagnoser var av vikt för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt (a.a.). Dock menade 

majoriteten av förskollärarna att det fanns olika sätt att se på begreppet. En diagnos var 

inte av vikt för att hjälpa barnen dock ingick barn med diagnos även i definitionen av 

begreppet. Förskollärarna talar om de barn som har fastställda diagnoser samt de barn 

som behöver extra stöd utan diagnoser. Informanterna ansåg att alla barn behöver stöd 

ibland vilket kunde vara litet eller stort. I empirin framkom att barn kunde behöva insatser 

som inte behövde vara varaktiga. 
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Många barn behöver alltså det där lilla extra känner jag. Att 

man behöver ha ögonkontakt, komma och ta om, kom hit till 

mig så ska jag visa dig. Vara tydlig mot många av barnen. 

(Förskollärare 7).  

 

Samtliga informanter var eniga om att begreppet var svårdefinierat samt att särskilt stöd 

kan innebära mycket. Även Lutz (2006) talar om barn i behov av särskilt stöd som ett 

svårdefinierat begrepp. Begreppet måste ses i tiden och är föränderligt och 

förhållningssättet förändras hela tiden i enlighet med samhället. Detta innebär att 

begreppet förändras i takt med att samhällets syn på barn i behov av särskilt stöd förändras 

(a.a.). 

 

 Det är jättesvårt. För att de är särskilt stöd…det är när det 

är någonting som man märker. Så är det ju många som är 

inom den här gråzonen på något sätt också som man kan tycka 

är inom det begreppet. (Förskollärare 7). 

 

 Det kan vara väldigt mycket. (Förskollärare 4). 

 

Citaten ovan visar på att begreppet är svårt att definiera och att barn i behov av särskilt 

stöd kan innebära mycket. Innebörden tolkas även beroende på vem som definierar 

begreppet. 

 

 4.2 Organisationsperspektiv 
Det andra temat som kunde ses i tidigare forskning benämns som 

organisationsperspektivet. Sandberg et al. (2010) menar att detta perspektiv bygger på ett 

antagande om att verksamheten inte kan erbjuda barnen aktiviteter som de hade utbyte 

av. Personalen menar att det inte finns resurser för att kunna stötta och bemöta barn i 

behov av särskilt stöd. Det fanns önskemål om mer personal, resurser och tid. 

Tidigare forskning av Gal, Schreur och Engel- Yeger (2010) belyser oron som finns hos 

förskollärare. Förskollärare visar oro över att kunna tillgodose barnens behov på 

förskolan. Detta kunde även ses hos de förskollärare som intervjuades, mer resurser för 

att kunna möta och hjälpa barn i behov av särskilt stöd önskades. Informanterna kände en 

oro över att fler barn behövde stöd på förskolan och att man inte hade tillräckligt med 

kunskaper kring ämnet. Det fanns önskemål bland förskollärarna om mindre barngrupper, 

större budget och mer personal som kunde hjälpa till i barngruppen. Detta kan kopplas 

till förskollärare 10 svar på förbättringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Ja man önskar ju framför allt att politikerna skulle släppa till 

mer pengar så att vi kunde få mer personal som skulle kunna 

jobba lite extra med dom här barnen. Får man en till i 

arbetslaget kan man på ett helt annat sätt följa upp dom här 

barnen vilket är viktig. (Förskollärare 10). 

 

Flertalet förskollärare belyser de stora barngrupperna och deras betydelse för att kunna 

skapa en verksamhet som fungerar för alla barn. Detta kan tänkas påverka hur förskolan 

ges möjlighet att bemöta varje barns enskilda behov, i en större barngrupp är det svårare 

att se alla. Informanterna uttryckte även en önskan om mer kunskap kring ämnet för att 

kunna arbeta på bästa sätt. Det efterlystes fler kurser och fortbildningar. Dock påtalade 

flertalet förskollärarna att det fanns tillgång till handledning. Där hjälp och stöttning av 

enskilda barn ges. 
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Vi har ju inne hos oss tre barn som vi får handledning för som 

har speciella behov. Och bland annat har vi en flicka på tre 

år och sex månader som flera gånger om dagen får hon 

utbrott. Vi i arbetslaget tar kontakt med…som är våran 

specialpedagog. Hon är hos oss en gång i månaden. Sen 

hjälper hon oss att göra strategier för hur vi ska jobba med 

detta och hur vi ska bemöta henne. (Förskollärare 3). 

 

 

Handledningen upplevs av informanterna som givande. Dock önskar förskollärarna ännu 

mer kunskap kring ämnet som upplevs bli större. Förskollärare som varit 

yrkesverksamma ett tag inom förskolan uttrycker en upplevelse av att fler barn i dag är i 

behov av extra stöd i förskolan. 

 

 4.3 Perspektiv på inkludering 
I empirin framkom att informanterna talade om att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd på ett inkluderande sätt. Här kunde inte heller skillnader ses mellan förskollärare som 

arbetade med små barn respektive större barn. Majoriteten av informanterna talade om 

förändringar i verksamheten för att hjälpa och stötta barn i behov av särskilt stöd. 

Informanternas svar kan kopplas till det Lutz (2006) menar nämligen att förskolor och 

skolor idag arbetar på ett inkluderande sätt för att främja barns utveckling. Verksamheten 

anpassar miljön och undervisningen efter varje barn. Detta talar förskollärare 2 om i 

citatet nedan. 

 

Anpassar verksamheten utefter barnen. Vi tittar inte bara på 

ålder utan vi tittar på mognad och intresse. Vilka intressen 

har dom? Just att vi möter dom utefter vad deras behov är. 

(Förskollärare 2). 

 

Citatet ovan representerar majoriteten av förskollärarna. Flertalet nämner anpassningar i 

verksamheten för att stötta barnen som behöver extra stöd genom att dela upp barnen i 

mindre grupper och anpassa miljön. Detta är i enlighet med läroplanen för förskolan som 

säger att verksamheten ska anpassas till varje barn på förskolan (Lpfö 98 rev. 2010). Ett 

inkluderande arbetssätt strävas efter i förskolan. Nilholm (2007) menar att arbetar 

förskolan utefter ett inkluderande perspektiv ges barn i behov av särskilt stöd möjligheter 

att medverka i verksamheten. Verksamheten anpassas utifrån olikheter som finns i 

barngruppen. Samtliga informanter talar om en verksamhet som ska anpassas efter alla 

barns olikheter, detta är något som förskolan strävar efter. Stora barngrupper gör allas rätt 

till samma kunskap samt en individanpassning näst intill omöjlig. Att fånga upp alla barn 

och deras olika erfarenheter och olikheter blir också svårt. Dock kan arbetet alltid bli 

bättre och utifrån de förutsättningar som finns göras på bästa sätt. Majoriteten av 

informanterna talar om ett inkluderande arbetssätt där olikheter uppmuntras i 

barngruppen. För att arbeta inkluderande bör miljön samt undervisning anpassas så att 

alla barn kan delta. Samtliga förskollärare talar om miljöns betydelser för att skapa en 

inkluderande verksamhet. Anpassningen sker utifrån barnets ålder, intresse och 

erfarenhet. Dock kan frågan ställas om barnen är delaktiga i att forma sin egen miljö eller 

är det förskollärarna själva som skapa miljöer som passar alla barn?  
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Att man är medveten om det (olikheterna) och diskuterar det 

hela tiden i arbetslaget och alltså med barnen med. 

(Förskollärare 4). 

 

Alla barn har något dom behöver öva på. Att dom har 

förståelse för varandra. Att man lyfter dom genom att 

säga…titta vad hon eller han kan. (Förskollärare 4). 

 

Här kan citat ses som representerar flertalet av förskollärarnas syn på olikheter i 

barngruppen. Utifrån perspektiv på inkludering menar Nilholm (2007) att barn i behov av 

särskilt stöd inte ses som avvikare från normen utan barnen ses som en naturlig del av 

barngruppens olikheter. Citaten kan kopplas till detta. Förskolläraren arbetar med att lyfta 

olikheterna i gruppen för att det ska bli naturligt med olikheter. Detta görs genom att 

belysa för barnen att vi alla ser olika ut, att vi gillar olika saker samt att vi behöver olika 

saker. I citatet ovan menar förskolläraren att olikheter lyfts för varandra genom att tala 

om att han/ hon är bra på det här. Förskolläraren talar om att alla behöver öva på något 

och det kan tänkas att valet är att lyfta att alla är bra på olika saker. Majoriteten av 

informanterna talade om konkreta sätt att arbeta med barns olikheter. Detta kan vara 

bildschema, tecken som stöd, aktiv vila samt arbete i mindre grupper. Anpassning av 

miljön och verksamheten utifrån barnens behov och utveckling var även några exempel. 

 

Bildschema arbetar vi mycket med som vi har i en nyckelring 

för att tydliggöra dagen och olika situationer för barnen. 

(Förskollärare 3). 

 

Rutiner. Att man har dagsschema, det är väldigt bra för alla 

barn. Tecken som stöd. Struktur och rutiner är väldigt viktigt 

för dom här barnen och att man delar in i smågrupper. 

(Förskollärare 10). 

 

Förskollärarna har ett flertal konkreta exempel på hur arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd kan se ut. Majoriteten talar även om hur dessa arbetssätt gynnar hela barngruppen 

och inte bara de enskilda barnet. Vad detta beror på vet förskollärarna inte riktigt. 

Förskollärare 9 talar kring att fler barn behöver särskilt stöd i verksamheten.  

 

Jag känner nog att det blivit fler barn från när jag började till 

nu som är i behov av särskilt stöd. Alltså den barngruppen 

liksom växer för varje år tycker jag. Men antingen är det…sen 

vet man ju inte om det beror på om man definierar in fler 

begrepp i det eller fler enklare variabler i det. Eller om det 

innebär att vi har blivit bättre i förskolan på att ta hand om 

dom barnen och lägga insatser tidigare. Det vet jag inte 

riktigt. (Förskollärare 9). 

 

Förskollärare 9 talar om sina tankar och funderingar kring varför förskollärarna tycker att 

barn i behov av särskilt stöd har ökat genom åren. Förskolläraren funderade på om utifall 

begreppets betydelser har förändrats eller om förskolan idag är bättre på att se barnen som 

behöver det där extra. Det kan också tänkas vara som pedagog 9 säger i citatet ovan att 

begreppet har blivit större. Begreppet innefattar inte bara barn med medicinska diagnoser 

utan även barn som kortvarigt behöver hjälp och stöttning. Detta påtalar även Lutz (2006) 

då han menar att begreppet måste ses i relation till tiden, begreppet förändras efter 
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samhället och tid (a.a.). Därför kan informanterna uppleva en förändring genom tiden, då 

definitionen av begreppet har förändrats 

 

 4.4 Dilemmaperspektiv 
Ingen av förskollärarna talar om ett exkluderande arbetssätt. Barnen ska vara delaktiga i 

verksamheten i största möjliga mån. Flertalet förskollärare menar att det ska finnas 

möjligheter för barnen att gå undan om behov finns. Detta kan ses i citatet av förskollärare 

8. 

 

Är det dom stora samlingarna eller där vi gör saker 

tillsammans. Kan det finnas strategier för att gå till någon 

annan plats utan att känna att man blir bestraffad. 

(Förskollärare 8). 

 

Citatet ovan kan ses ur ett dilemmaperspektiv. Nilholm (2007) belyser dilemman som kan 

uppstå när alla barn ska ges samma kunskap samtidigt som utbildningen ska ske utifrån 

barns olikheter. Allas lika rätt till samma kunskap och en individanpassad utbildning kan 

skapa dilemman (a.a.). Citatet ovan kan tänkas belysa detta. I den mån det är möjligt 

deltar barnen i verksamheten. Utifrån en individanpassad verksamhet ges barnen 

möjligheter att byta miljöer vid behov. Dock talar förskolläraren om rädslan av att barnet 

ska känna sig bestraffad, vilket kan tänkas vara att barnet inte får delta i undervisningen 

eller få göra det kompisarna gör. Här kan även tänkas att om barnet vid upprepade 

tillfällen missar samlingen går barnet miste om kunskap som de andra barnen får. Detta 

innebär att ett dilemma uppstår. Alla barn har rätt till samma kunskap samtidigt har barnen 

rätt till en individanpassad verksamhet men är detta möjligt? Citatet ovan är ett exempel 

som ofta kan ses i förskolan. Barnen vill själva gå undan och ur ett individ perspektiv ska 

detta vara möjligt. Dock ur ett perspektiv där alla ska ges samma kunskap blir det ett 

problem då barnet går miste om kunskapen som resterande barngrupp får. Detta kan 

undvikas om förskollärarna ger barnen möjligheter att få samma kunskaper i en lugnare 

miljö och utifrån sina egna förutsättningar. Dock innebär detta att verksamheten kan 

tänkas behöva mer resurser i form av extra personal för att detta ska bli möjligt. 

 

 4.5 Normalitet i relation till begreppet barn i behov av särskilt stöd 
 I Sandberg et al. (2010) studie framkom att barn bedöms utifrån vad som anses vara 

normalt i förskolesammanhang. Detta innebär att avviker barnet från det som anses vara 

normalt faller barnen inom ramarna för att vara i behov av särskilt stöd.  

 

Men det är egentligen inte det som jag anser är behov av 

särskilt stöd, utan det är när man märker att…här är det något 

som inte riktigt…som inte faller inom det normala. Jag vill 

inte använda ordet normal för det är ju så… (Förskollärare 7). 

 

Förskollärare 7 får medhåll av flertalet förskollärare. Informanterna talar om att barnen 

inte klarar av det normala samt den vanliga förskolan. Detta kan ses i likhet med det 

Markström (2005) skriver i sin avhandling, normalitet är något som strävas efter i 

förskolan. Förskolan fostrar barn till de önskvärda. Förskollärare 4 ställer begreppet barn 

i behov av särskilt stöd till normalitet. Vad är egentligen normalitet och när är det 

normalt? En av förskollärarna lyfter det sociala som en viktig del i vilka barn som anses 

vara i behov av särskilt stöd. Markström (2005) belyser även att det sociala samspelet är 

av betydelse för vad som anses vara normalt. I förskolan bör barnen fungera i en grupp. 
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Alltså vi är så sociala, alltså vi tycker att det sociala är så 

viktigt. Men för alla kanske det inte är de man kanske vill vara 

det här som kallas för ensamvarg  (Förskollärare 7). 

 

Lindqvist et al. (2011) belyser just detta i sin studie, nämligen att hur barn fungerar i 

sociala sammanhang har betydelser för om barnen anses vara i behov av särskilt stöd. 

Dock talar pedagogen i citatet ovan om en viktig aspekt när det gäller detta. 

Förskolläraren ifrågasätter varför alla måste vara sociala. Våra olikheter gör att inte alla 

vill vara lika sociala. Även detta kan kopplas till det normativa i förskolan vilket innebär 

att barnen ska fungera i en social gemenskap då det är en stor del av förskolan. Dock är 

inte alla barn lika och precis som förskollärare 7 säger måste förskolan se till olikheterna 

som finns. 

 

 4.6 Sammanfattning 

 Begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat. 

 Förskollärarna menar att barnen i behov av särskilt stöd kan vara kortvariga 
insatser samt långvariga. 

 Förskollärarna anser inte att en diagnos är av vikt för att kunna ge barnen de 
stöd de behöver. 

 De barn förskollärarna anser ingår i begreppet är barn som har diagnoser 

samt barn som behöver extra stöd utan att ha någon diagnos. Förskollärarna 

nämner även att alla barn någon gång behöver stöd.  

 Förskollärarna talade om ett inkluderande arbetssätt där barnen skall vara 
delaktiga i den ordinarie verksamheten. 

 Olikheter lyfts som något positivt med barnen. 

 Flera förskollärare talar om det normala och den vanliga verksamheten i 
samband med barn i behov av särskilt stöd. 

 Det finns önskemål om mindre barngrupper, mer resurser och större budget 

för att kunna stötta alla barn på bästa sätt. 

 Färskollärarna gav flertalet konkreta exempel på hur arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd kan se ut. 
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5 Diskussion 
I kommande avsnitt förs en diskussion kring normalitet i relation till begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Hur kan verksamheten ses i relation till perspektiv på inkludering 

samt ur ett dilemmaperspektiv? Här lyfts även synpunkter kring arbetet med dessa barn 

samt en diskussion kring vald metod. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier kring 

ämnet. 

 

 5.1 Normalitet och avvikelse i relation till begreppet barn i behov av 
särskilt stöd 
Skillnader i svaren mellan förskollärare som arbetar på olika åldersavdelningar kunde inte 

ses. Definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd var svårdefinierat visade det 

sig. Förskollärarna menade att begreppet var stort och kunde innebära mycket. Dock 

menade förskollärarna att alla barn var i behov av extra stöd. När innebörden av begreppet 

skulle förklaras talade förskollärarna om barn som behövde något utöver det ”vanliga” 

och ”normala”. Frågan om vad som var normalitet ställdes. Avvikelse och normalitet blir 

en viktig del i hur begreppet barn i behov av särskilt stöd definieras. Lindqvist et al. 

(2011) belyser normalitet i sin studie. Där framkom det att inom förskolan observerades 

barnen utifrån egenskaper som ansågs som normala i förskolesammanhang. Det barn som 

avvek från det normala ansågs vara i behov av särskilt stöd (a.a.). Förskollärarna i 

intervjuerna ställer sig frågan vad som är normalt respektive avvikande och utifrån detta 

definieras begreppet barn i behov av särskilt stöd. Är begrepp som normalitet och 

avvikelse av relevans för att kunna definiera begreppet? Av svaren som framkom kunde 

det ses hur informanterna relaterade till den ”vanliga” verksamheten eller det normala när 

de skulle svara på definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Därför kan 

tänkas att normalitet och avvikelser är av stor betydelser för hur en definition görs. 

Markström (2005) påtalar hur förskolor idag strävar efter normalitet vilket innebär att 

barnen ska fostras in till en social gemenskap (a.a.). Detta belyser även en av 

förskollärarna när denne talar om det sociala samspelet som en viktig aspekt när begreppet 

barn i behov av särskilt stöd definieras. Kan barnet vara en del av den sociala 

gemenskapen i förskolan? Förskolläraren belyser att alla barn kanske inte är sociala och 

frågan om alla barn ska tvingas in i en social gemenskap bör ställas. 

 

 5.2 Inkluderande perspektiv och dilemmaperspektiv 
Utifrån resultatet av intervjuerna kan ett inkluderande arbetssätt urskiljas. En strävan efter 

att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv är återkommande i intervjuerna. Detta 

genom att anpassa verksamheten samt miljön utifrån varje enskilt barns behov och 

erfarenheter. Förskollärarna belyser även vikten av att prata om olikheter med barnen, vi 

ser olika ut och vi gillar olika. Detta för att olikheterna ska bli en naturlig del av 

barngruppen, vilket även Nilholm (2007) belyser är ett inkluderande perspektiv(a.a.). 

Förskollärarna lyfter betydelsen av att barnen är delaktiga i verksamheten i den mån det 

är möjligt. Dock menar en av förskollärarna att det ska finnas möjligheter för barnen att 

gå undan om barnen önskar. Frågan om detta är ett inkluderande perspektiv kan ställas. 

En ändring av verksamheten kan tänkas ha betydelse i detta fall för att barnen ska kunna 

vara delaktiga. Det kan dock ses ur ett individperspektiv. Barnen ges möjligheter att delta 

i verksamheten utifrån sina förutsättningar och kan gå ifrån när det behövs. Dock menar 

förskollärare 8 att barn i behov av särskilt stöd definieras utifrån om barnen klarar av 

miljön eller de krav som ställs. Har förskolan då ett inkluderande arbetssätt? Tanken att 

arbeta inkluderande är god men kräver fortsatta diskussioner för att kunna nå alla barn. 

En medvetenhet hos förskollärarna om att dilemman kan uppstå när ett inkluderande 

arbetssätt används kan ses i intervjusvaren. Svaren tyder på en förståelse för att barn som 
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går ifrån olika aktiviteter missar de som kompisarna gör och en möjlighet till lärande. En 

av förskollärarna belyser även barnets perspektiv på att få gå ifrån resterande barngrupp. 

Känns detta som en form av bestraffning för barnet som missar samlingen i detta fall? 

Detta kan även jämföras med dilemmaperspektivet där Nilholm (2007) belyser detta 

problem. Hur blir det om alla barns rätt till samman kunskap ställs i relation till en 

individanpassad verksamhet? I fallet där barnet tas ur samlingen kan detta dilemma 

synliggöras då barnet går miste om den allmänna kunskapen som resterande barngrupp 

får.  

 

 5.3 Arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
Samtliga förskollärare belyser vikten av god kunskap kring ämnet. Informanterna tycker 

att för lite kontinuerlig kunskap ges ute i verksamheterna. Majoriteten av informanterna 

belyser problemet med för stora barngrupper. Detta visas i resultatet när förskollärarna 

talar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd och nämner betydelsen av att dela 

barnen i mindre grupper. Någon lyfter ekonomi samt mer personal för att på bästa sätt 

kunna bemöta och hjälpa dessa barn. Tidigare forskning av Lindqvist et al. (2011) 

benämner detta som ett organisationsperspektiv. Detta innebär att verksamheten inte kan 

erbjuda barnen aktiviteter de har utbyte av. Det finns ett behov av mer resurser för att 

stödja och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Mer resurser skulle kunna innebära att 

barnen ges större möjligheter till att delta i verksamheten (a.a.). Detta kan vara en viktig 

aspekt att tänka på när det gäller förbättringar i arbetet med barns olikheter. Gruppens 

storlek kan tänkas har betydelse för hur barns olikheter bemöts, större grupp kräver mer 

av förskollärarna för att uppmärksamma alla barn. En mindre grupp kräver fortfarande en 

uppmärksam förskollärare men en förskollärare som lättare kan möta varje enskilt barn.  

 

 5.4 Metoddiskussion 
Användning av kvalitativa intervjuer har varit relevant för denna studie. Detta då tanken 

är att få syn på förskollärares egna uppfattningar av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Intervjuerna som gjordes bidrog till att kunna ställa följdfrågor, frågor som uppkom 

spontant under intervjuernas gång. Detta menar Denscombe (2009) är en fördel med 

intervju som metod. Följdfrågor kan ställas samt att intervjuaren kan byta riktning under 

intervjuernas gång. Fortsättningsvis belyses svårigheten i att kontrollera tillförlitligheten 

i intervjuer där informantens tankar och erfarenheter efterfrågas (a.a.). När det gäller 

arbetet och bemötande av barn i behov av särskilt stöd kunde en kompletterande 

observation har gjorts för att få syn på om förskollärarna arbetar inkluderande. Det hade 

även gett möjlighet att se hur det konkreta arbetet såg ut ute i verksamheten samt hur 

barnen upplevde arbetet. Denscombe (2009) nämner att tillförlitligheten i en intervju kan 

vara svår att bedöma då det som sägs och det som sedan görs kan vara två olika saker. 

Intervjuer som spelas in kan även det påverka tillförlitligheten. Alla människor känner 

sig inte bekväma med att bli inspelade och intervjuade av okända människor (a.a.). Därför 

hade en kompletterande observation kunnat vara fördelaktig i undersökningen. Enkäter 

hade kunnat vara ett annat alternativ till intervjuer. Enkäterna hade gjort att fler pedagoger 

hade kunnat delta. Dock påpekar Denscombe (2009) att enkäter kan var svårt att få 

deltagare till. Speciellt om enkäterna skickas ut till informanterna, detta kan innebära att 

informanterna inte väljer att delta (a.a.). Förskollärarna valdes ut slumpmässigt av 

förskolechefen samt förskollärare som själva ville delta. Detta kan ha påverkat resultatet 

då de som hade mest erfarenhet samt intresse ville delta. Resultatet kan ha fallit ut 

annorlunda, det vill säga ett annat resultat hade eventuellt kunnat ses eller ett resultat där 

skillnader mellan förskollärare som arbetar med olika åldersgrupper hade kunnat ses. Det 
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är av vikt att veta att tolkningen av resultatet kan påverkas av vem som gör analysen. 

Detta på grund av våra egna erfarenheter och att dessa påverkar våra tolkningar.  

 

 5.5 Fortsatta studie/ forskning 
Fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vilken kunskap som efterfrågas av 

förskollärare kring ämnet barn i behov av särskilt stöd. Detta då det framkom i studien att 

förskollärarna önskade mer kunskap inom området. Studien kan göras genom kvalitativa 

intervjuer men skulle även kunna göras med hjälp av observationer. Detta genom att 

observera pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd för att få syn på hur 

deras kunskap kommer till uttryck. För att ta studien som gjorts ovan ett steg längre hade 

andra deltagare kunna vara med. Ser barnskötare och specialpedagoger på definitionen 

av begreppet på ett annat sätt? 

 

 5.6 Avslutningsvis 
I vår kommande profession som förskollärare blir det viktigt att se på hur vi ställer 

begreppet barn i behov av särskilt stöd till normalitet. Vem är det egentligen som avgör 

vad som är normalt och inte. Samtidigt måste vi vara medvetna om att våra egna tankar 

och erfarenheter är av betydelse för att definiera begreppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 
 

Referenser 
Asp-Onsjö, L. (2014). Specialpedagogik i en skola för alla- att arbeta med elever. I: 

Lundgren P. U., Säljö R., & Liberg C., (red.) (2014) Lärande, skola, bildning. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken -för småsakliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Devore, S. & Rusell, K. (2007). Early Childhood Eduction and Care for Children With 

Disabilities: Facilitating Inclusive Practice. Early Childhood Eduction Journal, Vol 35, 

No 2, s 189-198. 

 

Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt och 

vetenskaplig metodik förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: vetenskapsrådet. Tillgängligt på internet:  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  

 

Gal E., Schreur N. & Engel-Yeger B. (2010): Inclusion of children with disabilities: 

Teachers Attitudes and Requirements for Environmental Accommodations. 

International Journal of special Eduction. Vol: 25 No:2  

 

Jakobsson, I-L. & Nilsson, I. (2011) Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

Khilström, S. (2007). Intervju som redskap. I: Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J. Lära 

till lärare: att utveckla läraryrket- vetenskapliga förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Lund: Studentlittertur. 

 

Lindqvist, G., Nilholm, C., Almqvist, L. & Wetso, G-M. (2011): Different agendas? 

The Views of Different Occupationa Groups on Special needs eduction. European 

Journal of Special Needs Education. Vol:26, No:2, s 143-157. 

 

Lutz, K. (2006) Konstruktionen av det avvikande förskollebarnet. Malmö: Holmbergs. 

 

Markström, A-M. (2005). Förskolan som normaliserings praktik- en etnografisk studie. 

Linköping: Linköping Studies in Pedagogic Practices No1. 

 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd.” –vad betyder det 

och vad vet vi?. Forskning i Fokus nr 28: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på  specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Renblad, K. & Brodin, J. (2014) Behövs specialpedagoger i förskolan? Socialmedicinsk 

Tidsskrift vol 91, nr 4 s.384-390. 

 

Sandberg, A., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck- Åkesson, E. & Granlund, M. (2010). 

”Special support” in Preschool in Sweden: Preschool staff´s definition of the construct. 

International Journal of Disability, Development and Education. Vol: 57, No. 1, s, 43-

57. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


  
 

21 

 

 Sandberg, A. & Norling, M. Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder. I: Sandberg, A 

(red.)(2009) Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS (2010:800). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepatementet. 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan. Lpfö 98 [Ny, rev. Utg] (2010) Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2008). Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan. 

Stockholm: Skolverket. 
 

SOSFS 1987:3. Pedagogiskt program för förskolan (1987): Allmänna råd från 

socialstyrelsen 1987:3. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskolan? 

Vilken ålder har barnen du arbetar med nu? 

Hur skulle du definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd? (Vilka barn anser du 

vara i behov av särskilt stöd? och vad innebär begreppet för just dig?). 

Beskriv en situation där du varit i kontakt med barn i behov av särskilt stöd? 

Hur upplevde du situationen?/ Hur kände du i situationen? 

Tankar och funderingar kring vad som var bra respektive mindre bra i denna situation? 

(Finns det något du såhär i efterhand skulle vilja ändra på? Samt något bra du tog med 

dig ifrån denna situation?). 

Kan du ge exempel på olika sätt att arbeta med barns olika behov? 

Kan du ge exempel på förbättringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 


