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Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolans 

verksamhet resonerar kring begreppet, och arbetet med, barn i behov av särskilt 

stöd. I studien valde vi att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod 

vilka sedan har analyserats utifrån aktuell forskning och satts i relation till ett 

sociokulturellt perspektiv samt det relationella-, kategoriska- och 

dilemmaperspektivet. Studien omfattar intervjuer med tio pedagoger inom olika 

yrkeskategorier med anknytning till förskola. Resultatet visar att synen på 

begreppet barn i behov av särskilt stöd var komplex och ett flertal respondenter 

lyfte fram att begrepp sågs som en viktig del för att erhålla resurser till 

verksamheten. Respondenterna poängterade även stödet från en 

specialpedagog som en viktig faktor i sitt arbete. Förutom detta kunde vi se att 

faktorer som tidsbrist och barngruppernas storlek påverkade arbetet med 

barnen. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Barn med särskilda behov?  

– Jag kallas ett barn med särskilda behov.  

– Barn med särskilda behov blir så lätt barn med särskilda besvär.  

– Barn med särskilda besvär blir så lätt ”särskilda” 

– Särskilda barn blir så lätt isär-skilda.  

– Isär-skilda barn får så lätt särskilda behov.  

– Särskilda behov är inte särskilda – bara STÖRRE  

– STÖRRE BEHOV har väl även du 

… ibland”.  
(Berit Schaub) 

Vi har tidigare intresserat oss för de grunder som förskolan baserar sina beslut på 
gällande att ge barnen extra och särskilt stöd under sin vistelse i förskolan. Enligt 
Lutz (2013) har behovsidentifieringen och bedömning av avvikelser att göra med vem 
som bedömer och när detta sker samtidigt som också förskolans kvalité påverkar 
denna process. Förskolans kvalité kan enligt Lutz (2013) relateras till 
personaltätheten bland pedagoger, deras utbildning och kompetens inom det 
specialpedagogiska området.  

Skolverket beskriver, i en rapport från 2016, att förskolans kvalitét till stor del beror 
på pedagogernas olika kompetens men betonar att barngruppens storlek och 
sammansättning har en stor, till och med avgörande, betydelse för barns välmående, 
utveckling och lärande (Skolverket, 2016). I rapporten framkom att det blev mindre 
tid för det enskilda barnet i stora barngrupper och förskollärarna menade att de i 
högre grad kunde fokusera, lyssna och se det enskilda barnet när det var mindre 
grupper. Dock är barns behov situationsbundet (Skolverket, 2014), och inte en 
egenskap hos barnet, utan behovet uppstår i mötet med andra och i förskolans miljö. 

Pedagogernas kompetens är viktigt då bedömningen av vilka barn som är i behov av 
stöd är subjektiv och kanske även miljöpåverkad vilket också Palla (2011) nämner i 
sin avhandling. Vi menar att det kan vara just här som den ordinarie 
förskoleverksamheten och dess pedagoger ibland ställs inför sådana utmaningar i sitt 
stödjande arbete, av de barn som är i behov, att de behöver komplettera sin 
verksamhet med specialpedagogisk kompetens utifrån. Särskilt kan den kompetensen 
behövas i arbetet med de barn vars behov av stöd inte har utretts formellt och som 
inte har någon identifierad diagnos. 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska främja alla barns utveckling och 
lärande, att hänsyn ska tas till barns olika behov och förutsättningar samt att 
verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Vidare kan man läsa att det i förskolans uppdrag 
ingår att anpassa verksamheten till alla barn i förskolan och att de barn som 
varaktigt, eller tillfälligt, behöver mer stöd och stimulans ska få det, vilket även 
regleras i skollagen (SFS, 2010:800).  
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1.1 Problemområde 

Förskolans kvalitet är beroende av bland annat personaltätheten och pedagogernas 
utbildning och kompetens inom det specialpedagogiska området (Lutz, 2013). Vi 
anser att det är angeläget att belysa hur verksamma pedagoger resonerar kring 
begreppet barn i behov av särskilt stöd, och hur arbetet med barn som är i behov av 
stöd sker, då deras olika kompetenser och tankar om detta i hög grad ligger till grund 
för bedömningen av vilka barn som är i behov av stöd (Palla 2011).  

Det finns forskning som pekar på att barn i behov av särskilt stöd ökar (Palla, 2011) i 
samhället, och därmed innebär det att pedagoger i förskolan möter fler barn som är i 
behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att verksamma pedagoger har en 
grundläggande specialpedagogisk kunskap (Palla, 2011; Sandberg & Norling, 2014).  

Ahlberg (2007) skriver att varje pedagog i förskolan ska kunna svara för att alla barn 
som behöver särskilt stöd får rätt typ av insatser och att stödet också sker i tillräckligt 
stor omfattning för det enskilda barnet. Alltså är det nödvändigt att pedagoger blir 
medvetna över sin egen kompetens och sitt arbete när de möter barn i behov av 
särskilt stöd. Även huvudmannen, som har det yttersta ansvaret för att barn i behov 
av stöd får sina behov tillgodosedda (Palla, 2009), behöver insikt i hur pedagogernas 
kompetens och arbete speglas i verksamheten för att kunna erbjuda adekvat 
fortbildning och kompetensutveckling menar vi.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet 
resonerar kring begreppet, och arbetet med, barn i behov av särskilt stöd. 

1.3 Forskningsfrågor 

Hur resonerar pedagoger i förskolan kring begreppet barn i behov av särskilt stöd? 
Hur resonerar pedagoger på förskolan kring arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd? 

2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlets upplägg är att under rubrik 2.1, Centrala begrepp, där de centrala 
och återkommande begreppen för studien beskrivs. Därefter följer 2.2, 
Litteratursökning och slutligen 2.3, Tidigare forskning och annan litteratur från det 
specialpedagogiska området, med underrubriker utformade för att tydliggöra de olika 
områdenas relevans för studiens syfte.  

2.1 Centrala begrepp  

2.1.1 Pedagoger 

I denna studie har vi valt att kalla de som, främst inom förskolan, arbetar med barn i 
behov av särskilt stöd för pedagoger. Ibland har vi dock också benämnt de specifika 
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yrkeskategorierna då vi ansett det vara viktigt för sammanhanget eller förståelsen av 
texten. 

2.1.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Ett grundläggande begrepp i denna studie är barn i behov av särskilt stöd vilket kan 
vara något komplext att förhålla sig till då dessa barn tidigare benämndes som barn 
med behov av särskilt stöd. Detta syftade till att det var en egenskap inom barnet som 
är problematiskt och därmed är upphovet till behovet. Det har dock under senare år 
frångåtts till förmån för benämningen barn i behov av särskilt stöd som istället syftar 
till att det snarare är situationer och miljön kring barnet som kan vara problematisk 
och behovskrävande (Ottosson, 2014).  

2.1.3 Specialpedagogik 

Ofta förknippas begreppet specialpedagogik (inom förskolan) med barn som är i 
behov av särskilt stöd. Enligt Ahlberg (2007) kan denna begränsning av 
specialpedagogiken problematiseras och hon belyser att det bland annat i 
Lärarutbildningens kommitté (SOU 1999:63) poängteras att specialpedagogik fyller 
en viktig funktion. Där menas att specialpedagogik i första hand inte ska ses som 
någon särskild pedagogik för vissa barn utan kan med fördel nyttjas genom att bidra 
till att synliggöra den naturliga variationen av barns olikheter och få dem att mötas i 
verksamheterna. 

2.1.4 Inkludering (integrering) 

Även begreppet integrering har under det senaste årtiondet diskuterats flitigt och till 
stor del ersatts av ordet inkludering. De främsta invändningar som framförts mot 
termen integrering är att människor först måste ha varit segregerade eller avskilda 
för att kunna integreras, vilket även, historiskt sett, skedde med de barn som hade 
synliga funktionsnedsättningar (Ahlberg, 2007). Idag har vi i större utsträckning 
öppnat upp för en (för)skola för alla, oavsett barnens bakgrund eller fysiska 
funktioner, vilket i allra högsta grad är ett sätt att förstå inkludering på enligt Nilholm 
(2007).  

2.2 Tidigare forskning och annan litteratur från det 
specialpedagogiska området 

Sandberg och Norling (2014) menar att det finns för lite forskning gällande vilka 
metoder som används för att arbeta med barn i behov av stöd. De framhåller ändå att 
kompetensutveckling av pedagoger grunden gällande att det alls ska gå att få en 
uppfattning och ett gemensamt språk för hur och varför vissa arbetssätt, eller 
metoder, tillämpas i verksamheterna. Detta innebär att samtliga pedagoger, oavsett 
verksamhetsform, ska ha grundläggande specialpedagogiska kunskaper menar 
författarna. Ahlberg (2007) förespråkar detsamma i sin studie där hon beskriver det 
specialpedagogiska arbetet utifrån ett historiskt perspektiv samt dess betydelse för 
barn i behov av särskilt stöd. Ahlberg (2007) skriver att varje pedagog ska kunna 
svara för att barn som behöver särskilt stöd och hjälp får rätt typ av insatser och att 
de får stöd i tillräcklig omfattning. Forskning pekar på att pedagogerna i dagens 
förskolor anser att de får för lite kompetensutveckling för att kunna identifiera och 
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möta barn som är i behov av särskilt stöd skriver Sandberg & Norling (2014). Även 
Palla (2009), som i sin studie undersökte det specialpedagogiska området inom 
förskolan, skriver om samma ämne och anger vidare att det är huvudmannen (rektor, 
skolledning, förskolechef vår anmärkning) som bör ha ansvaret för arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. 
 
Den specialpedagogiska forskning som gjorts i Sverige och som är riktad mot 
förskolan är begränsad då den främst bedrevs under förskolans framväxt och 
utbyggnad under 1970 och 80-talen menar Lutz (2009). Under denna tid hade 
begreppet barn med behov av särskilt stöd en speciell funktion, nämligen att bereda 
förtur för barn som från ett samhälleligt perspektiv ansågs viktiga att få in i förskolan. 
Definitionen innefattade de barn vars svårigheter hade sin grund i att de på grund av 
fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller av andra skäl ansågs vara i särskilda behov 
enligt Lutz (2006), som i sin avhandling kritiskt granskar utvecklingsbedömningar av 
yngre barn där han tittar närmare på konstruktionen kring barn i behov av särskilt 
stöd.  
 
Däremot finns det internationell forskning som är riktad mer direkt mot förskolan, 
särskilt i USA. Lutz (2009) ser dock problem med direkta jämförelser med denna 
forskning. Dels då förskolans utformning är så skild mellan de olika länderna, men 
också då den amerikanska forskningen, ur ett svenskt perspektiv, kan ses mer som 
psykologisk och psykiatrisk. Lutz (2009) menar att detta bidragit till att kategoriska 
synsättet vunnit så stor mark och därmed blivit den dominerande diskursen även i 
Sverige. 

2.2.1 Specialpedagogik då och nu 

De barn som ansetts annorlunda togs tidigare, runt 1900-talets början, ur den vanliga 
skolan och placerades på särskilda institutioner eller i särskolor. Barn med 
funktionshinder, till exempel dövhet, blindhet, eller barn med en utvecklingsstörning 
stod i praktiken helt utanför skolsystemet då det hävdades att de ”lågt begåvade 
barnens närvaro” i klassrummet varken gynnade dem själva eller de övriga eleverna 
(Specialpedagogik i skola och lärarutbildning [DsU] 1986:13., s.11). De barn som inte 
hade någon synlig, eller konkret, funktionsnedsättning och ändå bedömdes vara i 
behov av särskilt stöd placerades dock inte i särskilda klasser. De fick inte heller 
något särskilt stöd i undervisningen utan istället ställdes kunskapskraven lägre för 
dem än för andra skriver Ahlberg (2007).  

Förskolan är naturligtvis, som andra institutioner, beroende av ideologiska och 
politiska ställningstaganden i samhället och det innebär att verksamhetens uppdrag 
förändras i takt med att politiska idéer och värderingar i samhället skiftar. I officiella 
dokument, till exempel skollagen och läroplanen för förskolan, är det tydligt att synen 
på hur förskolan ska möta elever i behov av särskilt stöd har förskjutits under 
årtiondenas gång, från avskiljning och särlösningar till integrering enligt Nilholm 
(2006). Palla (2009) påtalar dock att trots förskolans traditionsenliga sätt att arbeta 
inkluderande och utifrån en förskola för alla så finns det än idag, framförallt i 
storstäderna, särskilda (för)skolor för barn med särskilda behov.  

I dag framhålls i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) att det är 
skolans uppgift att utforma undervisningen så att alla barns individualitet befrämjas. 
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Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och verksamhetens 
ledning har ett särskilt ansvar för de elever som av olika skäl har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. I Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) 
framförs att skolan som helhet, och de olika arbetslagen, behöver specialpedagogiskt 
stöd för att kunna möta hela variationen av elevers olikheter.  

2.2.2 Vilka barn anses vara i behov av särskilt stöd? 

Lutz (2009) beskriver att barn i behov av särskilt stöd nämndes redan i 
barnstugeutredningen på 1970-talet. Lutz (2006) skriver att det idag är en 
självklarhet att ge stöd och stimulans till alla barn i förskolan, men när stödet och 
insatserna som pedagoger sätter in, och definieras som särskilt, så riskerar man att 
barnets beteende bedöms som avvikande. Barn i behov av särskilt stöd är ingen 
enhetlig grupp och barn kan av olika anledningar behöva olika typer av stöd skriver 
Palla (2009): 

Ofta ges ”de här” barnen epitet som: barn vi bekymrar oss om, barn med olika typer av 
svårigheter så som socioemotionella, språkstörningar, autism etcetera. Vissa uttryck är att 
föredra, andra inte. En störning klingar till exempel inte särskilt vackert i mina öron. Vem vill 
egentligen vara störd? Någon som skiljer sig från det som kallas normalt? (Palla, 2009, s. 14). 

Barn i behov av särskilt stöd riskerar alltså att bli bedömda utifrån och i förhållande 
till ett tänkt normalitetsspann menar Lutz (2006). Olsson och Olsson (2007) skriver 
att det inom specialpedagogiken behövs mångfald och olikheter och värdet av detta 
betonas istället för att tala om normalitetsnormen. Lutz (2006) påtalar i sin 
doktorsavhandling där han undersöker hur kategoriseringar uppstår och hur dessa 
påverkar barn i förskolan, att behovsidentifiering handlar om det normativa, det som 
anses normalt just här och nu, och därför kan den som avviker från dessa normer ses 
som någon som är i behov av stöd. Författaren lyfter också komplexiteten i 
normaliteten och hur man kan vända och vrida på den för att finna andra 
infallsvinklar och då upptäcka ytterligare ”problem”. Här finner Lutz (2013) ett så 
kallat ”lagomperspektiv” där barnet anses som normalt så länge det inte befinner sig i 
någon av ytterligheterna i sammanhanget det befinner sig i. Gerland (2015) ser dock 
en tendens till att spannet för vad som anses normalt och inte blir mindre och 
snävare. Hon menar att det finns en fara i att förskolans pedagoger ”ser” fler barn i 
behov av stöd och är snabba att fatta misstanke om att barn har en diagnos - trots att 
det inte alls behöver vara så.  

Palla (2011), som i sin avhandling undersöker olikheter inom förskolan som diskursiv 
praktik där hon tittar närmare på förskolan, barnet och specialpedagogiken, skriver 
om ovanstående komplexitet med bedömningar. Hennes studie belyser att pedagoger 
som talar om barn som ”speciella” eller att de uppvisar ett speciellt beteende (jämfört 
med normen) ökar. Pedagogerna beaktar möjligheten att ta kontakt med 
specialpedagoger för att kunna specificera, eller som Palla skriver; sätta fingret på, 
vad pedagogerna kan göra för att möta detta beteende. Ibland leder det till större 
pedagogiska insatser och andra gånger har det räckt med justeringar av den 
pedagogiska miljön för att komma till rätta med ”problemet” (Palla, 2011). 
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För att ett barn i behov ska ges särskilt, extra, stöd så krävs ofta en diagnos då 
diagnosen i sin tur blir ett medel för att få pengar till resurser (Olsson & Olsson, 
2007), trots att det enligt skollagen (SFS, 2010:800) framgår att barnets bästa ska 
vara utgångspunkt i verksamheten. I USA krävs det att ett barn har en av tretton 
diagnoser, som klassas som specialpedagogiska, samt att diagnosen har sådan 
påverkan på barnet att det uppstår svårigheter i skolsituationen (Lillvist, 2010). Det 
finns idag särskilda diagnostiska kriterier utformade för att diagnostisera barn med 
tillexempel autism eller ADHD, vilka ges exempel på i Gerland och Aspeflo (2015). 
Enligt Palla (2011) är den överhängande delen av den specialpedagogiska forskningen 
inriktad på barn med funktionsnedsättningar, såsom de nyss nämnda exemplen 
ADHD och autism, och hon skriver vidare att:  

”Kunskap finns om officiella förhållningssätt till barns olikheter, men forskning behöver även 
genomlysa hur personal i förskolan i sitt vardagsarbete formulerar sig då de försöker förstå och 
hantera barn vars beteenden förbryllar, oroar eller utmanar dem och verksamheten.” (Palla, 
2011, s.16). 

Det finns dock barn som inte har någon diagnos och saknar medicinska eller fysiska 
funktionsnedsättningar, men som ändå är i behov av stöd. Dessa barn befinner sig i 
vad Sandberg och Norling (2014) benämner som ”gråzonen”. Författarna menar att 
dessa barn identifieras främst utifrån att det, av pedagoger, har upplevts som att 
dessa barn har svårt att klara av vardagen på förskolan. Även Palla (2009) beskriver 
olika sociala svårigheter och barn som av någon anledning bekymrar sin omgivning. 
Även Hasselbring och Williams Glaser (2000) har, med utgångspunkt i att antalet 
barn i behov av särskilt stöd har ökat i USA, genomfört en studie gällande vilka barn 
som anses vara i behov av särskilt stöd (i skolan). De menar att de flesta av barnen i 
behov av stöd inte har några synliga handikapp utan att deras problematik kommer 
till uttryck i deras sociala relationer, genom beteenden, i känslolivet och utifrån så 
kallade academic factors, vilket innefattar exempelvis barn som blir mobbade eller att 
de har inlärningssvårigheter.   

2.2.3 Arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Lillvist (2010) har genom fyra empiriska studier undersökt tillämpligheten av ett 
funktionellt perspektiv för att studera social kompetens för barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan. Lillvist (2010) skriver i sin avhandling att skillnaderna gällande 
vilket stöd ett barn behöver kan variera beroende på i vilken kontext barnet befinner 
sig i. Det i sin tur betyder att det stöd som barnet har rätt till kan behöva anpassas till 
såväl individ-, som grupp- eller organisationsnivå beroende på i vilken situation och 
med vilka andra personer som barnet befinner sig i, något som även Palla 
(2009;2011) beskriver. 

Olsson och Olsson (2007) skriver att som pedagog kan det vara lätt att känna sig 
misslyckad och osäker i arbetet med barn i behov av stöd och uppger som exempel 
barn med koncentrationssvårigheter. En grundförutsättning för att lyckas i sitt arbete 
med barn i behov av särskilt stöd är att ha en god relation till barnet då barn tenderar 
att lära sig mer av vuxna de tycker om. De framhåller även vikten av att som pedagog 
förhålla sig positiv till barnet och att självbilden grundläggs redan i förskoleåldern, 
varpå det är kritiskt att stödet till dessa barn sätts in och uppmärksammas redan i 
förskolan (Olsson & Olsson, 2007). 
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Inkludering och pedagogens förhållningssätt till barnen som är i behov, av olika 
anledningar, har stor betydelse för hur övriga barn agerar och resonerar kring det 
extra stödet som barnen är i behov av (Olsson & Olsson, 2007). ”Om man under sin 
utveckling fått bekräftelse och förståelse är det lättare att förstå och känna sig själv 
och därmed lättare att förstå andra människor.” (Olsson & Olsson, 2007, s.78). 
Paralleller kan dras till det som Dolk (2013) skriver om likabehandling och hur det 
kan finnas en rädsla för att skapa problem genom att uttala barns olikheter. I hennes 
exempel gäller det framförallt genus och normerna kring det, men hon betonar att 
det tycks finnas en (kanske missriktad) vilja att skydda barn från så kallade svåra 
ämnen; som barn i behov av särskilt stöd också kan ses som. 

En god självkänsla utvecklas i de sammanhang och miljöer där fokus läggs på respekt 
för individen och inte på prestationer menar Olsson och Olsson (2007). Detta 
framhålls även i de grundläggande värdena i förskolans läroplan som bland annat ger 
uttryck för individens okränkbarhet och allas lika värde samt genom 
Salamancadeklarationen (1996) som betonar att alla barn har rätt till undervisning 
utifrån sin egen förmåga. Det innebär att förskolan och skolan ska arbeta utifrån ett 
inkluderande förhållningssätt med förståelse för barns olika kapacitet och att deras 
förmågor och intressen tillvaratas.  

En annan aspekt i arbetet med barn i behov (av särskilt stöd) är kontakten med 
vårdnadshavarna. Gerland (2015) belyser att det är känsligt och ibland svårt att som 
pedagog initiera ett samtal som handlar om ett barn som väckt funderingar och 
omfattar svårlösta situationer. Hon gör dock en poäng av att pedagoger är olika bra 
på att hålla i sådana samtal och därmed bör man välja den pedagog som faktiskt är 
bäst lämpad för att genomföra samtal med vårdnadshavare. Att göra vårdnadshavare 
delaktiga i ”orostankar/funderingar” är guld värt enligt Gerland (2015) och lika 
viktigt är det att pedagoger tar vårdnadshavares tankar och funderingar kring sitt 
barn på allvar.  

Det rent konkreta arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser naturligtvis olika ut; 
det är ju individanpassat. Att miljön är strukturerad och tydlig kan ha stor betydelse 
för arbetet, utvecklingen och lärandet med barn i behov av särskilt stöd (Olsson & 
Olsson, 2007). Vidare vinner man mycket på att utgå ifrån barnets intresse och göra 
sig själv delaktig i barnets lek och aktivitet och att som pedagog vara tydlig och 
berätta och/eller visa vad som förväntas av dem i olika situationer beskriver Gerland 
(2015).  

2.2.4 Barngruppens påverkan på barn i behov av särskilt stöd 

I en studie av Asplund-Carlsson, Pramling-Samulesson och Kärrby (2001), där de 
undersökt strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i förskolan, uppmärksammas 
betydelsen av barngruppens storlek och dess betydelse för barn i behov av särskilt 
stöd. De skriver att barn i behov av särskilt stöd i Sverige har ökat samtidigt som 
resurserna minskat. Hasselbring och Williams Glaser (2000) ser samma tendens i 
USA där det, under en tjugoårsperiod, tycks ha skett en dramatisk ökning av barn 
som anses vara i behov av särskilt stöd och menar på att ett av sex barn i USA har en 
funktionsnedsättning som gör att de inte kan fungera i en typisk klassrumssituation.  
 
Å andra sidan menar Lutz (2013) att det är rapporter gällande andelen barn i behov 
som ökat, och inte en ökning av barnen i behov av stöd. Han hänvisar dels till, det 



8 

 

tidigare nämnda, normalitetsspannet samt att han belyser komplexiteten i 
otydligheten kring vad som innefattar begreppet i behov av (särskilt) stöd.  
 
Forskning (Asplund - Carlsson m.fl., 2001) pekar på att barn i behov av särskilt stöd 
upptäcks tidigare då det är mindre barngrupper och också Hellström (1996) har åsikter om 
barngruppens storlek i förhållande till barn i behov av särskilt stöd. Det finns en risk i att 
stora barngrupper kan göra att barn i behov av särskilt stöd ”glöms” bort, uppvisar ett 
oroligare beteende och att barn kan bli både rädda och förvirrade i en för stor grupp 
(Hellström, 1996). Asplund-Carlsson et al. (2001) menar att en minskning av 
barngrupperna till största delen gynnar barnen i behov av särskilt stöd samtidigt som de 
betonar riskerna med att en alltför liten grupp kan göra att de goda effekterna av samspel, 
samlärande och social interaktion minskas.  

Skolverkets (2016) rapport tydliggör att stora barngrupper riskerar att skapa en 
tidsbrist hos pedagogerna medan mindre grupper kan genera mer tid till det 
administrativa arbetet, samtal med barnen samt ökad gemenskap. Alltså kan de 
konstatera att mindre barngrupper ger större möjligheter och bättre villkor för att 
kommunicera och interagera med barnen, vilket även det är kvalitetshöjande och 
nödvändigt för barnens lärande, utveckling och välmående (Skolverket, 2016). 
Asplund-Carlson et al. (2001) menar också de att barn som ingår i mindre 
barngrupper har större möjligheter att få den hjälp och stöd som de behöver och ”I en 
idealisk grupp har barnen tillräckligt många jämnåriga kamrater så att de kan lära 
tillsammans och av varandra och barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det 
stöd som de behöver.” (Skolverket, 2016, s.32). 

Riktlinjerna för storleken på gruppen behöver dock alltid sättas i relation till hela 
verksamheten, det är en rekommendation och är alltså inte tvingande. ”Det finns 
stora barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och föräldrar är 
nöjda och verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner.”(Skolverket, 
2016, s.30). 

2.3 Teoretiska perspektiv  

I det här kapitlet beskriver vi de olika teoretiska perspektiv som vi grundar vår 
forskning och analysen av empirin på. Det inleds med 3.1, Det sociokulturella 
perspektivet, och vad det innebär att tolka resultatet utifrån detta synsätt. Sedan 
förklaras, i 3.2, de tre specialpedagogiska perspektiv som kommit att ha stor 
betydelse för synen på barn i behov av särskilt stöd och som är av relevans för vår 
studie.  

2.3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är att en människa blir till i olika sociala 
sammanhang och att det är i samspelet med andra som människan utvecklas (Strandberg, 
2009). I en studie av Jakobsson (2012), där författaren har tittat närmare på barns 
utveckling och lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv, framkommer att Vygotskijs 
bidrag till det sociokulturella perspektivet var att utveckla en teori där människors 
tänkande och kunskaper kunde förstås eller undersökas genom att analysera språk och 
handlingar i relation till de sociala och kulturella resurser som människor använder. 
Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) betonar även den vikten av samspel 
och barngruppens påverkan på barns lärande och utveckling. 
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Jakobsson (2012) nämner ett begrepp som är centralt och av stor vikt inom det 
sociokulturella perspektivet, och det är begreppet mediering. Begreppet beskriver just 
denna samverkan mellan människors tänkande och handling och de kulturella 
artefakterna. Enligt Jakobsson (2012) saknas det en bra svensk översättning av mediering, 
men utifrån ett vardagsspråk kan det beskrivas som att de kulturella produkterna förmår 
att aktivera, trigga eller driva tänkandet och handlingen framåt. Man kan också uttrycka 
det som om att de tillgängliga kulturella resurserna möjliggör själva tanken och tänkandet 
och att vi så att säga tänker med hjälp av eller via dem. Med ett vetenskapligt språk 
benämns detta som mediering genom artefakter. En central tanke i ett sociokulturellt 
perspektiv blir då att fokusera och förstå hur människor som lärande varelser interagerar 
med de tillgängliga kulturella produkterna och hur dessa påverkar och driver lärprocesser. 

Att analysera empirin utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär alltså, i vår mening, att 
se hur både miljön och andra människor påverkar barns utveckling och ageranden. 

2.3.2 Det relationella perspektivet 

Grunden i det relationella perspektivet kan sägas vara att man ser sambanden mellan 
förhållanden och samspel, alltså är utgångspunkten att svårigheterna finns i miljön 
som omger individen och inte inom individen (Olsson & Olsson, 2007). 

Enligt Palla (2009) tar det relationella perspektivet sin utgångspunkt i en pedagogisk 
tankemodell och trots att Palla framhäver att det finns skäl att tro att det kategoriska 
perspektivet än är dominerande och att det sägs att den specialpedagogiska traditionen 
tillhör det kategoriska perspektivet, så nämns ett möjligt uppsving för det relationella 
perspektivet. 

Rosenqvist (2007) har kritiskt granskat och problematiserat specialpedagogiken i sin 
studie och menar att det relationella perspektivet bygger på att man försöker se miljö- och 
kontextbetingade orsaker till svårigheter förknippade med de berörda personerna. I den 
specialpedagogiska praktiken kan man därför tala om undervisning av barn i behov av 
särskilt stöd. I praktiken innebär det en skiljelinje gällande differentiering, det vill säga om 
det är barnen eller undervisningen som differentieras. Ett relationellt perspektiv blir på så 
vis också intressant när det kommer till specialpedagogikens relation till den vanliga 
pedagogiken, eftersom det innebär att specialpedagogiskt motiverande förändringar i 
barnens undervisningsmiljö kan påverka hela den pedagogiska situationen (Rosenqvist, 
2007). 

2.3.3 Det kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet karakteriseras av att barn sorteras utifrån ett 
normalitetstänkande och på grundval här av identifieras för särskilda åtgärder. Detta 
perspektiv kontrasteras mot det relationella, inom vilket man istället för att utgå från barn 
med svårigheter talar om barn i svårigheter, vilket medför att fokus flyttas till samspelet 
mellan individ och omgivning. 

Enligt Palla (2009) innebär det kategoriska perspektivet ett genomgripande sätt att se på 
barns svårigheter och hur nödvändigt stöd ska ges. Det kategoriska perspektivet kan 
kopplas till det medicinskt/psykologiska synsättet, där den specialpedagogiska traditionen 
sägs tillhöra det kategoriska perspektivet. Traditionellt sett har kategorisering av avvikelser 
stått i centrum för en del av specialpedagogiken. Kategoriseringen har skett i förhållande 
till det som uppfattats som normalt.  
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Vad som tolkats som avvikelser har skiftat över tid, då begreppet normalitet får anses vara 
en social konstruktion. Palla (2009) poängterar att det finns skäl att tro att det kategoriska 
perspektivet dominerar även idag och ställer sig frågan varför förskjutningen mot det 
relationella perspektivet sker så långsamt. Hon påtalar också att det kategoriska 
perspektivet leder till specialundervisning och differentierande exkludering medan det 
relationella perspektivet öppnar upp för möjligheter till inkludering (Palla, 2009).  

2.3.4 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2007) presenterar dilemmaperspektivet där man, i en kort förklaring, anser 
att det moderna utbildningssystemet ibland lägger krokben för sig självt. Detta yttrar 
sig bland annat genom att formuleringar i exempelvis läroplanen har stort 
tolkningsutrymme och kan förstås olika, vilket kan leda till att pedagoger tolkar 
samma mål på olika sätt och det i sin tur leder till missförstånd, olika dilemman.  
 
Nilholm (2007) betonar vikten av att diskutera olika möjligheter för att arbeta med 
ett särskilt behov, då det sällan finns ett enkelt svar. Tillexempel kan olika 
grundläggande värderingar, vilka i sina enskilda sammanhang vi vurmar för, så som 
att arbeta för inkludering och jämlikhet, ibland stå i motsatsställning till varandra. 
Det är här dilemmaperspektivet blir tydligt menar Nilholm (2005), då komplexiteten 
i att arbeta med barn i behov av särskilt stöd ibland kräver att man resonerar utifrån 
flera olika perspektiv. 

3 Metod 

”Valet av metod för en forskningsuppgift är av avgörande betydelse för resultatets 
värde och karaktär.” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 41). I detta kapitel, som är indelat i 
olika underrubriker, redogör vi för genomförandet av studien. 3.1 består av 
motivering kring metodologin och datainsamlingsmetoden. 3.2, Litteratursökning, 
innehåller de databaser vi använt, 3.3 innefattar urvalet och därefter kommer 3.4, 
Databearbetning/Analysmetod som beskriver vi hur vi tänkt kring vår analysering 
och databearbetning. De etiska övervägandena redogörs under rubriken 3.5. Slutligen 
återfinns rubrik 3.6, resonemang kring tillförlitligheten. 

3.1 Metodologi och datainsamlingsmetod 

Till denna studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Det innebär att vi har utformat en intervjuguide (Bryman, 
2008) där respondenterna ombads att berätta utförligt hur de tänker och resonerar 
kring varje fråga som ställdes. I en kvalitativ undersökning menar Bryman (2008) att 
det är deltagarna i studien, respondenterna, som är utgångspunkten och att det är 
deras perspektiv som är det viktiga. I en kvalitativ studie ska forskare eftersträva en 
nära relation till de personer som studeras för att han eller hon ska kunna uppfatta 
världen på samma sätt som de gör ”se världen med deras ögon” (Bryman, 2008, 
s.372). Metoden valdes alltså för att fånga den verksamhets-/erfarenhetsbaserade 
empirin som vi är ute efter i våra forskningsfrågor.  

Vi beslutade att, tillsammans med missivbrevet (bilaga 1), skicka ut en intervjuguide 
(bilaga 2) via mail till urvalsgruppen. Vår förhoppning var att deltagandet i studien 
skulle öka om respondenten känner till frågorna innan intervjun då hen (kanske) 
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känner sig mer förberedd och mindre stressad i en intervjusituation. Totalt 
tillfrågades tolv pedagoger om de ville delta i studien och tio av dem deltog. 

Med syfte att ha fokus på våra respondenter vid intervjuerna spelades intervjuerna in 
via en mobiltelefon. Bryman (2008) betonar vikten av att spela in sina intervjuer då 
slipper distraktionen med att föra anteckningar. 

3.2 Litteratursökning 

Referenslitteraturinsamlingen skedde genom sökning av relevanta forskningsartiklar 
med hjälp av Mälardalens högskolas bibliotekskatalog, genomgång av vår tidigare 
kurslitteratur och ytterligare artikelsökningar via bland annat DiVA, Google och 
Google Scholar. Vi har genom hela arbetet strävat efter att avgränsa våra sökningar 
till forskning inom specialpedagogik, som ett stöd för de resonemang som förs i vår 
analys och diskussion. Detta har skett genom att vi i sökningarna använt vissa 
nyckelbegrepp så som specialpedagogik, special needs, barn i behov.  

3.3 Urval 

I samtalet om urvalet resonerade vi ur ett bekvämlighetsperspektiv där vi funderade 
över vilken metod som underlättade med tanke på den relativt korta tid vi har att 
färdigställa studien.  

Bryman (2008) resonerar om att respondenterna kan vara mer benägna att delta i 
intervjuerna om de känner till personen som ställer frågorna samt att de besvarar 
frågorna utförligt och med hög sanningshalt. Med anledning av detta har vi båda två 
haft en del samtal med vänner och bekanta om vårt stundande självständiga arbete, 
varav flera av dem arbetar inom förskolan. Utifrån dessa resonemang föll urvalet på 
de pedagoger som vi hade tidigare bekantskap med. 

Pedagogerna som valde att delta i intervjuerna består av både barnskötare, 
förskollärare, förskolechef samt specialpedagog, därför har vi valt samlingsbegreppet 
pedagoger för samtliga. Pedagoger från två förskolor ingick i urvalsgruppen. Den ena 
förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde i en stad en dryg timma utanför 
Stockholm. Den andra är placerad i ett mindre samhälle på landsbygden en dryg 
timma utanför Stockholm. Jämförelsevis har denna förskola mindre kulturell och 
etniskt mångfald än den andra förskolan.   

3.4 Databearbetningsmetod/Analysmetod 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och sammanställdes i resultatdelen utifrån 
olika kategorier baserade på intervjuguiden och/eller forskningsfrågorna. Vi 
transkriberade de intervjuer som vi själva utfört och skickade sedan det 
transkriberade materialet till varandra för genomläsning. Därefter delades 
transkriberingarna upp utifrån frågorna/kategorierna som formats utifrån studiens 
syfte och forskningsfrågor. 

Resultatet färgkodades baserat på vilket huvudområde det föll under och 
analyserades sedan en fråga i taget utifrån våra teoretiska perspektiv (det 
sociokulturella-, kategoriska-, relationella- samt dilemmaperspektivet) och tidigare 
forskning. Vi har strävat efter att tolka resultatet utifrån de teoretiska perspektiven 



12 

 

och synliggjort hur resonemangen i resultatet kan förstås utifrån dessa perspektiv. De 
perspektiv som förekommer oftast i vår resultatanalys är det relationella och 
sociokulturella då vi har kunnat tolka pedagogernas svar som att människor lär av, 
och i samspel, varandra och att pedagogerna beskriver hur miljön och omgivningen 
är viktiga komponenter för barn i behov av särskilt stöd. Vi har också kunnat urskilja 
tydliga inslag av ett dilemmaperspektiv i pedagogernas resonemang, särskilt gällande 
hur de såg på begreppet barn i behov av särskilt stöd där det är svårt att förhålla sig 
till ett enda perspektiv. Samtidigt var det dominerande perspektivet i temat 
möjligheterna att möta barnens behov, det kategoriska perspektivet med inslag av ett 
dilemmaperspektiv, då det framkom att det är det enskilda barnets behov som sätts i 
fokus vid material och resursfrågor.  

Det ledde oss slutligen till en diskussion och sammanfattning av resultatet som 
återkopplades till forskningsfrågorna och syftet med studien. 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) har formulerat fyra etiska grundprinciper inom 
samhällsvetenskaplig forskning som vi behöver ta i beaktande. Dessa fyra är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Alla dessa principer berördes i missivbrevet (bilaga 1) som respondenterna tog del 
skriftligen samt förtydligades muntligen vid intervjutillfällena. 

Vid eventuella oklarheter har respondenterna uppmanats att kontakta oss eller vår 
handledare.  

3.5.1 Informationskravet  

De tillfrågade pedagogerna informerades om studiens syfte och användningsområde 
och att de när som helst får avbryta sitt deltagande. Syftet med studien är att belysa 
hur pedagoger ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur arbetet med 
dessa barn sker.  

3.5.2 Samtyckeskravet  

I samband med att de tillfrågade pedagogerna fick ett mail som innehöll både 
missivbrevet och intervjuguiden blev de tillfrågade om deltagande i studien. Ville de 
delta ombads de svara på mailet och boka en tid för en intervju. När intervjun ägde 
rum frågade vi om de kände sig bekväma med att vi spelade in intervjun via en 
mobiltelefon. Vi uppgav också att de hade all rätt att neka att svara på våra frågor 
(Bryman, 2008).  
Slutligen gavs respondenterna möjlighet till en så kallad respondentvalidering; att 
läsa studien i sin helhet innan den lämnades in till högskolan. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

I båda forumen (mail, intervju) informerades om att förskolorna inte kommer att 
namnges i texten och inte heller respondenternas namn. Vid inspelning av intervjun 
informerades om att det endast var vi två, forskarna, som lyssnade av och 
transkriberade intervjuerna.  
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3.5.4 Nyttjandekravet 

Vi berättade att studien kommer att bli publicerad på internet via DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) som är en söktjänst och ett öppet arkiv för både 
studentuppsatser och forskningspublikationer. 

Gällande detta krav, eller princip, förtydligades det att endast skulle nyttjas till denna 
studie och att all insamlad empiri i form av ljudupptagningar, anteckningar och 
transkriptioner sedan kommer att förstöras.  

3.6 Tillförlitlighet 

I vår analys av empirin kan vi se att vi både har en så kallad intern reliabilitet, då vi är 
ense om vilka teoretiska perspektiv vi ska tolka och analysera materialet emot, samt 
en intern validitet då vi har god kännedom om de pedagoger som utgör vår 
urvalsgrupp (Bryman, 2008). Tillförlitligheten kan anses öka om respondenten har 
ett förtroende för forskaren, vilket vi alltså ansåg oss ha då vi kände till samtliga 
respondenter sedan tidigare.  

Vi har även erbjudit en respondentvalidering till de pedagoger som deltagit i studien 
genom att de gavs möjligheten att läsa studien i sin helhet innan den lämnats in till 
högskolan och därmed bedöma om vi tolkat dem rätt. Detta skulle i och för sig kunna 
ifrågasättas om det är applicerbart som respondentvalidering då svaren är anonyma i 
studiens helhet. Därför var vi också noga med att under intervjuerna ställa frågor som 
till exempel ”har jag förstått dig rätt?, ”menar du så här…?” och att vi efter varje fråga 
sammanfattade deras svar. Tillförlitligheten kan även anses vara stor om flera av 
svaren överensstämmer med varandra då samtliga respondenter, för tillfället, arbetar 
inom två utvalda förskolor. Gällande trovärdigheten i pedagogernas svar har vi även 
deras tidigare erfarenheter att ta i beaktande då detta var en av våra öppningsfrågor 
vid intervjuerna.  

Under våra intervjuer har vi utgått ifrån en och samma intervjuguide i syfte att 
säkerställa att samtliga intervjuer utgår ifrån samma basutbud av frågor. Vid behov 
eller om oklarheter i svaren har uppstått har vi bett om förtydliganden för att 
verkligen minimera feltolkning vid den empiriska analysen. 

För att säkerställa vår trovärdighet som forskare har vi strävat efter att bibehålla en 
öppenhet (Vetenskapsrådet, 2011) i våra intervjuer och vi har undvikit att svara på 
respondenters motfrågor utifrån våra personliga åsikter. 

4 Resultat 

4.1 Bakgrundsinformation 

Resultatet har delats in i underrubriker där de svaren med störst relevans för studien 
redogörs för. Sedan följer 4.2 Resultatanalys, där studiens resultat tolkas och 
analyseras utifrån teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. Slutligen 
sammanfattas det hela i avsnittet 4.3 Sammanfattning av resultatet. Resultatet 
redovisas utifrån fyra teman baserade på intervjuguiden (bilaga 2) samt en med 
respondenternas bakgrundsinformation.  
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Det sammanställda resultatet visar att sju stycken av tio respondenter är utbildade 
förskollärare. Två är utbildade barnskötare, och en respondent uppgav sig att ha arbetat 
som rektor tidigare men arbetar nu som förskolechef. En förskollärare är även 
vidareutbildad specialpedagog. 

Barnskötare Förskollärare Specialpedagog Förskolechef 

2 7 1 1 

 

I sammanställningen framkommer det att fyra av respondenterna arbetar med barn i 
åldern 1-3 med gruppstorlekar på 15-17 inskrivna barn. Fyra arbetar med barn i 
åldern 3-5 där gruppernas storlek är 21-26 inskrivna barn och en respondent uppger 
att hen arbetar med samtliga avdelningar och barn på hens förskola.  

Resultatet utgår ifrån fyra teman vilka är 4.1.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd, 
4.1.2 Arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 4.1.3 Pedagogens kompetens samt 
4.1.4. Möjligheter att möta barnens behov.  
I varje tema har vi, baserat på pedagogernas beskrivningar, kunnat urskilja olika 
kategorier. I temat som handlar om begreppet barn i behov av särskilt stöd framkom 
kategorierna tillgång, skillnader i begreppet och begreppet ger en positiv/negativ 
bild. Sedan redogörs för resultatet i temat arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 
som genererat kategorierna kvalité, samsyn, och kompetens. Därefter följer temat 
pedagogens kompetens där erfarenhet, kompetensutveckling och vårdnadshavares 
betydelse var de framträdande kategorierna. Slutligen beskrivs resultatet 
möjligheterna att möta barnens behov där två kategorier har tagit form, material och 
resurser samt barngruppens storlek.  

Resultatet illustreras i tabellen nedan. 

Tabell, översikt resultat 

Tema Begreppet ”Barn i 
behov av särskilt 
stöd” 

Arbetet 
med barn i 
behov av 
särskilt 
stöd 

Pedagogens 
kompetens 

Möjligheterna 
att möta 
barnens behov 

Kategori Tillgång Kvalité Erfarenhet Material och 
resurser 

 Skillnader i 
begreppet 

Samsyn Kompetens-
utveckling 

Barngruppens 
storlek 

 Begreppet ger en 
positiv/negativ bild 

Kompetens Vårdnadshavares 
betydelse 

 

 

4.1.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Denna del av resultatet belyser pedagogernas perspektiv och uppfattning av själva 
begreppet barn i behov av särskilt stöd och frågor har därmed ställts kring hur 
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respondenterna resonerar kring begreppet. När respondenterna beskrev hur de resonerar 
kring begreppet barn i behov av särskilt stöd så svarade de flesta att de anser att alla barn 
är i behov av någon form av stöd. Det framkom trots detta tre tydliga teman som redogörs 
för nedan, och det är kvalité, samsyn och kompetens.  

Tillgång 
Ett genomsyrande svar var även att begreppet kan ses som en tillgång. Det som menades 
med detta var att om ett barn beskrivs ha rätt till särskilt stöd så genererar begreppet en 
ingång till fler insatser och mer hjälp för det enskilda barnet. En av respondenterna ansåg 
att begreppet var ganska brett och beskriver sitt perspektiv:  

”Alla barn har någon form av behov av särskilt stöd. Men jag delar nog upp behov av stöd i två 
grupper. Barn i behov av pedagoger, miljöer, verksamhet som förstår och kan hjälpa barnet att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar i en barngrupp. Barn som har behov av ett HJÄLP JAG 
under delar eller hela sin förskole tid.” 

Skillnader i begreppet 
Det framkommer även svar där respondenter menar att alla barn är i behov av stöd, men 
att det finns en skillnad när det kommer till särskilt stöd eller inte. En av respondenterna 
berättar att: 

”Ja det anser jag för alla barn har behov som vi alla måste, ska, vill tillgodose till exempel behov 
av god omsorg, behov av samspel. Medan barn i behov av särskilt stöd behöver just extra stöd 
för att kunna få sina behov tillfredsställda och behöver till exempel extra hjälp för att utföra sin 
lek eller tid och lugn för att få sina behov tillgodosedda.” 

Begreppet ger en positiv/negativ bild 
Frågan som gällde begreppet barn i behov av särskilt stöd kan förmedla en negativt eller en 
positiv bild så skiljer sig respondenternas utsagor åt. Ett flertal anser att begreppet kan 
förmedla en positiv bild i form av att barnet lättare får tillgång till resurser och det material 
som krävs. Andra nämner att begreppet kan förmedla en negativ bild i form av 
omgivningens okunskap, vilket syftade till de fördomar eller förutfattade meningar om 
exempelvis utåtagerande och ”dumma” barn. Flera respondenter beskriver att de har 
erfarenhet av att vårdnadshavare inte vill att deras barn förknippas med begreppet barn i 
behov av särskilt stöd och att detta vidare har lett till att tidiga insatser och resurser har 
förskjutits. Några tydliggjorde att alla barn har rätt till stöd, oavsett situation och att ”vi 
pedagoger särskiljer inga barn.”.  

4.1.2 Arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Flera av respondenterna anser att det är utmanande att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd. Utmaningarna beskrevs av någon som en berg-och-dalbana där man 
kastas mellan höga toppar och djupa dalar flera gånger dagligen när man arbetar med 
barn i behov av särskilt stöd, särskilt de barn som har samspelssvårigheter. Vi har 
även här kunnat urskilja tre teman som vi presenterar resultatet utifrån, och dessa är 
kvalité, samsyn och kompetens.  

Kvalité  
Även tidsaspekten identifierades som en viktig faktor i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. Det framkommer att det upplevs som stressande och ibland ”svårt att 
tillgodose alla barn på de sätt som de förtjänar” och flera av pedagogerna menade att 
det har med barngruppernas storlek att göra. En ansåg att det har ålagts pedagogerna 
så mycket annat, som att plocka disk från matvagnar, plocka undan så att städerskan 
kommer fram och att sköta administration vilket tar tid från hela barngruppen. Det 



16 

 

innebär, enligt respondenten, att det ofta behöver tillsättas fler timmar och mer 
personal i de grupper där de finns barn med rätt till särskilt stöd – vilket inte görs i 
tillräcklig utsträckning. En annan utmaning som angavs var att hålla kvar intresset 
hos barnen när de arbetade inom ett projekt. 

Samsyn 
De flesta påtalade värdet och nödvändigheten av att som pedagog vara närvarande 
och aktiv och några poängterade även samsynen och vikten av att arbeta konsekvent 
och mot samma mål inom arbetslaget. En respondent använde begreppet 
inkludering, och att det är viktigt för barnets inkludering att alla pedagoger utgår 
ifrån samma plan.  
På den ena förskolan finns ett lokalt barnhälsoteam där de pedagoger som arbetar på 
förskolan turas om att delta tillsammans med förskolechefen och tidigare också en 
specialpedagog. Under dessa möten diskuteras arbetsmetoder, resurser, material och 
hur de ska/kan arbeta för att möta upp barnens olika behov. Under drygt hälften av 
intervjuerna lyftes det fram vilket bra stöd detta forum är då pedagogerna ges 
möjlighet att tillsammans, i olika konstellationer, samtala både allmänt och om 
specifika barn och deras behov av insatser i dagsläget.  

Kompetens 
Pedagogerna gav även några exempel på hur de arbetade med barn i behov av särskilt 
stöd. Teckenkommunikation och metoder där barnet lyfts genom uppmuntran och 
stöd i olika situationer, som enligt pedagogerna kunde vara utmanande, beskrevs 
vara fruktsamma. En annan menade att arbetet alltid ska bygga på delaktighet, glädje 
och självkänsla hos barnet på förskolan då det alltid är målet. 
Den tredje beskrev sitt arbete genom ”att jag skapar förutsättningar för att de ska få 
sina behov tillgodosedda.”, och gav som exempel upprättande av handlingsplaner, en 
genomtänkt schemaläggning, tillgängligheten och tydligheten i den fysiska miljön 
samt färshållningssättet i vilken de möter barnen utifrån. En av de tre 
respondenterna berättade att då hen själv har barn i behov av särskilt stöd, eller ett 
barn med rätt till särskilt stöd som hen uttryckte det, så brinner hen lite extra för de 
barn som har det svårt i förskolan och försöker underlätta barnets förskole vardag 
genom exempelvis bildscheman och förberedelser av de olika rutinmomenten som 
varje dag innehåller. En av de intervjuade pedagogerna sa sammanfattningsvis att: 

Det berikar att ha barn med särskilt stöd i gruppen för alla. Eftersom jag tänker att olikhet i alla 
former berikar i form av upplevelser, frågor, tankar och det ger mervärde i vårt livslånga 
lärande. 

I intervjuerna berättades att det anses viktigt ”att kunna identifiera behov och 
samtala om dessa tillsammans i arbetslaget för att kunna göra handlingsplaner och 
gå vidare för barnets skull.”. Tre av de tio pedagoger som deltog i studien uttryckte 
även att arbetet med dessa barn som roligt och en berättade att ”det känns bra när jag 
ser en utveckling hos barnet.”.  

4.1.3 Pedagogens kompetens 

Erfarenhet 
Att möta barns behov handlar också om erfarenhet och intresse menar ett par av de 
som intervjuades. En ansåg att det är de tidiga insatserna som gör skillnad för barnet, 
ju tidigare desto bättre, och menade då att det krävs kunskap för att kunna identifiera 
olika vardagsbehov.  
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Vidare uttryckte andra att ”Jag tycker att min kompetens möter upp barnen bra men 
det som oftast saknas är tid, alltså en extra person som kommer in så jag kan släppa 
resten av barngruppen.”. Någon menade även att erfarenheten är stor då hen har 
stött på många barn med svårigheter under sitt yrkesliv. 

Kompetensutveckling 
Resultatet pekar också på att när respondenterna har bett om extra 
kompetensutveckling eller fortbildning så anser de att det fått det och ger som 
exempel på tillfällen då det i gruppen funnits barn med diabetes, allvarliga allergier, 
ryggmärgsbråck, ADHD med mera. Också det förskole knutna barnhälsoteamet 
fungerar bra som forum för att få nya infallsvinklar på ”problematiska situationer”, 
som flera uttryckte sig när de gav exempel gällande de barn som bland annat hade 
svårt med språket, de sociala spelreglerna och koderna. Också habiliteringen, 
elevhälsan och specialpedagoger nämndes som bra hjälp om pedagogerna upplevde 
att de behövde stöttning i att utveckla den egna specialpedagogiska kompetensen. 

En av pedagogerna uttryckte att hen önskade mer kompetens, kunskap och 
erfarenhet kring att möta olika behov och sa sig vilja utvecklas ”både inom 
neuropsykiatriska, det språkliga, motorik, sociala behov; ja, allt!”. En annan menade 
att hens kompetens var olika beroende på ”vilket barn och vilka behov det barnet 
har.” och flertalet av de intervjuade pedagogerna ansåg att deras kompetens var 
fullgod gällande att möta barns i behov av särskilt stöd. Det synliggörs genom 
följande citat: 

Jag tänker att jag har ett förhållningssätt och en barnsyn som försöker möta upp och framhålla 
varje barns olika förmågor. Och att det är viktigt att se till att miljö, organisation av dagen, och 
aktiviteter anpassas efter detta. 

Vårdnadshavares betydelse 
Vikten av samarbete med vårdnadshavarna, som i sin tur kan hjälpa förskolan att 
möta upp barnets enskilda behov genom sin kunskap och strategier som fungerar 
hemma lyfts som viktigt. Någon föreslog att vårdnadshavare kanske kunde, och ville, 
informera övriga föräldrar på ett föräldramöte för att få förståelse för sitt barn. Det 
krävs att det finns stöd från bland annat chefer, kollegor och vårdnadshavare då 
arbetet med att möta barnens behov till särskilt stöd också kan vara påfrestande och 
arbetsamt. Det goda och förtroendefulla samarbetet med vårdnadshavare lyfts fram 
av flera och en pedagog beskriver sitt arbete såhär: 

Det är utmanade, utvecklande och roligt. Men bara om man får gehör från chefer och föräldrar 
runt det behov man ser barnet behöver i verksamheten. Annars känns det…nästan lite 
meningslöst. Eller, jag menar att barnet har så klart rätt till sitt stöd, men om det bara är jag och 
mina kollegor som gör det och inte de där hemma…Då faller ju liksom det man jobbar med.”  

4.1.4 Möjligheterna att möta barnens behov 

I den här frågan kunde vi urskilja två teman som lyftes fram som betydelsefulla 
gällande pedagogens möjlighet att möta upp barnens behov; tillgången till material 
och resurser samt barngruppens storlek.  

Material och resurser 
Vilka möjligheter pedagogerna/respondenterna upplever sig ha att möta barnens 
behov beskrevs på olika sätt. Material som är anpassade efter barns olika behov var 
något som återkom av flera. Här nämns Lekoteket, som lånar ut hjälpmedel, och 
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habiliteringen som goda resurser som finns att tillgå. Dock nämner flera att 
förskolans ansträngda ekonomi gör att det ibland är svårt att köpa in redskap och 
material ”som kostar lite mer”, varpå pedagogerna ibland har skapat material på egen 
hand.  

Det finns inte tillgång till material, redskap, resurser med mera för att möta alla barn i deras 
olika behov. Generellt då gällande resurser och kompetens. 

En menade dock att möjligheten att möta barnens behov kanske inte fanns på plats på 
förskolan, men ansåg att inköp av material inte alls brukar vara något problem. En 
respondent uttryckte sin syn på frågan enligt citatet nedan: 

 Jag skulle önska att det fanns en pott med pengar så man kunde köpa in till exempel 
specialmaterial till dessa barn. Och särskilt så behövs det pedagoger som jobbar extra timmar 
med barnet, till exempel halvtid, så den kan vara det där extra jaget som hjälper till i vardagen 
så man skapar bra situationer, möten och aktiviteter och underlättar så att barnet i större 
utsträckning lyckas med sin vardag. 

De flesta, åtta av tio, av de intervjuade önskade att de i högre utsträckning hade 
tillgång till en specialpedagog att bolla tankar med. De förklarade detta med att 
specialpedagoger kan ge bra handledning, hen kan hålla kontakt med olika instanser 
som kan behövas som exempelvis socialtjänsten, BVC och logopeder. Någon menade 
också att ”en specialpedagog kunde hålla i möten som är svåra och känsliga och kan 
stötta och hjälpa föräldrarna i deras situation.”.  

Barngruppens storlek 
Möjligheterna att möta barns behov ansågs också vara relaterat till barngruppens storlek: 

Jag tycker att barngrupperna är för stora som de är just nu. Jag ser också att vår barngrupp 
skulle må mycket bättre av att vara färre barn. Jag tror att barnen skulle få en mycket bättre 
utvecklingskurva av kunskaper, förberedelser inför skolan, alltså livskunskaper, om varje barn 
fick mer tid av pedagogerna. Som det är just nu så får de kämpa sig till tid, oavsett om du är i 
behov av särskilt stöd eller inte. 

Flera av pedagogerna påtalar gruppstorlekens betydelse i förhållande till upplevda 
utmaningar. Det uttrycks önskningar om flera pedagoger och mindre barngrupper och en 
pedagog talar om de resurser, i form av tillexempel tillfälliga vikarier utifrån 
tilläggsbeloppen som vissa barn får, och beskriver det såhär:  

Den resurs i form av extra personal man får tillgång till, när man väl får extra resurser, är oftast 
outbildad. Det tas sällan hänsyn till att det finns många olika vanliga behov av att möta i de 
flesta barngrupper. Och enligt Skolverkets granskning kring behovet av mindre barngrupper i 
förskolan så är personalens kompetens och utbildning, barngruppens sammansättning, 
stabilitet, personalomsättning och möjlighet till trygga relationer kvalitetsfaktorer. Det finns 
idag fler barn som anses vara behov av särskilt stöd än förr. Det är ju intressant ur många 
aspekter…” 

Pedagogen som beskrev detta resonerar om vikten av att vara fler pedagoger i 
barngruppen, men ifrågasätter samtidigt hur det bortses ifrån förhållningssätt och 
kompetens, som ses om viktiga kvalitetsfaktorer, då det anställs tillfällig och 
outbildad personal.  

4.2 Resultatanalys  

Resultatanalysen består av underrubriker som består av i hopslagna kategorier 
baserat på de olika teman som urskildes i resultatkapitlet. Här har vi tolkat och 
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analyserat resultatet utifrån våra teoretiska perspektiv och den tidigare forskningen 
och annan relevant litteratur. Fokus i tolkningen och analysen har legat på de teman 
som återspeglar studiens syfte och forskningsfrågor. 

4.2.1 Skillnader i begreppet 

En intressant jämförelse uppstår då resultatet avseende hur respondenterna menar 
att de inte särskiljer några barn och heller inte ser någon skillnad i begreppen barn i 
behov av stöd och barn i behov av särskilt stöd, relateras till Ahlbergs (2007) 
forskning, som visar på hur det ibland tolkas att specialpedagogik och 
specialpedagoger är till för de barn som är i behov av särskilt stöd. Samtliga 
respondenter har alltså, vid något tillfälle, uppgivit att de anser att alla barn är i 
behov, men på olika sätt. När vi bad dem beskriva skillnaden mellan ett barn som är i 
behov av stöd och ett barn som är i särskilt behov framkom att ett barns behov måste, 
och ska, tillgodoses och exemplen på behovet av god omsorg och behovet av stöttning 
i samspel uppgavs. Barnet i behov av särskilt stöd behöver å andra sidan, enligt flera 
pedagoger, få extra stöd och hjälp, ofta av en specialpedagog, för att få sina behov 
tillgodosedda, alltså precis så som Ahlberg (2007) beskriver som ett problem med 
synen på specialpedagogik. Detta tyder på att man särskiljer istället för att inkludera 
och missar ibland att påvisa vinsterna med mångfald och olikheter, något som 
Ahlberg (2007) menar är essentiellt.  

Det intressanta blir om man tolkar pedagogernas utsagor som att det 
specialpedagogiska stödet blir en särskiljande och exkluderande faktor för barn i 
behov av särskilt stöd istället för att tillvarata och inkludera alla barn i exempelvis 
genom att använda ett dagsschema eller teckenstöd. Lutz (2006) beskriver det som 
att då ordet ”särskilt” används, i dessa specialpedagogiska sammanhang, så innebär 
det en kategorisering av barnet som avvikande i förhållande till någon form av 
normalitet.  

Det som ovan beskrivits kan relateras till det som Nilholm (2007) beskriver som ett 
dilemmaperspektiv där barnets behov inte är svart eller vitt eller antingen eller. Det 
kategoriska perspektivet innebär ju enligt Palla (2009) just att bedöma och avgöra 
vilket stöd som är nödvändigt och bör sättas in till ett barn i behov. I vår mening 
uppstår ett dilemma där det behövs en kategorisering, för att barnet överhuvudtaget 
ska ges möjligheten att inkluderas i barngruppen och ha jämlika förutsättningar för 
att delta i förskolans aktiviteter och verksamhet, samtidigt som Palla (2009) menar 
att det är det relationella perspektivet som står för ett inkluderande synsätt. Det kan 
bli problematiskt och svårt att förhålla sig till barns olika behov om man är rädd för 
att kategorisera, och faktiskt bedöma, barns rätt till stöd när det är verksamheten 
som ska bedömas och inte barnen (Utbildningsdepartementet, 2010). Trots att 
kategoriseringen sker utifrån en önskan att inkludera och arbeta utifrån ett 
relationellt perspektiv kan det ses som att ett dilemmaperspektiv är ständigt 
närvarande. 

Respondenternas resonemang gällande begreppet barn i behov av särskilt stöd kan 
sammanfattas i att de flesta anser att alla barn är i behov av någon form av stöd. I 
resultatet framkom också att flera pedagoger menade att begreppet kunde innebära mer 
hjälp, tillgång till resurser och material för det enskilda barnet. Resultatet pekar på att en 
positiv aspekt med begreppet barn i behov av särskilt stöd är, såsom Olsson och Olsson 
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(2007) skriver, att det är lättare att få resurser tilldelat om ett barn har en diagnos. En 
möjlig aspekt på varför stödinsatser anses bli mer lättillgängliga om barnet är i behov av 
särskilt stöd kan vara att begreppet kanske ännu förknippas med de 
funktionsnedsättningar som skapar sådana (problematiska) situationer i förskolans 
verksamhet att pedagogerna behöver extra resurser (Lillvist, 2010). Det ska dock inte 
krävas diagnoser och/eller funktionsnedsättningar för att få hjälp, då det både i 
Salamancadeklarationen (1996), läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) som 
skollagen (SFS 2010:800) tydligt är framskrivet att alla barn har rätt att få sina behov 
tillgodosedda; oavsett om det är tillfälliga eller varaktiga behov. 

4.2.2 Begreppet ger en positiv/negativ bild 

Det som pedagogerna framförallt lyfter fram som negativt med begreppet barn i behov av 
särskilt stöd är omgivningens okunskap samt erfarenheten av att vårdnadshavare inte vill 
att deras barn förknippas med begreppet. Det har lett till att tidiga insatser och resurser 
har förskjutits menar flera respondenter. Att vårdnadshavare har en vilja att skydda barnet 
beskriver Dolk (2013) då hon menar att det kan finnas en rädsla för att skapa problem om 
man talar om barns olikheter, men om man utgår ifrån ett relationellt perspektiv så menar 
Palla (2009) att det öppnar upp för möjligheter till inkludering. Man kan också tolka det 
som att Olsson och Olsson (2007) förespråkar ett relationellt perspektiv i arbetet med 
barn, då de menar att inkludering och öppenhet är en grundbult i hur omgivningen 
resonerar och agerar gällande barn i behov av särskilt stöd. Det kan försvåra inkluderingen 
och samspelet inom barngruppen om vuxna som vistas i verksamheten signalerar att de 
har en avig inställning till de som av deltagare i Sandberg och Norlings (2014) studie, 
beskrevs som stökiga och ofta inblandade i konflikter. 

4.2.3 Kompetens och kompetensutveckling 

Baserat på att nio av tio deltagande i studien är utbildade inom barnomsorgen 
(förskollärare eller barnskötare i grunden) så bör det, utifrån deras utbildningsgrad, kunna 
utgås ifrån att de innehar en stor och bred kompetens vilket genererar en god kvalitét i 
förskolan (Lutz, 2013). Flera av de intervjuade pedagogerna ansåg att deras kompetens var 
fullgod gällande att möta barns i behov av särskilt stöd och när de uppgav exempel på hur 
de resonerade om sitt arbete talade de om förhållningssätt, barnsyn, miljö och aktiviteter 
anpassade efter barns intressen och behov. Gerland (2015) menar att just detta är viktigt 
för barn i behov av särskilt stöd och att forma en tydlig miljö och utgå från barns intressen 
och förmågor finns det mycket vinster i som pedagog menar hon. Samtidigt måste vi vara 
medvetna om att pedagogers kompetensutveckling, och insikter i att det faktiskt behövs, 
ofta har brister (Sandberg & Norling, 2014).  

Vidare pekar resultatet på att när respondenterna har efterfrågat extra 
kompetensutveckling eller fortbildning så anser de att det fått det och ger som 
exempel på tillfällen då det i gruppen funnits barn med diabetes, allvarliga allergier, 
ryggmärgsbråck, ADHD med mera. Detta finner vi intressant då Sandberg och 
Norling (2014) menar att en stor del av forskningen påtalar att pedagoger, generellt, 
anser att de får för lite möjlighet till kompetensutveckling, vilket alltså inte är utfallet 
i vår studie. Vad det beror att resultatet skiljer sig så markant gentemot Sandberg och 
Norlings (2014) forskning kan vi dock endast spekulera i, men en respondent menade 
att det egna intresset för specialpedagogik har gjort att hen gått kurser på egen hand. 
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Både Lillvist (2010) och Skolverket (2014) poängterar att barns behov är situationsbundet 
och att behovet hos barnet inte är en egenskap hos barnet och att behovet uppstår i mötet 
med andra och i förskolans miljö, vilket även är en utgångspunkt i det relationella 
perspektivet (Palla, 2009). Därmed kan förskolan se ett behov hos barnet som inte 
existerar i hemmiljön och vice versa, vilket innebär att en god kommunikation och 
samverkan med vårdnadshavare är ytterst nödvändig, något som framgår både i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) och i skollagen (SFS, 2010:800), och som också flera av 
respondenterna betonade. De beskrev hur samarbetet med vårdnadshavare ansågs vara 
viktigt för att arbetet och de stödjande insatserna gentemot barnet skulle falla väl ut, 
samtidigt som de också berättade om vårdnadshavare som inte ville kännas vid att deras 
barn hade behov av särskilt stöd. Ännu en gång ser vi komplexiteten i arbetet med barn i 
behov, då det dels handlar om hur det stödjande arbetet mottas och används av barnet, 
som ju också är beroende på hur de stödjande insatserna utformas och motiveras 
(Rosenqvist, 2007; Palla, 2009), men också hur hemmets stöd och samarbete är viktigt. 
Genom att undvika särskiljning och exkluderingar av barn i behov av särskilt stöd och 
istället inta ett sociokulturellt, inkluderande perspektiv så kan barnets olika behov få ny 
förståelse, ses ur flera olika sammanhang och synliggör också hur miljön kan påverka ett 
beteende eller behov i en viss riktning (Gerland, 2015; Lillvist, 2010; Palla, 2009). En av 
respondenterna menade att arbetet (med barn) alltid ska bygga på delaktighet, glädje och 
självkänsla hos barnet på förskolan då det alltid är målet. I en miljö där fokus läggs på 
individen och inte på prestationen utvecklas självkänslan menar Olsson och Olsson (2007) 
och detta framkommer också i förskolans läroplan och Salamancadeklarationen (1996). 
Läroplanens mål bygger också både på det sociokulturella - och det relationella 
perspektivet samt att den betonar vikten av ett lustfyllt lärande och individens tilltro till sin 
egen förmåga (Utbildningsdepartementet, 2010). 

4.2.4 Material och resurser 

Intressant är också att majoriteten av pedagogerna menar att det krävs att det finns 
stöd från bland annat chefer och kollegor och påtalar vikten av att ha tät kontakt med 
specialpedagoger i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Också barnhälsoteamet, 
som en förskola arbetade med, tycktes ge dem en trygghet i arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd. Är den långa erfarenheten som de flesta beskrev som avgörande i sitt 
arbete med barnen i behov av särskilt stöd inte så mycket värt? En stor majoritet, åtta 
av tio, av de intervjuade önskade att de i högre utsträckning hade tillgång till en 
specialpedagog att dela och utbyta tankar och erfarenheter med. Deras exempel på 
varför var att specialpedagoger kan ge bra handledning, kan hålla kontakt med olika 
instanser som exempelvis socialtjänsten, BVC och logopeder.  

Den specialpedagogiska expertisen som pedagogerna beskriver som värdefull i syfte 
att identifiera barn i behov av särskilt stöd och gällande insatser mot specifika barn, 
kan tolkas som ett kategoriskt perspektiv. Identifieringen, ur ett kategoriskt 
perspektiv, kan då ses som att det uppstått en kategorisering och bedömning utifrån 
en nomalitetsmarkör, alltså har någon bedömt att barnet avviker utifrån en gällande 
normalitet, menar Lutz (2006). Samtidigt framkommer det i 
Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) att arbetslagen behöver 
specialpedagogiskt stöd för att kunna möta barns olikheter. Igen ställs pedagogen 
inför ett dilemma (Nilholm, 2005), särskilt för en pedagog som av någon anledning 
inte vill inta ett kategoriskt perspektiv. 
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Sandberg och Norling (2014) påtalar vikten av ett gemensamt språk, alltså en 
samsyn, när det gäller arbetssätt och metoder i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd. Kanske är det så att samsynen och det konsekventa arbetet, som flera i studien 
framhöll som viktigt, inte överensstämmer beroende på när och var pedagogerna 
utbildade sig? Utifrån det sociokulturella perspektivet kan barnhälsoteamet fungera 
som en sorts mediering, en plats där pedagogerna finner drivkraften och modet att 
utveckla sina tankar till handling genom samtal och interaktion med andra, 
merkompetenta, kollegor. Olsson och Olsson (2007) beskriver hur en specialpedagog 
ofta har som uppgift att stödja och ge råd till andra pedagoger, vilket respondenterna 
vittnade om var fallet, särskilt då de talade om barnhälsoteamet.  

Utifrån vår farhåga i inledningen, gällande pedagogers bristande kompetens att möta 
barn i behov av särskilt stöd, kan vi se att en samverkansform utformat som 
barnhälsoteamet kan vara en god stödjande insats. Det gör att alla pedagoger på 
förskolan har kännedom och kunskap om det stöd som ett barn behöver till exempel 
vid möten och aktiviteter ute på gården där hela förskolan möts. Det här forumet är i 
vår mening i allra högsta grad ett gott exempel på hur pedagogerna strävar efter ett 
inkluderande arbetssätt (Olsson & Olsson, 2007; Nilholm, 2007) och den samsyn 
som Sandberg och Norling (2014) beskriver.  

Förskolornas placering skiljer sig åt på flera sätt, då den ena är mångkulturell och den 
andra är (etniskt) homogen. Dessutom är de belägna i olika områden både 
ekonomiskt, socialt och geografiskt. Det kan ha effekter på förskolans kvalitét samt 
pedagogernas förmåga att möta upp barn med behov av särskilt stöd utifrån deras 
möjligheter till stödfunktioner så som fortbildning och tillgång till extern kompetens 
menar Lutz (2013).  

Pedagogerna kan anses resonera utifrån ett kategoriskt perspektiv då det under 
intervjuerna framkom att barn som har behov av hjälpmedel utgör något utöver det 
typiska (Lutz, 2006). Flera av respondenterna menade att förskolans ansträngda 
ekonomi gör att det ibland är svårt att köpa in redskap och material ”som kostar lite 
mer”, varpå pedagogerna ibland har skapat material på egen hand. En problematisk 
aspekt uppstår här då förskolans ekonomi anses vara avgörande för om ett barns 
behov blir tillgodosedda på de sätt som de har rätt till. En tolkning som vi baserar på 
skollagen (SFS:2010:800) som säger att utbildningen i förskolan ska vara likvärdig, 
vilken den enligt pedagogerna, kanske inte alltid blir.  

Ahlberg (2007) menar att varje pedagog ska kunna svara för att de barn som behöver 
särskilt stöd och hjälp får rätt typ av insatser och att de får stöd i tillräcklig 
omfattning. Palla (2009) framhåller dock att det är huvudmannen som har det 
yttersta ansvaret för barn i behov av särskilt stöd, vilket ställer krav inte bara på 
förskolechefen utan också kommunerna och deras syn på resursfördelning. 

4.2.5 Kvalitet och barngruppens storlek 

I Skolverkets (2016) rapport framkom att det blev mindre tid för det enskilda barnet i 
stora barngrupper och förskollärarna i den studien menade att de i högre grad kunde 
fokusera, lyssna och se det enskilda barnet när det var mindre grupper. I vår studie 
beskrev flera respondenter att det var stressande och en sa att det var ”svårt att 
tillgodose alla barn på de sätt som de förtjänar”. De flesta av pedagogerna menade att 
det har med barngruppernas storlek att göra och att stora grupper försvårar arbetet 
med barnen i behov av särskilt stöd. Under intervjuerna uttrycktes också önskningar 
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om flera pedagoger och mindre barngrupper. Skolverket (2016) skriver att pedagoger 
sällan anger en siffra när de berättar om barngrupperna utan att de framförallt talar 
om barngruppen utifrån begreppen liten, stor och för stor, vilket också var fallet i vår 
studie.  

Ett problem som identifierats i pedagogernas berättelser om hur de inte har tid att 
interagera med de enskilda barnen, i den utsträckning de önskar, menar vi är att det 
kan vara svårt att identifiera barn som är i behov av stöd vilket också Lutz (2006) 
beskriver i sin avhandling. Lutz (2013) menar också att behovsidentifieringen är 
beroende på av vem och i vilken situation bedömningen sker och vi anser att det kan 
vara svårt att förstå barns ageranden om man inte har (tar) sig tiden att samtala med 
dem. Enligt Asplund-Carlsson et.al (2001) kan mindre barngrupper leda till att barn i 
behov av särskilt stöd upptäcks tidigare, vilket även kan bli en komplexitet då det 
finns en risk i att pedagoger letar behov hos barn menar Gerland (2015). 

Också Lillvist (2010) och Palla (2013) betonar att barns behov är kontextbundna och 
miljöpåverkade. Därmed kan en stor barngrupp vara givande för några barn och 
andra barns behov kräver ett mindre sammanhang för att barnet ska må bäst. 
Barngruppens sammansättning och storlek behöver alltid sättas i relation till 
verksamheten menar Skolverket (2016) och Hellström (1996) framhäver en risk i att 
stora barngrupper kan göra att barn i behov av särskilt stöd glöms bort. Samtidigt 
menar Asplund-Carlsson et al. (2001) att det finns risker med att en alltför liten 
grupp kan göra att de goda effekterna av samspel, samlärande och social interaktion 
minskas. Då pedagogerna lyfter fram tidsbristen, med fokus på för stora 
barngrupper, som ett problem i deras arbete så framhåller vi, utifrån ett relationellt 
och sociokulturellt perspektiv, vikten av att se barngruppen som en tillgång.  

Pedagogerna talade också om vikten av att vara närvarande och aktiv i arbete med 
barn i behov av särskilt stöd, vilket är av vikt då leksituationer och 
kompiskontakterna ibland bli svåra för barnet. Då behöver en pedagog aktivt stödja 
genom att delta i leken, vilket kräver att pedagogen har kunskaper som gör att hen 
kan uppmärksamma att barnet behöver stöttning enligt Socialstyrelsen (2014). Att 
möta barns behov handlar också om erfarenhet och intresse menar ett par stycken av 
de som intervjuades. En ansåg att det är de tidiga insatserna som gör skillnad för 
barnet, ju tidigare desto bättre, vilket också Ahlberg (2007) framhåller i sin studie. I 
relation till dessa resonemang, gällande närvarande och aktiva pedagoger, anser vi att 
det är viktigt att inneha ett relationellt, inkluderande perspektiv och arbetssätt. För 
att upptäcka och kunna möta barns behov, oavsett om de är särskilda eller inte, 
behöver det finnas en medvetenhet om att olika situationer generar olika behov hos 
barn så som både Palla (2009) och Lillvist (2010) påvisar i sina studier. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatsammanfattningen presenteras i två underrubriker baserat på syfte och 
forskningsfrågor. 

4.3.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd  

Utifrån resultatet och analysen kan vi se att begreppet barn i behov av särskilt stöd 
framförallt innebär att pedagoger uppfattar att begreppet innebär en ingång, eller 
resurs, till hjälp och stöd för enskilda barn. Respondenterna poängterade vid flera 
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tillfällen att alla barn är i behov, men på olika sätt. Vår tolkning är att pedagogerna i 
studien generellt syftade till barn med svårigheter i samspelet med andra barn, 
språkstörningar och utåtageranden; alltså de barn som inte anses som ”normala” i sin 
utveckling (Lutz, 2013; Palla, 2009; Gerland (2015). Vidare uttrycktes det att 
skillnaden mellan barn i behov av stöd och barn i behov av särskilt stöd var gällande 
hur resurser tilldelades och vilka stödinsatser som faktiskt ansågs behövas. Ordet 
”särskilt” tycks innebära att det tydligt poängteras att det är något avvikande som 
kräver extra insatser.  

4.3.2 Arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Flera av pedagogerna menade att de hade tillräcklig kompetens för att kunna möta 
barn i behov av särskilt stöd och baserade detta framförallt på sin erfarenhet. De 
beskrev att grunden i arbetet utgår ifrån att vara aktiv, närvarande och poängterande 
samsynen med kollegor som mycket viktigt. Trots pedagogernas erfarenheter 
framhöll de vikten av att ha tillgång till specialpedagoger och dess kompetens för att 
få stöd i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Av de tio respondenterna var 
det tre som uppgav exempel på sitt konkreta arbetssätt, strategier och metoder i sitt 
arbete. Ett problem i pedagogernas arbete med barn i behov av särskilt stöd uppgavs 
vara (de stora) barngrupperna. 

5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi studiens syfte i relation till resultatet och tidigare 
forskning. I resultatdiskussionen synliggörs våra egna tankar kring resultatet och i 
metoddiskussionen resonerar vi kring om, och hur, vi kunde ha genomfört studien 
annorlunda. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Det blir komplext och komplicerat när man, som pedagog, uttrycker sig som så att ”Vi 
pedagoger särskiljer inga barn” samtidigt som det lyfts fram att det underlättar i 
mötet, och arbetet, med barnet om man vet att det har ett särskilt behov. Lutz (2006) 
skriver just om hur bedömningar, alltså kategoriseringar, ofta sker i förhållande till 
något som anses som normalt och därför behöver pedagogiska arbetslag ofta ha en 
dialog om vad som är norm och ha ett normkritiskt förhållningssätt för att lyfta fram 
mångfalden. Vi tänker oss, utifrån känslan vi fick under flera intervjuer, att ordet 
”särskilt” höjer tålamodet, förståelsen, toleransnivån och förhållningssätt gentemot 
ett barn i behov av särskilt stöd. Ställer vi detta resultat i kontrast med dikten, som vi 
inledde denna studie med, så blir innebörden ännu starkare, varför det är viktigt att 
fortsätta arbetet med att se specialpedagogik utifrån alla de tre specialpedagogiska 
perspektiv som vi tagit upp i studien, vilket också Nilholm (2005) poängterar.  

Vidare finner vi det intressant att det var en pedagog lyfte fram att det berikar att ha 
barn med särskilda behov i barngruppen. Hen beskrev vikten av mångfalden, som 
också Olsson och Olsson (2007) lyfter fram, i att omges av människor som är olika. 
Ett barn med särskilda behov är i allra högsta grad en tillgång, menar vi, särskilt i det 
normkritiska arbetet där Lutz (2006) menar att normalitetsspannet måste 
ifrågasättas.  
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Då studiens respondenter hänvisar och, i hög grad, förlitar sig på sin erfarenhet som 
tillräcklig för att möta och arbeta med barn i behov av särskilt stöd så ställer vi oss 
ändå frågan om det kanske finns brister i deras bedömningar om vilka barn som är i 
behov av särskilt stöd. När de själva skattar sin kompetens så blir den godtycklig och 
subjektiv. Det vore därför intressant att ta del av vad för erfarenheter de baserar sin 
kompetens på, då den tidigare forskningen i vår studie pekar på att kompetenser och 
kunskapen hos pedagoger ofta är bristfällig (Lutz, 2013;Socialstyrelsen, 2014;Palla, 
2011). Till exempel säger flera pedagoger i studien att de får kompetensutveckling när 
de ber om det, men Sandberg och Norling (2014) framhåller forskning som visar på 
raka motsatsen; att pedagoger uttrycker att de saknar utbildning inom detta ämne. 
Socialstyrelsen (2014) gör en tydlig poäng i att det är nödvändigt och mycket viktigt 
att ha kunskap och kompetens kring de specifika situationer som leder till att ett barn 
är i behov av (särskilt) stöd.  

Vygotskji menar att fantasi aldrig är skilt från verkligenheten, då du inte kan 
fantisera om det du inte har erfarit eller har kunskap om (Strandberg, 2009). Leken 
är alltså en mix av erfarenheter varför pedagoger behöver ägna tid åt att observera 
och delta i barns lekar för att få inblick i deras värld. Socialstyrelsen (2014) menar att 
det är i leken som barn bearbetar händelser och igen blir det tydligt varför pedagoger 
också behöver kunskap om barns uppväxtvillkor. Lutz (2013) menar att barn i behov 
av stöd inte har ökat utan att det snarare har att göra med deras uppväxtvillkor så 
som att skillnaderna i samhället är stora både socialt och ekonomiskt. Vi vet, av 
erfarenhet, att barn som växer upp i utsatta situationer, så som i en missbruksfamilj, 
inte behöver utmärka sig på förskolan genom att uppvisa att de är i något särskilt 
behov som avviker i jämförelse med de ”normala” barnen, men i vår mening är de 
ändå barn i behov av särskilt stöd.  

I resultatet framkom också tidsaspekten som ett problem gällande att hinna med att 
möta alla barns olika behov. Detta för att det idag går åt så mycket tid till andra 
uppgifter som att plocka disk från matvagnar, plocka undan så att städerskan 
kommer fram och att sköta administration vilket tar tid från hela barngruppen. 
Skolverket (2016) skriver dock att:  

När det av skilda anledningar är färre barn i gruppen och när tillfälle ges att dela in barnen i 
mindre grupper, uttrycker förskollärarna att de i högre grad har möjlighet att arbeta utifrån 
läroplanens intentioner. Samtidigt visar våra resultat att de då ofta väljer att ägna sig åt 
administrativa eller praktiska uppgifter (Skolverket, 2016., s. 30). 

Detta är intressant ur flera perspektiv. Dels för att pedagoger säger sig vilja ha mer tid till 
att möta barnen och vara mer delaktiga och närvarande i barngruppen men så ser vi på 
forskning att när möjligheten finns så prioriteras, eller kanske väljs det bort. Utifrån 
respondenternas önskan om mindre barngrupper och högre personaltäthet vore det 
spännande att se om prioriteringarna ändras.  

Den andra intressanta aspekten är att ingen av de intervjuade pedagogerna uppgav 
vad för storlek på barngruppen som vore optimal, trots att de flesta påtalade att 
grupperna var för stora. De nya riktlinjerna anger att små barn behöver mindre 
grupper om max tolv barn per grupp emedan de lite äldre barnen bör omges av 
grupper bestående av nio till femton barn (Skolverket, 2016). En av pedagogerna i 
intervjun menade att barngruppens storlek ska avgöras av vilka barn du har i 
gruppen. Det här kan för oss vara ett problem om hen menar att ett barns behov styr 
hur organisationen utformas. Det finns en risk att en hamnar tillbaka i tiden då 
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särskiljningar var vanliga om en börjar stänga barn ute från en viss grupp för att det 
redan finns barn i behov av särskilt stöd i den (Palla, 2009). Å andra sidan kan en 
liten och avgränsad grupp vara ett behov för något barn och måste därför mötas. Ett 
ganska tydligt exempel på hur verksamheten, trots sin likvärdighet, inte kan utformas 
på exakt samma sätt överallt (Utbildningsdepartementet, 2010), då storleken på 
barngruppen måste sättas i relation till hela verksamheten. 

Av de tio respondenterna var det tre som uppgav exempel på sitt konkreta arbetssätt, 
strategier och metoder i sitt arbete. Varför blev det så? Kan det bero på att 
pedagogerna är så inkörda och förtrogna med ett inkluderande arbetssätt (Nilholm, 
2007), där de kan tänka att en insats som är ett bra stöd för ett barn är bra för alla 
barn i gruppen, som tillexempel teckenkommunikationen eller bildstödet? Det skulle 
också kunna vara så att pedagogerna i studien sällan reflekterar över sitt arbete, trots 
att dryga hälften av de intervjuade refererade till sin lokala barnhälsogrupp. Då man 
inte är van att reflektera över sina ageranden och förhållningssätt är det således också 
svårt att lyfta fram sina arbetsmetoder gällande insatser för barn i behov av särskilt 
stöd. Detta kan då ses som en brist i förskolans kvalitet då det blir svårt att utföra dels 
det systematiska kvalitetsarbetet som Lutz (2013) betonar samt att ha det 
konsekventa kollegiala arbetssätt som framhålls i intervjuerna.  
Om de strategier som används inte utvärderas i förhållande till ny forskning och de 
specifika behoven som vi ställs inför idag så blir det också svårt att se var den 
enskilde individen har sitt behov att utvecklas och fortbilda sig inom menar vi.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi är nöjda med valet av metod och anser att den spelar väl i relation till den 
kvalitativa studie vi strävat efter att genomföra. Då vi använde oss av en 
semistrukturerad intervjumetod, där vi utgick ifrån samma intervjuguide, blev 
resultatet jämförbart och relevant för studiens syfte och forskningsfrågorna. Metoden 
med de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna valdes även för att fånga det 
verksamhets-/erfarenhetsbaserade resultatet som vi var ute efter i våra 
forskningsfrågor. 

Att vi sedan tidigare kände till respondenterna, och de oss, samt att vi skickat ut 
intervjuguiden innan intervjutillfället kan ha lett till att intervjusituationerna blev 
avslappnade och innehöll utförliga svar på våra frågor.  

En stor fördel med en kvalitativ intervju är att samma person kan intervjuas flera 
gånger poängterar Bryman (2008). Under databearbetningen och analysen av 
empirin insåg vi kanske skulle ha vunnit på att, under intervjuerna, ställa fler 
följdfrågor till några av respondenterna för att få en djupare förståelse för deras 
resonemang och tankar. En risk i att göra det under intervjutillfället hade varit att vi 
riskerade att landa en bra bit ifrån syftet med intervjun vilket inte hade varit 
önskvärt.  

Utifrån syftet med denna studie kan vi inte se någon anledning till att någon annan 
metod hade kunnat ge ett tydligare och bättre utslag i resultatet, baserat på att vi har 
lyckats få svar på våra forskningsfrågor samt att studiens syfte har uppfyllts.  
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5.2.1 Felkällor 

Vetenskapsrådet (2011) menar att i en tillförlitlig forskningsrapport måste felkällorna 
tydligt och kritiskt anges för att resultatet ska anses vara trovärdigt. Vi har 
genomgående i metodavsnittet och dess underrubriker strävat efter att synliggöra och 
medvetandegöra dessa för oss själva och också för läsaren, och vår förhoppning är att 
vi har lyckats med det. 

5.3 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra efter denna studie är att begreppet barn i behov av särskilt 
stöd är komplext och kräver diskussioner både inom arbetslagen, men också med 
vårdnadshavare och huvudmän, för att vara säker på att en förstår det på samma sätt. 
Lutz (2013) menar att begreppet är svårt att få en tydlig bild över, samt att kompetens 
och kunskap hos pedagoger är absolut nödvändigt i arbetet med dessa barn. 
Erfarenhet väger mycket tungt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, enligt 
pedagogerna i studien, som också är noga med att poängtera att alla barn är i behov 
vilket också styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 2010; SFS 2010:800) 
insinuerar. Dock framhålls det i så gott som all tidigare forskning som vi tagit del av 
att kompetensutveckling är det som behövs, och ofta saknas, för att kunna möta barn 
i behov på bästa sätt; oavsett om deras behov anses vara särskilda eller inte. 

5.4 Fortsatt forskning 

Vi har identifierat ett antal möjliga och spännande infallsvinklar som skulle kunna 
utgöra grunden för fortsatt forskning inom ämnet som exempelvis pedagogers 
kompetens eller att undersöka hur begreppet barn i behov av särskilt stöd förstås 
olika av olika personer i samhället. Det är, i vår mening, även viktigt att forskningen 
kring barngrupperna och hur barn i behov av särskilt stöd påverkas av 
gruppstorleken fortsätter och fördjupas då det från flera håll, både forskning och 
studieresultat, framkommer att barn i behov av särskilt stöd har ökat.  

Det vore också intressant att titta på hur en förskola för barn som anses vara i behov 
av en särskild förskoleform skulle kunna se ut, med utgångspunkt i de skolor som 
Palla (2009) refererar till. Palla (2009) beskriver speciella skolor där barnen har 
ADHD, Aspberger och autism etcetera, och det kan vara intressant att undersöka 
utifrån vilket specialpedagogiskt perspektiv som dessa (för)skolor ser sig själva arbeta 
utifrån i relation till övrig forskning.  

Vidare är pedagogers faktiska specialpedagogiska kompetens i förhållande till sin 
egen skattning av densamma något som vi lyft fram som särskilt intressant, och det 
vore kul att läsa en studie gällande detta. 

5.4.1 Relevans för förskollärare 

Tidigare forskning visar att trots att begreppet barn i behov av särskilt stöd är relativt 
nytt så är fenomenet med barn som avviker från det typiska och ”normala” sedan 
länge känt. Viss forskning pekar också på att barn i behov av stöd faktiskt ökar, vilket 
förskollärare måste förhålla sig till då det är de som är ansvariga för att barnens 
behov faktiskt blir tillgodosedda och respekterade (Utbildningsdepartementet, 
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2010;SFS 2010:800). Det vi med säkerhet kan säga är att barn i behov av särskilt stöd 
alltid kommer att finnas i förskolan och därför är det viktigt för förskollärare, och 
andra pedagoger, att ha god kännedom om hur olika förhållningssätt och teoretiska 
perspektiv kan ge konsekvenser för hur arbetslaget möter barnets behov.  

Därför är det även viktigt att ha normkritiska dialoger inom arbetslagen för att 
bredda det normalitetsspann (Lutz, 2006) som idag fortfarande är dominerande i 
samhället och för att främja inkludering av något som avviker från normen. 

Utifrån denna studies slutsats belyses även vikten av kompetensutveckling vilket 
krävs för att pedagoger i förskolan ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 
professionellt sätt (Utbildningsdepartementet, 2010). Det är en särskilt viktigt 
påminnelse för nyexaminerade förskollärare för att undvika att hamna i tänket där 
man anser sig vara färdig förskollärare när examen är avlagd och legitimationen 
erhålls. Vi behöver komma ihåg att forskning är färskvara och man kan aldrig bli 
fullärd förskollärare i arbetet med barn i förskolan.  
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Bilaga. 1. Missivbrev  

Nyköping 2016-03-31 

 

                                     Missivbrev 

- Hur pedagoger inom förskolans verksamhet resonerar kring begreppet, och arbetet 

med, barn i behov av särskilt stöd. 

 

Hallå! 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är 
inne på vår sista termin och då även är i full gång med att skriva vårt examensarbete i 
pedagogik. Vårt valda ämne är Barn i behov av särskilt stöd. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger inom förskolans 
verksamhet resonerar kring begreppet, och arbetet med, barn i behov av särskilt stöd.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 
för avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger genom intervjuer. Därmed vill vi 
intervjua dig som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss 
och vårt arbete. 

Om du väljer att delta i studien svarar du på detta mail, som även innehåller 
intervjufrågorna i en bilaga, så bokar vi ett möte efter det. Det är totalt 11 frågor att 
besvara och du har som sagt fått möjlighet att ta del av frågorna redan nu. 

Som deltagare i studien vill vi informera dig om att vi följer och behandlar dina svar 
utifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Det 
innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Varken ditt eget eller din arbetsplats namn kommer att nämnas 
i studien. Dina svar kommer endast att användas i denna studie och du får gärna läsa 
studien i sin helhet innan den lämnas vidare till högskolan. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen Diva. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 

Med vänliga hälsningar och hopp om Ditt deltagande, 

Penny Sleet      Josephine Harvey 

pst13001@student.mdh.se              jhy13001@student.mdh.se 

 

Handledare: Anne Lillvist  

anne.lillvist@mdh.se

mailto:pst13001@student.mdh.se
mailto:jhy13001@student.mdh.se
mailto:anne.lillvist@mdh.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Tack för att du valt att delta i vår studie! Svara så utförligt du kan på nedanstående 
frågor. 

Syftet med den här studien är att titta på hur pedagoger inom förskolans verksamhet 
resonerar kring begreppet, och arbetet med, barn i behov av särskilt stöd. 

Våra frågor: 

1. Vad har du för erfarenhet/kompetens i arbetet med barn? (T.ex. 
utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, kurser) 
 

2. Beskriv din arbetsplats och din aktuella barngrupp (ålder på barn, antal barn, 
inriktning/mångkulturellt mm) 
 

3. Hur resonerar du kring begreppet barn i behov av särskilt stöd? 
 

4. Anser du att det är någon skillnad mellan begreppen barn i behov och barn i 
behov av särskilt stöd? Varför/ Varför inte?  
 

5. Anser du att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan förmedla en negativ 

bild? Berätta på vilket sätt (för dig som pedagog, för barnet, omgivningen). 

 
6. Anser du att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan förmedla en positiv 

bild? Berätta på vilket sätt (för dig som pedagog, för barnet, omgivningen). 

 

7. Hur tänker du kring ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 

8. Hur tänker du att du skulle vilja arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 
 

9. Hur anser du att du, med din kompetens, möter upp dessa barns behov? 
 

10. Finns det tillgång till material/redskap/resurser etcetera för att kunna möta 
alla barn i deras olika behov? Vad saknar du? Finns det något som är särskilt 
betydelsefullt? Berätta och beskriv! 
 

11. Om du inte har tagit upp det i de ovanstående frågorna så önskar vi också att 

du beskriver hur du resonerar och agerar gällande de barn som är i behov av 

stöd vid till exempel dödsfall, skilsmässa, fattigdom, flykt från krig etc.  

 

 


