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Children in need of special support- what determines? 

Barn i behov av särskilt stöd- vad avgör? 

                                

Abstract: The objective of the study is to examine preschool-teachers perception of how 

“special support” differs from support to try to define the educator’s perception of the term 

special support. My research questions are: how differs special support from support? What 

does it take for a child to get special support for its needs? How does the assessment work? 

How interprets the respondent the mission in the curriculum and quote from Skolverkets 

general advice?   

I have made a qualitative survey with interviews as my data collection method. The theory 

which I have used are social constructive theory which permeate my analysis. I have also used 

two special educational perspectives, individual perspective and relational perspective, in the 

analysis to make visible how educators and the assessment liable consider children’s 

difficulties.       

The result shows that the preschool-teachers interpret the term “special support” differently. 

What they commonly define as a child in need of special support is that the child needs 

guidance/ support by a grown up in all situations most part, or all parts of the day. There are 

varying views of whether there are any differences between special support and support. The 

preschool-teachers interpret the quotes from the curriculum and Skolverkets general advice a 

bit differently, where one half felt that Skolverkets formulation more clearly highlighted 

children’s rights and the other half didn’t think that there was any difference. The result also 

shows that the educators feel that the economy doesn’t allow that the children to get the 

support that they need.     

Keywords: Preschool, special support, assessment, preschool- teachers 

Sammandrag: Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning av hur ”särskilt 

stöd” skiljer sig från stöd, för att försöka definiera pedagogernas uppfattning av begreppet 

särskilt stöd. De forskningsfrågor som jag har använt mig av är: Hur skiljer det sig ”särskilt 

stöd” från stöd? Vad är det som krävs för att ett barn ska få särskilt stöd för sina behov? Hur 



                                                                                                                                                     

går bedömningen till? Hur tolkar respondenten uppdraget i läroplanen samt citat ur 

Skolverkets allmänna råd?   

Jag har gjort en kvalitativ undersökning med intervjuer som datainsamlingsmetod. Den teori 

som jag har utgått ifrån är social konstruktivistisk teori vilken genomsyrar min analys. Jag har 

även använt två specialpedagogiska perspektiv, individperspektiv och relationellt perspektiv i 

analysen för att synliggöra hur pedagoger och bedömningsansvariga betraktar barns 

svårigheter.   

Resultatet visar att förskollärarna lägger in lite olika innehåll i begreppet ”särskilt stöd”. Det 

som de gemensamt definierar som barn i behov av särskilt stöd är att barnet behöver 

vägledning/ stöd av en vuxen i alla situationer under större delen, eller hela dagen. Det råder 

olika uppfattningar om det finns någon skillnad mellan särskilt stöd och stöd. Förskollärarna 

tolkar citaten ur läroplanen och Skolverket lite olika, där hälften ansåg att Skolverkets 

formulering tydligare framhävde barns rätt och hälften inte tyckte att det var någon skillnad. 

Resultatet visar även att pedagogerna anser att ekonomin inte tillåter att alla barn får det stöd 

de behöver.                                                                                                                          

Nyckelord: Förskola, särskilt stöd, stöd, bedömning, förskollärare   
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1. Inledning 

I denna studie kommer jag rikta mig mot frågor som rör barn i behov av särskilt stöd, 

framförallt vad begreppet betyder för olika pedagoger. Det är ett problem, som jag ser det, att 

begreppet särskilt stöd är så svårdefinierat. Utan en samsyn av vad vi menar kan det bli svårt 

att avgöra vem som har behov och eventuellt rätt till särskilt stöd. Menar vi samma sak när vi 

talar om stöd och särskilt stöd i förskolan och gör pedagogerna någon skillnad på stöd och 

särskilt stöd? I förskolans läroplan står det att: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 

(Lpfö 98/10, s. 5). 

Här nämns inte särskilt stöd överhuvudtaget utan man talar om stöd, tillfälligt eller varaktigt. I 

Skolverkets allmänna råd för förskolan beskrivs däremot tydligt att alla barn i förskolan behöver 

stöd i sin utveckling, men en del barn behöver särskilt stöd för att tillgodogöra sig 

undervisningen eller att hantera vardagen i förskolan, tillfälligt eller under hela 

förskoleperioden (Skolverket 2016, s. 32).  

Det blir för mig otydligt vilket begrepp som innebär vad och vilka kriterier som tillskrivs 

särskilt stöd, men en gemensam nämnare verkar vara tillfälligt eller varaktigt stöd. Jag vill med 

min undersökning försöka reda ut begreppen och tydliggöra vad olika pedagoger menar när de 

talar om barn i behov av särskilt stöd och stöd. Jag vill även undersöka vilka faktorer som avgör 

hur stödet utformas och av vem.  

På Skolverket beskrivs att förskolechefen tillsammans med arbetslaget ska utforma stödinsatser 

men att förskolechefen har ansvar för att verksamheten och det särskilda stödet utformas så att 

barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får de utmaningar och den hjälp de behöver. Varje 

beslut som tas gällande verksamheten och insatser ska bygga på noggranna pedagogiska 

överväganden (Skolverket 2016, s. 32-33). 

Vi kan även läsa om att olika faktorer som att t.ex. barngruppens storlek ofta påverkar barn i 

behov av särskilt stöd, d.v.s. hur mycket stöd de behöver. Ju större barngrupper och lägre 

personaltäthet desto mer framträder barnens problematik (Skolverket 2016, s. 21). Dock har 

jag inte hört om någon förskola som minskar sina barngrupper utifrån ett barns behov. 
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2. Bakgrund  

Här presenteras ett historiskt perspektiv på insatser kring barn, som genom tiderna bedömts 

vara i behov av särlösningar och särskilt stöd på grund av att de ansetts vara avvikande på ett 

eller annat sätt.  

2.1. En skola för alla- vägen dit- historiskt perspektiv 

Redan 1842 påbörjades vägen mot en skola för alla, genom att den svenska folkskolan 

infördes och i det årets folkstadga beslutades att alla barn skulle tillägna sig vissa färdigheter 

och kunskaper. Det fanns elever som redan i folkskolan hade så stora svårigheter att klara av 

att anpassa sig till skolans värld att de inte kunde hänga med i undervisningen. Redan då 

diskuterades vilket förhållningssätt man skulle ha till de barn som hade svårt att följa med i 

undervisningen och som ansågs avvikande. De eleverna kallades då ”elever som saknade 

erforderlig fattningsförmåga, var fattiga eller vanartiga” (Ahlberg 2013, s. 19). På den tiden 

fanns det ingen specialundervisning eller särskilt stöd utan de eleverna fick inte lika höga krav 

på sig som de övriga barnen. Efter bara några årtionden började dessa barn dock att 

segregeras från reguljärundervisningen på grund av svag begåvning eller störande beteende. 

Man inrättade då i början av 1900- talen särklasser och diskussionen om gruppens behov 

kontra individens behov uppstod (Ahlberg 2013, s. 19). Nu påbörjades kategoriseringen av 

barn, vilka som passade i reguljärklass och vilka som var för avvikande.                                                      

Något som användes i denna kategorisering, av vem som skulle gå i särklass och vem som 

skulle gå i reguljärklass, var Binets intelligenstest. Det blev ett verktyg för bedömningen då 

det kunde användas till att fastställa barns begåvning och hitta lämpliga lösningar för vissa 

elever. Även differentialpedagogiken, som innebär kategorisering eller eventuell särskiljning, 

utvecklades på 1920-talet.  

Under 1940-talet och vidare skedde en utbyggnad av specialundervisningen både i form av 

olika specialklasser och senare som stödundervisning i den ordinarie undervisningen (Ahlberg 

2013, s. 20, 38). En skolkommission tillsattes 1946 som resulterade i att beslut togs om 9-årig 

skolplikt samt att klassundervisningen skulle ge plats åt mer individualiserade och 

aktiverande innehåll och moment. Förslag lades även att särskilt stöd skulle ges främst i 

klassen i form av individualiserad undervisning (Ahlberg 2013, s. 22).  
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Under 1960-talet ökade användningen av begreppet integrering vilket var ett led i en kritik 

mot segregeringen i samhälle och skola, mycket på grund av den pågående samhällsdebatten 

om allas rätt till full delaktighet. Samtidigt fanns särskolorna och särklasserna kvar för elever 

som ansågs vara avvikande. Senare presenterades SIA-utredningen (skolans inre arbete) som 

visade att elever som går i särklasser inte hade hjälpts framåt och att särklasserna inte haft de 

positiva effekter som man trott, vilket ledde till en viss förändring i synen på barn i behov av 

särskilt stöd. Efter detta startade en process att byta fokus från individen till hela skolan i 

fråga om elever i behov av särskilt stöd. År 1980 kom den läroplan (Lgr80) som definierar att 

stödåtgärder ska ges inom den ordinarie undervisningen och att verksamheten ska anpassas så 

att alla elevers olika behov tillgodoses. Lärare utbildades för att kunna genomföra 

undervisning för alla barn och verka i ”en skola för alla” (Ahlberg 2013, s. 23).     

2.2. Demokratisk grund 

Det står i Läroplanen att förskolan bygger på en demokratisk grund och ska främja allas lika 

värde (Lpfö 98/2010, s. 4). Några av de internationella deklarationer som handlar om allas 

lika rättigheter är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som antogs 1948 och FN:s 

Barnkonvention som antogs 1989. En deklaration är en rekommendation till alla deltagande 

länder att följa vad som överenskommits. I båda två står det att människor/ barn med 

funktionsnedsättning har rätt till den omsorg och stöd de behöver (Höstfält 2013, s. 14, 16).   

Enligt FN:s standardregler som Sverige har skrivit under ska vi arbeta för att förebygga och 

avlägsna de hinder som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning. Standardreglerna 

utarbetades av FN 1993 som riktlinjer för arbete och insatser för personer med 

funktionsnedsättning. I standardreglerna förtydligas vad som där menas med 

funktionsnedsättningar, vilka kan vara på grund av intellektuella, psykiska eller fysiska 

skador eller sjukdomar. Hörsel- och synskador, medicinska tillstånd eller sjukdomar är andra 

funktionsnedsättningar som förekommer (Höstfält 2013, s. 13).                          

I Salamanca, Spanien, antogs 1994 Salamancadeklarationen av 92 länder. 

Salamancadeklarationen behandlar skolans organisation av undervisningen för barn som är i 

behov av särskilt stöd. Där fastställs alla barns rätt till undervisning och att denna främst ska 

ske i den ordinarie skolan för alla barn.  

De barn som behöver särskilt stöd för att kunna tillägna sig den ordinarie undervisningen ska 

få det stöd som krävs. Detta innebär att även barn med funktionsnedsättningar ska tas emot i 
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den ordinarie skolan och följa undervisningen, med några få undantag. Därför uppmanas alla 

medlemsländer att utforma lärarutbildningen så att pedagogerna får den kunskap som krävs 

för att genomföra undervisningen för barn i behov av särskilt stöd. Det kan kräva att 

kursplanerna anpassas till barnens behov för att de ska kunna integreras i skolan, där ska de 

även få de hjälpmedel som de behöver för att kunna delta i undervisningen. Ett av de 

prioriterade områdena i Salamancadeklarationen är förskolan, där integreringsprincipen ska 

gälla (Höstfält 2013, s. 14).    

3. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskning som jag funnit som berör ämnet. Jag presenterar här 

delar av den forskning som förts angående särskilt stöd. Jag kommer behandla begrepp som 

jag uppfattar som väsentliga vad gäller konstruerandet av definitionen barn i behov av särskilt 

stöd, samt vad man lägger in i begreppet- ”särskilt stöd”.    

3.1. Inkludering 

I och med Salamancadeklarationen och integrering av elever i behov av särskilt stöd berörs 

begreppet inkludering och vad det kan innebära att bli inkluderad i en verksamhet med hjälp 

av särskilt stöd. Inkludering är ett komplicerat begrepp med många olika tolkningar som jag i 

min uppsats inte har tänkt gå in på utav avgränsningsskäl. Dock tänker jag kort presentera 

Borgunn Ytterhus studie om inklusion och exklusion i förskolan och hur det kan förstås, 

eftersom att den tydligt förklarar hur det kan bli för barnen med rätt hjälp och hur komplex 

inkludering är i förskolan. Hon visar på att inkludering inte alltid handlar om att barnet (i det 

här fallet) fysiskt är med i ett sammanhang utan att det även handlar om känslan av att vara 

med, hur en situation kan upplevas utifrån barnet. Att utsättas för situationer som känns 

övermäktiga eller svåra för barnet kan lika gärna leda till känslan av exklusion även om man 

fysiskt är med. Den speglar även det som förskollärare vill uppnå i sitt arbete med barnen, 

med hjälp av särskilt stöd (Ytterhus 2003). Ytterhus menar att allt socialt umgänge innehåller 

eller saknar inklusion och exklusion, det som utgör socialt samspel. Socialt samspel innebär 

ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, upplevelser, saker eller känslor och social inklusion 

innebär deltagande och tillhörighet i ett socialt liv.  

Social inklusion och exklusion kan dessutom vara antingen subjektiv eller objektiv. Den 

subjektiva dimensionen av inklusion handlar om hur personen upplever tillhörigheten, 
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känslan av delaktighet. Den objektiva dimensionen handlar om vad man kan se, om personen 

befinner sig utanför eller i rummet/ gemenskapen rent fysiskt. Den subjektiva dimensionen av 

exklusion handlar å andra sidan om personens upplevelse av utanförskap, ensamhet eller 

bristande tillhörighet.  

Den objektiva dimensionen av inklusion är kopplad till utstötning på grund av att personen 

inte har getts möjlighet till att delta i en social samvaro (Ytterhus 2003, s. 18). Detta är viktiga 

aspekter i utformningen av stöd för barn i förskolan och även i diskussionen kring vilka barn 

som har rätt till stöd.  

3.2. Begreppet ”Barn i behov av särskilt stöd” och pedagogiskt 

stöd 

Hur definieras barn i behov av särskilt stöd av förskolepersonal? För att ta reda på det 

genomförde Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson & Granlund ett forskningsprojekt Pedagogisk 

verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan- generellt och specifikt (PEGS). 

Studien visar att det oftast är personalen på avdelningarna som identifierar vilka barn de anser 

vara i behov av särskilt stöd, och att det är dessa identifieringar som stödet baseras på 

(Sandberg & Norling 2009, s. 37).                                                                                              

En del barn är som de beskriver det, formellt berättigade till särskilt stöd eftersom de har en 

funktionsnedsättning medan en del barn inte är formellt berättigade till särskilt stöd. De får, 

genom att pedagoger eller föräldrar anser att de behöver stöd p.g.a. någon 

utvecklingsförsening, ändå särskilt stöd men det är inte fastlagt vilka kriterierna är för att få 

det stödet, barnen är här i gråzonen (Sandberg & Norling 2009, s. 37).                                 

Det finns även undersökningar som visar att när lärare definierar barn i behov av särskilt stöd 

menar de oftast de barn som de själva på olika sätt har svårt att hantera i 

undervisningssituationer (Lahdenperä 1999 i Sandberg & Norling 2009, s. 37). Vilket innebär 

att olika pedagoger uppfattar och definierar barns svårigheter olika beroende på deras egen 

förmåga och kompetens att hantera barnet.     

I PEGS- projektet utgick personalens definitioner ifrån socialt fungerande, 

funktionsnedsättning och utvecklingsförseningar. Vilket kan bero på att officiella dokument 

beskriver karaktärsdrag hos barn i behov av särskilt stöd utan hänsyn till det sammanhang 
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barnen befinner sig i. Problem med koncentration och kamrater, hörsel- och språkproblem var 

de karaktärsdrag som personalen i allmänhet utgick ifrån. 

Resultatet visade att i personalgrupper där man intagit ett barnperspektiv (70 procent) var 

andelen barn i behov av särskilt stöd fler, samt att de flesta av dessa var flickor. I arbetslag där 

man däremot intagit ett organisatoriskt perspektiv (30 procent) var det färre barn i behov av 

särskilt stöd och att de flesta var pojkar. Det tyder på att personalens uppfattningar av själva 

begreppet barn i behov av särskilt stöd påverkas av olika typer av svårigheter hos barnen. 

Beskrivningen av barn i behov av särskilt stöd var även starkt kopplat till pedagogernas 

uppfattning av problem i förskolemiljön samt hur mycket stöd personalen faktiskt gav barnen 

(Sandberg & Norling 2009, s. 40).                                                                                                                                                             

Förskolepersonalens definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd är relaterat till 

aspekter som egenskaper hos barnet och förskoleavdelningen. Studien visade även att 

pedagogernas förväntningar och krav på barnens sociala beteenden, den pedagogiska 

verksamheten och hur barngruppen fungerar verkar vara av stor betydelse (Sandberg & 

Norling 2009, s. 41).                                                                                    

Sandberg och Norling beskriver i sin litteraturstudie det pedagogiska stödet utifrån 

personalens två olika synsätt. Antingen upplever pedagogerna att barnet behöver få mer av 

personalen eller att de inte gör något speciellt för barn i behov av särskilt stöd. I arbetet med 

barn i behov av stöd finns det två framträdande förhållningssätt/arbetssätt hos personalen: i de 

fall där barnet uppfattas som mycket krävande delar pedagogerna på ansvaret under dagen i 

annat fall är det en pedagog som har ansvaret för barnet i form av en resursperson som följer 

barnet hela tiden. Pedagogerna beskriver även att de får handledning av specialpedagog och 

pedagogiskt stöd från andra som arbetar med barnen t.ex. logoped, sjukgymnast (Sandberg & 

Norling 2009, s. 44). Pedagogerna i studien beskriver att det pedagogiska stödet ges antingen 

indirekt eller direkt till barnet i behov av särskilt stöd, eller till barngruppen.  

 Direkt stöd genom: Närhet, Tydlighet och trygghet, Lugn och ro i förskolan, Stöd vid 

konflikter, Extra tid och uppmärksamhet, Bemötande, Punktmarkering, Slussning, 

Språk 

 Indirekt stöd genom: Stöd från andra barn så kallade stöttare, Motorisk träning 

utomhus, Barns placering i olika situationer (Sandberg & Norling 2009, s. 45). 
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Det direkta stödet kräver, som jag tolkar det, en pedagog som är med barnet hela tiden. Det 

krävs även att pedagogerna som arbetar nära barnet vet vilken metod som är den rätta för just 

det specifika barnet. I Sandberg och Norlings studie framkom att det var få pedagoger som 

gjort någon kartläggning över barnets styrkor och svårigheter som de kunde utgå ifrån när de 

planerade metoder och åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Det som framgick var att de 

ansåg att den dagliga kontakten med föräldrarna var viktig för att veta hur början på dagen 

varit, t.ex. för att bemöta barnet på rätt sätt. Utan rätt kunskap om barnets styrkor, svagheter 

och sociala samspel blev det också svårt att veta vilka färdigheter barnet behöver stöd i att 

utveckla och på vilket sätt (Sandberg & Norling 2009, s. 50).         

3.3. Kategorisering av barn 

Kristian Lutz avhandling Kategoriseringar av barn i förskoleåldern behandlar kategorisering 

av barn samt en problematisering av dessa kategoriseringar. Den behandlar även olika 

perspektiv på att avvikelse- och utvecklingsbedöma barn i förskolan. Lutz analyserade 79 

ansökningar som handlade om sammanlagt 27 olika barn (Lutz 2009, s. 120).  

I undersökningen framträder tre problemområden direkt kopplat till barnet, som dominerande, 

som beskriver vilka svårigheter förskolepedagoger ansöker om extra personal för:                                                                                                                             

 Problem med språk och kommunikation  

 Koncentrationssvårigheter 

 Utagerande beteende 

Här följer en sammanfattning av problemområdena i Lutz studie:  

Språk och kommunikation; i majoriteten av ansökningarna som undersökts har språk och 

kommunikation nämnts, då detta är något som ger konsekvenser för verksamheten och det 

sociala samspelet men framförallt för individen själv på flera olika sätt. De stödåtgärder som 

anses behövas är en person som kan vara nära barnet och sätta ord på allt som händer i 

verksamheten, bildmaterial och enskild träning (Lutz 2009, s. 124). 

Koncentrationssvårigheter; barn med koncentrationssvårigheter beskrivs ofta som överaktiva, 

impulsiva, svåra att få kontakt med och att de byter aktivitet ofta. Lutz betonar att detta 

bottnar i vilken nivå av koncentration pedagogerna anser att barnen borde ha nu och i 

framtiden. Han menar även att bristen på koncentration ibland kan vara en ”strategi” för 

barnet att dölja andra eventuella brister. Pedagogerna föreslår enskild träning av 
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koncentrationen, en mindre grupp för att tillgodose ett behov av lugn och ro (Lutz 2009, s. 

124, 126).  

Utagerande beteende hos barn innefattar livliga, impulsiva, svårstyrda barn och som visar 

mycket aggressivitet. Oftast handlar det om pojkar. Det beskrivs ofta att det finns en nära 

koppling till språk och kommunikationsbrist samt koncentrationssvårighet hos dessa barn. 

Dock är orsaken till barns utagerande beteende ofta svårdefinierat och kan variera mycket 

men det har en benägenhet att ha sociala förtecken. Den stödåtgärd som utagerande barn anses 

behöva är att pedagogerna(en) ska vara mycket nära barnet, vilket ska bidra till ett bra och 

positivt klimat på avdelningen (Lutz 2009, s. 128, 130). 

Lutz beskriver att de stödåtgärder som ansökningarna syftar till ofta handlar om att skapa 

utrymme för att arbeta enskilt med barnet. Han menar att det inte finns någon svensk 

forskning som visar hur detta påverkar barnets utveckling på sikt (Lutz 2009, s. 131).    

I resultatet av Lutz studie visas hur fördelningen av resurserna/stödet ser ut. Det visar att det 

är av stor betydelse vem som gör kategoriseringen. Av 22 barn som fått en resurspersonal har 

20 av dessa barn utretts/bedömts av antingen läkare, psykolog eller logoped på antingen 

habiliteringen eller barnhälsovården. Endast 2 barn blev beviljade resurspersonal utifrån 

bedömning av pedagog på förskolan (Lutz 2009, s. 175). Barn som utretts av psykolog eller 

läkare och fått en diagnos fastställd är de barn som får det mest omfattande stödet, en 

resurspersonal 50- 100 procent av sin vistelsetid på förskolan medan ett barn som fått sin 

bedömning av förskolepersonalen endast får resursstöd 12- 25 procent av dagen på förskolan. 

Fem barn fick avslag i sin ansökan, alla var barn som inte var under utredning eller utretts av 

psykiatriker eller psykolog (Lutz 2009, s. 176). 

3.4. Normalitet och avvikelse 

Inom den specialpedagogiska forskningen är olika aspekter av normalitet och avvikelse av 

stort intresse att studera. Det finns många olika beskrivningar av hur dessa begrepp kan 

definieras, en del forskare menar att normalitet formas i samhället och grundar sig på 

tradition, kultur och samhällspolitiska beslut i form av sociala konstruktioner. Genom 

jämförelser av vad som är vanligt förekommande så menar vissa att man kan avgöra vad som 

är normalt, normalitet.  
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Andra menar att det är etiska och moraliska föreställningar om hur något bör vara som 

normalitet utgår ifrån. Tanken om vad som är normalt eller avvikande varierar beroende på 

vem som avgör/ bedömer, det beror på tradition, kultur, politik, samhälle, tid och situation 

(Ahlberg 2013, s. 37-38).  

Dagens förskola domineras av utvecklingspsykologiska diskurser, visar aktuell forskning 

(Elfström 2005, Gars 2002, Lenz Taguchi 2000, Lutz 2009, Nordin-Hultman 2004, se Palla 

2011, s. 28). Det kan medföra att barn i dagens förskola blir normaliseringsobjekt på grund av 

utvecklingspsykologins utvärderingar av deras utveckling, vilket framförallt gäller 

kategorisering av barn som har det svårt (Palla 2011, s. 28). Genom beskrivningar inom 

utvecklingspsykologin om hur barn är i olika åldrar, t.ex. att de är egocentriska eller 

okoncentrerade, skapas normer vilka riskerar att ses som sanningar bland förskolepersonal 

(Palla 2011, s. 29).  

Markström menar, utifrån sin studie om tid, rum och konstruktioner av barnet, att förskolan är 

en normaliseringspraktik. Normaliteter skapas i verksamheten genom det samspel som 

uppstår mellan förskolans struktur och aktör (barnet). I förhållande till situation och kontext 

konstrueras normalitet. Det innebär att något som ses som ett problem i ett sammanhang kan 

ses som positivt i ett annat. Hon menar att det inte finns några tydliga gränser för hur det 

normala och goda förskolebarnet ska vara och att situation, kön och ålder spelar in. Dock 

förväntas alla barn att utvecklas och bli självständiga, behärska rutiner och kollektiva regler 

och lära sig önskvärda förmågor, speciellt sociala sådana (Markström 2005, se Palla 2011, s. 

29-30). 

Hjörne och Säljö har intresserat sig för vad olika neuropsykiatriska kategorier och diagnoser 

gör med barns identitetsskapande. De har även undersökt hur dessa kategorier används för att 

förstå barn och vilka åtgärder som behövs. Studien visade att de som arbetar kring barnet med 

att utarbeta åtgärdsplaner och försöka hitta förklaringar till barnens skolsvårigheter ofta knyter 

problemen till barnet och inte till omgivningen/verksamheten. Problemen beskrivs sen som 

individuella avvikelser hos barnet (Hjörne & Säljö 2004, 2008, se Palla 2011, s. 30).  

Även Lutz studie (2009) visar att verksamhetsperspektivet saknas i relation till barn i behov 

av särskilt stöd, och att styrkor och problem kopplas till barnet. Detta visar både intervjuer 

och i ansökningsbeskrivningarna för resurspersonal. Han menar att det nästintill uteslutande 

är barnet som ses som avvikande och att en diskussion om miljö- och omgivningsaspekter 

behövs inom förskolan (Lutz 2009, se Palla 2011, s. 30).     
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I tidigare avsnitt presenterade jag mitt problemområde samt den tidigare forskning som jag 

kommer att förhålla mig till i analysen och i diskussionen av resultat. I detta avsnitt 

presenteras olika perspektiv och teorier om lärande och kunskap som jag valt att använda som 

teoretiska utgångspunkter. De hjälper mig att bearbeta mina resultat. Som övergripande teori 

har jag valt social konstruktivism, då min undersökning handlar om språkets betydelse för 

förståelsen av stöd samt innebörden i begreppet ”särskilt stöd”. Social konstruktivism är ett 

sätt att förstå oss själva och världen som socialt skapade i människors samspel, genom 

språkliga relationer. Här ligger fokus på den språkliga interaktionens konstruerande av 

relationen mellan subjekt och objekt samt tanken att all kunskap uppstår i denna interaktion 

(Thomassen 2007, s. 205). Jag har även valt individperspektiv och relationellt perspektiv som 

är båda starka inom den specialpedagogiska forskningen. De leder till olika sätt att se på 

svårigheter, i det här fallet hos barn (Ahlberg, 2013, s. 41-42). Ur ett individperspektiv 

innebär det att se på barns svårigheter kopplade till individen, att de är barn med svårigheter, 

och ur ett relationellt perspektiv innebär det att se på svårigheter utifrån vilket sammanhang 

barnet befinner sig i och att de är barn i svårigheter.  

4.1. Social konstruktivism 

Studien kommer att ses utifrån social konstruktivismen som handlar om att alla beteenden och 

varanden är socialt konstruerade av människor, förväntningar och tidigare förutsättningar, 

genom språklig interaktion. Även vår verklighetsuppfattning och självuppfattning formas 

genom språkliga och sociala konstruktioner utifrån social konstruktivismen (Thomassen 2007, 

s. 205). Det innebär för min undersökning att beroende på hur pedagogerna talar om stöd eller 

särskilt stöd konstrueras en eller flera definitioner av begreppet särskilt stöd. Det får senare 

betydelse för vilka barn som bedöms som i behov av särskilt stöd samt vilka som faktiskt får 

det stödet i förskolan. Jag tolkar det som att barnen, som min studie undersöker, skapas och 

präglas av vilket sätt som andra förstår och tolkar deras behov, detta blir senare avgörande för 

deras självförståelse. De särskilda behoven kan alltså ses som konstruerade av omvärlden, 

även som text i styrdokument och kan inte beskrivas utan hänsyn till vilken kontext barnen 

befinner sig i. 

Genom att tänka sig att allting är socialt konstruerat är det möjligt att förstå hur ett begrepp 

som särskilt stöd fungerar. För att göra det krävs en dekonstruering, en uppdelning, av 



                                                                                                                                                     

11 
 

begreppet för att försöka förstå vad det består av och vilka kriterier som finns för att anses 

vara i behov av särskilt stöd. Dekonstruktion användes till en början enbart i arbete med 

texter, men har utvecklats till att användas som tillvägagångssätt i vetenskapligt arbete som en 

egen riktning, vilket jag gör i min studie. Om någonting är socialt konstruerat betyder det att 

det även hade kunnat vara annorlunda (Thomassen 2007, s. 207-208), vilket visar hur 

komplex bedömningen kan bli ifråga om stödinsatser till barn. Eftersom det inte är precist 

definierat vad begreppet betyder så kan konstruktivismen hjälpa mig att få reda på olika 

pedagogers uppfattningar om vad det innefattar för att sen försöka definiera begreppet utifrån 

resultatet i analysen.  

Att någonting är socialt konstruerat innebär att när man ska definiera något t.ex. ett socialt 

problem måste flera aspekter runtomkring tas i beaktande, vad är det som har gjort att något 

är vad det är? Sociologen Fauske menar att ett samspel mellan värde, tankesätt och praktiker 

är utgångspunkten för att definiera ett socialt problem, då det är bedömningen och typen av 

stödåtgärder som definierar att något är avvikande eller oacceptabelt, så pass att omvärlden 

måste ingripa (Thomassen 2007, s. 205). Det går inte att oberoende av kontext, den praktik 

som barnen befinner sig i samt de begrepp och teorier som formar verksamheten i förskolan, 

definiera någon som att vara i behov av särskilt stöd.  

Inom socialkonstruktionismen finns många olika angreppssätt. Socialkonstruktionismen är 

alltså en beteckning för flera nyare teorier som rör samhälle och kultur, enligt Winter 

Jörgensen & Phillips. De betonar att de i sin text använder socialkonstruktionism för att det 

inte ska blandas ihop med Piagets konstruktivistiska teori p.g.a. ordets likhet, men att det 

handlar om samma sak som konstruktivism (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 11). 

Vivien Burr har, genom att göra en karakteristik av socialkonstruktivismen, sammanställt de 

antaganden som de flesta diskursanalytiska angreppssätten grundar sig på. De innehåller – en 

kritisk inställning till självklar kunskap, vilket innebär att man inte kan betrakta vår kunskap 

om världen som objektiv sanning utan som en produkt av vårt sätt att kategorisera världen, - 

kulturell och historisk specificitet som innebär en uppfattning av att vår syn på världen och 

oss själva är historiskt och kulturellt präglade, alltså att sättet som historien och kulturen 

gestaltas och representeras på påverkar oss. Det innebär i sin tur att våra synsätt kunde ha 

varit annorlunda och kan även komma att förändras i framtiden, - samband mellan sociala 

processer och kunskap, i sociala processer skapas och upprätthålls vår världsuppfattning och i 

social interaktion uppstår kunskap. Där formas gemensamma sanningar och kampen om vad 

som är sant och falskt, - samband mellan social handling och kunskap som betyder att 



                                                                                                                                                     

12 
 

beroende på vår världsbild handlar vi på olika sätt, en del sätt är naturliga medan andra är 

oacceptabla. Burr menar att den sociala konstruktionen av sanning och kunskap och våra 

sociala handlingar får olika konkreta sociala konsekvenser (Burr, Vivien 1995 i Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, s. 11-12).  

4.2. Individperspektiv och relationellt perspektiv 

Inom den specialpedagogiska forskningen finns det olika perspektiv som avgör vilken 

utgångspunkt forskaren har i sitt sätt att se på olika fenomen. De utgör forskarens glasögon 

och påverkar vad hen ser och inte ser. De olika perspektiven har olika grundantaganden vad 

gäller normalitet och avvikelse vilket föranleder skillnader i hur man ser på elevers 

svårigheter, dess orsaker och konsekvenser (Ahlberg, 2013, s. 41-42). 

Inom individperspektivet ser man det som att barns och elevers svårigheter är något som är 

knutet till individen. Problemet hör till individen själv som även är den som har svårigheterna. 

Med detta perspektiv letar man efter lösningar till problem i barnet/ eleven och inte i 

omgivningen (Ahlberg, 2013, s. 42).  

Individperspektivet har rötter ända tillbaka i 1800-talet och fokus inom forskningen ligger på 

avvikelse och handikapp, med starka band till psykologisk testteori och medicinsk forskning. 

Det handlar även om att kategorisera grupper med liknande problematik och att genom 

medicinska och neurologiska förklaringsmodeller fastställa en diagnos (Ahlberg, 2013, s. 43).      

 Det individuella perspektivet har jag använt som glasögon i min analys för att försöka 

se om det går att kategorisera grupper av barn som oftare benämns som barn i behov 

av särskilt stöd. 

Jag har valt detta perspektiv därför att det har ett starkt fotfäste inom specialpedagogisk 

forskning och för att det grundar sig i en kategorisering av normalitet och avvikelser. Det är 

även ett perspektiv som knyter svårigheten till barnet utan att se till kontext vilket hjälper mig 

i min analys när jag tydliggör vilka barn som kategoriseras som i behov av särskilt stöd.  

Det relationella perspektivet står för motsatsen till individperspektivet och introducerades i 

Sverige på 1960 och 70-talen. Inom det relationella perspektivet betraktas inte svårigheterna 

som egenskaper hos individen utan att de uppstår i interaktion med miljö och omgivning. Med 

detta perspektiv letar man efter lösningar till problem i mötet mellan omgivningen och barnet 

(Ahlberg, 2013, s. 48). Övergripande forskningsfrågor som t.ex. ”Vad innebär olika 
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funktionsnedsättningar och skolsvårigheter i skolans vardag” (Ahlberg, 2013, s. 49) besvaras 

med sociologiska, pedagogiska och filosofiska förklaringsmodeller. Det finns inga enkla 

orsakssammanhang som kan förklara vissa barns behov av extra stöd, utan svårigheter kan 

skifta från situation till situation beroende på hur förskola/ skola möter barnet (Ahlberg, 2013, 

s. 49).    

 Det relationella perspektivet har jag använt som glasögon i min analys för att försöka 

förstå hur stöd utformas för olika barn. Det har jag valt för att det är väsentligt för min 

analys att få med hur omgivning påverkar definitionen av begreppet särskilt stöd. Om 

svårigheten anas ligga i interaktionen mellan barn och omgivning påverkar det en 

eventuell kategorisering av barn, då olika avdelningar har olika förutsättningar.          

5. Syfte och frågeställning 

Syfte: att undersöka förskollärares uppfattning av hur ”särskilt stöd” skiljer sig från stöd, för 

att försöka definiera pedagogernas uppfattning av begreppet särskilt stöd.  

Frågeställningar för att få reda på förskollärarnas uppfattning av skillnaden mellan 

särskilt stöd och stöd: 

 Hur uppfattar respondenten att ”särskilt stöd” skiljer det sig från stöd? 

 Vad är det som krävs för att ett barn ska få särskilt stöd för sina behov? 

 Hur går bedömningen till? 

 Hur tolkar respondenten uppdraget i läroplanen samt citat ur skolverkets allmänna 

råd?                                                                                                                               

6. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur min undersökning har gått till, val av metod, urval, hur den är 

genomförd, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt vilka etiska ställningstaganden jag 

gjort.  

Min studie syftar till att få förståelse för förskollärarnas uppfattning av vad som skiljer 

”särskilt stöd” från stöd, för att försöka definiera begreppet ”särskilt stöd”. För att undersöka 

det har jag använt två citat, ett ur förskolans läroplan och ett ur skolverkets allmänna råd (se 

nedan), för att få förskollärarnas tolkning av vad citaten säger om stöd. 
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”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö 98/10, s. 5). 

”Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa 

perioder eller under hela förskoletiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, 

funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen av andra 

orsaker” (skolverket 2016, s. 32). 

Jag har valt en fenomenografisk ansats vilket innebär att mitt fokus ligger på att studera olika 

uppfattningar. Fenomenografi räknas till de empirinära ansatserna och är ett vetenskapligt 

förhållningssätt. På 70 talet utvecklades fenomenografin av svenske pedagogen Marton som 

en kvalitativ metod för att forska om lärande. Patel och Davidson beskriver att syftet med att 

använda en fenomenografisk ansats och fenomenografisk analys är att undersöka hur fenomen 

uppfattas av människor. I våra uppfattningar ger vi innehåll och skapar mening åt olika 

fenomen och det är utifrån denna uppfattning som vi resonerar och handlar som vi gör (Patel 

& Davidsson 2003, s. 33). Fenomenografin syftar inte till att hitta slutgiltiga, statiska svar 

eftersom människors uppfattningar kan förändras beroende av tid och rum (Patel & Davidsson 

2003, s. 33-34). Anledningen till att jag valde en fenomenografisk ansats är för att mitt syfte 

med studien är att undersöka förskollärares uppfattning av begreppet ”särskilt stöd”, vad som 

skiljer det från stöd. Jag söker inget svar utan jag vill försöka få fram vad olika pedagoger ger 

begreppet/ fenomenet för innehåll och hur de resonerar kring det. Forskare som utgår från en 

fenomenografisk ansats och använder en fenomenografisk analys arbetar ofta med öppna 

frågor i kvalitativa intervjuer, vilket jag har gjort som beskrivs i nästa avsnitt (Patel & 

Davidsson 2003, s. 33). Den fenomenografiska analysen som jag använt sker i fyra steg: 

       1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och 

skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, 

samt; 4) studera den underliggande strukturen i kategoriseringssystemet (Patel & Davidson 

2003, s 33).  

Mina resultat redovisar jag senare i form av fem teman: Bedömning, kategorisering och 

särskilt stöd, verksamhetsstöd, stöd i styrdokument och omgivning och omständigheter. För 

att hitta mina teman har jag utgått från frågeställningarna som jag beskriver i tidigare avsnitt. 
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6.1. Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har jag valt semistrukturerad kvalitativ intervju. I en kvalitativ 

intervju är målet att försöka uppfatta och identifiera egenskaper hos ett visst fenomen (Patel & 

Davidson 2003, s 82). I min studie är fenomenet som jag vill ringa in förskollärarnas egen 

tolkning begreppet ”särskilt stöd” och hur de uppfattar skillnaden mellan ”särskilt stöd” och 

stöd. Med semistrukturerad menas att intervjun är ”öppen”, med öppna frågor, men att jag har 

teman och frågor som ska beröras under intervjun. Dock kan jag själv välja om de ska komma 

i en viss ordning eller inte och anpassa dem efter intervjupersonen (Patel & Davidson 2003, s 

82). För att ta fram intervjufrågor som behandlar mitt undersökningsområde har jag 

systematiskt utgått ifrån mina frågeställningar för att försöka täcka alla aspekter av 

problemområdet (Patel & Davidson 2003, s 78). Jag har använt mig av omvänd tratt-teknik i 

strukturen av mina intervjufrågor vilken innebär att jag började med specifika delfrågor för att 

sen stegvis övergå till mer övergripande frågor. Den har visat sig effektiv för att få reda på 

intervjupersonens inställning till något samt att det hjälper personen att tänka igenom ämnet 

under intervjuns gång (Patel & Davidson 2003, s 77-78).   

Jag valde att ha färdiga intervjufrågor men att jag anpassade följdfrågorna beroende på 

intervjupersonens svar. Det var viktigt för mig att personerna som jag intervjuade kunde 

berätta om sina uppfattningar och svara med egna ord, därför valde jag kvalitativ intervju. 

6.2. Urval   

Jag har intervjuat fyra förskollärare ifrån två olika förskolor. Pedagogerna som jag har 

intervjuat har olika lång erfarenhet av arbete som förskollärare. Jag valde att intervjua enbart 

förskollärare då det främsta ansvaret på avdelningen ligger på dem, samt för att lättare kunna 

se om det finns skillnader i deras uppfattning om särskilt stöd. De har alla fyra erfarenhet från 

arbete med alla åldrar inom förskolan vilket innebär 1-6 år. För tillfället arbetar två av 

pedagogerna på ”storbarnsavdelning” med barn mellan 3 och 6 år medan de andra två 

pedagogerna arbetar på ”småbarnsavdelning” med barn i åldrarna 1-3 år. Det har gett mig ett 

åldersperspektiv på hur man uppfattar särskilt stöd och hur man upplever att barnen får det 

stöd de behöver. En av pedagogerna har även erfarenhet från arbete i särskola och en annan 

pedagog har erfarenhet även ifrån skolan. Detta urval av intervjupersoner har gett mig en bred 

variation i mitt material som jag kommer att presentera i min analys.  
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6.3. Genomförande  

Jag började med att kontakta förskolechefen på två förskolor i samma enhet. Jag förklarade att 

jag gjorde en studie om särskilt stöd och att jag ville intervjua fyra förskollärare angående 

detta. Jag fick snabbt kontakt med fyra pedagoger som ville ställa upp. Jag mailade ett 

informationsbrev till förskolechefen så att intervjupersonerna kunde läsa igenom det innan 

intervjun.                                                           

De skrev under brevet efter att de läst igenom vilket gav de mig deras skriftliga tillstånd för 

deltagande, ljudinspelning samt att ta anteckningar, i brevet fanns även information om de 

etikregler som gäller i min studie (Patel & Davidson 2003, s. 87).  

Jag träffade samtliga deltagare på deras respektive förskola där vi kunde sitta i ett enskilt rum. 

Jag presenterade mig och berättade kort vad jag gjorde för undersökning, vad mitt syfte var 

och förklarade att de kunde välja att hoppa över frågor om de ville. De skrev på 

informationsbrevet sen gav jag dem ett papper med citaten och satte igång inspelningen.  

Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter och det kändes som att mina frågor blev väl 

besvarade. Det var ett ämne som samtliga pedagoger hade mycket tankar kring och alla fyra 

förskollärarna svarade på alla frågor. De inspelade intervjuerna har jag senare transkriberat 

ordagrant och använt i min analys.                                                                                                           

Anteckningarna som jag gjorde har jag använt som stöd under transkriberingen och 

framförallt har de tillsammans med transkriberingen hjälpt mig att få en helhetsbild av 

intervjuerna. 

Till sist analyserade jag intervjuerna utifrån en fenomenografisk analysmetod i fyra steg där 

jag läste igenom transkriberingarna flera gånger bekantade mig med data för att etablera ett 

helhetsintryck, uppmärksammade likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna, 

kategoriserade uppfattningar i beskrivningskategorier, samt, studerade den underliggande 

strukturen i kategoriseringssystemet (Patel & Davidson 2003, s 33).  

Den sista delen i analysen handlar om att sortera in allt material under olika kategorier vilka 

utgör resultatet av min analys (Patel & Davidson 2003, s 33). Det har jag gjort genom att läsa 

igenom intervjuerna flera gånger för att se samband och teman. Senare har jag klippt ut citat 

ur de transkriberade intervjuerna och skapat kategorier som framkommer i 

intervjupersonernas svar (Patel & Davidson 2003, s 122).     
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6.4. Validitet  

För att försöka säkerställa validiteten i min studie har jag använt mig av en semistrukturerad 

kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod, intervjuerna har jag använt för att säkerställa att 

jag verkligen undersöker det min studie syftar till (Patel & Davidson 2003, s 82). En 

kvalitativ intervju har ofta öppna frågor, vilket även jag har använt mig av (Patel & Davidson 

2003, s 81-82). Detta för att få fram förskollärarens egen uppfattning utan ledande svar. För 

att ta fram intervjufrågor som behandlar mitt undersökningsområde har jag systematiskt utgått 

ifrån mina frågeställningar för att försöka täcka alla aspekter av problemområdet (Patel & 

Davidson 2003, s 78). Jag har använt mig av omvänd tratt-teknik i strukturen av mina 

intervjufrågor vilken innebär att jag började med specifika delfrågor för att sen stegvis övergå 

till mer övergripande frågor. Den har visat sig effektiv för att få reda på intervjupersonens 

inställning till något samt att det hjälper personen att tänka igenom ämnet under intervjuns 

gång (Patel & Davidson 2003, s 77-78). Jag har använt mig av en fenomenografisk ansats och 

använt en fenomenografisk analysmodell (Patel & Davidson 2003, s 33), där jag har haft 

social konstruktivism, individuellt perspektiv samt relationellt perspektiv som utgångspunkt 

vilket kan göra att undersökningen får högre validitet eftersom att jag systematiskt har utgått 

från teorin och perspektiven.  

6.5. Reliabilitet 

Eftersom reliabiliteten i min studie inte går att mäta med en skala eller liknande tänker jag att 

tillförlitligheten är förhållandevis god då jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer 

med förskollärare som jag senare har transkriberat ordagrant för att kunna gå tillbaka till 

under arbetets gång. För att få reda på olika förskollärares uppfattning av särskilt stöd och 

stöd har jag intervjuat enbart förskollärare, från två olika förskolor och med olika lång 

erfarenhet. De semistrukturerade intervjuerna bygger på mina frågeställningar vilket kan öka 

reliabiliteten. Tillförlitligheten i min undersökning påverkas eventuellt av att jag är en ovan 

intervjuare, jag har endast en gång tidigare genomfört en intervju under en kurs på högskolan. 

Patel och Davidsson menar att tillförlitligheten i kvalitativa intervjuer är kopplad till 

intervjupersonens förmåga och att det krävs att intervjupersonen är tränad för att öka 

förutsättningarna till god reliabilitet (Patel & Davidson 2003, s 104). Eftersom jag använde 

mig av ljudinspelning kan intervjupersonerna ha påverkats i sina svar då det har visat sig att 

ofta blir samtalen mer avslappnade och ärliga när ljudinspelningen stängs av men samtidigt 
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kan reliabiliteten öka p.g.a. inspelningen eftersom att jag har haft möjlighet att lyssna många 

gånger för att försäkra mig om att jag uppfattat rätt (Patel & Davidson 2003, s 104). 

6.6. Generalisering     

Eftersom min studie syftar till att undersöka endast fyra förskollärares uppfattning om särskilt 

stöd och stöd, kan det vara svårt att generalisera mitt resultat till hur alla förskollärare 

uppfattar begreppen (Patel & Davidson 2003, s. 56). Jag är endast intresserad av ett fåtals 

uppfattning för att öka min egen förståelse för hur särskilt stöd kan tolkas och uppfattas i 

förskolan. 

6.7. Etiska överväganden 

Jag har i min studie lämnat ut ett brev till intervjupersonerna där jag informerat om 

forskningens syfte, samt de etikregler som formulerats av vetenskapsrådet i syfte att skydda 

intervjupersonen, vilket jag är skyldig att göra enligt Informationskravet. Samtliga deltagare 

fick före intervjun skriftligen godkänna sitt deltagande samt lämna sitt medgivande till att 

intervjun spelades in, jag informerade även om att de kan avbryta när de vill vilket framgår ur 

Samtyckeskravet. I analysen har jag anonymiserat intervjupersonerna genom att benämna dem 

som ”pedagog 1”, 2, 3 eller 4. Jag har heller inte gjort några beskrivningar av förskolan som 

skulle kunna avslöja deltagarnas arbetsplats eller identitet, detta p.g.a. Konfidentialitetskravet 

som kräver att uppgifter om deltagarna skyddas. Den sista punkten de informerades om i 

brevet är Nyttjandekravet som handlar om att insamlade uppgifter rörande enskilda personer 

bara får användas till forskningen (Patel & Davidson 2003, s 62-63).                                       

7. Resultat/ Analys 

Här presenterar jag min analys och resultatet av det empiriska materialet i fem olika teman, 

som jag hittat genom att utgå från mina frågeställningar: Hur uppfattar respondenten att 

”särskilt stöd” skiljer det sig från stöd? Vad är det som krävs för att ett barn ska få särskilt 

stöd för sina behov? Hur går bedömningen till? Hur tolkar respondenten uppdraget i 

läroplanen samt citat ur skolverkets allmänna råd?                                                                                                                               

De olika teman som utgör resultatet har framkommit under bearbetningen av materialet, där 

jag sett samband och skillnader i förskollärarnas intervjusvar. Efter att jag kategoriserat 

intervjuernas olika utsagor i teman har jag gjort en analys av materialet.  
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7.1. Bedömning  

Alla barn har rätt till stöd… det framgår både i läroplanen för förskolan och i skolverkets 

allmänna råd. I intervjuerna med pedagogerna framträder två delar i bedömningen av vilka 

barn som har rätt till detta. Dels handlar det om pedagogernas egen bedömning och dels 

handlar det om förskolechefens och områdeschefens bedömning. Beskrivningarna av hur de 

första bedömningarna går till var ganska homogena. Nedanstående citat illustrerar detta: 

Pedagog 1: oftast så har man ju märkt det i verksamheten i gruppen, om ett barn har 

svårigheter eller faller utanför normen eller vad man ska säga… alltså när det blir ett hinder 

för barnet, andra barn kanske inte heller mår bra av att det här barnet inte mår bra, också. 

Det är ju då tankarna väcks eller man ser vad som behöver göras 

Pedagog 2: alla grupper du jobbar med så kartlägger man ju och då ser du vilka barn som 

hamnar kanske på sidan eller som man aldrig uppmärksammar eller som alltid står i fokus 

för gnat och tjat 

Att ett barn avviker ifrån normen är en av de första signalerna som pedagogerna 

uppmärksammar. De är tydliga med att betona att det inte handlar om att de ställer någon 

diagnos utan att de märker att ett barn behöver extra hjälp på något sätt. I motsats till 

pedagogerna i Sandberg och Norlings studie, som handlar om förskollärares definition av 

särskilt stöd och hur pedagogiskt stöd kan se ut, har pedagogerna jag talat med sett över alla 

barnens styrkor och svagheter innan de utarbetar en handlingsplan (Sandberg & Norling 2009, 

s. 50). Pedagogernas uttalanden visar att kartläggningen synliggör de barn som behöver extra 

hjälp och har det svårt i verksamheten på olika sätt, faller utanför normen eller hamnar i fokus 

för negativ uppmärksamhet. Man konstatera att de normer kring barn som finns på förskolan 

är det som avgör huruvida pedagogerna uppmärksammar barnet eller inte, vilket som jag 

tolkar det, kan se olika ut på olika förskolor.  

Det kopplar jag till Burrs beskrivning av synen på verkligheten som en produkt av våra 

kategoriseringar (Burr, Vivien 1995 i Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 11). Jag tolkar 

det som att det finns föreställningar om hur barn inte ska bete sig, vilket leder till att de 

kategoriseras som annorlunda om de gör det. Ett barn som t.ex. är tyst och blyg eller ett barn 

som kanske slåss och inte lyssnar, det är båda beteenden som uppfattas som avvikande i 

jämförelse med andra barn. Linda Palla menar även att barn i förskolan riskerar att bli 
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normaliseringsobjekt på grund av de rådande utvecklingspsykologiska strömningar som 

dominerar svensk förskola (Palla 2011, s. 28).   

När de sen går vidare i processen för att ansöka om särskilt stöd beskriver de den på liknande 

sätt: 

Pedagog 1: första beslutet, det är ju arbetslaget, att man ser över sitt arbetssätt. Vad gör vi 

för någonting, hur kan vi stötta och hjälpa? Känner vi att vi inte har tillräckligt med 

kunskaper, eller att vi inte räcker till då får vi ju prata med vår chef och tala om att behovet 

finns 

Pedagog 2: främst är det ju arbetslaget som lägger upp arbetet på avdelningen sen är det ju 

självklart chefen som beviljar stödet, om det är fråga om en extra personal till arbetslaget  

Pedagog 3: besluten ja, de tas ju uppifrån fast man söker ju nerifrån. Oftast så är en 

handlingsplan skriven som arbetslaget har jobbat på, som de presenterar både muntligt och 

skriftligt. Oftast så presenteras den muntligt men den finns skriftligt om de vill gå igenom den 

igen, kanske när de ska besluta då vilka som kommer att få stöd 

Pedagogerna beskriver att de vill hjälpa barnet och ansöker om stöd, dock verkar det inte 

självklart att de får det de frågar efter. Pedagog 3 säger: när de ska besluta då vilka som 

kommer att få stöd. Jag förstår det som att det inte är säkert att alla som ansöker får stöd. 

Ahlberg menar att beroende på vem det är som bedömer varierar tanken om vad som är 

normalt eller avvikande (Ahlberg 2013, s. 37.38). Det pedagogerna på avdelningen anser 

befoga rätt till särskilt stöd kanske inte beslutsfattande chef bedömer på samma sätt, av olika 

anledningar. Detta trots att det står i läroplanen för förskolan att förskolechefen har ansvar för 

att ”barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver” (Lpfö 98/10, s. 

16). Frågan är om förskolechefen har de förutsättningar som krävs för att uppfylla det, då det 

är pedagogerna på avdelningen som känner barnet bäst i den kontext hen befinner sig i. Det 

som även framkommer i intervjuerna är att pedagogerna menar att chefen vill att man ska 

motivera hur en extra personal skulle kunna bidra till att det blir bättre för barnet. Här finns en 

tanke om att det kan finnas andra lösningar i t.ex. pedagogernas arbetssätt på avdelningen. 

Där kan ibland en specialpedagog hjälpa till och komma med nya tankar till arbetslaget, 

istället för att sätta in en extra personal. Vilket tyder på att strukturen på förskolan påverkar 

bedömningen som cheferna gör. Pedagogerna tar även upp att barnet kan ha behov av att äta i 

ett eget rum, vara tillsammans med en eller två kompisar för att kunna fokusera på leken, 
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vilket jag tolkar som att även lokalerna har en stor betydelse för att barnet ska få sina behov 

tillfredsställda. Skolverket betonar att alla beslut som tas gällande insatser och verksamheten 

ska bygga på noggranna pedagogiska överväganden (Skolverket 2016, s. 32-33), vilket chefen 

då gör utifrån pedagogernas handlingsplan. Alltså har den stor betydelse för vilken bild 

cheferna får av barnet utifrån pedagogernas kategorisering av avvikande beteenden.  

Samtliga pedagoger talar i olika utsträckning om att se över sin barngrupp, se över arbetssätt, 

skriva en handlingsplan och att ansöka om stöd för att sen se om man får det. Här blir det 

tydligt att denna ansökningsprocess är den vanligaste vägen som man går för att barn ska få 

det stöd de har rätt till, med tanke på att alla svarar på liknande sätt. Dock visar deras 

uttryckssätt att det även kan finnas andra vägar att gå: Pedagog 3 svarar att en handlingsplan 

oftast är skriven och pedagog 2 beskriver att det främst är arbetslaget som lägger upp arbetet 

vilket jag tolkar som att det finns andra tillvägagångssätt. Det verkar inte helt säkert att den 

här ansökningsprocessen är den enda, med handlingsplan samt att det är arbetslaget som ska 

lägga upp arbetet.  

När pedagogerna talar om att se över sin verksamhet för att förbättra för barnet tolkar jag det 

som att de utgår från ett relationellt perspektiv (Ahlberg, 2013, s. 48). De talar om att göra 

anpassningar i vilka barnet leker med, var (ute eller inne), i ett avskilt rum, med vad osv. då 

de menar att barnets svårigheter förstärks eller mildras i olika konstellationer av barn eller 

omgivande miljö. I Sandberg och Norlings studie beskriver pedagogerna att de ger antingen 

direkt eller indirekt stöd till barn i behov av särskilt stöd. Det indirekta stödet kan då bestå av 

t.ex. val av placering i olika situationer, utomhusträning av motoriken och stöttning från andra 

barn (Sandberg & Norling 2009, s. 45). Detta är något som även pedagogerna i min studie 

gör, främst innan de utvecklar en handlingsplan och ansöker om extra personal förstår jag det 

som.   

Tre av de fyra pedagogerna som jag intervjuade svarade att barnen inte alltid får det stöd som 

pedagogerna efterfrågar. De beskriver att cheferna som gör bedömningen om pengarna, som 

beviljar eller inte, endast har tillgång till de handlingsplaner som pedagogerna har skrivit samt 

en muntlig presentation. De träffar inte barnen som beskrivs. I intervjuerna framkommer hur 

de uppfattar kriterierna för att bli beviljad särskilt stöd. Även här är svaren ganska homogena 

men med lite variationer:   

Pedagog 1: allmänt, småbarnsavdelningar får oftast inte det. För där har de ju inga 

diagnoser. Då måste du kunna skriva mycket 
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Pedagog 2: jag tycker att det är godtyckligt och att det inte är tydliga kriterier utan det beror 

på vad personalen har skrivit 

Pedagog 3: jag tror att det är att chefen ser att det här håller inte längre, i personalgruppen. 

Jag vet inte, jag tror att det är ganska godtyckligt.  

De tre citaten visar att pedagogerna inte vet vad som avgör om deras ansökan om särskilt stöd 

kommer att beviljas eller inte. Vilket skulle kunna ha med den diffusa förklaringen i 

läroplanen att göra- ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd” (Lpfö 98/10, s. 5). 

Det kan upplevas som tolkningsbart vilka barn den syftar till. Däremot har de olika tankar om 

vad de tror att det kan bero på. Det första citatet är representativt för vad som sas under 

intervjuerna, att det är svårt att få stöd till yngre barn, att diagnoser har en stor betydelse för 

om barnet får stöd, samt hur pedagogerna utformar sin handlingsplan. Detta stärks även av 

citat 2. I Lutz studie, om kategoriseringar av förskolebarn, framkommer liknande resultat fast 

genom samtal med samordnaren som beslutar om stödet. Där hen menar att det är mycket 

lättare att bevilja stöd när barnet har en fastställd diagnos i jämförelse med ansökningar där 

endast pedagogernas ”skrivna ord” ska bedömas (Lutz 2009, s. 77-78).  

Palla skriver att förskolan domineras av utvecklingspsykologiska diskurser (Palla 2011, s. 28), 

diagnostiseringen grundar sig på bl.a. utvecklingspsykologisk forskning vilket kanske gör att 

den väger tungt när det gäller bedömning av särskilt stöd. Det verkar göra att om barnet har en 

diagnos så leder det oomtvistat till extra stöd. Diagnostisering, kategorisering av grupper med 

liknande svårigheter, är även stor del inom individperspektivet vilket har sina rötter inom 

psykologisk testteori och medicinsk forskning (Ahlberg 2013, s. 43). Att individperspektivet 

därför är starkt vid bedömningen av stöd menar jag är tydligt samt att utlåtanden från 

experter, som psykologer och läkare, verkar väga tyngre än pedagogernas. Lutz studie visade 

att de barn som utretts av psykolog eller läkare och fått en diagnos fastställd fick det mest 

omfattande stödet, extra personaltimmar 50-100 procent av sin vistelsetid medan barn som 

bedömts endast av pedagogerna på förskolan fått extra stöd 12-15 procent av sin vistelsetid 

(Lutz 2009, s.176).  

Samtidigt tolkar jag citat tre som att chefen agerar snabbare om pedagogerna visar att de inte 

kan hantera situationen, alltså är det pedagogerna det handlar om här. Det liknar resultatet i 

Lahdenperäs studie där lärare definierar barn i behov av särskilt stöd utifrån sin egen förmåga 

att hantera eleven (Lahdenperä 1999 i Sandberg & Norling 2009, s. 37).                                                    

Tillsammans med en annan pedagog hade situationen kanske sett annorlunda ut, om man ser 
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det utifrån ett relationellt perspektiv. I antagandet att svårigheten uppkommer i interaktion 

mellan barnet och omgivningen, har givetvis omgivningen en stor betydelse. Någonting i 

relationen mellan barnet och pedagogen kanske gör att barnet får problem, beroende på hur 

pedagogen möter barnets svårigheter. En lösning på problemet kunde i sådant fall handla om 

att barnet fick vara med en annan pedagog med ett annat förhållningssätt (Ahlberg 2013, s. 

48-49). 

7.2. Kategorisering och särskilt stöd 

I intervjuerna framträder ett tema som verkar relativt entydig men samtidig som ett laddat 

ämne. Jag frågar pedagogerna om vilka beteenden hos barn som vanligtvis leder till ett 

beviljat ”särskilt stöd”, i form av extra personal. De är eniga om att det kan vara många olika 

saker men gemensamt är att de tänker att det handlar om ett barn som behöver stöd större 

delen eller hela dagen, inte bara i vissa situationer. De menar även att barn i behov av särskilt 

stöd, då talar man om de barn där man skriver en handlingsplan. 

Framträdande kategorier:  

 sociala svårigheter; utagerande barn, barn som bits, har mycket svårt vid övergångar, 

river andras lek, har svårt med socialt samspel, kognitiva svårigheter- förståelsen, 

svårt att ta direktiv, barn som får utbrott, koncentrationssvårigheter     

 språksvårigheter 

 funktionshinder eller diagnos 

Pedagogerna beskrev sociala svårigheter som den främsta anledningen till att behöva särskilt 

stöd. Alla nämnde även att språksvårigheter eller en diagnos kan ligga i botten men att det 

oftast är i interaktionen med andra som detta yttrar sig som en svårighet. Kategorierna som 

framkom i min studie liknar de kategorier som Lutz fick fram genom att analysera 

ansökningar (Lutz 2009, s. 19). De skiljer sig lite åt då funktionshinder och diagnos i min 

studie utgör en egen kategori. Jag tolkar det som att kraven har skärpts när det gäller 

utdelning av ”särskilt stöd”. Lutz studie gjordes 2009 vilket kan innebära att kriterierna har 

ändrats och diagnostiseringen ökat.   

Barnens svårigheter beskrivs utifrån ett individperspektiv, eftersom de beskrivs som 

svårigheter knutna till barnet, där flera är kopplade till vad barnet gör (Ahlberg 2013, s.42). 

Det stämmer överens med Hjörne och Säljös studie om skolsvårigheter, där det framkom att 
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när barns/ elevers svårigheter förklaras kopplas de oftast till individen och inte till 

förklaringar i omgivningen (Hjörne & Säljö 2004, 2008, se Palla 2011, s. 30). Även diagnoser 

och funktionsnedsättningar kan tolkas utifrån att problemen ligger hos individen inte i 

omgivningen, eftersom de utgör problem för individen i förskolans miljö. Detta beskrivs av 

en pedagog under intervjun:  

Pedagog 3: först så kanske man märker att det här barnet har svårt att fungera i gruppen, vi 

jobbar ju med grupper, och om man inte fungerar bra, kompatibelt i gruppen så är det ju det 

första som pedagogen uppmärksammar.           

Det kan även tolkas som en medvetenhet hos pedagogerna som beskriver att sociala problem 

är de mest framträdande. Det är den främsta anledningen till att de ansöker om särskilt stöd, 

med tanken att få möjlighet att anpassa situationer efter barnets behov, tolkar jag det som. 

Vilket innebär att om en svårighet framträder olika i olika sociala sammanhang är det ett 

relationellt problem, alltså att svårigheten uppstår i interaktionen mellan individ och 

omgivning (Ahlberg, 2013, s. 48). Vilket innebär att pedagogerna som jag intervjuar intar 

både ett individperspektiv och ett relationellt perspektiv. Jag tolkar det som att eftersom att 

pedagogerna hela tiden arbetar med grupper blir de individer som har svårt med det de mest 

utmärkande.  

När vi talar om vad särskilt stöd kan bestå av svarar pedagogerna såhär:  

Pedagog 1: Jag tänker främst att det är ett barn som behöver ha en extra personal som 

stöttar i olika situationer. Det kan vara ett särskilt material… nu har jag aldrig varit i kontakt 

med det utan det jag har varit i kontakt med är barn som behöver en vuxen nära sig under 

större delen av dagen 

Pedagog 2: I första hand så tänker jag att det är en annan person alltså en vuxen som funkar 

som det stödet. Vara som ett hjälp-jag 

Pedagog 3: En personal, rent fysisk person. Små barn, det beror ju helt på… är det ett barn 

som bara slåss så måste vi vara där och vägleda och är det ett barn som är rädd för allt så 

måste vi också vägleda fast på ett annat sätt. Det är ju som ett trygghetsstöd och få igång 

deras inre motor, för den saknar ju en del 

Pedagog 4: Alltså ett stöd, det kan ju vara dels att man får en personal till som 

verksamhetsstöd, heter det ju då, men man kan ju också ge stöd utan verksamhetsstöd, genom 
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miljön som man organiserar efter barnets behov på olika sätt. Om den behöver sitta enskilt 

eller den kanske behöver färre intryck och då kan man arbeta med miljön som också då 

stödjer barnet utefter dess behov 

Här bekräftar pedagogerna det som jag tog upp tidigare att beskrivningen av ett barn i behov 

av särskilt stöd är ett barn som av olika anledningar behöver stöd av en vuxen under större 

delen av dagen, därav behovet av en extra personal. Beskrivningen av hjälp-jag och 

funktionen som vägledare och stöttare tolkar jag som att de här barnen behöver hjälp att 

fungera i den verksamhet som erbjuds. Barnen förväntas klara av den här typen av 

organisation under hela dagen oavsett egna förutsättningar och förmågor. Om barnet inte kan 

hantera detta krävs det att en vuxen finns vid barnets sida för att göra det åt barnet. Palla 

skriver att barn i förskolan förväntas utvecklas, behärska rutiner, bli självständiga och 

utveckla framförallt sociala förmågor (Palla 2011, s. 30). Det är i dessa förväntningar som 

normalitet konstrueras. I Sandberg och Norlings studie framkom att pedagogernas definiering 

av barn i behov av särskilt stöd präglas av deras egna krav och förväntningar på barnens 

sociala beteenden, den pedagogiska verksamheten och hur barngruppen fungerar (Sandberg & 

Norling 2009, s. 41), vilket gör att i olika barngrupper konstrueras olika normer för vad som 

är normalt respektive avvikande.                                                                                    

7.3. Verksamhetsstöd  

Pedagog 4 nämner här ett nytt begrepp; verksamhetsstöd. Jag tänker att det är en utveckling 

från ”resurspersonal”, som Lutz skriver i sin text (Lutz 2009, s.118), till särskilt stöd- ett 

begrepp som används i styrdokument, som nu benämns som verksamhetsstöd. Jag tolkar det 

även som att innehållet i begreppet innebär en förändrad syn på hur man ska arbeta kring barn 

som behöver extra stöd. Pedagog 4 talar här om en extra personal till verksamheten, inte 

specifikt till barnet.  

Pedagog 4: jamen det är ju vi som ska stå för stödet. Jag har lite för mycket erfarenhet av 

barn som har gått med en resurs, vid sidan av. Så att när vi satt och pratade i vårt arbetslag 

så fick jag medhåll, vi sökte inte resurs till barnet utan stöd till verksamheten. Men har man 

då den så kan man göra en mindre grupp   

Pedagog ett och 2 säger främst, kan vara, i första hand, vilket jag tolkar som att det då även 

kan vara på andra sätt. Det uttrycks tydligt i citatet ovan, samt att med en extra personal kan 

man lättare göra anpassningar i verksamheten, som mindre grupper t.ex. Jag ser det som att 
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två motsatta perspektiv spelar in i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Kategoriseringen 

i bedömningarna verkar utgå ifrån ett individperspektiv medan pedagogerna som arbetar med 

barnen verkar utgå ifrån ett relationellt perspektiv då de letar efter lösningar till svårigheterna 

i miljön, genom t.ex. anpassningar i material, möblering, gruppindelningar och arbetssätt 

(Ahlberg 2013, s. 42, 48).  

Det betyder även att begreppet särskilt stöd uppstår i verksamheten, och att det är kopplat till 

lokaler, material, antal barn i barngruppen och arbetssätt, vilket innebär att det är socialt 

konstruerat (Thomassen 2007, s. 205). När barnet har behov av särskilt stöd för att klara av 

verksamheten ligger svårigheten hos barnet, men det kan lika gärna heta att verksamheten har 

svårt att möta alla barns behov. Dock beskriver styrdokument att det är barnets behov av 

särskilt stöd som är anledning till åtgärder och i kartläggningar är barnets svårigheter som ska 

beskrivas. Det kan ha att göra med att individperspektivet har så pass mycket längre historia 

och har funnits med i forskningen kring normalitet och avvikelse sen 1800- talet, medan det 

relationella perspektivet är förhållandevist nytt i Sverige, sen 60- och 70-talet (Ahlberg 2013, 

s. 43, 48). 

7.4. Stöd i styrdokument 

I intervjuerna fick pedagogerna tolka två citat, ett ur förskolans läroplan samt ett citat ur 

skolverkets allmänna råd för förskolan:  

Citat 1: 

Citat 2: 

 

I pedagogernas tolkningar finns även här likheter men även en del ganska stora skillnader när 

det gäller begreppet särskilt stöd. De säger så här: 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas 

så långt som möjligt” (Lpfö 98/10, s. 5). 

 

”Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder eller under hela 

förskoletiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att 

tillgodogöra sig utbildningen av andra orsaker” (skolverket 2016, s. 32). 
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Pedagog 1: jag kan tänka mig att det som står här (citat 1), då handlar det inte om att söka 

resurser utan där handlar det om att utforma verksamheten så att alla kan delta. Och 

eftersom det står särskilt stöd på den andra, så ska man gå på det citatet om man vill ha 

personal, att där har de preciserat i alla fall med funktionsnedsättning, det står inte på den 

första 

Pedagog 2: Skolverkets är mycket bättre anser jag. Det här är vagare som står i läroplan… 

den här verkar ge mer rättigheter till barnen, skolverket. Den här ger inte lika mycket bra 

förutsättningar om man har barn med särskilda behov (citat 1). Den andra är bättre att ta 

fram om man ska lobba för… att det här står skolverket för, för såhär står det; under vissa 

perioder eller hela förskoletiden kan behöva för att tillgodogöra sig utbildningen 

Pedagogernas tolkning ligger nära varandra. De tolkar citaten som att de kan användas till 

olika saker, alltså att de har olika innebörd. Pedagog 1 menar att det är citat 2 som hänvisar 

till extra personal och att den handlar om barn som behöver något extra, hen menar att det 

första citatet hänvisar till alla barn i förskolan rent allmänt. Pedagogen verkar inte helt säker 

då hen använder jag kan tänka mig.                                                                                                                               

Pedagog 2 menar att citat 2 är tydligare, stärker barnens rättigheter samt kan vara bra att ta 

fram om man behöver lobba för dessa rättigheter. Jag tolkar det som att det finns en viss 

misstro till bedömningssystemet och att barnen inte alltid får vad de har rätt till.  

Eftersom citat 2 tolkas som tydligare än citat 1 av pedagog 1 och 2 tolkar jag det som att de 

eftersöker en tydligare definiering av särskilt stöd och stöd. Det kan i sin tur påverka hur man 

talar om stöd på förskolan om de upplever att barnen inte får rätt stöd. Framförallt kanske 

tolkningarna av styrdokumenten påverkar hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagog 1 tolkar citatet i läroplanen som att det handlar om anpassningar i verksamheten, 

vilket då får effekt för samtliga barn i gruppen.  

Pedagog 3 och 4 har en lite annan tolkning av citaten, de menar att det inte är någon skillnad i 

innebörden samt att det inte har någon betydelse vilket begrepp man använder- särskilt stöd, 

stöd, extra stöd eller speciellt stöd, det betyder samma sak. Vi kanske uttrycker oss olika i 

olika förskolor, men att ett barn behöver stöd eller särskilt stöd spelar ju egentligen ingen roll 

för det… barnet behöver stöd 

I detta exempel arbetar pedagog 1 och 2 på samma förskola medan pedagog 3 och 4 arbetar på 

samma förskola, det kan tolkas som att det finns vissa skillnader mellan de olika förskolorna, 
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där begreppen stöd och särskilt stöd har lite olika innebörd. Pedagog 3 och 4 fyra verkar inte 

anse att texten i styrdokumenten har någon större betydelse för hur de ser på stöd, utan de 

utgår från hur de upplever barnets behov. Som jag tog upp tidigare, menar Lahdenperä att 

lärare ofta definierar barn i behov av särskilt stöd utifrån vilka elever läraren själv har svårt 

med i undervisningen (Lahdenperä 1999 i Sandberg & Norling 2009, s. 37). Om olika 

pedagoger kan uppleva ett barns svårigheter olika, tolkar jag det som att, det finns en risk att 

barnet får olika mycket stöd beroende av vilken pedagog som är närvarande. Jag förstår det 

som att pedagog 1 och 2 eftersöker tydlighet för att det ska ge samma förutsättningar till alla 

barn och pedagoger. Pedagog 1 och 2 är även de med längst erfarenhet inom förskole- och 

skolverksamhet, vilket skulle kunna bidra till andra erfarenheter. De har t.ex. erfarenhet av att 

barn ”går med en resurspersonal” vid sidan av, en typ av särlösning för barn som föll utanför 

normen. 

7.5. Omgivning och omständigheter 

Pedagogerna tar upp flera faktorer som påverkar barnens behov av särskilt stöd, samt faktorer 

som påverkar om barnen får det stöd som pedagogerna anser att de behöver. Jag har delat in 

dem i de mest framträdande kategorierna: 

 Kompetens 

 Barnantal 

 Verksamhet  

 Föräldrar  

 Budget 

Utbildad personal, kunnig personal, lokalerna eller miljön i förskolan påverkar ju också, 

barngruppens storlek, men oavsett hur alla de här olika delarna ser ut så ska ju barnet få det 

stöd det behöver och då kan det ju handla om att barnet får mer eller mindre stöd 

Samtliga pedagoger som jag pratade med menar att personalens kompetens är avgörande för 

både huruvida barnens svårigheter upptäcks i tid och för senare utformning av stödåtgärder. 

Det är något som togs upp redan i Salamanca deklarationen 1994, att lärarutbildningen ska 

utformas så att pedagogerna får den kunskap som krävs för att kunna arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd (Höstfelt 2013, s. 14). I Sandberg och Norlingsstudie visade resultaten på 

andra aspekter som barnets egenskaper och pedagogernas förväntningar och krav men att 

förskoleavdelningens karaktär samt hur mycket stöd ett barn faktiskt fick, var av betydelse för 
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uppfattningen av barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling 2009, s. 40-41). 

Anledningen till att förskoleavdelningens karaktär tas upp i båda undersökningarna tänker jag 

kan bero på att det i läroplanen står att förskolan ska anpassas till alla. Dock har alla olika 

behov och alla förskolor ser olika ut.  

Pedagogerna i min studie menar att föräldrarnas inställning har stor påverkan på hur det blir 

för barnet. En del föräldrar motsätter sig stödåtgärder av olika anledningar medan en del 

välkomnar dem. Samarbetet med föräldrarna är viktigt, eftersom även det står med i 

läroplanen (Lpfö 98/10, s. 5), men inte avgörande. Vilket den sista kategorin är, budget. 

Budgeten är det som avgör barnantal på avdelningen samt möjlighet att dela i smågrupper, 

hur verksamheten tillåts se ut i och med att det är budgeten som avgör om man får extra 

personal. Det handlar även om hur många timmar avdelningen får tillgång till extra personal 

samt hur arbetssättet tillåts att se ut om det är fler barn som behöver extra stöd. Pedagogerna 

talar om budgeten som opåverkbar och utan att skuldbelägga någon men det blir tydligt 

genom intervjuerna att pengarna inte räcker för den verksamhet som pedagogerna vill och 

skulle kunna bedriva med större budget. 

Faktorer som påverkar är självklart ekonomi, för ekonomin varierar från termin till termin. 

Ibland ligger man bra till i budgeten och ibland ligger man jättedåligt till. Ibland har chefen 

möjlighet att ta pengar från egen budget, förskolans budget, och ibland har hen inte det 

Jag tror inte att det finns många chefer som, om det är uppenbart att man behöver stöd och 

hjälp, att den skulle neka bara för att. Det handlar ju om man har råd att säga ja 

8. Diskussion och slutsats 

Min studie syftade till att undersöka förskollärares uppfattning av skillnaden mellan särskilt 

stöd och stöd, för att försöka definiera deras uppfattning av begreppet särskilt stöd. Detta har 

jag tagit reda på genom att intervjua fyra förskollärare för att få svar på dessa frågeställningar: 

 Hur uppfattar respondenten att ”särskilt stöd” skiljer det sig från stöd? 

 Hur tolkar respondenten uppdraget i läroplanen samt citat ur skolverkets allmänna 

råd?     

 Hur går bedömningen till?                                                                                                                           

 Vad är det som krävs för att ett barn ska få särskilt stöd för sina behov? 
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Genomgående i intervjuerna har pedagogerna verkat mer eller mindre säkra på sina svar, 

vilket kanske kan handla om intervjuernas karaktär, att de var mer som samtal. Eller också 

kan det ha att göra med att ämnet skapar osäkerhet och att begreppet särskilt stöd är 

svårdefinierat.  

I undersökningen framkommer det att det råder olika meningar om huruvida det finns någon 

skillnad mellan särskilt stöd och stöd. Pedagogerna definierar barn i behov av särskilt stöd 

som ett barn som behöver stöd av en vuxen i alla situationer, under hela dagen. Pedagogerna 

verkar även tänka att de barn som man behöver skriva en handlingsplan för inräknas som barn 

i behov av särskilt stöd, detta är förvisso något som krävs för att göra en ansökan om extra 

personal. 

Tolkningen av citaten visade att två av pedagogerna anser att begreppet särskilt stöd väger 

tyngre i diskussioner om barns rätt till stöd, medan de andra två pedagogerna anser att det inte 

gör någon skillnad hur man uttrycker behovet av stöd, som särskilt stöd eller stöd. Stöd i sig 

ges till alla barn men när det handlar om en extra personal till arbetslaget utgör den det 

särskilda stödet.  

Studien visar att bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd i första hand görs 

av pedagogerna på avdelningen, där rådande normer, verksamhetens utformning, personalens 

kompetens, övrig barngrupp, barngruppens storlek, lokaler, material och miljö är av 

betydelse. De ser till barnets behov av stöd, vilket varierar beroende barnets problematik samt 

ovanstående faktorer. Framträdande svårigheter är sociala svårigheter, språk och 

kommunikation samt diagnoser/ funktionshinder. Pedagogerna uppmärksammar barnet/ 

barnen genom kartläggning av barngruppen.  

Pedagogerna uttryckte att de inte vet vilka kriterier som gäller när de söker pengar för extra 

personal. De menar att en diagnos hos barnet gör att man säkert får pengar men att det kan 

påverkas av huruvida man har föräldrarna med sig eller emot sig, då det är de som måste få en 

utredning från annan instans. De uttryckte även att chefen ger pengar ur egen budget i den 

mån hen har möjlighet men att det varierar från termin till termin.  

Det faktum att pedagogerna inte vet vilka kriterier som finns för att få särskilt stöd beviljat 

genom ansökningarna gör att jag tänker att här behöver ansvariga tydliggöra vad de definierar 

som ”behov av särskilt stöd”. När pedagogerna lämnar ifrån sig sin ansökan har de inte längre 

möjlighet att påverka beslutet som de ofta ser som godtyckligt. Något som även framkommer 
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ur tolkningen av intervjuerna är att det ibland framstår som att det är pedagogerna som är i 

behov av stöd för att kunna stötta barn på rätt sätt och för att ge dem mer tid och mindre 

grupper till exempel. Det är tydligt att förskolan behöver mer personal oavsett om det är för 

att personalen är i behov av stöd eller att barnen är i behov av särskilt stöd. Dock verkar det 

som att det endast är barnen som man ”ansöker” för. 

Förskolans budget är avgörande för det särskilda stödet och i vilken mån pedagogerna ges 

möjlighet att ge det. Det varierar mellan olika förskolor vilket ger barn stora skillnader i vilka 

förutsättningar de får i sin start i livet. Eftersom pedagogerna vittnar om att alla barn inte får 

det stöd de behöver i förskolans verksamhet tänker jag att pengarna som förskolan har tillgång 

till inte räcker till.  

Detta handlar om politiska beslut som inte utgår ifrån förskolans praktik. Det kan handla om 

höjda löner för att utbildade pedagoger ska stanna kvar i yrket, även att motivera befintlig 

personal inom yrket att utbilda sig. Detta eftersom både pedagogerna i min undersökning 

beskriver och att Skolverket menar att kompetent personal är avgörande för barn i behov av 

särskilt stöd och verksamhetens kvalité (Skolverket 2013, s. 19, 21). Problemet är att det i 

dagsläget inte finns tillräckligt med utbildad, kompetent personal som vill arbeta under de 

förutsättningar och villkor som gäller. I en artikel som lärarförbundet har gett ut kan vi läsa 

om att personal inom förskola och fritidshem är sjukskrivna nästan dubbelt så ofta som 

anställda inom andra yrkesgrupper, hämtat från försäkringskassans statistik, främst p.g.a. 

stressrelaterade sjukdomar. I artikeln beskrivs att de största problemen för pedagogerna är 

barngruppernas storlek, att lokalerna inte är ändamålsenliga samt att personaltätheten är för 

låg (Lärarförbundet 2014). Allt detta kan kopplas till förskolans budget. Ur skolinspektionens 

rapport 2015 framkommer att 70 procent av rektorerna och förskolecheferna har svårt att hitta 

personal med rätt kvalifikationer när de ska rekrytera personal, vilket gör att ansvaret för att 

det ska finnas kompetent personal vilar på staten och att det krävs nationella insatser för att 

lösa problemet med kompetensförsörjningen inom skola och förskola (Skolinspektionen 

2015).  

En större budget skulle ge förskolecheferna möjlighet att minska barngruppernas storlek. 

Forskning visar att mindre barngrupper påverkar förskolans kvalité och möjlighet att arbeta 

utifrån läroplanens intentioner (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, s. 1).  

Skolverket beskriver att mindre barngrupper och högre personaltäthet gynnar främst de yngsta 

barnen samt barn i behov av särskilt stöd vilket även Pramling Samuelsson, Williams & 
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Sheridans undersökning visar (Skolverket 2013, s. 21). I februari 2016 bidrog ovanstående 

studie till att skolverket satte nya riktlinjer gruppstorlek i förskolan, vilket är ett framsteg även 

om det bara är riktlinjer.  

9. Fortsatt forskning 

Jag anser att det krävs en grundlig undersökning av förskolans budget kopplat till förskolans 

kvalité samt dess pedagogiska och psykiska konsekvenser för barnen.  

Jag skulle vilja se en rapport om budget i förhållande till barn i behov av särskilt stöd, hur 

många barn klarar i realiteten av en verksamhet med så många relationer som det är i dagens 

barngrupper samt hur många barn som får ”behov” av särskilt stöd i den verksamhet som 

bedrivs i dagens förskola.  

För att forska vidare i ämnet särskilt stöd skulle jag vilja sätta det i relation till inkludering, en 

vidare forskning av social inklusion och exklusion som Ytterhus beskriver (Ytterhus 2003). 

Är den bästa lösningen alltid att sätta in särskilt stöd för barnet i den ordinarie verksamheten, 

utifrån barnens perspektiv?  

Det skulle även vara intressant att få göra en undersökning som syftar till att ta reda på hur 

pedagogernas behov av särskilt stöd ställs mot barns behov av särskilt stöd. Är det barnen 

som har särskilda behov eller är det verksamheten och pedagogerna som behöver extra 

resurser? 
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Källmaterial:  

De källor jag har använt i min studie är intervjuer med fyra pedagoger ifrån två olika 

förskolor. Intervjuerna genomfördes mellan den 14 mars och 18 mars 2016. 

Referenslista: 

Ahlberg, Ann (2013): Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik- att bygga broar. 

Stockholm: Liber 

Burr, Vivien (1995): An introduction to Social Contructionism. London: Sage. I: Winter 

Jörgensen, Marianne & Phillips Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

Elfström, Ingela (2005): Varför individuella utvecklingsplaner?: En studie om ett nytt 

utvärderingsverktyg i förskolan (Individ, omvärld och lärande/Forskning nr 26). Stockholm: 

Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande. I: Palla, Linda 

(2011): Med blicken på barnet Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö: 

Holmbergs 

Fairclough, Norman (1995a): Critical Discourse Analysis. London: Longman. I: Winter 

Jörgensen, Marianne & Phillips Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

Fairclough, Norman (1995b): Media Discourse. London: Edward Arnold. I: Winter 

Jörgensen, Marianne & Phillips Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

Fairclough, Norman (1998): Political Discourse in the media. An analytical framework, I A. 

Bell & P. Garett (red.)Approaches to media discourse. Oxford: Blackwell. I: Winter 

Jörgensen, Marianne & Phillips Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

Gars, Christina (2002): Delad vårdnad?: Föräldraskap och förskolläraruppgift i den 

offentliga barndomen (Studies in Educational Sciences, 54). Stockholm: Lärarhögskolan i 

Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, HLS Förlag. I: Palla, Linda (2011): 

Med blicken på barnet Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö: 

Holmbergs 



                                                                                                                                                     

34 
 

Hjörne, Eva (2004): Excluding for inclusion?: Negotiating school careers and identities in 

pupil welfare settings in the Swedish school (Göteborg Studies in Educational Sciences, 213). 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. I: Palla, Linda (2011): Med blicken på barnet 

Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö: Holmbergs 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008): Att platsa i en skola för alla: Elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. I: Palla, Linda 

(2011): Med blicken på barnet Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö: 

Holmbergs 

Höstfelt Svensson, Sonja (2013): Specialpedagogik 2. Stockholm: Sanoma Utbildning AB 

Lahdenperä, Pirjo (1999): Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt 

stöd. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för specialpedagogik. I: 

Sandberg, Anette (2009): Med sikte på förskolan- barn i behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur 

Lenz Taguchi, Hillevi (2000): Emancipation och motstånd: Dokumentation och kooperativa 

läroprocesser i förskola (Studies in Educational Sciences, 33). Stockholm: Lärarhögskolan i 

Stockholm, HLS förlag. I: Palla, Linda (2011): Med blicken på barnet Om olikheter inom 

förskolan som diskursiv praktik. Malmö: Holmbergs 

Lgr 80 (1980): läroplan för grundskolan. Skolöverstyrelsen. Stockholm: Liber. I: Ahlberg, 

Ann (2013): Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik- att bygga broar. Stockholm: 

Liber 

Lpfö98’ (98/2010): Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010. Stockholm: Skolverket 

Lutz, Kristian (2009): Kategoriseringar av barn i förskoleåldern: Styrning & administrativa 

processer (Malmö Studies in Educational Sciences, 44). Malmö: Malmö Högskola, 

Lärarutbildningen. 

Lärarförbundet (2014): Förskollärare och lärare i fritidshem oftare sjukskrivna mer än 14 

dagar. 10/4-14. https://www.lararforbundet.se/artiklar/forskollarare-och-larare-i-fritidshem-

oftare-sjukskrivna-mer-an-14-dagar (hämtad 2016-04-24) 

 

Markström, Ann- Marie (2005): Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie 

(Linköping Studies in Pedagogic Practices, 1). Linköping: Linköpings universitet, Department 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/forskollarare-och-larare-i-fritidshem-oftare-sjukskrivna-mer-an-14-dagar
https://www.lararforbundet.se/artiklar/forskollarare-och-larare-i-fritidshem-oftare-sjukskrivna-mer-an-14-dagar


                                                                                                                                                     

35 
 

of Educational Sciences. I: Palla, Linda (2011): Med blicken på barnet Om olikheter inom 

förskolan som diskursiv praktik. Malmö: Holmbergs 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004): Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Stockholm: Liber. I: Palla, Linda (2011): Med blicken på barnet Om olikheter inom förskolan 

som diskursiv praktik. Malmö: Holmbergs 

Palla, Linda (2011): Med blicken på barnet Om olikheter inom förskolan som diskursiv 

praktik. Malmö: Holmbergs 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Pramling Samuelsson, Ingrid, Williams, Pia & Sheridan, Sonja (2015): Stora barngrupper i 

förskolan relaterat till läroplanens intentioner. I Nordic early childhood education research 

journal. Göteborg: Göteborgs universitet 

Sandberg, Anette (2009): Med sikte på förskolan- barn i behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur 

Skolinspektionen (2015): Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola. 

Diarienummer: 2014:4207. Stockholm: Skolinspektionen 

Skolverkets (2016): Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Förskolan. Stockholm: 

Skolverket 

Thomassen, Magdalene (2007): Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi, 1. Uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

Winter Jörgensen, Marianne & Phillips Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur 

Ytterhus, Borgunn (2003): Barns sociala samvaro- inklusion och exklusion i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur AB

 

 

 



                                                                                                                                                     

- 0 - 
 

Intervjufrågor:  

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

 Frågeställning 1: Hur ”särskilt stöd” skiljer sig från stöd? 

1. vad menas med att ha behov av särskilt stöd? 

2. vad kan stödet bestå av? 

3. hur gör ni när ni utformar stödet? 

                    - vilka är delaktiga i besluten? 

 

 Frågeställning 2: Vad är det som krävs för att ett barn ska få särskilt stöd för sina 

behov? 

1. hur skulle du beskriva de beteenden/ svårigheter som ligger till grund för att barnet ska få 

särskilt stöd? 

2. vilka är kriterierna för att bli beviljad särskilt stöd? 

3. får barnet alltid det stöd ni efterfrågar? 

                        - om nej, vad kan anledningen till det vara? 

        

 Frågeställning 3: Hur går bedömningen till? 

1. vilket underlag har beslutsfattaren tillgång till, vad gäller barnet? 

2. vilka faktorer påverkar bedömningen?   

3. vilka svårigheter finns i bedömningen?  

 

 Frågeställning 4: Hur tolkar respondenten uppdraget i läroplanen samt skolverkets 

allmänna råd?  (Citat) 

1. betyder de två citaten samma sak? 
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2. vad påverkar era förutsättningar för att klara av detta uppdrag? 

3. vem ansvarar för att uppdraget utförs? 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (Lpfö 98/10, s. 5). 

”Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa 

perioder eller under hela förskoletiden på grund av sjukdom, sociala 

förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig 

utbildningen av andra orsaker” (skolverket 2016, s. 32). 

 

Avslutande frågor: 

Finns det något övrigt som du vill tillägga, något som jag inte fått med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


