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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver lärandemiljön för barn i 
behov av särskilt stöd ur ett sociokulturellt perspektiv. För att ta reda på det undersöktes hur 
förskollärare definierar barn i behov av särskilt stöd, vad förskollärare uppmärksammar i situationen 
då det uppstår svårigheter kring barn, vilket pedagogiskt stöd förskollärarna ger till barn i svårigheter 
samt vilken form av stöd förskollärarna får då det uppstår svårigheter kring barn. En intervjustudie har 
genomförts med åtta förskollärare, verksamma i förskola, i en större stad i Mellansverige. 
Sammanfattningsvis åskådliggör svaren att förskollärarna visar på svårigheter i att definiera barn i 
behov av särskilt stöd. Barnen beskrivs främst utifrån de olika svårigheter de kan ha men även med 
utgångspunkt i att det är barn som har utökade behov i förhållande till ett tänkt utvecklingsförlopp och 
i relation till andra barn. De flesta förskollärare anser främst att svårigheter kring barn uppstår med 
anledning av barnets besvär. Då det uppstår svårigheter kring barn uppmärksammar övervägande 
delen av informanterna i första hand barnets besvär och utifrån det sedan hur aktiviteter och rutiner 
kan anpassas efter barnet. De flesta informanter beskriver att det stöd som efterstävas eller ges till barn 
är att, utifrån barnet, pröva nya aktiviteter och arbetssätt. Utifrån detta visar svaren även att 
förskollärarna kan uppleva olika svårigheter i att anpassa verksamheten efter de barn som behöver 
stöd, i detta beskrivs de ekonomiska begränsningarna vara problematiska. Handledning anges av 
samtliga som ett betydelsefullt stöd för förskollärarna i arbetet med att stödja barn. De flesta ger 
uttryck för ett utökat behov av handledning då tillgången beskrivs vara begränsad. Studien visar att 
förskolepersonalen behöver specialpedagogisk kompetensutveckling för att ges möjligheter att 
utveckla den befintliga kunskapen och nya insikter mot mer relationella/sociokulturella perspektiv på 
barns lärande, utveckling och socialisation. 
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Förord 

Jag vill i detta förord rikta ett stort tack till studiens alla pedagoger som generöst delat med sig av sina 
berättelser och sin värdefulla tid. Utan deras medverkan hade detta arbete inte kunnat genomföras.  

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Kerstin Fellenius för hennes värdefulla synpunkter 
på mitt arbete. 
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Inledning 

Jag har under mina studier till specialpedagog funnit att det behövs en större kartläggning av barns 
villkor i förskolan. Forskning kopplad till specialpedagogisk verksamhet i förskolan finns endast i en 
begränsad omfattning. Grundskolan är den helt dominerande skolformen inom den specialpedagogiska 
forskningen i Sverige, så som i övriga nordiska länder. Det finns därför anledning att undersöka den 
specialpedagogiska verksamheten i förskolan (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001; Lutz, 
2009). 

I Sverige går nästan alla dagens barn, från tidig ålder, i förskola. Samhälleliga förändringar, föräldrars 
förändrade livssituation och antaganden om förskolans bidrag till utveckling och lärande har delvis 
medverkat till att merparten av alla barn deltar i förskolan. Förskoleverksamheten ingår i det 
sammanhängande systemet för utbildning av barn och unga i Sverige och är startpunkten för det 
livslånga lärandet. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet för barn 
från ett till fem år (Barnombudsmannen, 2007). De senaste två decenniernas omfattande reformer 
inom utbildningssystemet har bidragit till en avreglerad, decentraliserad och målstyrd organisation. 
Kvaliteten i landets förskolor varierar starkt, vilket leder till att barn får olika förutsättningar för sin 
utveckling (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009; Westling Allodi, 2009). Då 
förskolans kvalitet inte på något sätt är lagstadgad blir det olika kommunernas skillnader speglingar av 
de ansvarigas värderingar av och kunskaper om förskolans betydelse (Skolverket, 2009). 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar (Lpfö 98, s. 5). 

Styrdokumenten förtydligar vikten av att anpassa den pedagogiska verksamheten efter alla barn. 
Samtidigt har det i arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd observerats en traditionell syn på barn 
med en fokusering på bedömning av barnens prestationer medan det ägnas mindre resurser till att 
anpassa miljön och förbättra metoder (Westling Allodi, 2002). I förskolan ska det pedagogiska arbetet 
och förskolans verksamhet utvärderas och inte det enskilda barnet och dess prestationer (Lpfö 98). 
Studier visar dock att bedömningar av det enskilda barnets prestationer i form av individuella 
utvecklingsplaner har ökat från 10 till 48 procent under de senaste fem åren (Skolverket, 2008). 

Det senaste decenniet har andelen barn i behov av särskilt stöd ökat, särskilt i storstadsregionerna 
(Skolverket, 2008). Det finns tecken på att barns psykiska hälsa har försämrats under senare år 
(Skolverket, Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2004). Under 1990-talet skedde även en 
dramatisk ökning av andelen barn under sju år med lindriga funktionshinder. Samtidigt ökar 
samhällets urvalsprocesser mot att diskriminera svaga grupper och gynna starkare (Westling Allodi, 
2002).  

Centralt vid identifieringen av barn i behov av särskilt stöd är vems problem som definieras och i 
relation till vad (Lutz, 2009). För att kunna utforma det rätta stödet utifrån barnets behov och 
förutsättningar är kartläggningsarbetet av barnets situation betydelsefullt. Jag har under mina 
yrkesverksamma år som förskollärare mött olika verksamheter och olika barn med skilda behov. Detta 
har väckt frågor om och intresse för vilka barn som av de olika pedagogerna uppfattas vara i behov av 
särskilt stöd? Vilket stöd ges då det uppstår svårigheter kring barn och vad lägger man vikt vid i 
barnets situation då stödet utformas? Ses svårigheter kring barn som en del i ett större sammanhang 
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eller får barnet bära problemet? Upplever förskollärarna att de får det stöd som önskas för att kartlägga 
situationen då det uppstår svårigheter kring barn? I detta sammanhang ser jag det vara av intresse att 
studera hur förskollärarna uttrycker sin medvetenhet och kunskap om lärandemiljöns betydelse för 
barn i svårigheter. Med lärandemiljö menas förskolans psykiska, emotionella, sociala, fysiska och 
pedagogiska miljö som gemensamt bildar en interaktiv helhet (Sheridan, et al., 2009). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver lärandemiljön för barn i 
behov av särskilt stöd ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Frågeställningar blir följande: 

• Hur definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd? 

• Vad uppmärksammar förskollärarna i situationen då det uppstår svårigheter kring ett barn? 

• Vilket pedagogiskt stöd beskriver förskollärarna på de undersökta förskolorna att de ger till 
barn i svårigheter? 

• Vilken form av stöd får förskollärarna då det uppstår svårigheter kring barn och hur upplever 
dem det? 
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Bakgrund 

Teoretisk utgångspunkt 
För att förklara och förstå den komplexa problematik som kan uppstå mellan individers skilda villkor 
och utbildningsverksamhetens förutsättningar har olika perspektiv och teorier utvecklats. Historiskt 
har ett medicinskt, psykologiska synsätt haft stark dominans. Som ett svar på detta traditionella 
kategoriska perspektiv med en betoning på det individuella har det vuxit fram andra mer 
miljöfokuserade perspektiv (Nordevall, Möllås & Ahlberg, 2009). Det relationella perspektivet ser 
människor som deltagare i sociala interaktionsprocesser och individens subjektivitet förstås som ett 
fenomen som konstitueras människor emellan. För att söka svar på denna studies syfte och 
frågeställningar har tolkningsperspektivet hämtats från ett sociokulturellt perspektiv som skildrar hur 
individen genom hela livet är involverad i en fortlöpande och dubbelriktad interaktion med sin miljö. 
Det av Vygotsky grundade sociokulturella perspektivet innebär att barn lär genom att samspela och 
kommunicera med sin omvärld och med andra människor. Barnets lärande och kunskap grundar sig i 
de kulturella och sociala praktiker det är en del av samt i de erfarenheter och relationer barnet möter 
(Nordin-Hultman, 2004; Sheridan et al., 2009). Vygotsky framhöll pedagogens betydelse för 
lärandeprocessen, dess betydelse av att åstadkomma en social miljö som utvecklar barnets handlingar 
och främjar samspelsmöjligheter i lärandemiljön. Vidare beskriver han en samarbetsform för lärande, 
mellan pedagog och barn samt mellan barn och barn, som förutsätter ett pedagogiskt möte. Ur det 
sociokulturella perspektivet ses barns förmåga till samspel inte primärt som en kognitiv process utan 
även social, kulturell och språklig (Alexandersson, 2009). 

Normalitet och avvikelse 
Vilka de svaga grupperna är i en organisation eller ett samhälle är historiskt och sammanhangsbestämt 
vilket betyder att en person som anses svag i ett sammanhang, en kultur eller tid inte behöver vara det i 
en annan. Den människosyn som visar sig i en verksamhet är den som kommer till uttryck i 
förhållningssätt och handlingar och inte den som är formulerad i ord i exempelvis skollagen eller 
läroplanen (Assarson, 2009; Eliasson, 1995; Nordin-Hultman, 2004). Vad som uppfattas som 
avvikande är beroende av gruppens norm. Bedömningen av vad som är avvikande görs därmed med 
verksamheten som referens. Barnet bedöms och betraktas som avvikande med utgångspunkt i sitt 
beteende eller sin funktionsnedsättning. Detta blir till en social sanning och individen går in i den roll 
som föreläggs. Barn vars beteende inte uppnår en hos pedagogen förväntad norm riskerar en reducerad 
självbild (Dysthe, 2003; Granström, 2009; Hacking, 2004; Hyldgaard, 2008; Thornberg, 2006; 
Westling Allodi, 2002). Diagnoser och beteendemönster formas i ett historiskt och socialt 
sammanhang under givna teknologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar. Historien visar att om 
förutsättningarna förändras så tappar diagnosen och dess föreställningar sin tillfälliga betydelse 
(Elzinga, 2006). 

I förskolan är påverkan mot normativa beteenden starkt (Berthén, 2007). Ofta finns det inte någon klar 
särskiljning mellan barnets behov av särskilt stöd och personalens behov av särskilt stöd 
(Socialstyrelsen (1997:7). Eftersom personalen inom barnomsorgen är de som avgör vilka barn som är 
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i behov av särskilt stöd kan dessa barn vara de barn som personalen har svårigheter med att hantera. 
Detta kan även innebära att arbetsmiljöproblem istället läggs som problem hos barnen (Lahdenperä, 
1999). Gränserna för vad förskolepersonalen ser som normal utveckling hos ett barn blir snävare när 
barngruppernas storlek ökar (Sjöberg, 1997).  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan 

Barnstugeutredningen 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) har, och har haft, stor betydelse för den offentliga 
barnomsorgens historia och dess diskurs kring barns utveckling (Lutz, 2009). I Barnstugeutredningen 
introduceras begreppet barn med behov av särskilt stöd med syftet att integrera och ge förtur till 
förskoleplatser för handikappade barn (Lutz, 2006, 2009; Sjöberg, 1997). Definitionen av begreppet är 
dock väldigt diffus (Sjöberg, 1997). 

Handikappade barn är barn som har funktionssvårigheter av skilda slag. Dessa svårigheter kan ha sin 
grund i fysisk, psykisk, social, emotionell eller språklig skada eller har uppstått genom en 
bristsituation i uppväxtmiljön. Hos en del handikappade rör det sig om kombinationer av ovanstående 
faktorer, där t.ex. en ursprunglig typ av handikapp har pålagrats med en eller flera typer av 
funktionssvårigheter varvid en komplex symtombild uppstått (SOU 1972: 26, s.122). 

Barnstugeutredningens begreppsförklaring ger ingen beskrivning av karaktären på barnets problem 
eller dess svårighetsgrad. Det uppmärksammas inte heller att förskolans miljö kan skapa problem eller 
bidra till särskilda behov hos barnet (Lutz, 2009; Sjöberg, 1997).  

Pedagogiskt program för förskolan 

Förskolans ökade utbyggnad, under 1970- och 1980-talen, resulterade i utökade krav på en central 
pedagogisk plan för verksamhetens principer (Lutz, 2006, 2009). Pedagogiskt program för förskolan 
(Socialstyrelsen, 1987:3) kom då som ett första dokument av läroplanskaraktär. I programmet beskrivs 
nu en något mer komplex bild av relationen mellan barnets utveckling och kringgärdande faktorer, 
samtidigt som ett utvecklingspsykologiskt tänkande är en grundläggande del. I programmets definition 
av kategorin barn som behöver särskilt stöd beskrivs att det inte är någon klart avgränsad grupp, i 
texten skildras vilka barn det kan röra sig om. De talar om barn med olika handikapp och svårigheter 
såsom rörelsehinder, syn- och hörselhandikapp, motorisk- perceptuella svårigheter, psykisk 
utvecklingsstörning, allergi och andra medicinska handikapp. Vidare beskrivs att det även kan handla 
om invandrar- eller flyktingbarn samt barn i familjer i kris som för en kortare eller längre tid kan 
behöva särskilt stöd (Lutz, 2006, 2009; Socialstyrelsen, 1987:3). Lutz (2009) menar att i denna 
redogörelse saknas det relationella perspektivet och problemen ägs av barnet. I programmet beskrivs 
dock att en förskoleverksamhet av god kvalitet kan förebygga problem och en undermålig kvalitet kan 
medföra ökade riskerna för att barn får svårigheter i förskolan.  

Barnomsorgen i socialtjänstlagen 

I Barnomsorgen i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 1995:2) går man ett steg längre i beskrivningen av 
samspelet mellan förskolans miljö och barnet. 
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Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp barn med 
vissa bestämda egenskaper utan anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av 
mer stöd än andra. Barnets problem kan inte förstås bara som en egenskap hos barnet, utan måste 
också ses i relation till omgivningens bemötande och den miljö barnet vistas i (Socialstyrelsen, 
1995:2, s. 49). 

I citatet betonas att barnets svårigheter inte ska uppfattas endast som en egenskap hos barnet. Lutz 
(2009) tolkar utvecklingen som beroende av erfarenheterna efter första hälften av 90-talets 
ekonomiska neddragningar inom barnomsorgen. En ny definition av barn som behöver särskilt stöd 
görs i denna skrift. Barn med funktionshinder, till exempel utvecklingsstörning, rörelsehinder, 
beskrivs som en relativt liten del av gruppen barn med behov av särskilt stöd. Istället lyfts barn med 
svårtolkade och diffusa problem fram. Vidare beskrivs bland annat att det även kan handla om barn 
med känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter samt barn med utvecklingsavvikelser med 
biologisk grund, där koncentrationssvårigheter är ett av de exempel som ges. Lutz (2009) tolkar 
formuleringen ”utvecklingsavvikelser med biologisk grund” som en ökad individualisering och att 
barnet i detta helt lyfts ur sitt sociala sammanhang. Det exempel som sedan anges tolkas som en 
öppning mot neuropsykiatriska förklaringar (a.a.). 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

1998 fick förskolan sin första läroplan (Lpfö, 1998). I utkastet till denna växlar man i texten mellan att 
använda barn med behov av särskilt stöd och barn i behov av särskilt stöd (SOU 1997: 157). Inget nytt 
lyfts fram angående begreppet och det formuleras inte närmare vilka barn man åsyftar. I läroplanen 
formuleras att förskolan ska anpassas till alla barn samt att barnets egna förutsättningar och behov ska 
styra utformningen av det tillfälliga eller varaktiga stödet. I följande citat kan vi dock utläsa att barn 
kan befinna sig i svårigheter till skillnad från att barn har svårigheter. Arbetslaget skall: 

 

ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag (Lpfö 98, s. 14). 

 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) klargör förändringen från begreppet barn med 
särskilda behov till barn i behov av särskilt stöd. 

Ändringen i språkbruket markerar att vi inte ska se svårigheter i första hand som ett individuellt 
problem. Vi ska istället fokusera på de möjligheter till utveckling som varje individ besitter och 
anpassa undervisningen och verksamheten utifrån var och ens förutsättningar (Svenska Unescorådet, 
2001, s. 5). 

Förändringen visar på en förändrad syn på avvikelser där svårigheterna inte skulle förläggas hos barnet 
(Lutz, 2009). Brodin och Lindstrand (2004) skriver att begreppet barn med särskilda behov inte längre 
används eftersom man inte kan säga att barn med t.ex. funktionshinder har särskilda behov. De har 
samma grundläggande behov som alla andra barn men de kan dessutom under olika perioder vara i 
behov av särskilt stöd. 

Skolverkets allmänna råd och Skollagen 

Skolverket (2005) beskriver att barn i behov av särskilt stöd inte är någon enhetlig eller klart 
avgränsad grupp då alla barn någon gång är i behov av särskilt stöd i förskolan. Några barn behöver 
särskilt stöd under vissa perioder och andra barn under hela förskoletiden. Skolverket förtydligar här 
även att det är förskolans verksamhet och det pedagogiska arbetet som ska utvärderas inte det enskilda 
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barnet och dess prestationer. I Skollagen 2:a kap. 1-22 §§ (Skollagen, 2007) anges de grundläggande 
bestämmelserna för hur förskole- och skolverksamheten ska byggas upp. De skriver att barn som är i 
behov av särskilt stöd och stimulans ska få det. 

Specialpedagogikens roll 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde och bygger på kunskaper och teorier från flera 
olika discipliner såsom exempelvis pedagogik, sociologi, medicin och psykologi (Brodin och 
Lindstrand, 2004). Specialpedagogikens flerdimensionalitet bidrar till svårigheter att definiera en 
teoretisk utgångspunkt (Persson, 2007). Specialpedagogikens roll har bidragit till att dölja problem och 
förhindra förnyelse och utveckling i pedagogiken (Persson, 2007). Persson förordar ett 
perspektivtagande som är öppet i sin behovsanalys för att utveckla det specialpedagogiska 
kunskapsområdet och vidare de specialpedagogiska verksamheterna. 

Tre perspektiv som kan ställas mot varandra är för det första det kompensatoriska som grundar sig i ett 
bristtänkande i individens individuella egenskaper. Det andra perspektivet är det kritiska, som utgår 
från att utbildningssystemet med dess mångfald av motstridiga intressen skapar elever i behov av 
särskilt stöd (a.a.). Utifrån dessa värdefulla men förenklade förklaringar på samspel utvecklades 
dilemma-perspektivet. Förskolan ses här som en organisation där olösliga dilemman bli tydliga.  
Processer som medför kategoriseringar blir en del av institutioners sätt att kommunicera (Dyson, 2001; 
Helldin, 2002; Nilholm, 2005; Persson, 2007). Mer miljöfokuserade synsätt har vuxit fram som en 
reaktion på betoningen av individen, dessa synsätt och perspektiv söker förklaringar till individens 
problematik i den omgivande miljön (Ahlberg, 2009). I norden har den specialpedagogiska 
forskningen historiskt varit präglad av de medicinska/psykologiska vetenskaperna. Därmed har läkare 
och psykologer tidigt haft en betydelsefull roll i sorteringen av avvikande barn. Det sedan länge 
dominerande individualistiska perspektivet kan, isolerat, i pedagogiska sammanhang, leda till att 
individen själv är bärare av svårigheterna och den som ska åtgärdas. Då några teoretiska synsätt ges 
företräde på bekostnad av andra leder det även till att åtgärderna blir ensidiga (Helldin, 2002). 

En allmän uppfattning är att den nutida specialundervisningen är bättre än den tidigare (Haug, 1998). 
För att förstå och utveckla dagens specialpedagogik är det viktigt att ha kunskap i hur den vuxit fram 
samt att kritiskt granska och se konsekvenserna av det förflutna (Dyson, 2001; Haug, 1998; Helldin, 
2002). Psykosociala störningar hos barn och ungdomar har haft en tendens att öka under den senaste 
halvan av seklet (Rutter, 2002; Skolverket et al., 2004). För att söka förståelse och svar i denna 
betydelsefulla samhällsfråga är tvärvetenskaplig forskning en nödvändighet i ett framtida samhälle 
(Lutz, 2009; Rutter, 2002). 

Specialpedagogisk verksamhet  

Objektet för den specialpedagogiska verksamheten kan förstås ur olika perspektiv. Trots intentioner 
om att vidga perspektivet på specialpedagogikens objekt så beskriver Bladini (2004) att flera studier, 
liksom den egna, visar att det enskilda barnet är den dominerande utgångspunkten både för 
specialpedagogisk verksamhet och i handledningssamtalet. Den specialpedagogiska verksamhetens 
objekt kan låsas till det individuella barnet genom att specialpedagogen tar barnet som utgångspunkt i 
handledningssamtalet. På så vis begränsas pedagogernas syn på svårigheter i arbetet med barn (a.a.). 
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Barn i behov av särskilt stöd är en heterogen grupp med olika behov av stimulans och stöd (Brodin 
och Lindstrand, 2009). Barn med utvecklingsförseningar, funktionshinder, eller andra svårigheter 
möter större utmaningar i sitt lärande och i vardagslivet med ökad risk för funktionsbegränsningar i 
olika situationer och sammanhang i jämförelse med normalutvecklade barn (Almqvist, 2006a, 2006b). 
Vygotsky menade att ett barn vars utveckling har hindrats av en funktionsnedsättning även har 
utvecklats annorlunda än sina jämnåriga (Gindis, 1999). Två stora skillnader som har betydelse för 
utvecklingen är dels de sociala komplikationer som funktionsnedsättningen leder till samt de 
kompensatoriska strategier som skapas utifrån barnets lärandemiljö, erfarenheter och personlighet. En 
förståelse för dessa två kvalitativa skillnader är nödvändig för dessa barns lärande och utveckling. 
Huvudmålet för specialundervisning är inte bara att kompensera för de primära effekter som 
funktionsnedsättningen ger utan även att förhindra de psykologiska och sociala effekterna. Utifrån sin 
uppfattning om funktionsnedsättning som ett utvecklingspsykologiskt, kulturellt/socialt och kvalitativt 
fenomen utvecklade han två tydliga metoder; proximal utvecklingszon och dynamisk bedömning. Den 
förstnämnda synliggör potentialen hos individen och har en direkt påverkan på lärandesituationer i 
förskolan (a.a.). I den proximala utvecklingszonen som ligger närmast utanför det barnet redan 
behärskar finns möjligheter att utveckla barnets lärande, tillsammans med ett annat barn eller med 
uppmuntran och vägledning av en vuxen (Gindis, 1999; Linikko, 2009; Wetso, 2006). 

Specialpedagogisk verksamhet bör förstås relationellt, i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet 
(Persson, 2007). Tanken med inkluderingsbegreppet är att förskolan i sin utformning ska utgå från alla 
elevers olika förutsättningar. Inkludering beskrivs av flera forskare som ett förhållningssätt där 
negativa effekter av särskiljande ges ständig uppmärksamhet samtidigt som pedagogiska 
tillvägagångssätt ses över och utvärderas i relation till individen och dess föränderliga behov. En 
inkluderande undervisning kan beskrivas som både ett specialpedagogiskt och ett pedagogiskt område 
där alla pedagoger är mentalt förberedda att möta alla olika barn. Förskolan kännetecknas då av 
pedagoger och professioner som samarbetar för pedagogisk problemlösning, flexibilitet och 
delaktighet för barn och föräldrar. Utifrån denna inkluderande tanke är det miljön som ska anpassas till 
den aktuella barngruppen och svårigheterna i högre grad relateras till verksamhetens förmåga att möta 
barns olikheter istället för det enskilda barnet (Ainscow, 2000; Emanuelsson, 2004; Heimdahl Mattson 
& Malmgren Hansen, 2009; Persson, 2007). Integration handlar i detta sammanhang om 
utvecklingsprocesser och en ideologiskt motiverad målsättning där alla har rätt till delaktighet, det vill 
säga en demokratisk människosyn. Utifrån denna tanke värderas individers olikhet som berikande och 
positivt (Dyson, 2001; Emanuelsson, 2004; Helldin, 2002). 

Dyson (2001) lyfter fram begreppet social integrering som en utveckling av integreringsbegreppet och 
en framtida möjlighet till att utveckla integrationsprocessen. Denna version av integration fokuserar 
möjligheter till delaktighet och uppmärksammar andra aspekter av skillnader än funktionsnedsättning 
eller särskilda behov och fokuseras istället utanförskap och marginalisering. 

Förskolans lärandemiljö 
Styrdokumenten framhåller att förskolan ska ge alla barn samma rättigheter att lära och utvecklas 
utifrån egna förutsättningar (Sjöberg, 1997). Förskolan ska vara en specialpedagogisk resurs och 
arbeta för att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Dessa beskrivningar förklarar inte hur det 
individuella barnet bemöts och tolkas i förskolan. Det är många olika faktorer som påverkar förskolans 
miljö och barnet direkt eller indirekt såsom exempelvis individuella förutsättningar, barngruppens 
storlek, pedagogernas utbildning, stresstålighet och förhållningssätt, förskolans ekonomi och kvalitet, 
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politiska beslut och familjens situation (a.a.). En avgörande roll spelar även pedagogernas 
kunskapssyn, traditioner, föreställningar om barn samt valet av begrepp och teoretiska perspektiv 
(Lutz, 2006; Nordin Hultman, 2004; Wehner-Godée, 2005). Både gamla och nya synsätt kan existera 
parallellt i verksamheten eller mellan olika verksamheter (Björklund Boistrup, 2005; Lindberg, 2005). 

Tidigare var det vanligt att se på barn i behov av särskilt stöd och deras begränsningar oberoende av 
omgivningsfaktorer, både i de utvecklingspsykologiska teorier som förskolan är präglad av och i 
styrdokumenten (Nordin Hultman, 2004; Sheridan, et al., 2009). Idag finns det en utpräglad 
samspelssyn i de perspektiv som bildar förskolans teoretiska grund. Det krävs dock stora förändringar 
för att detta sociokulturella perspektiv ska bli en del av strukturerna i vardagen (Nordin Hultman, 
2004; Edwards & Daniels 2004). Förskolepraktikens yttre ramar är betydelsefulla att beakta i relation 
till speciella åtgärder för vissa barn (Lutz, 2009). Forskning tyder på att det är lönande att tidigt satsa 
på barns välbefinnande och utbildning, både ur ett samhällsekonomiskt- och livskvalitetsperspektiv 
(Skolverket et al., 2004; Sheridan et al., 2009; Hagström, 2010) men global forskning visar att 
samhällets satsningar på förskoleverksamhet oftast är marginell (Sheridan, et al., 2009). Det saknas 
svensk forskning om verksamheternas effekter på barns hälsa, vilket leder till svårigheter att utvärdera 
konsekvenserna av samhällsekonomiska insatser samt problem med prioriteringar av olika insatser 
(Skolverket et al., 2004). Internationellt är svensk förskola erkänd för sin höga kvalitet, Sheridan et al. 
(2009) undrar dock vidare vad erkännandet grundar sig i då forskning om svensk förskolekontext i 
relation till barns lärande är begränsad. 

Traditionen att se barns svårigheter som brister hos individen, dvs. ur ett kategoriskt perspektiv, är 
stark i förskolan (Hundeide, 2003). Vägledande för arbetet med varje barn bör dock vara att utgå från 
omsorgsfulla utvärderingar av både dess styrkor och svagheter samt eventuella svårigheter för lärande 
(Linikko, 2009). Diagnosen eller funktionsnedsättningen i sig ger inte några anvisningar för 
bemötandet av barnet. Därför behöver planering och utformning av lärandemiljön utarbetas med 
hänsyn till varje barns individuella behov och intressen. I det genuina mötet med barnet kan 
pedagogen få specifika kunskaper om individen och hur eventuella funktionshinder påverkar 
personligheten. Kunskapen om det enskilda barnet bör utgå från hur individen fungerar i vardagen då 
grunden för att utveckla en god lärandemiljö finns i samspelet mellan pedagog och barn. Med hänsyn 
till detta är pedagogens kunskaper utifrån egna observationer av barnets reaktion på verksamheten av 
stor vikt. För att skapa en mångsidig bild av barnet och därigenom möjliggöra en individualiserad 
verksamhet behöver underlaget för bedömningen av varje barn vara varierande och utgå från olika 
tillvägagångssätt för att vara tillräckligt. Vid diagnostiseringar finns det en risk att individens behov 
förenklas och att barnet ses som sin funktionsnedsättning. Denna generalisering kan leda till antagande 
att en specifik grupp behöver en och samma bemötande. Diagnosen blir då till en allomfattande 
förklaring för allt vilket kan hindra pedagogen både att lära av sina egna erfarenheter och att utgå från 
kunskapen om den enskilda individen (a.a.). Barn som är i behov av särskilt stöd vars beteende inte 
fungerar som förväntat utmanar pedagogerna. Pedagogerna är då tvungna att tänka annorlunda för att 
möjliggöra barnets lärande och utveckling. Då lärandeprocessen är oförutsägbar och ojämn kan det 
skapa osäkerhet både hos de vuxna och hos barnet. Det är då av stor vikt att barnets individuella 
perspektiv sätts i centrum samt att pedagogerna åstadkommer en god kommunikativ kontakt (Wetso, 
2006). 

På förskolan krävs, i flera kommuner, en psykologisk/ medicinsk diagnos av barnet för att stöd i form 
av extra resurser ska beviljas. Vilket leder till att kommunerna inte kan leva upp till de åtaganden som 
står skrivet i lagar och styrdokument, dvs. att tillgodose alla barns behov (Skolverket, 2008). 
Efterfrågan på diagnoser ökar i tider då vi behöver spara (Hallerstedt, 1996a). Omfattande 
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förändringar i det svenska samhället som sedan början av 1990-talet har präglat familjer, barn och 
verksamheter är exempelvis den ekonomiska krisen, tekniska framsteg, (bland annat en ny 
mediasituation), invandring och arbetslöshet (Hallerstedt, 2006b). Dessa omfattande förändringar kan 
bidra till svårigheter att uppnå en känsla av sammanhang. 

Tidigare forskning 

Förskolan har under de senaste två decennierna genomgått genomgripande förändringar, vilket pekar 
på betydelsen av en förbindelse mellan forskning och praktik. Intresset för den specialpedagogiska 
forskningen om förskolan har dock varit svalt och nästan uteslutande berört andra skolformer (Lutz, 
2009). Ett pågående forskningsprojekt behandlar pedagogisk verksamhet för små barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan (Björck-Åkesson, 2010). I projektets ansökan beskrivs att forskning om hur 
lärande och utveckling påverkas av pedagogiska åtgärder för barn i behov av särskilt stöd i förskolan 
är ytterst begränsad. Kunskapen om vilka pedagogiska insatser förskolan ger till barn i behov av 
särskilt stöd är mycket begränsad. Förskolevistelsen i sig kan vara ett generellt stöd, det är dock 
möjligt att själva placeringen och en personlig assistent är den åtgärd som ges till dessa barn (a.a.). 

Forskningsprojektet Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan – 
generellt och specifikt stöd (PEGS) syftar till att undersöka vilken pedagogisk verksamhet dagens 
förskola erbjuder små barn i behov av särskilt stöd. En delstudie i PEGS har undersökt hur 
förskolepersonal definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd (Sandberg, Lillvist, Eriksson, 
Björck-Åkesson & Granlund, 2010). En enkätstudie har genomförts vid 571 förskoleavdelningar i två 
län i Sverige samt observations- och intervjustudier vid förskolor i samma län. Resultatet visar att 
förskolepersonalens definitioner av begreppet är relaterat till förskoleavdelningens karaktär likaväl 
som till egenskaper hos barnet. Personalen hade förväntningar på barnens sociala beteenden såsom 
exempelvis att de ska ha självkontroll och samverka, vilket beskrivs vara en följd av de förväntningar 
och krav på barns sociala beteenden personalen har (a.a.). 

Lutz (2009) studie behandlar hur barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd beskrivs och 
kategoriseras i olika sammanhang. Syftet med hans undersökning är att problematisera och synliggöra 
kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd med utgångspunkt i tre olika nivåer: samhällelig-, 
administrativ- och verksamhetsnivå. En fallstudie har genomförts med ett antal olika metoder såsom 
analyser av styrdokument, och ansökningshandlingar samt intervjuer av olika praktiker som är 
inblandade i arbetet med förskolebarnen. Han beskriver hur det inom skolans specialpedagogiska 
område finns en pågående diskussion om inkludering - integration - segregering. Förskolans 
verksamhet har sedan en relativt lång tid tillbaka tagit emot i princip alla barn men Lutz studie 
åskådliggör att det inkluderande perspektivet inte observerats och vidare att det är osäkert om den 
pedagogiska miljön rättas efter barnen istället för det omvända. Resultaten visar hur studiens 
pedagoger söker extra personalresurser huvudsakligen för att ge enskilda barn individuell träning 
utanför den ordinarie gruppen, det vill säga segregerande lösningar. Det efterfrågade stödet för barn i 
svårigheter var av mer kvantitativ sort såsom särskilt mycket stöd istället för kvalitativt, särskilt bra 
stöd. Även i undersökningens kartläggning av de administrativa processer som på olika nivåer 
omgärdar resursansökningar för barn i behov av särskilt stöd är barnets anpassning central och miljön 
förblir oproblematiserad. Lutz (2009) tolkar detta som att förskolans utbyggnad tillsammans med 
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processen att rumsligt integrera funktionsnedsatta barn under 1980-talet har resulterat i att 
inkluderingsprocessen stannat vid tankar om en lyckad integration då dagens förskolor fysiskt har 
integrerat heterogena barngrupper. Internationellt är studier om hur inkludering ska realiseras i 
förskolepraktiken relativt omfattande. Denna forskning utgår dock från en mer fysisk integrering som i 
princip genomförts i Sverige, sällan behandlas hur existerande praktik ska förändras för att ta ansvar 
för en större heterogenitet av barn (Lutz, 2009; Janson, 2006). 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johanssons (2009) studie syftar till att undersöka vad som 
karaktäriserar förskolan som lärandemiljö. Utifrån utvärderingsmetoden ECERS standardiserade 
kriterier studeras ett större antal förskolors kvalitet. En av frågeställningarna är hur olika aspekter av 
kvalitet är konstituerade och relaterade till varandra? Resultaten visar att avståndet mellan förskolor av 
hög respektive låg kvalitet har ökat. Förskolor av låg kvalitet tycks ha försämrats och kvalitetsgränsen 
för förskolor av hög kvalitet verkar ha höjts när det gäller lärarnas kunnande och verksamhetens 
villkor. Kvaliteten på lärandemiljöerna varierade i så hög grad att de borde påverka barns villkor för 
lärande och välbefinnande samt deras förutsättningar att utveckla kompetenser inom olika områden. 
Vidare visar resultaten att det ser ut som personalens kompetens, pedagogiska medvetenheten och 
självinsikt är viktiga förklaringar till skillnader i verksamheter av låg och hög kvalitet (a.a.). 
Regeringens prop. (2004/05: 11) beskriver att en av de viktigaste förutsättningarna för förskolans 
kvalitet är att det finns tillräckligt med kompetent personal, för barn i behov av särskilt stöd är detta 
avgörande. Bristen på utbildade pedagoger är därför en angelägen fråga. Antalet förskollärare i 
förskolor på olika orter i Sverige ligger mellan 30 och 70 procent (Skolverket, 2008). En nationell 
utvärdering av förskolan visar på svårigheter att rekrytera välutbildad personal (Skolverket, 2004). 

I Nordin Hultmans (2004) doktorsavhandling behandlar en av undersökningarna olika teoretiska 
uppfattningar vad gäller barns identitet och relation till omgivningen. Intentionen är att synliggöra hur 
vi utifrån dominerande tankemönster teoretiskt ger uttryck åt den pedagogiska miljöns betydelse. 
Studien undersöker varför uppmärksamheten i förskolan så starkt fokuserar mot barnen med det som 
de antas ha med sig av erfarenheter, utvecklingsnivåer och egenskaper och därmed, i huvudsak, lämnar 
den pedagogiska miljön odiskuterad och förgivettagen. Detta trots att styrdokument, teoretiska 
perspektiv och pedagoger ger uttryck för ett interaktionistiskt synsätt. Frågan belyses genom att 
utforska de psykologiskt/pedagogiska teoriernas syn på människan som individ, vilka har dominerat 
förskolepraktiken sätt att förstå barns utveckling, lärande och socialisation. Framträdande mönster i 
detta synsätt är att försöka förstå och rikta uppmärksamheten mot barns svårigheter samt att söka 
förklaringar till barns handlande i psykologiska, biologiska och sociala bakgrundsfaktorer. Barnet ses 
som bärare av sina givna egenskaper och erfarenheter samt definieras med en sammanhängande och 
enhetlig identitet. Utvecklingsbegreppet är även en del av förskolans teorier och därmed centralt för 
synen på hur individen förhåller sig till omgivningen. Innebörden utgår från att det finns ett naturligt 
utvecklingsförlopp och barnets handlingar i nuet förknippas och förklaras genom det som varit och 
värderas även utifrån de betydelser de kan ha för framtiden. Studien undersöker även hur andra 
betraktelsesätt på barns relation till miljön skulle kunna uttryckas så att barns sätt att vara betraktas 
som en oskiljbar del av de miljöer och sammanhang barnen möter. Denna förflyttning av fokus 
möjliggörs genom poststrukturella teoriutvecklingar kring människans subjektskapande, identitet och 
relation till miljön och omvärlden. Utifrån detta synsätt pågår ständigt identitets och objektsskapande 
och barns sätt att vara skiftar beroende av miljö och sammanhang. Barn handlar och talar då inom de 
möjligheter och brister på möjligheter som miljön och sammanhanget ger. Innebörden av begrepp som 
individ och utveckling ses som format i ett kulturellt, historiskt sammanhang, mellan och av 
människor. Att lägga in nya idéer i begreppen är en förutsättning för att samspelet mellan barnet och 
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pedagogiska miljöer ska bli centrala och på detta sätt ge nya möjligheter och villkor för seendet och 
för att förstå förändringar i barns liv (a.a.). 
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Metod 

Studiens uppläggning 
I denna undersöknings inledningsfas, då syftet var i ett prövande skede, övervägdes lämpliga och 
eventuellt kompletterande tillvägagångssätt för att samla in fakta kring forskningsobjektet. Ett sätt att 
uppnå tillförlitlighet i en undersökning är att använda sig av triangulering, vilket kan bidra med olika 
perspektiv på komplexa frågor (Bryman, 1997). Utifrån detta tillvägagångssätt används exempelvis 
olika metoder eller olika datakällor i samma undersökning (Denscombe, 1998). Det var 
utgångspunkten då denna studie planerades. 

Pilotstudie 

I studiens första skede prövades en enkäts lämplighet för undersökningen. En pilotenkät med 
tillhörande missivbrev utformades för att, bland annat, få en inblick i vilken grad pedagoger 
uppmärksammar omgivningsfaktorer då det uppstår svårigheter kring barn och vad i detta 
sammanhang pedagoger då beaktar. Som respondenter valdes både barnskötare och förskollärare, då 
de alla arbetar med barnen på förskolan. Pedagogerna arbetade på olika avdelningar. Slumpmässigt 
togs, via telefon, kontakt med fyra förskolor. Med slumpmässigt avses att alla förskolor i området hade 
samma chans att bli valda (Rudberg, 1993). Sammanlagt nio av tolv pedagoger svarade på 
provenkäten. Denna pilotstudie kom att utgöra en första fas för finslipningen av tillvägagångssättet 
och problemformuleringen inför den fortsatta forskningen (Bryman, 1997). 

I studiens inledningsskede genomfördes även två pilotintervjuer. Kontakten togs per telefon, direkt 
med de två förskollärarna. Telefonnummer till förskolorna hittades på stadsdelsförvaltningens hemsida 
där områdets samtliga förskolor står listade. Dessa intervjuer användes som underlag till kommande 
intervjuers frågeställningar. 

Val av metod 
Utifrån resultat från pilotenkäten utvecklades vidare tankar om studiens metod. Detta eftersom 
samtliga pedagoger i denna pilotstudie, i en vinjettfråga med föreslagna omgivningsfaktorer, svarade 
att de vid kartläggningen av svårigheter kring ett barn i hög grad beaktar samtliga omgivningsfaktorer. 
Detta skulle kunna tolkas som om förskollärarna var medvetna om vad som var korrekt att svara. Efter 
dessa resultat och en precisering av studiens problemformulering konstaterades att en kvalitativ metod 
i form av semistrukturerade intervjuer passade bättre för att ge svar på studiens syfte och 
frågeställningar. Den kvalitativa metoden är i denna studie vald för att ge möjlighet att förstå och 
uttyda handlingar, uttalanden och betydelsebärande utsagor (Trost, 2007). 

Bakgrundsintervju 

Det är betydelsefullt att utveckla en teoretisk inblick i de företeelser som ska undersökas innan man 
planerar intervjuerna eftersom forskarens teorier och frågor inverkar på både intervjufrågor samt 
analysen och tolkningen av materialet (Kvale, 1997). I inledningsskedet av intervjustudien utfördes 
därför en bakgrundsintervju med en specialpedagog som arbetar på ett resurscentrum i en kommun. 
Kontakten med specialpedagogen valdes då denne har stor erfarenhet av möten och handledning med 
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pedagoger på förskolor som upplever svårigheter kring barn. Kontakten togs per telefon, via 
resurscentrum. Syftet med intervjun var att få en övergripande bild av, fördjupad kunskap om samt 
ytterligare perspektiv på vilka situationer och vilka barn pedagogerna i förskolorna beskriver som 
problematiska. Problematiska i den meningen att svårigheterna kring barnen är svåra för pedagogerna 
att hantera. För att få en uppfattning om huruvida pedagoger beaktar omgivningsfaktorer och miljön 
som barnet befinner sig i var det även av intresse att få kännedom om specialpedagogens uppfattning 
av hur pedagogerna beskriver svårigheter kring barn. Ur intervjun framkom områden och frågor som 
bildade underlag till studiens intervjufrågor. 

Intervju som metod 

Den semistrukturerade intervjun är flexibel så till vida att den inte baseras på förhållandevis fastlagda 
frågor. Den öppna formen ger intervjupersonerna möjlighet att ta upp ytterligare tankar samt 
kompletterande frågor och teman utifrån vad den intervjuade anser är betydelsefullt för dess förståelse 
och uppfattning av olika företeelser och handlande (Bell, 2006; Bryman, 2002). En frågeguide (bilaga 
2) med ett antal betydelsefulla öppna frågor att utgå ifrån vid intervjuerna utarbetades. Beroende av 
hur intervjun fortlöpte valdes frågornas ordning, detta för att utifrån studiens fokus ge möjlighet till 
information om deltagarnas upplevelser samtidigt som de erbjöds en flexibilitet (Bryman, 2002). 
Utifrån de olika svaren, ställdes ytterligare följdfrågor, vilket ledde till att intervjuerna varierade i sin 
karaktär, även om de grundläggande frågorna var desamma (Bryman 2006; Davies & Esseveld, 1989). 
Intervjuerna innehöll även inledningsfrågor som gav viss bakgrundsfakta såsom exempelvis antal 
yrkesverksamma år och antal barn på avdelningen, detta för att sätta in deltagarens information i ett 
sammanhang (Denscombe, 1998).  

Undersökningsgrupper och urval 
För studiens intervjuer har jag vänt mig till åtta förskollärare på åtta olika förskolor, i ett geografiskt 
begränsat område i en större stad i Mellansverige. Förskolorna är belägna i ett homogent 
medelklassområde med flerfamiljshus. Val av området har skett enligt bekvämlighetsprincipen. Då 
flera undersökningsplatser anses lika passande så finns det skäl att använda sig av ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe, 1998). Kontakten togs per telefon, direkt med förskollärarna. 
Förskolornas telefonnummer fanns på stadsdelsförvaltningens hemsida där områdets samtliga 
förskolor står listade. För att få en kvalitativ variation i materialet så är respondenternas arbetsplatser 
förlagda både i kommunalt drivna (kommunala) förskolor och enskilt drivna (enskilda) förskolor, 
hälften av de genomförda intervjuerna är utförda med förskollärare från vartdera alternativet. Uttrycket 
”enskilt drivna” förskolor åsyftar alla privata förskolealternativ. Inom dessa alternativ valdes både 
förskolor och förskollärare slumpvis. Förskollärarna i denna studies intervjuer valdes eftersom de är 
ansvariga för den pedagogiska verksamheten på förskolornas avdelningar. De bedömdes därigenom ha 
stor betydelse för hur verksamheten utformas. Vid det första telefonsamtalet till förskolan bad jag att 
få prata med någon av förskolans förskollärare. Vid två av intervjuerna visade det sig sedan, på frågan 
om hur länge de hade arbetat som förskollärare, att de inte var utbildade förskollärare. Dessa 
respondenter berättade att de var utbildade högstadielärare respektive ämneslärare för 
högstadiet/gymnasiet. Eftersom de var anställda på avdelningens förskollärartjänst och därmed 
ansvariga för avdelningens verksamhet så valdes de som respondenter och kallas fortsättningsvis i 
denna studie för förskollärare. På en av de enskilda förskolorna var den enda utbildade förskolläraren 
även utbildad specialpedagog, jag valde ändå att boka tid för denna intervju då jag ansåg detta 
representativt för hur det möjligen kan se ut på förskolor. Samtliga intervjuade var kvinnor vilket är 
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det vanligast förekommande i förskolan. Respondenternas antal yrkesverksamma år i förskola 
varierade. I de kommunalt drivna förskolorna hade respektive respondent arbetat i 1,5 år, 7 år, 10 år 
och 21 år. Respondenterna på de enskilt drivna förskolorna hade arbetat i 1 år, 9 år, 11 år och 24 år. 

Undersökningens genomförande 
Intervjupersonerna fick välja tid för intervjun. Intervjuerna utfördes inom en tvåveckorsperiod och 
varade mellan 35 minuter och 1 timme. Samtliga intervjuer med förskollärarna genomfördes på 
respektive respondents förskola, i ett avskilt rum med ett undantag. Vid detta intervjutillfälle visade 
förskolechefen mig ut till förskolläraren på gården. Förskolläraren förklarade att hon var ensam med 
de tio barnen och inte hade möjlighet att gå ifrån men ändå ville genomföra intervjun om det gick bra. 
Intervjun avbröts vid två kortare tillfällen, upplevelsen var dock att förskolläraren var intresserad samt 
att denne hade en god förmåga att snabbt fokusera på intervjun igen, vilket ledde till att intervjun blev 
användbar. Ytterligare en intervju avbröts då tre frågor återstod, detta på grund av att förskolläraren 
var tvungen att återgå till sitt arbete tidigare än beräknat. En ny tid bokades då för att slutföra 
intervjun. 

Varje intervju startade med uppläsning och överlämnande av ett brev (bilaga 1) med studiens syfte och 
de etiska principerna. Därefter presenterades intervjuns frågor, det sistnämnda för att den intervjuade 
skulle känna sig trygg med intervjuns frågeinnehåll. Intervjuguiden låg sedan på bordet så att vi båda, 
vid behov, kunde se innehållet. 

För att underlätta tolkningen av samtalen så prioriterades inte att anteckna vid intervjuerna utan istället 
fokusera på intervjudeltagarna. På detta vis var det möjligt att ha ögonkontakt och uppmärksamma den 
icke verbala kommunikationen. Att uppmärksamma helheten vid intervjutillfället kan stärka minnet av 
det sagda (Denscombe, 1998). Med intervjudeltagarnas samtycke spelades samtliga intervjuer in på 
bandspelare. Vid intervjuerna visades lyhördhet inför vad respondenterna antydde om exempelvis 
vilka omgivningsfaktorer de uppmärksammar. Vid återkommande sammanfattningar av de områden 
som respondenten tagit upp följdes dessa antydningar upp med följdfrågor. Vid sammanfattningarna 
tillfrågades de intervjuade även om det var något ytterligare de ville tillägga. Ibland upprepades även 
ett ord eller en mening som respondenten kort nämnt för att ge den intervjuade tillfälle att berätta 
vidare. Sammanfattningarna gjordes både för att ge respondenten ytterligare tillfälle att fundera samt 
för att förvissa mig om att informationen uppfattats korrekt. 

Etiska aspekter 
Vid intervjukontakterna informerades förskollärarna muntligt om informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet enligt ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa råd beskrevs utifrån ett brev som 
sedan överlämnades. Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om syftet med 
undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Enligt samtyckeskravet har respondenten möjlighet att 
när som helst avbryta sin medverkan utan negativa påföljder. Konfidentialitetskravet påtalar att alla 
deltagare i undersökningen ska behandlas konfidentiellt, ingen arbetsplats eller enskild person ska 
kunna identifieras av utomstående. Deltagarna citeras i uppsatsen på ett sådant sätt att det är omöjliga 
för någon annan än dem själva att identifiera. Nyttjandekravet handlar om att insamlad information 
endast får användas i forskningssyfte. Ifyllda enkätformulär och bandade intervjuer makulerades och 
raderades efter sammanställningen av samtliga svar. Deltagarna som berördes av uppsatsen har 
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erbjudits att ta del av den färdiga uppsatsen. De forskningsetiska principerna anses därmed vara 
tillgodosedda i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

Bearbetning och analys 

Det finns ingen universell metod för hur den kvalitativa forskningen bearbetas (Patel och Davidson, 
2003). En av de mest förekommande teknikerna i kvalitativ dataanalys är så kallad tematisk analys, då 
man söker efter olika teman i de transkriberade texterna (Bryman, 2002). 

Vid bearbetningen av denna studies material har löpande anteckningar använts samt upprepade 
avlyssningar av ljudupptagningarna vilket kan minska risken för att data mister en del av sin betydelse 
vid utskriften. Intervjudeltagarnas tal transkriberades ord för ord med markeringar för, bland annat, 
pauser då intervjudeltagaren funderade eller tvekade. Talspråket omvandlades även till skriftspråk i 
den meningen att punkt och stor bokstav i viss mån skrivits ut. För att garantera anonymiteten 
numrerades det transkriberade materialet med exempelvis: Intervju 1, enskild; Intervju 2, kommunal, 
och så vidare.  

För att skönja mönster i denna studies material har de transkriberade texterna lästs, i sin helhet, flera 
gånger samtidigt som anteckningar har förts om preliminära kategorier och teman. Innehållet har först 
indelats efter studiens frågeställningar, därefter kategoriserats på grundval av exempelvis likheter och 
olikheter mellan vad de olika respondenterna berättade. Hela materialet har sedan gåtts igenom på 
nytt, utifrån ett tema i taget och citat har sorterats efter dessa. Flera omarbetningar krävdes i denna 
process för att nå en tillfredställande redogörelse (Langemar, 2008; Patel & Davidson, 2003).  
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Resultat 

Resultaten redovisas i löpande text och kompletteras med citat under följande rubriker: förskollärarnas 
beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd, faktorer som uppmärksammas vid svårigheter kring 
barn, stöd till barnen och stöd till förskollärarna. Under dessa rubriker beskrivs även likheter och 
olikheter i informanternas berättelser utifrån underrubriker. I citaten anger M: att det är jag som talar. 
Tre prickar efter varandra inom parentes visar att informanten funderar tyst och ett understruket ord 
visar på förskollärarens betoning. Intervjuerna har analyserats utifrån de tidigare redovisade teoretiska 
utgångspunkterna. Resultaten åskådliggör främst de beskrivningar förskollärarna angett i sina 
spontana svar på de respektive frågorna. Under intervjuns gång bidrog sedan intervjufrågorna med 
dess följdfrågor, i viss mån, till vidare funderingar och övervägande av informanterna. 

Förskollärarnas beskrivningar av barn i behov av 
särskilt stöd 
Informanterna tillfrågades inledningsvis om hur de beskriver barn i behov av särskilt stöd. 
Förskollärarnas definition av barn i behov av särskilt stöd kan delvis visa på deras kunskaper inom 
området samt hur de ser på barn som de uppstår svårigheter kring. Förskollärarnas bild av barn i behov 
av särskilt stöd kan även ha betydelse för hur barnen bemöts då de är i behov av stöd, och därmed hur 
svårigheterna uppmärksammas, det vill säga om barnet ses som bärare av svårigheterna eller om 
förskollärarna uppmärksammar omgivningsfaktorernas betydelse för barnets utveckling, lärande och 
välbefinnande och i så fall vilka av dessa faktorer de lägger vikt vid. Vidare kan den inledande frågan 
även ha betydelse för vilket stöd de undersökta förskolorna utformar för barn i svårigheter. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Nästan alla informanter visar, på olika sätt, tecken som tyder på att frågan inte upplevs enkel att svara 
på. Hälften av förskollärarna säger att frågan är svår. Nästan alla de intervjuade visar på skilda sätt att 
de funderar på frågan, genom att överväga, tveka, efter en stund läsa frågan igen samt att ställa sig 
frågande till om de svarat på frågan, genom att fråga mig eller sig själva. Ytterligare ett möjligt tecken 
på frågans komplexitet åskådliggörs då två av respondenterna visar att de funderar på vilka barn i 
behov av stöd kan vara men då de ombeds förklara vidare vet de inte riktigt hur de menade. I följande 
citat talar en av dessa respondenter om att ett barns behov av särskilt stöd kan visa sig i vissa 
situationer: 

Det behöver ju inte vara så att man är i behov av särskilt stöd men att det är då man reagerar. 

M. Hur menar du med att barnet inte behöver vara i behov av särskilt stöd men att det reagerar 
ibland? 

Jag vet inte men vi kanske kommer tillbaka dit. 

Citatet beskriver hur informanten möjligen funderar över om barns behov av särskilt stöd kan vara 
tillfälligt och beroende av den miljö de vistas i. En tolkning av citatet och det ovan beskrivna skulle 
kunna vara att de flesta av studiens förskollärare tycker det är svårt att definiera begreppet barn i 
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behov av särskilt stöd. Ytterligare en tolkning är att formuleringen barn i behov av särskilt stöd bidrar 
till oklarheter i vad begreppet står för samt hur det kan förhålla sig för barn i relation till deras behov. 

Normalitet och avvikelse 

Resultaten visar att alla informanter i första eller andra hand beskriver barn i behov av särskilt stöd 
utifrån att det är barn som på olika sätt har utökade behov, alternativt beskrivs vilka olika svårigheter 
barn kan ha. De talar om att dessa barn behöver extra hjälp och stöd från oss pedagoger. Centrala är 
även beskrivningar där respondenterna sätter dessa barns extra behov i förhållande till vad de andra 
barnen behöver. Övervägande delen av förskollärarna refererar på olika vis barnets särskilda behov till 
en utvecklingslinje såsom exempelvis att halka efter, över en tröskel eller i förhållande till en 
åldersnivå, vilket följande citat redovisar: 

Men de barn som vi arbetar speciellt med det är ju barn som i flera olika situationer inte, inte hänger 
med och inte klarar av det som man kan förvänta sig av de andra i samma åldersgrupp eller, vad kan 
man säga, samma ramar. 

Citatet visar på att barns särskilda behov relateras till vad de vuxna förväntar sig utefter ålder och de 
ramar som beskriver vad som är normalt för den åldern. Detta kan tolkas som att informanten utgår 
från ett utvecklingspsykologiskt tänkande där barnet ställs i relation till ett tänkt utvecklingsförlopp. 
Konstruktioner av olikhet sker därmed med utgångspunkt i likhet och olikheter förstås som avvikelser. 
Två av förskollärarna utvecklar beskrivningen av barns utökade behov, de talar om att det inte finns 
några normala barn alternativt att alla barn någon gång tillfälligt kan behöva stöd, vilket följande citat 
visar: 

De flesta alldeles vanliga barn har ju vissa av de här aspekterna också, det beror ju på dagsform och 
det finns ju liksom inga normala barn, tycker jag.  

Citatets beskrivning kan tolkas utifrån att förskolläraren redogör för en tolerans inför olikhet. 
Samtidigt blir uttalandet något motsägelsefullt då samma person därefter även berättar att de relaterar 
barnet till både ett förutbestämt utvecklingsförlopp och andra barn. 

Nästan alla förskollärare uttrycker även att barns utökade behov kan stå i relation till antalet personal 
och barn i gruppen, detta skildras i följande citat: 

Barn i behov av särskilt stöd, äh (…) det är de barn som behöver något utöver det vanliga som man 
kan erbjuda i förskolan som pedagog om man räknar på antal barn i gruppen och det som man kan ge 
till barnet. 

Citatet kan tolkas utifrån åsikten att det särskilda stödet står i relation till förskolans ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar. 

Beskrivna svårigheter 

Alla respondenterna beskriver, i första eller andra hand, barn i behov av särskilt stöd genom att berätta 
vad dessa barn kan ha för svårigheter. De ger beskrivningar utifrån de barn som finns på förskolan 
eller relaterat till tidigare erfarenheter. Mer eller mindre berättar de om olika svårigheter, såsom 
fysiska, motoriska, språkliga, intellektuella, kognitiva psykiska och sociala. Utifrån dessa kategorier 
talar informanterna om olika specifika svårigheter som barn kan ha. Tre förskollärare berättar om att 
man kan dela in barn i behov av särskilt stöd i två grupper, de med fysiska och de med psykiska 
svårigheter. En av dem uttrycker: 

Om jag skulle dela de barnen i två grupper, de barn i behov av särskilt stöd, något slags 
grovmotoriskt, finmotoriskt, något fysiskt stöd eller de barn som behöver liksom psykoemotionella 
stöd, det är två olika grupper. Fysiskt är en sak, och en annan sak är de barn som har psykiska 
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problem i sig och då hela arbetslaget måste ha samma arbetssätt och arbeta mot de uppsatta målen för 
att hjälpa det här barnet, inte bara resurs. 

De psykiska svårigheterna beskrivs komma inifrån barnen samt fordra gemensamma arbetsinsatser av 
arbetslaget. Kategoriseringen av barnen samt att svårigheterna beskrivs komma från barnen kan tolkas 
som att barn i behov av särskilt stöd ses som en homogen, bestämd grupp, utifrån de svårigheter de 
bär. Svaren visar även att hälften av respondenterna berättar att barn som är i behov av särskilt stöd 
kan ha svårigheterna i sig. I följande citat (samt i det tidigare beskrivna citatet) återges detta då en 
informant talar om vilka barn det handlar och vidare vad det särskilda stödet grundar sig i: 

Det kan ju också vara felbehandling på förskolan så att man får en reaktion som är oönskad.  

M: Hur menar du när du säger felbehandling? 

Jag påverkar ju barn med mitt beteende också. Det skall ju inte förnekas. Men jag skulle inte sträcka 
det så långt att det behöver särskilt stöd för det utan det är ju någonting annat som kommer inifrån 
barnet på något sätt så att man inte ser det i tid, så kan det ju också vara, man blir lite hemmablind 
också. Att barn beter sig på ett visst sätt och har alltid gjort och att man inte uppmärksammar det, ja! 

I citatet berättar respondenten först om att barn kan reagera på personalens bemötande men hon menar 
vidare att det inte kan bidra till att barn är i behov av särskilt stöd. Utifrån detta beskrivs att barns 
behov av särskilt stöd grundar sig i något som kommer inifrån dem. En tolkning av detta är att dessa 
informanter uttrycker sig utifrån ett kategoriskt tänkande. 

Barnet i förskolans miljö 

Utifrån beskrivningar av barnens svårigheter och utökade behov utvecklar en av studiens respondenter 
sin uppfattning om barnen genom att skildra att barns behov av särskilt stöd på något sätt kan stå i 
relation till förskolans miljö. Följande citat visar hur förskolläraren funderar vidare på begreppet: 

Äh (…) man kan ju se, ett barn har ju behov av olika saker naturligtvis, äh, och (…) hur beskriver jag 
barn som är i behov av särskilt stöd, det är väl, alla barn vill vi bemöta utifrån deras egna behov, så är 
det, och hur som helst har alla barn olika behov och olika mycket behov, äh, och… det här man kallar 
för särskilt stöd eller vad man ska säga, då är det någonting som kanske är lite utöver det som vi 
tycker är, äh (…) något extra behov sådär. Och det kan ju vara utifrån att vi ser att det inte fungerar 
(…) (Informanten räknar nu upp ett antal svårigheter barnen kan ha och fortsätter sedan) Äh, nej men 
jag vet inte (…) hur jag beskriver barn i behov av särskilt stöd (…) äh (…) vad menar du med det, 
(…) vilka barn är det för mig? (informanten är nu tyst en längre stund). Man kan sätta en stämpel på 
barn, (informanten skrattar till), om man nu vill det, det är inte alla, man vill ju oftast inte göra det. 
Men om man nu ska generalisera så kan man ju säga att de här barnen kan ju vara det utåtagerande 
barnet, det kan vara det blyga barnet som inte hörs, det kan vara barnet som inte hänger med, äh, ja 
(…) det finns ju olika, man har ju erfarenhet av olika sorters barn eller vad man ska säga så, äh (…) 
som man ser behöver extra, äh (…) och vår vanliga pedagogik, vårat vanliga förhållningssätt räcker 
inte till utan vi behöver tänka och arbeta extra kring det här barnet då, ja, något sådant, (informanten 
skrattar till). 

I citatet skildras hur förskolläraren funderar och tvekar över hur hon ska beskriva barn i behov av 
särskilt stöd. Respondenten ger uttryck för att hon inte vill sätta en stämpel på barn då alla barn har 
olika behov. Hon antyder även att det särskilda behoven står i relation till det personalen anser är 
utöver det vanliga. Vidare beskrivs att det är personalen som behöver anpassa sig efter barnet. En 
tolkning av citatet skulle kunna vara att respondenten ger uttryck för att begreppet leder till 
förenklingar av barn som är i behov av särskilt stöd samt deras behov och vidare hur de bemöts i 
förskolan. Utifrån detta skulle en ytterligare tolkning kunna vara att begreppet även gynnar 
beskrivningar utifrån jämförelser och normalitet. 
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Följande citat visar hur samma respondent först ger uttryck för att förskolebarns behov av särskilt stöd 
står i relation till personalens bemötande men senare blir tveksam till hur det kan förhålla sig: 

M: När du säger vår vanliga pedagogik, vårt vanliga förhållningssätt räcker inte till, hur menar du då? 

Äh (…) ja det var ju en bra fråga (…) äh (…) man kan väl säga att (…) äh (…) det är väl, det behöver 
ju inte vara så, det måste ju inte vara så men ibland tror jag att det blir det, att det blir ett glapp. I ett 
arbetslag så har man olika kompetens, man har olika arbetserfarenhet bakåt och man kan vara 
begränsad i sitt arbetslag så man behöver extra stöd, äh (…) kanske fylla på med kurser eller 
handledning många gånger tycker jag, äh (…) så att man får en ökad förståelse och vet bättre hur man 
ska bemöta det här barnet men (…) 

M: Tolkar jag dig rätt då att personalens förhållningssätt kan påverka barns behov av särskilt stöd? 

Nej det menade jag nog inte. Äh, men alltså, pedagogiken äh (…) egentligen är det nog fel ord att 
använda tror jag mm (…) Förhållningssätt, i och för sig det hänger ju jätte nära ihop, det är ju nästan 
(informanten skrattar till) men (…) ja oj, det här var svårt, äh (…) men i alla fall att förtydliga 
förhållningssättet tycker jag är jätte viktigt i det här, när man jobbar med de här barnen, äh (...) Att 
man liksom är medveten om sig själv som pedagog, så tänker jag. 

I citatet beskriver respondenten relationen mellan barnets behov av särskilt stöd och personalens 
begränsningar i sitt förhållningssätt. Barns behov av särskilt stöd anses kunna visa på personalens 
behov av särskilt stöd i form av kompetensutveckling, vilket vidare kan leda till en ökad förståelse i 
bemötandet av barnet. Informanten blir dock sedan tveksam till hur det förhåller sig och kommer 
vidare fram till att personalens förhållningssätt inte kan bidra till att barn är i behov av särskilt stöd. En 
tolkning av detta citat är att det är svårt att redogöra för begreppet. En ytterligare tolkning är att det 
relationella förhållandet mellan miljön och barns behov av särskilt stöd är oklar, vilket även kan 
understödjas av att de övriga respondenterna inte talar om denna relation i denna frågas beskrivningar. 

Faktorer som uppmärksammas vid svårigheter 
kring barn 
Förskollärarna tillfrågades om vilka olika sätt de anser att det kan uppstå svårigheter kring barn samt 
vilka faktorer de uppmärksammar/kartlägger i dessa situationer. Syftet med dessa frågor var att få syn 
på vilka faktorer de uppmärksammar då det uppstår svårigheter kring barn.

Förskollärarnas tankar om hur svårigheter kan uppstå kring barn 

Resultatet visar att sju av de åtta respondenterna i första hand uppger att svårigheter kring barn uppstår 
på grund av barnets besvär. Dessa sju förskollärare uppehåller sig i hög grad vid att barnets fysiska, 
psykiska eller sociala svårigheter kan vara orsak till att det uppstår svårigheter kring barn på förskolan, 
det vill säga med utgångspunkt i ett kategoriskt tänkande. I detta sammanhang använder hälften av 
dem diagnoser och handikapp som samlingsnamn för olika svårigheter. I det respondenterna benämner 
som fysiska besvär anges exempelvis utvecklingsförsening, språksvårigheter, hörsel, diabetes. Citatet 
nedan visar en förskollärares beskrivning av hur svårigheter kring barn kan uppstå:  

Om vi tar från början, det kan ju vara alltså fysiologiska sen födseln, någon defekt. Det kan vara att 
man utvecklas inte i samma takt som de andra, halkar efter i förståelsen och talet, det är typiskt sådant 
som kommer efter, behöver extra träning och sen är det ju, sen vill jag inte spekulera i de andra som 
är något i hjärnan som fattas, de här ADHD och hela raddan av som bara vetenskapsmän kan rå på så 
att det är, där är det jättesvårt att komma till rätta med det problemet. Äh (...) för att man vet, barnet 
själv kan inte rå för det och vi kan inte rå för det heller. Och vi kan inte hjälpa det utan det måste vara 
medicinering eller någonting annat som ska till innan man får sekundära problem. 

 
 

19



Citatet kan tolkas utifrån att informanten här ser barn i behov av särskilt stöd som bärare av både 
fysiskt och psykiskt relaterade svårigheterna. Vidare kan det tolkas som att detta sätt att förstå barnets 
svårigheter leder till tanken att personalens möjligheter till att stödja barnet begränsas. Beskrivningen 
att barnet inte utvecklas i samma takt som andra barn kan förstås utifrån att informanterna relaterar till 
en normal utvecklingslinje, det vill säga ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.  

Den förskollärare som inte uppger att svårigheterna kommer från barnet talar endast om personalen på 
denna fråga. Hon menar att det är väldigt viktigt att arbetslaget arbetar tillsammans utifrån 
gemensamma mål. Vidare beskriver informanten kort att hon nyligen börjat arbeta på denna förskola 
som det varit hög personalomsättning på, vilket märks på barnen. Hon berättar även att hon tidigare 
arbetat i ett mer problemfyllt område. En tolkning att detta kan vara att respondentens aktuella 
arbetssituation och erfarenheter gett utökade kunskaper och ytterligare perspektiv på orsaker till 
svårigheter kring barn på förskolan. Ytterligare två informanter ger på olika sätt uttryck för att miljön 
kan skapa svårigheter kring barn. En av dem beskriver att förskolans fysiska miljö samt förskolans 
ramar i form av antal barn i gruppen kan bidra till höga krav och förväntningar och därmed bli en del 
av barns svårigheter. Utifrån följande citat beskriver förskolläraren kort att personalens bemötande 
även påverkar barnen: 

Självklart så hur vi som vuxna bemöter, påverkar jätte mycket, för att (…) vissa barn måste man ju 
bemöta på andra sätt än andra barn och i en perfekt värld så skulle ju förskolan vara anpassad efter 
alla barn. 

Personalen bemötande anses påverka barnen samtidigt som respondenten ger uttryck för att en 
förskola som är anpassad för alla barn är en perfekt värld, vilket kan tolkas som en beskrivning av 
något ouppnåeligt. Beskrivningen av att vissa barn kan behöva annat bemötande kan förstås utifrån att 
barn i behov av särskilt stöd är särskilda barn som behöver särskilt bemötande. Sammantaget kan 
dessa uttalande tolkas som att det är ett ouppnåeligt mål att bemöta en del av de barn som är i behov 
av särskilt stöd. Den andra informanten som talar om miljöns påverkan resonerar om detta utifrån ett 
samhällsperspektiv, vilket skildras i följande citat: 

Om man har koncentrationssvårigheter men levt i små samhällen och jobbat nära barnen, det har ju 
inte varit lika jobbigt som det är idag, för det är så mycket runt omkring. Och det tycker jag, det 
måste ju vara varningsgrej för allting, att det är för mycket, mycket människor, större grupper. Man 
kunde ju gå där om man var hörselskadad eller vad det kunde vara så kunde man ju i det gamla 
bondesamhället, det finns ju inte ens dokumenterat vem som, om det var någon som var lite 
annorlunda, inte så pressat som det är idag, nu är det ju verkligen maxat. Det är det jag tänkt på att då 
blir det mer forcerat och att det blossar upp snabbare om man skulle ha något (…) nu tänker jag på 
något sådant som ligger i en om det nu gör det, nu vet inte jag hur det är med forskningens senaste 
rön. Men om man tänker att det är en genetisk fråga med ADHD t.ex. om det nu är det för det är väl 
det som det oftast talas om, det jag har läst men jag vet inte hur det är med det, men om det nu är det 
så ligger det i och då är det bara att vänta på när det ska komma och hända. Det är klart att det händer 
mer dramatiskt i dagens samhälle än vad det gjorde för hundra år sedan, det är jag helt säker på. 

En tolkning av informantens beskrivning är att samhällets samt förskolans stora grupper och höga 
tempo bidrar till barns svårigheter i förskolan. Respondentens resonerande om anledningar till ADHD 
kan tyda på en osäkerhet i miljöns inverkan och om det bara grundar sig i biologiska orsaker. 

Hälften av förskollärarna uppger, efter beskrivningar av barnet, att barnets familjesituation kan leda till 
att det uppstår svårigheter kring barn. De ger exempel på hur barnet på olika vis kan ha det oroligt 
hemma. Två av respondenterna uppger även att barnets tidigare erfarenheter kan vara en del av hur 
barnet visar sig, såsom exempelvis hur det blivit behandlat, separationer, krig eller adoption. 
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Faktorer förskollärarna uppmärksammar då svårigheter uppstår kring 
barn 

I likhet med tidigare frågas svar beskriver sju av åtta förskollärare att de uppmärksammar barnets 
svårigheter, de berättar exempelvis att de tittar på hur barnet mår, vad det är som oroar, vad det är som 
inte fungerar eller är fel. De beskriver även att de ser till hur barnet klarar av dagen eller förskolans 
rutiner och mål. Följande citat åskådliggör detta: 

Ja, det är ju där barnet har svårigheter naturligtvis, då har man ju redan pratat ihop eller tagit upp det 
på åtskilliga möten antar jag. Det brukar vara så och var, är det vid maten eller vid samling eller 
någonting och då kanske man observerar lite extra, att man skriver hur barnet är då när det är som 
värst. 

Citatet belyser att informanten ser det naturligt att återkommande fokusera och observera barnets 
svårigheter i förskolans olika rutiner. Övervägande delen av övriga respondenter talar på liknande sätt 
om hur de går tillväga för att ta reda på vad barnet har svårt med. De observerar barnet, dokumenterar 
vad de ser, ber andra kollegor att titta på barnet samt diskuterar på konferenser eller personalmöten. En 
tolkning utifrån citatet och att förskollärarna i sina tillvägagångssätt fokuserar på barnets svårigheter är 
att detta vidare befäster ett kategoriskt tänkande och bidrar till svårigheter att se barnet i ett 
sammanhang. Den åttonde respondenten som skiljer sig i sin beskrivning talar om att hon har ett barn i 
åtanke för att sedan beskriva hur personalen kan tänka för att förändra sitt förhållningssätt. Hon menar 
att det är betydelsefullt att stärka det positiva och se vilka situationer barnet mår bra av. 

Vidare beskriver sju av förskollärarna att de uppmärksammar och diskuterar hur verksamhetens 
aktiviteter och rutiner kan anpassas efter barnet. Tre av dessa informanter förtydligar att de även 
resonerar om hur personalen kan förändra sitt förhållningssätt. Ytterligare en respondent talar om att 
de uppmärksammar personalens agerande om det visar sig att barnet inte ”har något”, detta beskrivs i 
följande citat: 

Men att föräldrarna också får delge om de känner att det är någonting, det kan ju vara situationer som 
de inte alls känner igen om när det handlar om det här, om man ser det som är det svåraste att fånga 
nu, det som är psykologiskt, inom en liksom, för att kunna se om det är så att det är hos oss som det 
är fel på. 

Citatet visar att personalen, med hjälp av föräldrarnas beskrivningar, försöker se om det är något inom 
barnet alternativt om det är personalen som behöver förändra i relationen. En tolkning utifrån detta är 
att informanten anser att barnet i vissa fall är bärare av svårigheterna. I dessa fall förstås svårigheter 
kring barn inte som en ständig interaktion med sin miljö. Ytterligare en tolkning skulle kunna vara att 
ett relationellt perspektiv inte behöver tas i beaktande i lika hög grad om personalen kommer fram till 
att barnet bär svårigheterna.  

Hälften av informanterna talar på skilda sätt om att de uppmärksammar hur barnets familjesituation ser 
ut och hur föräldrarna är tillsammans med barnet. Tre av dessa förskollärare poängterar att samarbetet 
med föräldrarna är viktigt för att stödja barnet i dess svårigheter. Tre av informanterna berättar att de 
tittar på hur barnet visar sig tillsammans med andra barn och hur andra barn reagerar på barnet. 

Stöd till barnen 
Samtliga informanter beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån att det är barn som på olika sätt har 
utökade behov. Av intresse är därför att undersöka vilken form av stöd dessa barn får. Respondenterna 
ger olika beskrivningar av att barnen behöver extra hjälp och stöd av personalen exempelvis socialt, 
språkligt, motoriskt eller känslomässigt. Bilderna av det beskrivna stödet skiljer sig något. I 
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respondenternas berättelser redogör de flesta för ett indirekt stöd, det vill säga utifrån ett relationellt 
sätt att tänka. I dessa beskrivningar eftersträvas eller ges ett stöd då verksamheten anpassas efter 
barnet. Hälften av informanterna ger på olika sätt även skildringar av ett direkt stöd där resurspersonen 
är ansvarig för stödet till barnet, vilket visar på ett kategoriskt tänkande. 

Indirekt stöd 

I följande citat redogör en av respondenterna för att personalen behöver vara närvarande för att se 
barnets behov och utifrån det stödja barnet: 

Jag tänker närvaron av en pedagog kring det här barnet, att man ser, var slutar det här barnets 
kompetens också ta vid där, att, att lagom utmana, att stödja äh och hjälpa barnet i olika situationer 
och så, tänker jag mig. 

Beskrivningen kan tolkas utifrån tanken att ett betydelsefullt stöd är utifrån barnets proximala 
utvecklingszon. Ytterligare en tolkning är att informanten utgår från ett relationellt tänkande. Samtliga 
förskollärare beskriver, som en form av stöd, att de provar nya aktiviteter och arbetssätt för att möta 
barns behov. Hälften av respondenterna förtydligar att de då förändrar verksamheten så att de passar 
för alla barnen, vilket följande citat skildrar: 

Hur fungerar det för det här barnet, vad är det som oroar och vad kan man göra så att det blir bättre 
för alla. För det är väl en signal på att det inte är, se det som en signal att det är en person som 
signalerar av femton, det kan vara någonting som är åt skogen för alla egentligen men dem andra bara 
gör det, tycker jag. Det kan bli mycket bättre tankar som man kommer fram till. 

Citatet visar att förskolläraren ser svårigheter kring ett barn som en möjlig reaktion för hur fler barn 
upplever verksamheten och vidare att ett barns signalerande kan leda till att verksamheten utvecklas.  

Att anpassa verksamheten genom att dela in barngruppen i mindre grupper beskrivs av de flesta som 
betydelsefullt för att kunna ge stöd. Sex av respondenterna uttrycker på olika sätt, att detta arbetssätt 
kan ge barnen möjligheter att exempelvis bli sedda, känna trygghet, tillit och närhet till personalen. 
Nästan alla respondenter menar dock att det kan vara svårt att skapa möjligheter till att dela in 
barngruppen i smågrupper, då personalresurserna inte räcker till. Utifrån detta uttrycker samtliga en 
önskan om ytterligare personalresurser, alternativt att barngrupperna vore mindre. Flera av dessa 
respondenter menar att personalresurser ofta saknas för att ge stöd till de barn som behöver mer. 
Hälften av informanterna berättar att bristen på ekonomi för att sätta in vikarier leder till ytterligare 
svårigheter att stödja, vilket skildras i kommande citat:  

… Då mår de barnen jättedåligt, de utåtagerande barnen blir väldigt utåtagerande och det i sin tur gör 
att de ängsliga blir mer ängsliga och då har det med ekonomin att göra. ... Det är inte okej, och det är 
då barn gör illa sig, de blir ledsna, det uppstår konflikter, de börjar slåss och det händer allt möjligt. 
Vi har gått med kort med folk under den period jag varit här, och det är inge bra (förskolläraren har 
arbetat på förskolan i tre månader). Och då är det ekonomin det handlar om, det finns inga pengar, 
och det påverkar ju barnen, gör det tyvärr. Förskolorna får för lite pengar, faktiskt är det så, tycker 
jag. 

Citatet tyder på att bristen på ekonomiska resurser för vikarier inte är ett tillfälligt problem utan att det 
kan vara en del av förskolepraktikens dagliga dilemman, då det beskrivna varat i tre månader. 
Ytterligare en tolkning är att personalen upplever att de inte kan ge barn de stöd som behövs. 
Ekonomiskt stöd i form av en extra anställd resursperson beskrivs av de flesta informanterna vara 
väldigt ovanligt och svårt att få. Hälften av respondenterna poängterar även betydelsen av att de 
resurspersoner som anställs har utbildning för arbete med barn, vilket de oftast inte har.  
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Direkt stöd 

Hälften av förskollärarna ger beskrivningar som tyder på att det till stor del är resurspersonen som 
ansvarar för stödet till barnet, det vill säga utifrån ett kategoriskt tankesätt. Följande citat åskådliggör 
detta genom en förskollärares svar på vilket stöd som sätts in då det uppstår svårigheter kring barn:  

Mm, det är som jag sa i början så, det finns bara sådant fysiskt stöd och det krävs en resurs, bara snäll 
och trevlig person som kan hjälpa till. Eller andra fallet när det är riktigt, riktigt svårt kan man säga 
och det krävs någon som kan se alla signaler och hjälpa till och reagerar på rätt sätt.  

En annan informant menar, utifrån samma fråga, att det på olika sätt kan vara svårt att ge stöd genom 
att anpassa verksamheten och att det då kan vara lättare att låta en person ta hand om barn som det 
uppstår svårigheter kring. Detta skildras i följande citat: 

… att man kan anpassa om det inte fungerar med ron för det här barnet. Då ska alla vara med på det, 
det är väl det man är rädd för som är ganska jobbigt med den delen om det nu är massa åsikter. Det 
här bemötandet att det barnet som är i behov av särskilt stöd ses som jobbigt och därför blir det, ja 
men ta honom och gå dit och gör något annat då, sådär. (…) Dom som jobbar i förskolan orkar inte 
med den förändringen och så är det lättast att bara försöka avpollettera barnet, ta ut det barnet så finns 
inte det problemet just då i det rummet, den känslan kan man få och det är ju jätte jobbigt. Så är det ju 
stundtals kanske att man måste jobba, det är ju jätte svåra (…) så man förstår om både barn och 
personal inte orkar. 

Även detta kan tolkas utifrån att det beskrivna arbetet utgår från ett kategoriskt tänkande. Ytterligare 
en tolkning är att det är krävande att anpassa miljön samt att det möjligen behövs 
kompetensutveckling för att se vikten av det. En tolkning av citatet nedan är att det är flera faktorer 
som påverkar om barn ges det stöd de behöver på de olika förskolorna och att det utifrån det är oklart 
om barn får stöd. Ytterligare en tolkning är att det för respondenten är otydligt vilka dessa 
påverkansfaktorer kan vara. 

… visst kan det vara svårt ibland, det kan det vara men jag tycker ändå att (…) mm (…) 
förutsättningar för att ge stöd (…) jag bara undrar var sitter förutsättningarna någonstans, äh… sitter 
det i kompetensen eller sitter det i pengarna eller vart är de där förutsättningarna någonstans eller 
handlar det om vår organisation, äh (…) och det är väl kanske en mix av alltihopa men (…) mm. 
(informanten skrattar) 

Handledning  

Samtliga informanter anger på frågan om stöd till barnen att handledning till förskollärarna är 
betydelsefullt för att de ska kunna stödja barn i svårigheter. De syftar då på handledning från 
specialpedagog eller psykolog, tre informanter nämner även talpedagog. Respondenterna beskriver att 
handledningen är betydelsefull för att få kunskap om hur de ska gå tillväga för att stödja barn. 
Handledningen beskrivs ge barnen stöd genom att personalen ges möjlighet till större medvetenhet, en 
gemensam syn samt förändrat arbetssätt och förhållningssätt. En tolkning utifrån detta är att 
handledning kan öka möjligheterna för ett indirekt stöd till barnen, ett relationellt tankesätt. 

Fem av informanterna talar om att samarbetet mellan personalen och föräldrarna är betydelsefullt för 
att stödja barn i svårigheter. De olika förskollärarna säger exempelvis att den dagliga kontakten är 
viktig, återkommande samtal, att skapa en relation och att föräldrarna också har ett ansvar. Några av 
dessa respondenter uttrycker att det även kan vara svårt och krävande med föräldrasamarbetet. 

Stöd till förskollärarna 
I samband med tidigare frågor har flera förskollärare gett uttryck för en komplexitet i arbetet med barn 
i behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare har även beskrivit att handledning är betydelsefullt för 
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möjligheten att stödja barn. Informanterna har tillfrågats om vilket stöd personalen får då det uppstår 
svårigheter kring barn samt om de önskar något ytterligare stöd och då tas handledning upp på nytt.  

Handledning 

Samtliga förskollärare ser tillgången till handledning som central och viktig för bemötandet då det 
uppstår svårigheter kring barn. Flera informanter talar om att de kan möta utmaningar i sitt förhållande 
till barnen, en respondent berättar att:  

Det kan skapa jätte mycket känslor om ett barn t.ex. är provokativt och utåtagerande, att man som 
personal kan få svårt att förhålla sig som en pedagog till det här barnet, för att det är en utmaning för 
oss äh (…).  

Hälften av förskollärarna menar vidare att det kan vara svårt att förändra sitt förhållningssätt. 
Respondenterna beskriver att de genom handledning av någon som kommer utifrån kan få stöd och råd 
i hur de ska bemöta barn och hur de kan se på svårigheterna med nya ögon. De flesta av 
respondenterna berättar att handledning även kan ha en samlande effekt och ge arbetslaget en 
gemensam syn att utgå från. Hälften av informanterna påpekar också betydelsen i detta då personalen 
på förskolan ofta har skilda utbildningar eller i vissa fall ingen utbildning för arbete med barn. Två 
respondenter menar att det ibland kan vara svårt att arbeta som ensam förskollärare på en avdelning 
Handledning anses då kunna fungera som ett stöd för personalen i det gemensamma arbetet. Fler än 
hälften av respondenterna önskar kontinuerlig handledning. En av dem påpekar att kontinuerlig 
handledning kan leda till att personalen tar tag i svårigheter innan de blir för stora samt att det på så vis 
skulle löna sig på sikt. Det vill säga i förebyggande syfte. En annan förskollärare beskriver i följande 
citat varför hon anser att handledning är positivt:  

För oftast är det ju så att man stirrar blint på barnet och inte ser vad som händer runtomkring och det 
är lite dumt. Hur olika människor behandlar och hur man beter sig själv. 

I citatet beskriver respondenten att man ofta tittar endast på barnet då det uppstår svårigheter och 
vidare att de inte ser det sammanhang barnet befinner sig i. Detta kan tolkas som att handledning 
främjar ett relationellt perspektiv i situationer då det uppstår svårigheter kring barn.  

Svaren visar även att tillgången till handledning ser olika ut för studiens förskollärare. Skillnader beror 
delvis på vilken regi förskolan drivs i. En respondents förskola är anknuten till en skola och beskrivs 
därigenom ha god tillgång till en specialpedagog. De kommunala alternativen är knutna till områdets 
resursteam och prioriteras därför där medan de enskilda alternativen köper in tjänsten. En av 
förskollärarna från ett enskilt alternativ beskriver utifrån detta följande:  

… för det är, det är lite svårare här för jag kan inte gå till, vi har ju liksom inga sådana som är knutna 
till förskolan, utan jag får alltid leta upp, får jag inte genom kommunen då, då måste jag leta efter 
andra alternativ.  

En annan förskollärare från en enskild förskola önskar att det anställdes någon på förskolan med 
utökad kompetens i specialpedagogik. En av förskollärarna på ett kommunalt alternativ berättar att 
denna termins arbete inte hade fungerat utan handledning. Samtidigt berättar en annan förskollärare 
från en kommunal förskola att hon saknat handledning den sista tiden. Denna informant tillsammans 
med en till från ett kommunalt alternativ önskar att det vore lättare att få tag på specialpedagoger eller 
psykologer, vilket beskrivs i följande citat:  

Att prata med en som är en liten bit ifrån är jätte viktigt tycker jag. Jag skulle önska att det var lättare 
att få tag på specialpedagoger eller psykologer eller vad det nu är eller har man barn med fysiska 
problem, att få prata med någon på habiliteringen, hur kan vi göra här. Att få lite input utifrån, att få 
ventilera för att man fastnar ju i sina egna tankar. Så att det skulle jag vilja ha mer av. 
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De beskrivna skillnaderna inom samma alternativ skulle kunna tolkas utifrån ledningens uppfattning 
om betydelsen av handledning men även utifrån att tillgången och ekonomin är begränsad. Två 
förskollärare, en från vardera alternativet, är osäkra på om de kan få handledning, en av dem har 
arbetat ett år på förskolan och hört att de inte har ekonomiska möjligheter att anlita en specialpedagog.  

Samtal och planering 

Hälften av förskollärarna berättar att chefen är ett värdefullt stöd genom att vara ett bollplank då det 
uppstår svårigheter. Betydelsen av samtal i form planeringstid inom arbetslaget lyfts även fram av fler 
än hälften av respondenterna. Detta skildras i följande citat:  

… och framförallt tror jag att man skapar utrymme för samtal, att man skapar utrymme för, för det 
här barnet, inte bara konkret till barnet utan också i arbetslaget, äh (…) utrymme för att komma 
vidare i hur vi tänker, att förtydliga arbetssättet för att det är så pass viktigt att inte bara köra på 
(skratt) eller liksom, i gamla hjulspår kanske många gånger. Vi är våra egna arbetsredskap och vi är 
människor med egna känslor och allt, vi behöver liksom, äh (…) få lite distans ibland till hur vi gör, 
varför säger jag som jag gör. Ett barn i behov av särskilt stöd måste vi vara än mer, det måste vi vara 
mot alla barn, vi måste kanske vara ännu tydligare i vårt förhållningssätt och att det är medvetet 
planerat och så tänker väl jag, lite grann. 

Tid för gemensamma samtal och planering anses stödja och utveckla förskollärarna i arbetet och 
därigenom möjligheterna att stödja barn. Hälften av förskollärarna berättar dock att tiden för 
gemensam planering i arbetslaget är bristande. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis åskådliggör resultaten att förskollärarna visar på svårigheter i att definiera barn i 
behov av särskilt stöd. Detta tyder på en osäkerhet inför begreppets innebörd, vilket ger till följd att 
även följande frågor delvis blir komplicerade att svara på. Barnen beskrivs främst utifrån de olika 
svårigheter de kan ha men även med utgångspunkt i att det är barn som har utökade behov i 
förhållande till ett tänkt utvecklingsförlopp, i relation till andra barn och personalens förväntningar. 
Definitionen av barn i behov av särskilt stöd utgår i hög grad från ett kategoriskt tänkande men med 
några relationella överväganden. De flesta förskollärare anser främst att svårigheter kring barn uppstår 
med anledning av barnets besvär. Då det uppstår svårigheter kring barn uppmärksammar övervägande 
delen av informanterna i första hand barnets besvär och utifrån det sedan hur aktiviteter och rutiner 
kan anpassas efter barnet. De flesta informanter beskriver att det stöd som efterstävas eller ges till barn 
är att, utifrån barnet, pröva nya aktiviteter och arbetssätt. Resultaten visar dock att förskollärarna kan 
uppleva olika svårigheter i att anpassa verksamheten efter de barn som behöver stöd. I detta beskrivs 
de ekonomiska begränsningarna vara problematiska. Handledning anges av samtliga som ett 
betydelsefullt stöd för förskollärarna i arbetet med att stödja barn. De flesta ger uttryck för ett utökat 
behov av handledning då tillgången beskrivs vara begränsad. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver lärandemiljön för barn i behov av 
särskilt stöd ur ett sociokulturellt perspektiv. För att ta reda på det undersöktes hur förskollärare 
definierar barn i behov av särskilt stöd, vad förskollärare uppmärksammar i situationen då det uppstår 
svårigheter kring barn, vilket pedagogiskt stöd förskollärarna ger till barn i svårigheter samt vilken 
form av stöd förskollärarna får då det uppstår svårigheter kring barn. För att undersöka detta har en 
kvalitativ intervjustudie genomförts med åtta förskollärare. Urvalsmetoden i valet av deltagande 
förskollärare har varit strategisk, vid intervjuer anses det inte betydelsefullt att urvalet är statistiskt 
representativt utan heterogenitet inom den givna homogeniteten eftersträvas (Trost, 2007). 

I studiens inledningsskede gjordes en avvägning i fråga hur kontakten med förskollärarna skulle tas. 
Alternativet att gå igenom förskolans chef valdes då bort eftersom jag såg en möjlighet till att 
förskollärarurvalet kunde påverkas. Chefen skulle kunna påverka urvalet genom att hänvisa mig till 
särskilda representanter för förskolan. Studien har inte berörts av inställda intervjuer. Urvalet av 
informanterna styrs dock av tillgänglighet i fråga om dess villighet till att delta (Thomsson, 2002). För 
att få tillgång till intervjuerna kontaktades knappt dubbelt så många förskollärare än de som sedan 
intervjuades. De som tackade nej hade av olika skäl inte tid eller möjlighet att medverka, vilket de 
vänligen visades respekt inför. De i studien medverkande visade alla en vilja till att delta, flera av 
respondenterna valde att genomföra intervjun på sin planeringstid. Problemet med bortfall, (i detta fall 
de som väljer att inte medverka) är att de medverkande möjligen inte blir en representativ grupp 
(Bryman, 2002). 

Två av studiens informanter visade sig ha en annan utbildning än förskollärare. Dessa informanter 
valdes ändå som respondenter dels eftersom de var anställda på avdelningens förskollärartjänst dels för 
att det även speglar hur det kan se ut på förskolor idag då bristen på förskollärare är stor. 
Respondenternas antal yrkesverksamma år varierade. Den kvalitativa forskningens urval av 
exempelvis människor behöver inte med nödvändighet vara typiska eftersom dess strävan efter 
klargöranden innefattar subtilitet och komplexitet (Denscombe, 1998).  

Människors svar är beroende av vilket intryck de får av den som ställer frågorna (Denscombe, 1998). 
Intervjuerna bör därför genomföras med lyhördhet för den komplexa interaktionen. För att främja en 
positiv atmosfär och minska forskarens påverkan på studiens data är det betydelsefullt att forskaren 
lägger vikt vid att vara neutral, artig och punktlig, samt lyhörd och hjärtlig inför informantens 
berättelser (a.a.). Detta har beaktats i denna studies intervjuer. Intervjusituationens maktobalans kan 
inte undvikas men kan manövreras (Thomsson, 2002). Ett sätt att ta hänsyn till detta har varit att ge de 
intervjuade verbalt utrymme och möjlighet att påverka samtalets utveckling. I strävan mot att få den 
intervjuade att känna sig trygg har vikt lagts vid att lyssna uppmärksamt samt att hålla en vänlig och 
låg profil. 

Kvalitativa studiers stora variation bidrar till svårigheter att hitta entydiga kriterier för god kvalitet, 
dess kvalitet omfattar istället hela forskningsprocessen såsom exempelvis förfaringssättet i 
genomförandet, att förstå och beskriva innebörden av uppfattningar eller en kultur, samt förmågan att 
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ifrågasätta och teoretiskt tolka resultat. En noggrann beskrivning av forskningsprocessen så att 
forskarens val blir tydliga för dem som tar del av resultaten är betydelsefullt för den kvalitativa 
forskningens kvalitet (Patel och Davidson, 2003). Detta har eftersträvats i denna studie. Vid 
intervjuerna har reflektioner funnits över hur resultaten kan påverkas av intervjufrågornas öppna form, 
på så vis att respondenten under intervjun möjligen inte tänkte på allt de uppmärksammar då det 
uppstår svårigheter kring barn. Flera respondenter har påpekat att ämnesområdet, barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan, är svårt att diskutera. Det transkriberade materialet innehåller en betydande 
del markeringar för tillfällen då de intervjuade funderar. De intervjuade har inte givits några förslag till 
vad man kan beakta, däremot har vikt lagts vid att ge respondenterna tid och tystnad för att tänka 
(Denscombe, 1998). 

Resultatdiskussion 

Barn med eller barn i behov av stöd? 

Historiskt visar förskolans styrdokument att man tidigare i större utsträckning förlade problemet hos 
barnet och inte betonade miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Begreppet barn med 
behov av särskilt stöd ändrades till barn i behov av särskilt stöd för att förtydliga miljöns påverkan på 
barnet, att problemet inte ligger hos barnet utan i samspelet mellan barnet och omgivningen. 
Förändringen i begreppet betonar även att behoven är föränderliga. Några barn behöver särskilt stöd 
under vissa perioder och andra under hela förskoletiden. Intresset bör riktas mot relationer snarare än 
mot barnet (Bladini, 2004). Vi bör tala om hur barnet visar sig istället för att tala om hur ett barn är. 
Det är i samspelet mellan barnen eller barnet och den vuxne som problemet finns, men det är även där 
lösningen går att finna (a.a.). Lahdenperä (1999) menar att det inte går att objektivt och entydigt 
definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd. Svårigheten ligger i att det är en grov kategorisering, 
vilket ger ringa information om svårigheterna hos barnet eller pedagogernas svårigheter med barnet. 
Dyson (2001) anser att begreppsbildningen är en fundamental orsak till svårigheter att utveckla 
effektiva insatser och rättvisa beslutsprocesser. Han menar att avsikten med benämningen ”särskilda 
behov” är att fokusera vad ett visst barn behöver snarare än varför, i vilket syfte eller vilken 
lärandemiljö barnet behöver. Utifrån denna tanke kan begreppets utformning och därmed min fråga till 
informanterna eventuellt ha bidragit till en fokusering på barnet i förskollärarnas försök till 
definitioner och därmed en förenkling av begreppets betydelse. Övervägande delen av informanterna 
visade på olika sätt osäkerhet i sina definieringar av barn i behov av särskilt stöd, vilket kan tyda på en 
osäkerhet inför begreppets innebörd. Detta gav till följd att även efterföljande frågor delvis blev 
komplicerade att svara på. 

Särskilt behov eller utökat behov? 

Det utvecklingspsykologiska tänkandet har en stark tradition i förskolan. De flesta förskollärare i 
studien relaterar barnets utökade behov till en förutbestämd utvecklingslinje samt till andra barns 
utveckling, det vill säga i relation till det som ses som normalt på de skilda förskolorna. Några få av 
dessa förskollärare redogör samtidigt för en tolerans inför olikhet genom sina berättelser av att det inte 
finns några normala barn. Uttalandet blir då något motsägelsefullt och skulle kunna tolkas som att de 
saknar kunskaper om de utgångspunkter förskolans teorier grundar sig i. Strävan efter att inkludera 
barns olikhet står i konflikt med utvecklingsbegreppets tankar om en normal utveckling (Nordin 
Hultman, 2004). Normalitet kan dock i hög grad betraktas som en social konstruktion, något 
relationellt, då bedömningen sker i ett historiskt och socialt sammanhang, under de förutsättningar 
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som erbjuds (Eliasson, 1995; Elzinga, 2006; Emanuelsson et al., 2001; Hacking, 2004; Nordin 
Hultman; 2004). Förståelsen av normalitet och avvikelse med det perspektivet bör därmed göras 
utifrån en tvärvetenskaplig grund.  

Studiens informanter beskriver barn i behov av särskilt stöd främst utifrån barnens svårigheter samt 
med utgångspunkt i att det är barn som har utökade behov i förhållande till ett tänkt 
utvecklingsförlopp, i relation till andra barn och personalens förväntningar. Det vill säga utifrån ett 
kategoriskt tänkande där barnen bär svårigheterna, men samtidigt görs även överväganden utifrån ett 
relationellt tankesätt. Traditionellt har det mest förekommande sättet att definiera barn i behov av 
särskilt stöd varit med utgångspunkt i olika kategorier, utifrån barnens svårigheter (Socialstyrelsen, 
1997:7). Kategorierna beskriver olika typer av avvikelser utifrån det som ses som normalt. 
Kategoriseringar kan leda till uppfattningen att en specifik grupp behöver ett och samma bemötande. 
Därmed finns en risk att individens behov förenklas och vidare att ett relationellt perspektiv inte 
beaktas i samma grad. 

Förskollärarna i studien definierar barn i behov av särskilt stöd utifrån sina erfarenheter och de barn de 
har i gruppen. Lahdenperä (1999) menar att när personalen definierar särskilt stöd utgår de från de 
barn som de har svårigheter att hantera. Bedömningar är en central fråga inom specialpedagogiken. 
Alltfler barn bedöms idag ha svårigheter av något slag, den diagnostiska kulturen har ökat och det sker 
en mer genomgripande bedömning av barn (Nordin Hultman, 2004). I och med detta ökar även 
riskerna för avvikelser och tänkvärt är vilka effekterna blir för barnen samt även för föräldrarna. 
Förskolepersonalens handlingar och förhållningssätt grundar sig i deras människosyn (Eliasson, 1995; 
Nordin Hultman, 2004). Eftersom bedömningar delvis är baserad på en normativ grund så visar det på 
betydelsen av att personalen får redskap för att tänka och samtala om barn i behov av särskilt stöd 
utifrån en tvärvetenskaplig insikt, där nu gällande perspektiv behöver lyftas fram. Grundläggande i 
detta blir att personalen ges verktyg för att diskutera begreppet barn i behov av särskilt stöd då det 
ligger till grund för förståelsen och deras handlingar. Det är inte tillräckligt att styrdokumenten 
anlägger nya perspektiv på utveckling, lärande och socialisation för att nya synsätt ska bli en del av 
praktiken (Edwards & Daniels, 2004; Nordin Hultman, 2004) de måste även praktiskt förankras i 
verksamheten.

Kartläggning av barns behov av stöd 

Eftersom förskollärarna övervägande beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån att de är barn med 
olika svårigheter så kan det leda till svaren att svårigheter i hög grad uppstår med anledning av barnets 
besvär. Denna uppfattning bidrar vidare till att det främst är barnet som uppmärksammas vid 
kartläggningen av svårigheter kring barn. Hälften av respondenterna beskriver barn i behov av särskilt 
stöd utifrån att de kan ha svårigheterna i sig. Detta skulle kunna förstås utifrån tanken att barn i behov 
av särskilt stöd är särskilda barn som har särskilda behov, det vill säga en homogen, bestämd grupp, 
utifrån de svårigheter de bär. Vilket vidare kan leda till uppfattningen att personalens möjligheter att 
stödja barnet är begränsade. Denna utgångspunkt motverkar ett relationellt tänkande. Dessa tankar 
grundar sig i en uppfattning om en uppdelning i en ”yttre verklighet” och ”en inre värld”. Människan 
har då en genuin identitet som är typisk för individen och individen visar sig därmed oberoende av de 
miljöer och sammanhang barnet bemöts och iakttas i. Utifrån denna uppfattning ses individen som 
grundaren till och ansvarig för sina handlingar. Denna traditionella syn på människan som ett 
individuellt subjekt betraktas i vår kultur som självklar (Nordin Hultman, 2004). 

I kartläggningsarbetet av barnets situation är det betydelsefullt vems problem som definieras och i 
relation till vad (Lutz, 2009) det vill säga på vilka grunder bedömningen skett. Förskolans 
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styrdokument förtydligar att det är det pedagogiska arbetet och förskolans verksamhet som ska 
bedömas och utvärderas (Lpfö 98). Studiens förskollärare kartlägger i hög grad barnets besvär då det 
uppstår svårigheter kring barn. Hälften av informanterna berättar att barnets familjesituation kan leda 
till att det uppstår svårigheter kring barnet och vidare att det uppmärksammas. Därefter beskrivs att 
personalen ser till hur de kan anpassa verksamhetens aktiviteter och rutiner efter barnet. Fokuseringen 
på barnets svårigheter kan tolkas som att respondenterna utgår från de psykosociala teorierna. I dessa 
söks förklaringar till barns handlingar i barnens biologiska, psykologiska och sociala bakgrund. Dessa 
synsätt har traditionellt setts som ett självklart sätt att förstå barn och är en del av förskolans praktik 
(Nordin Hultman, 2004). En stark fokusering på barnet kan bidra till svårigheter att uppmärksamma 
barnets kompetenta handlingar och interaktionen med förskolans miljö. 

Förskolans lärandemiljö 

Resultaten visar att det stöd förskollärarna ger eller strävar efter att ge i hög grad beskrivs utifrån att de 
anpassar verksamhetens aktiviteter och personalens arbetssätt efter barnets behov, det vill säga ett 
indirekt stöd utifrån ett relationellt tankesätt. Men i denna anpassning ger hälften av respondenterna 
beskrivningar av ett direkt stöd utifrån resurspersonen, det vill säga utifrån ett kategoriskt synsätt. 
Beskrivningarna av ett direkt stöd kan tyda på personalens bristande kunskap i betydelsen av att stödja 
barn utifrån relationella utgångspunkter. Respondenternas uppfattning att svårigheter kring barn främst 
uppstår på grund av barnets besvär kan påverka stödinsatserna. Informanternas svårigheter i att 
definiera barn i behov av särskilt stöd kan även leda till en osäkerhet och ge konsekvenser inför vilket 
stöd barnet får. I detta kan den bristande forskningen om pedagogiska åtgärder för barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan även bidra till oklarheter (Björck-Åkesson, 2010). Resultaten visar på en viss 
osäkert i vilken grad barn ges erforderligt stöd då förskollärarna i hög grad upplever att 
förutsättningarna för att stödja barn begränsas av ekonomiska och organisatoriska möjligheter. 
Informanterna upplever ofta svårigheter i att ge barn extra stöd utifrån de antal barn och 
personalresurser de har. Regeringens prop. (2004/05:11) visar på tendenser till att när barngrupperna 
blir större och personaltätheten minskar ökar antalet barn i förskolan som behöver särskilt stöd. Vidare 
beskrivs att tillräckligt och kompetent personal är en av de viktigaste förutsättningarna för förskolans 
kvalitet, för barn i behov av särskilt stöd är detta avgörande. I flera kommuner krävs en psykologisk/ 
medicinsk diagnos av barnet för att förskolorna ska tilldelas extra resurser för barn i behov av stöd. 
Detta leder till kommuners svårigheter att leva upp till sina skyldigheter när det gäller att tillgodose de 
barn som är i behov av stöd (Lutz, 2006; Skolverket, 2008). Vilket stöd det individuella barnet får i 
förskolan påverkas av många olika faktorer på flera nivåer såsom barnet direkt eller indirekt och 
förskolans miljö som exempelvis barngruppens storlek, pedagogernas utbildning och förhållningssätt, 
förskolans ekonomi och kvalitet, politiska beslut och familjens situation (Sjöberg, 1997). Stödet till 
barn bygger på en interaktion inom och mellan de olika nivåerna, från den individuella till den 
samhälleliga. För att kunna hantera denna komplexitet krävs en grundlig kartläggning av både barnets 
svårigheter och miljöerna runt barnet. Detta fordrar kunskaper och samverkan på och inom flera olika 
discipliner såsom medicin, psykologi, sociologi och pedagogik. 

Förskolan är en betydande del av barns uppväxtmiljö och spelar därmed en grundläggande roll för 
barns hälsa och utveckling. Skollagen (2007) framhåller att barn i behov av särskilt ska få det stöd som 
deras behov kräver. Förskolan ska vara en specialpedagogisk resurs och arbeta för att utjämna 
skillnader i barns uppväxtvillkor. En nationell utvärdering av förskolan åskådliggör att resurserna är 
bristande för dessa barn samt att de ökade skillnader i kvalitet både mellan kommunerna och inom 
samma kommun är problematiska (Skolverket, 2009). I bemötandet av barn i behov av särskilt stöd 
uppstår ett socialt dilemma inom förskolan och på samhällsnivå då alla barn inte får tillgång till en 

 
 

29



förskola som möter barnets behov. Eftersom förskolan har en ändlig mängd ekonomiska, tidsmässiga, 
personella, pedagogiska och andra resurser kan svårigheter uppstå i att förverkliga styrdokumentens 
intentioner och etiska principer. Det svenska utbildningssystemet har, under de två senaste 
decennierna, reformerats mot en avreglerad, decentraliserad och målstyrd organisation (Westling 
Allodi, 2009). Dessa reformer har mer grundats i idéer om en ekonomisk effektivisering än 
likvärdighet eller jämlikhet. Ett marknadsanpassat utbildningssystem kan leda till bristande 
likvärdighet och ökade kvalitetsklyftor. En fokusering på resultatredovisningar och 
kostnadseffektivitet medför risken att barn som kräver mer resurser kan ses som en belastning i 
organisationen. Det kan även resultera i att organisationens grundläggande värderingar och 
målsättningar åsidosätts (a.a.). Gruppen barn i behov av särskilt stöd kan i ett vidare perspektiv ses 
som ett samhälleligt problem (Skolverket, 2008). Ur ett samhällsekonomiskt- och individperspektiv 
behövs tidiga, förebyggande och långsiktiga insatser för att förhindra onödiga kostnader och 
välfärdsförluster. Samhällsekonomiska fördelningar och effektivitet bör även inkludera exempelvis 
jämlikhets- och likvärdighetsfrågor, då olikhet är ett naturligt inslag i utbildningsorganisationer 
(Hagström, 2010; Svenska Unescorådet, 2006; Skolverket, et al., 2004; Westling Allodi, 2009).  

Kompetensutveckling 

Studiens förskollärare har på flera sätt gett uttryck för en komplexitet i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. Begreppen som individ, utveckling och barn i behov av särskilt stöd ses som självklara 
för förskollärarna. Användningen av begrepp görs mot redan inskrivna föreställningar och diskurser 
om individens relation till omvärlden. Förskolepersonalen behöver nya teorier och redskap för att 
diskutera och ompröva begrepp, för att belysa andra sätt att förstå dem. Beskrivningar ges av att 
personalen möter utmaningar i sitt förhållande till barnen. Wetso (2006) menar att arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd kan utmana och skapa osäkerhet hos personalen och vidare att personalen 
behöver tänka annorlunda för att möjliggöra barnets utveckling och lärande. Resultaten visar att 
samtliga förskollärare ser handledning som en förutsättning för möjligheterna att stödja barn. De 
menar att handledning ger personalen möjligheter till större medvetenhet, en gemensam syn samt 
förändrat arbetssätt och förhållningssätt. Tillgången till handledning ser olika ut för studiens 
förskollärare och övervägande delen av informanterna uttrycker en önskan om ökade möjligheter till 
kontinuerlig kontakt med specialpedagogisk kompetens. Flera studier lyfter fram handledningen som 
ett betydelsefullt verktyg för gemensam reflektion, för personalens och organisationers vidare 
utveckling (Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Hammarström-Lewenhagen, 2005; Odom, et al., 2004; 
Sahlin, 2004; Sandberg, 2007; Sjöberg, 1997). Resultaten från bakgrundsintervjun med 
specialpedagogen visar dock att många resursteam har avvecklats och att framtiden för dem som 
återstår upplevs osäker. 

Informanterna fokuserar främst barnet och dess besvär då det uppstår svårigheter kring barn, detta trots 
att styrdokumenten förordar ett sociokulturellt/relationellt synsätt. Vidare tyder resultaten på en 
osäkerhet i förskollärarnas definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Pedagogers 
föreställningar om barn, kunskapssyn, förskolans traditioner samt valet av begrepp och teoretiska 
perspektiv spelar en avgörande roll för hur det individuella barnet bemöts och tolkas i förskolan (Lutz, 
2006; Nordin Hultman, 2004; Wehner-Godée, 2005). Hälften av förskollärarna menar att det kan vara 
svårt att förändra sitt förhållningssätt. Det poststrukturella perspektivet visar på svårigheterna i att göra 
förändringar utan att studera, identifiera och dekonstruera förgivettagna traditionella handlingsmönster 
(Nordin Hultman, 2004). Norlings (2006) studie visar att förskolepersonalens kompetens och 
kompetensutveckling om barn i behov av särskilt stöd är bristande. Användningen av teorier i 
förskolans praktik är eftersatt (Hagströms, 2010). För att förskolepersonalen ska kunna förväntas 
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utveckla en medvetenhet utifrån sociokulturella/relationella perspektiv så är kompetensutveckling en 
grundläggande förutsättning. Personalen behöver verktyg för att kunna diskutera barnen och relationen 
till förskolans miljö utifrån nya perspektiv.  

Ingen av informanterna beskriver kompetensutveckling i form av kurser som ett stöd. Detta behöver 
inte betyda att de inte går på kurser. En tolkning är dock att de inte ser denna form av 
kompetensutveckling som ett tillgängligt stöd. Förskollärarna verkar vara omedvetna om varför det 
uppstår svårigheter i att definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd samt även om att de saknar 
kunskap om innebörden i traditionella och nu gällande teorier. Detta kan vara en anledning till att de 
inte efterfrågar kurser för kompetensutveckling. Kanske deras önskemål om handledning speglar ett 
behov av ytterligare kompetensutveckling? Intervjusituationen visade på att informanterna kom till 
reflektion men då redskap saknades för att utveckla tankarna ledde det till svårigheter att 
vidareutveckla funderingarna. Detta kan leda vidare till svårigheter i bemötandet av barnen och kan 
vara en del i att handledningen upplevs som en förutsättning för arbetet. Möjligen skulle en utveckling 
av begreppets formulering kunna bidra till en fokusering och öppning mot relationella/sociokulturella 
perspektiv på barns lärande, utveckling och socialisation och ett nytt tänkande. 

Slutord 

Det senaste decenniet har andelen barn i behov av särskilt stöd ökat, särskilt i storstadsregionerna 
(Skolverket, 2008). Flera studier visar på kopplingen mellan antalet barn i behov av särskilt stöd och 
förskoleverksamhetens generella kvalitet (Lutz, 2009; Skolverket, 2004; Westling Allodi, 2009). 
Personalens kompetens, pedagogiska medvetenheten och självinsikt är viktiga förklaringar till 
skillnader i verksamheter av låg och hög kvalitet (Sheridan et al., 2009; Skolverket, et al., 2004). De 
senaste decenniernas förändringar för förskolan har bidragit till att innebörden av pedagogernas arbete 
har förändrats. Läroplan kräver att pedagoger har kunskap att omsätta den i arbetsmetoder, vilket även 
gett konsekvenser för pedagogernas arbete. Detta har sammantaget givit att pedagogernas ansvar för 
och utformning av verksamheten i förhållande till barnets lärande blivit betydelsefullt (Assarson, 
2009; Sheridan et al., 2009). Avgörande blir då samspelet mellan verksamhetens praktiska utformning 
och pedagogernas kunskaper och erfarenheter samt möjligheter till vidareutveckling. För att 
arbetssättet och innehållet ska gynna det individuella barnets lärande och utveckling krävs 
pedagogernas ifrågasättande av verksamhetens invanda aktiviteter. Det förväntas idag att pedagogerna 
ska främja verksamhetens utveckling genom att utveckla reflekterande arbetsmetoder. Dagens syn på 
kompetensutveckling tar sin utgångspunkt i egna erfarenheter, idéer och problem i den lokala 
praktiken. Kompetens är en dynamisk process, den förnyas ständigt och pedagogens förmågor 
utvecklas kontinuerligt i samband med nya situationer, i interaktionen mellan människor (Rönnerman, 
2000). För att pedagogerna ska ha möjlighet att finna utvecklande former för en föränderlig och 
komplex verksamhet samt även utveckla den redan befintlig kunskapen krävs tillgång till teorier och 
verktyg samt tid för gemensamma diskussioner och reflektion. Detta är särskilt betydelsefullt för barn 
i behov av särskilt stöd då pedagogens bemötande kan vara avgörande för barnets välbefinnande. 
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Förslag till vidare forskning 

Studien har väckt vidare tankar om vilken riktning fortsatt forskning skulle kunna ta. Under arbetets 
gång har det blivit tydligt att tidigare forskning om barn i behov av särskilt stöd i förskolan är 
otillräcklig, det vore därför angeläget med vidare forskning i denna studies frågor. Av intresse vore 
exempelvis att studera om en resursperson leder till skillnaderna i stödets utformning till barnen och 
då hur de skillnaderna kan se ut. Det vore även av intresse, samt betydelsefullt, att undersöka 
förskolans arbete med barn i svårigheter ur ett föräldraperspektiv. Vilken information och vilket 
bemötande ges föräldrarna då det uppstår svårigheter kring barn och hur påverkar det föräldrarna och 
därmed barnen. 
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Bilaga 1 

Brev till förskollärarna 
 
Jag heter Marie Kviberg och studerar till specialpedagog vid Stockholms 
Universitet. Denna sista termin ingår det att skriva en d-uppsats i 
specialpedagogik (15 hp). I arbetet med uppsatsen kommer jag att göra 
intervjuer. Inför intervjun vill jag informera om följande 
 
Syftet med intervjun är att ta reda på vad förskollärare uppmärksammar i 
kartläggningen av situationen då det uppstår svårigheter kring ett barn. 
  
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men just din medverkan är mycket 
betydelsefull för studien. Din medverkan är helt anonym, dina svar kommer inte 
att kopplas samman med din person eller din arbetsplats. Den information som 
insamlas kommer endast att användas för forskning. Materialet kommer inte att 
delges någon annan och makuleras efter att jag har sammanställt min 
undersökning.  
 
Tack på förhand! 
 
Det går bra att kontakta mig om du har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Marie Kviberg 
Tel. xxx 
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Bilaga 2 

Frågeguide för intervju med förskollärare 
 
Förskolans regi: a. Kommunal     b. Enskilt driven 
 
1. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
 
2a. Hur gamla är barnen på din avdelning? 
  b. Hur många avdelningar är det på din förskola?  
  c. Hur många barn är det på din avdelning? 
  d. Hur många pedagoger/tjänster är det på din avdelning?  
 
3. Hur beskriver du barn som är i behov av särskilt stöd? 
 
4. På vilka olika sätt anser du att det kan uppstå svårigheter kring ett barn? 
 
5a. Vilka faktorer uppmärksammar/kartlägger ni när det 
      uppstår svårigheter kring ett barn? 
  b. Hur går ni praktiskt tillväga då ni kartlägger situationen? 
 
6a. Hur beskriver du de olika typer av stöd som kan sättas in då det uppstår 
      svårigheter kring ett barn? 
  b. Vilket stöd ger ni på er förskola då det uppstår svårigheter kring ett barn? 
  c. Skulle du vilja ge något ytterligare stöd som du saknar? 
 
7. Hur ser ansvarsfördelningen ut bland er pedagoger då det uppstår svårigheter 
    kring ett barn? 
 
8a. Vilket stöd får ni pedagoger i situationer då det uppstår svårigheter kring 
      barn?   
 b. Önskar ni något ytterligare stöd? 
 
9. Är det något ytterligare du vill tillägga? 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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