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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien har varit att söka kunskap om hur förskollärare resonerar 

om begreppet och området ”barn i behov av särskilt stöd” och hur förskollärarna kan skapa 

möjligheter och förutsättningar till utveckling, lek och lärande för alla barn i förskolans 

verksamhet. Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd är enligt vår uppfattning ett brett område 

som innefattar många olika aspekter och i examensarbetet används både begreppet och 

området ”barn i behov av särskilt stöd”, detta för att kunna belysa ”barn i behov av särskilt 

stöd” ur flera olika vinklar. Resultatet har tolkats utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv vilket innebär att resultatet har analyserats utifrån förskollärarnas kunskap som 

konstruerats utifrån deras socialt upplevda verklighet. Studien tar sin utgångspunkt i en 

kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta stycken 

förskollärare. Det insamlade materialet har genom en tematisk innehållsanalys analyserats och 

tre teman har konstruerats. De teman som utgör resultatdelen är: ”Barn i behov av särskilt 

stöd”, ”En inkluderande miljö för barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet” samt 

”Samverkan mellan olika aktörer i förhållande till barn i behov av särskilt stöd i förskolans 

verksamhet”. Resultatet visar att många olika aspekter ingår i förskollärarnas resonemang 

gällande barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna uttrycker att andra begrepp än ”barn i 

behov av särskilt stöd” i större utsträckning används i verksamheten. Resultatet visar även att 

många olika aktörer samverkar kring barnen och att samverkansprocesser med andra aktörer 

är av stor betydelse för att kunna utforma en inkluderande miljö där varje barn ges möjlighet 

till utveckling, lek och lärande.  

Nyckelbegrepp: Barn i behov av särskilt stöd, inkludering, samverkansprocesser, aktörer, 

miljöns betydelse.   
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1. Inledning 
Som blivande förskollärare har vi en förhoppning om att i största möjliga utsträckning kunna 

bemöta, stötta, utmana och utveckla alla de barn som vi kommer att möta i förskolans 

verksamhet. Björck-Åkesson (2014) beskriver att många barn som befinner sig i dagens 

förskola på ett eller annat sätt är i behov av särskilt stöd. Författaren lyfter att det riktade 

stödet kan variera och bero på olika faktorer så som fastställda diagnoser, 

funktionsnedsättningar eller tillfälligt behov av stöd på grund av vardagsrelaterad 

problematik, exempelvis skilsmässa. Genom att fördjupa oss inom området och begreppet 

”barn i behov av särskilt stöd” är vår önskan att utveckla kunskap och förståelse inom 

området, detta för att kunna erbjuda alla barn i förskolans verksamhet förutsättningar till 

utveckling, lek och lärande oavsett vilket stöd som behöver ges.  

”Barn i behov av särskilt stöd” är ett område som genom utbildningen väckt vårt intresse, 

därför kändes ämnesvalet till examensarbetet självklart. Barn som är i behov av särskilt stöd 

är enligt vår uppfattning ett ständigt återkommande samtalsämne i förskolans verksamhet. 

Barn som genom sitt beteende väcker funderingar, vårdnadshavares oro för sitt barn, eller 

förskollärares frustration över att det behövs mer resurser i förskolan är olika delar som vi 

upplevt ute i förskolans verksamhet. 

På förskolan uppkommer situationer där förskollärare möter barn som genom sitt beteende 

väcker funderingar och där förskollärare inte vet hur de ska bemöta de olika behov som finns. 

Vår uppfattning är att ”barn i behov av särskilt stöd” är ett område som innehåller många 

olika aspekter. Fördjupad kunskap inom området ”barn i behov av särskilt stöd” kan leda till 

ökad förståelse för hur barn i behov av särskilt stöd kan inkluderas i förskolans verksamhet. 

Det är även av stor betydelse att söka kunskap om vilka aktörer som samverkar för att ge barn 

förutsättningar till utveckling, lek och lärande, kunskap och förståelse som kan vara av stor 

betydelse inför vår kommande yrkesroll.  

1.2 Problemformulering 

I förskolans läroplan beskrivs 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 (Skolverket, 2011, s.5).  
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I läroplanen finns riktlinjer för vad förskollärare förväntas sträva mot när det gäller barn i 

behov av särskilt stöd men det kan uppstå frågor angående hur arbetet ska genomföras. Vår 

uppfattning är att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” kan vara svårdefinierat för oss som 

blivande förskollärare då det innehåller många olika aspekter och utmynnar på så vis i ett stort 

område. Hur stöttning ska ges kan handla om både stora och små insatser för de barn som är i 

behov av särskilt stöd. 

Saar och Löfdahl (2014) förklarar att förskolans verksamhet utformas och styrs utifrån olika 

synsätt som förskollärare och andra verksamma i förskolan bär med sig. Vidare menar 

författarna att det finns skillnader i hur förskolan som verksamhet uppfattas, om förskolan är 

en färdig konstruktion eller om vi som förskollärare med våra föreställningar formar 

verksamheten. Det blir då relevant att söka djupare kunskap om hur förskollärare resonerar 

kring området ”barn i behov av särskilt stöd” och hur dessa resonemang kan bidra till hur 

förskolans verksamhet utformas. I examensarbetet vill vi tydliggöra innebörden av begreppet 

och området ”barn i behov av särskilt stöd”, vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse hos de 

som arbetar i förskolans verksamhet när det gäller barn i behov av särskilt stöd.   
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2. Syfte  
Studiens syfte är att få ökad förståelse för hur förskollärare resonerar kring begreppet och 

området ”barn i behov av särskilt stöd” samt hur förskollärare resonerar om hur alla barn ges 

möjlighet och förutsättning till utveckling, lek och lärande i förskolan.  

2.1 Frågeställningar 

 Hur resonerar förskollärare om begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”? 

 Vilka barn i förskolans verksamhet uttrycks av förskollärare vara i behov av särskilt 

stöd?  

 Hur uttrycker förskollärare att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i förskolans 

verksamhet? 

 Vilka aktörer uttrycker förskollärare ingår i olika samverkansprocesser när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd? 
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3. Bakgrund  
I detta avsnitt kommer bakgrunden till området och begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 

beskrivas närmre, både utifrån förskolans läroplan samt ur ett historiskt perspektiv. Vi har 

använt oss av populärvetenskaplig litteratur som vi funnit intressant och relevant för vårt 

valda område. Den populärvetenskapliga litteraturen bidrar till att ge en bakgrund till det som 

presenteras i resultatet av vår analys. I bakgrunden kommer vi närmre beskriva hur begreppet 

och området ”barn i behov av särskilt stöd” kan definieras med fokus på barns 

språkutveckling, flerspråkiga barn, fysiska handikapp, barns sociala kompetens samt 

samverkan kring dessa barn i förskolans verksamhet. 

I förskolans läroplan beskrivs vikten av att den personal som finns i förskolan samspelar med 

och visar förståelse för de barn som finns i verksamheten, detta för att förskolan ska kunna ses 

som ett positivt stöd för alla barn. Vidare beskrivs vikten av att alla barn ges möjlighet till att 

få känna delaktighet och få känna positiv uppmuntran i sin personliga utveckling (Skolverket, 

2011). Salamancadeklarationen (2006) kan ses som en deklaration som uttrycker 

uppfattningar och åsikter gällande alla människors rätt till utbildning. I 

Salamancadeklarationen (2006) står det bland annat beskrivet att alla individer som har någon 

form av funktionsnedsättning har rätt att i möjligaste mån få sina utbildningsönskemål 

tillgodosedda. Vidare beskriver Salamancadeklarationen (2006) föräldrarnas rättighet att i 

samförstånd forma utbildningen efter just deras barns förutsättningar och behov. 

Salamancadeklarationen (2006) beskriver att grundläggande är att alla barn ges möjligheter 

oavsett språkliga, sociala, fysiska, emotionella, intellektuella eller övriga förutsättningar hos 

barn. Björck-Åkesson (2014) förklarar att de första åren i ett barns liv är viktiga och att barns 

tidiga lek och lärande lägger grunden för hur barn utvecklas senare i livet. Björck-Åkesson 

(2014) beskriver att barnens utveckling påverkas av såväl fysiska faktorer, så som exempelvis 

omvårdnad genom mat, rörelse och vila, men även sociala faktorer som handlar om närhet, 

känslor och användandet av sina sinnen.  

Halldén (2007) menar att synen på barn och barndom under 1900-talet genomgick en 

förändring. En idé om barnen som bärare av framtiden samt barns utveckling till egna 

individer växte fram. Björck-Åkesson (2014) beskriver att specialpedagogik är ett relativt nytt 

forskningsområde som har varit etablerat i Sverige under de senaste 50 åren. 

Specialpedagogiken syftar till att ge kunskap om hur alla barn ska kunna ges möjlighet till 

utveckling och lärande. Vidare beskriver Björck-Åkesson (2014) att det under senare år finns 
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utvecklad kunskap om att det finns barn som är i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogiken kan ses som ett verktyg för att stötta de barn som är i behov av det.  

Johansson, Lindgren och Hellman (2013) beskriver hur förskolan under de senaste 100 åren 

haft en viktig roll när det gäller samhällsutvecklingen. Förskolan utvecklades till en arena där 

den goda barndomen utvecklades genom att fokus hamnade på integration i förhållande till 

social klass och funktionshinder. Författarna förklarar att den nya inriktningen där fokus kom 

att ligga vid alla människors lika värde resulterade i termen en förskola för alla. Enligt vår 

uppfattning innebär termen ”en förskola för alla” att det numera finns kunskap om att det 

finns barn som är i behov särskilt stöd.  

Brodin och Lindstrand (2014) beskriver att den svenska förskolans största uppgift är att 

utifrån barnets egna förutsättningar erbjuda pedagogiskt stöd och stimulans för den språkliga, 

sociala och kognitiva utvecklingen. Vidare menar författarna att det i dagens förskola finns 

flertalet barn med funktionsnedsättningar av olika slag. Det stöd och den stimulans som 

förskolans verksamhet ska erbjuda är betydelsefull för dessa barns välbefinnande. Björck-

Åkesson (2014) menar att kunskapen om barn i behov av särskilt stöd är viktig då förskolan är 

den första institution som lägger grunden för barnens utveckling.   

Definitionen av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” kan se olika ut och Sandberg och 

Norling (2014) förklarar att det kan handla om barn som genom formella beslut av sociala 

myndigheter har rätt till särskilt stöd exempelvis på grund av någon form av 

funktionsnedsättning. Andra barn som är i behov av särskilt stöd kan befinna sig i det som 

författarna beskriver som gråzonen. De så kallade gråzonsbarnen har ingen formellt uttalad 

funktionsnedsättning men beskrivs av personal i förskolan ha ett behov av extra stöd. 

Sandberg och Norling (2014) menar att det kan variera när extra stöd sätts in och att det kan 

bero på vilka situationer och beteenden förskollärare tycker är svåra att hantera.  

Den språkliga utvecklingen kan, som tidigare nämnts, relateras till barn i behov av särskilt 

stöd och Bruce (2014) förklarar att processen för barns språkutveckling kan skilja sig åt 

mellan olika barn. Barns språkutveckling handlar både om att förstå andra och att själv göra 

sig förstådd. När ett barns språkutveckling ser annorlunda ut påverkas både inlärningen, 

kamratkontakten och leken. Björk-Willén (2014) belyser att det i vissa fall kan vara svårt att 

identifiera hur den kommunikativa utvecklingen ser ut hos ett barn. Hos de barn som är 

flerspråkiga kan det ibland vara svårt för omgivningen att veta om en försenad utveckling 

beror på att barnet utvecklar fler än ett språk eller om det finns någon typ av språkstörning. 
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Författaren poängterar dock att flerspråkighet i sig inte leder till en språkstörning utan om en 

språkstörning finns påverkar det barnets alla språk.  

Bruce (2014) beskriver att språkutveckling hos barn sker i samspel med andra och det är 

därför viktigt att barn stimuleras i sin språkutveckling för att känna delaktighet i förskolans 

verksamhet. Lillvist (2014) belyser att barns sociala kompetens och förmåga att samspela med 

andra kan påverkas av den kommunikativa förmågan. Lillvist (2014) förklarar att barn som är 

i behov av särskilt stöd i många fall har bristande social kompetens i samspel med andra barn. 

Att barn får ingå i samspel med både vuxna och andra barn beskriver Bruce (2014) vara 

avgörande för hur den språkliga kommunikationen fortlöper, vilken är betydelsefull för 

barnets sociala kompetens. Det är betydelsefullt att de vuxna som finns i barnens närhet 

stimulerar och tar till vara på barnens intresse här och nu samt uppmuntrar och bekräftar 

barnet där det befinner sig.  
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4. Teori 
I detta avsnitt kommer det teoretiska perspektivet för studien att presenteras samt hur 

perspektivet har hjälpt oss tolka och förstå resultatet. Resultatet och analysen av vårt 

insamlade material kommer att tolkas och förstås utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv.  

Burr (2003) förklarar att det socialkonstruktionistiska perspektivet tar sin utgångspunkt i att 

kunskap utvecklas i förhållande till varje människas individuella erfarenhet av sin omvärld 

samt av sin egen upplevda verklighet. Det socialkonstruktionistiska perspektivet kan enligt 

vår uppfattning bidra till hur vi tolkar förskollärarnas resonemang i intervjuerna och kan leda 

till ett kritiskt förhållningssätt gentemot vad som framkommer i intervjuerna, av den 

anledningen att förskollärarnas resonemang alltid tar sin utgångspunkt i förskollärarnas 

individuella erfarenheter av sin omvärld. Enligt Burr (2003) kan detta synsätt bidra till ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot det för givet tagna, att ens egen uppfattning inte alltid är den 

enda sanningen.  

Berger och Luckman (1966) förklarar att grunden inom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet är kunskapen om verkligheten. Författarna poängterar att kunskap ses som en 

konstruktion utifrån den socialt upplevda verkligheten och skiljer sig då åt från person till 

person. Att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i förhållande till den valda 

metoden, kvalitativa intervjuer, är enligt vår uppfattning relevant då studiens syfte fokuserar 

på hur förskollärarna resonerar kring begreppet och området ”barn i behov av särskilt stöd”. 

Genom att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv görs en avgränsning där vi genom 

intervjuer får reda på hur förskollärarna talar och resonerar om barn i behov av särskilt stöd. 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan hjälpa oss att tolka och förstå de olika berättelser 

som uppstår genom intervjuerna och att dessa kan skilja sig åt beroende på vilka erfarenheter 

och synsätt intervjupersonerna ger uttryck för.  
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5. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området barn i behov av särskilt stöd. 

Avsnittet tar sin utgångspunkt i både internationell och nationell forskning som berör området 

barn i behov av särskilt stöd. Studierna handlar om olika resonemang kring inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet samt hur samverkan med olika aktörer 

kan uttryckas. Studierna belyser även hur begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” kan tolkas 

och förstås. Forskningen kommer att presenteras utifrån olika underrubriker, så som hur 

begreppet kan definieras, resonemang om att bemöta barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

samt olika aktörer som ingår i förskolans verksamhet. 

5.1 Definitionen av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 

Lutz (2006) beskriver i sin studie att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” ur ett historiskt 

perspektiv har förändrats och även förhållningssättet till de barn som beskrivs vara 

”avvikande”. Fokus har förflyttats från begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” till ”barn 

i behov av särskilt stöd”. Att flytta fokus på detta sätt kan enligt Lutz (2006) innebära att 

problemet inte placeras hos barnet. Renblad och Brodin (2014) har i sin studie påvisat att de 

barn som behöver särskilt stöd är de barn som har olika svårigheter vilket leder till att de 

behöver mer stöttning av de vuxna i förskolan. Vidare menar Renblad och Brodin (2014) att 

svårigheterna kan ligga i den sociala kontakten med kompisarna, en funktionsnedsättning eller 

språkliga svårigheter. Renblad och Brodin (2014) påvisar också att medicinska och fysiska 

handikapp är ytterligare aspekter som innebär att barn kan vara i behov av särskilt stöd.  

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) belyser i deras studie att 

personalen i förskolan beskriver begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” genom att de kan 

jämföra de egenskaper som de anser vara typiska med de atypiska egenskaperna hos barnen i 

verksamheten. Vidare belyser författarna att barn i behov av särskilt stöd sätts i förhållande 

till vilka förmågor barnet har jämfört med de olika krav och förväntningar som förskolan 

ställer på barnen. Markström (2005) påvisar i sitt resultat att de barn som befinner sig i 

förskolans verksamhet utifrån olika föreställningar och krav kategoriseras in som förskolebarn 

i en gemenskap utanför familjen. Ytterligare en aspekt som Sandberg et al. (2010) beskriver i 

studien är att en risk kan vara att förskollärare i sitt bemötande av barn i behov av särskilt stöd 

utgår ifrån de organisatoriska målen istället för att se vilka behov som barnet har. Palla (2011) 

synliggör i sin studie hur förskollärares förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd kan 

ge utrymme eller begränsa möjligheter och förutsättningar för varje barns utveckling och 



 

 

9 
 

lärande. Palla (2011) har i sitt resultat kommit fram till att förskollärare definierar olika typer 

av avvikande beteenden hos barn genom att sätta det i förhållande till vad som enligt normer 

förväntas av ett barn. Vidare beskriver Palla (2011) att ta kontakt med andra barn, tolka och 

förstå lekkoder och samspela med andra är olika delar där ett avvikande beteende kan 

definieras och där ett barn kan vara i behov av särskilt stöd. Markström (2005) presenterar i 

sin studie att förskolan är en viktig arena där barnen utifrån samspel med andra ska formas till 

sociala individer. Författaren belyser att förskolan har en central roll när det gäller att skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla social kompetens.  

5.2 Att bemöta barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Renblad och Brodin (2014) presenterar i sin studie att förskollärares bemötande av barn i 

behov av särskilt stöd grundar sig i vilka kunskaper som finns gällande barns olika behov 

samt vilken kunskapssyn som är dominerande. Lai Mui Lee, Seeshing Yeung, Tracey och 

Barker (2015) beskriver i sin studie att förskollärares inställningar och attityder till barn i 

behov av särskilt stöd kan skilja sig åt vilket i sin tur kan leda till skilda uppfattningar när det 

gäller hur barn i behov av särskilt stöd integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. 

Även Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) presenterar i sin studie ett resultat som påvisar att 

inkludering och integrering påverkas av förskollärares attityder. Vidare beskriver Fyssa et al. 

(2014) att inkludering av barn i förskolans verksamhet påverkas av vilket beteende barnet har 

samt var och när beteendet visar sig. En annan aspekt som författarna påvisar är hur den 

övriga barngruppens förväntningar och krav gynnar eller hämmar hur barn inkluderas. 

Markström (2005) beskriver i sin studie att det normala lyfts fram utifrån att ett beteende sätts 

i förhållande till det mest förekommande och genomsnittliga. Författaren förklarar att 

förskollärare kategoriserar in barnen utifrån exempelvis ålder och förmåga. Att identifiera det 

normala eller avvikande innebär att en slutsats dras mellan hur någonting är och hur 

någonting brukar vara. Vidare förklarar Markström (2005) att en identifiering av det normala i 

sin tur leder till att en förändring ska ske hos barnet, detta för att uppnå ett önskvärt beteende. 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) menar att om en stor del 

av barnen på förskolan är i behov av särskilt stöd inkluderar förskollärare dem i den ordinarie 

verksamheten genom de aktiviteter som arrangeras. Författarna belyser att om det är få barn 

på förskolan som är i behov av särskilt stöd exkluderas barnen från den ordinarie 

verksamheten. Vidare beskriver Sandberg et al. (2010) att om förskollärarna har de rätta 

verktygen för att hjälpa barnen kan deras fokus läggas på hur de ska inkludera barnen i 
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verksamheten istället för att ha individanpassade aktiviteter som enligt författarna riskerar att 

exkludera barnen i verksamheten.  

Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu och İşcen, (2014) beskriver i deras studie att 

inkludering är betydelsefullt för alla barn i förskolans verksamhet. Resultatet i studien påvisar 

att barngruppens storlek och hur många barn som är i behov av särskilt stöd i varje barngrupp, 

är faktorer som påverkar hur inkludering görs i förskolans verksamhet. Akalın et al. (2014) 

förklarar i sitt resultat att det är av stor vikt att förskollärare ges rätt möjligheter och 

förutsättningar för att kunna utveckla kunskaper om hur begreppet ”barn i behov av särskilt 

stöd” kan definieras. Enligt författarna är detta för att på bästa sätt kunna stötta alla barn. En 

aspekt av särskilt stöd som förskolan kan ge beskriver Markström (2005) vara att fungera som 

ett komplement till hemmet, att förskolan kan ge stöd till de barn som befinner sig i 

hemförhållanden där det finns olika typer av brister i förhållande till omsorg och trygghet. 

5.3 Aktörer för samverkan 

Renblad och Brodin (2014) förklarar i sin studie att förskollärare i många fall framför en 

önskan om att mer resurser avsätts till förskolan, detta för att kunna hjälpa och stötta de barn 

som är i behov av hjälp och stöd. På så sätt kan förskolan erbjuda bästa tänkbara 

förutsättningar för utveckling och lärande hos alla barn. Palla (2009) belyser att det är 

betydelsefullt att de olika aktörer som finns i barnens närhet i förskolans verksamhet, 

regelbundet får samtala, reflektera och utbyta erfarenheter om verksamheten, ansvarsområden 

samt det gemensamma uppdraget. Vidare förklarar Palla (2009) att denna samverkan kan leda 

till ökad förståelse för barns olika förutsättningar till lärande och utveckling i förskolan.  

Renblad och Brodin (2014) beskriver i sin studie att ett viktigt samarbete är samverkan med 

föräldrarna. Samverkan med föräldrarna är särskilt relevant i form av en öppen dialog och 

kontinuerliga samtal. Författarna påvisar i sin studie att samverkan med föräldrar bör fokusera 

på möjligheter till utveckling och lärande hos barnen snarare än de problem som kan uppstå. 

Renblad och Brodin (2014) belyser i sin studie att specialpedagogen som aktör har en viktig 

uppgift i förhållande till förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vidare 

förklarar författarna att specialpedagoger ofta upplever sig ha en handledande och stöttande 

roll. Detta för att ge förskollärare utrymme att diskutera och reflektera olika frågor samt 

bekräfta förskollärares funderingar men även ge infallsvinklar på ett utvecklat arbetssätt  

Sandberg Norling och Lillvist (2009) påvisar i sin studie att i de fall då förskollärare tagit 

hjälp av specialpedagog fungerade verksamheten bättre för både förskollärare och barn. 
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Renblad och Brodin (2014) beskriver i sin studie att specialpedagogen har samarbete med 

flertalet andra aktörer när det gäller barn i behov av särskilt stöd. De samverkar bland annat 

med talpedagog, barnhälsovård och andra myndigheter som exempelvis socialtjänst, aktörer 

som även Sandberg Norling och Lillvist (2009) belyser i sin studie som viktiga aktörer för 

barn i behov av särskilt stöd. Renblad och Brodin (2014) förklarar att föräldrarna är delaktiga 

när samverkan sker mellan förskolan och tidigare nämnda aktörer, detta med anledning av att 

föräldrarna ska vara delaktiga i de beslut som fattas gällande deras barn.  
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6. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva vilken metod vi har använt oss av för att uppnå 

studiens syfte, besvara våra frågeställningar samt analysera det insamlade materialet. Vi 

kommer i underrubriker beskriva insamlingsmetod, urval, genomförande, analysmetod, etik 

samt metoddiskussion. För att genomföra en forskningsstudie är det av stor vikt att välja en 

forskningsstrategi som stämmer överens med det valda fenomenet som ska studeras. Bryman 

(2011) beskriver två forskningsstrategier: kvalitativ och kvantitativ forskning. Författaren 

förklarar att forskningsstrategierna skiljer sig åt inom vissa avseenden.  

Bryman (2011) förklarar att en kvantitativ forskningsstrategi bygger på datainsamling där 

verkligheten förstås och uppfattas genom numerisk data och den kvalitativa strategin 

fokuserar på ord och dess betydelse. Författaren beskriver att den kvantitativa forskningen 

bygger på forskarens intressen och den kvalitativa fokuserar på studiens deltagare och vilka 

uppfattningar de har gällande studiens syfte. Denna studie har utgångspunkt i kvalitativ metod  

Bryman (2011) beskriver att kvalitativa metoder fokuserar på djupare beskrivningar genom 

ord. Vidare belyser författaren att forskning med hjälp av kvalitativ metod kan ses som en 

process och att utrymme ges för undersökningspersonerna att delge sina uppfattningar om det 

studerade fenomenet. Kvale (1997) beskriver samtalet som avgörande och grundläggande för 

hur vi samspelar med andra människor. I samtalet talar människor med varandra och genom 

att både ställa och besvara frågor lär vi känna varandra och får fördjupade kunskaper om 

varandras tidigare erfarenheter av omvärlden. Då studiens syfte fokuserar på att få ökad 

förståelse för hur förskollärarna resonerar kring begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” är 

vår uppfattning att en kvalitativ metod kan bidra till att uppnå detta syfte.  

6.1 Insamlingsmetod 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts. 

Bryman (2011) menar att intervjuer är den insamlingsmetod som är mest förekommande i den 

kvalitativa forskningsstrategin. Kvale (1997) förklarar att intervjuer handlar om att forskaren 

genom samtal med intervjupersonerna får ökad förståelse för hur de berättar om sin omvärld, 

synpunkter och åsikter. Vidare beskriver Kvale (1997) att samtal leder till att kunskap byggs 

upp genom ett utbyte av olika synpunkter i förhållande till ett ämne av gemensamt intresse.  

Enligt Bryman (2011) har kvalitativa intervjuer stort fokus på hur intervjupersonens 

uppfattningar ser ut samt vilket synsätt som är dominerande i förhållande till det studerade 

fenomenet. Bryman (2011) förklarar att intervjuer som insamlingsmetod är kopplat till 
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flexibilitet, vilket i sin tur kan leda till att intervjuer är en relevant metod att använda i vår 

studie. Bryman (2011) beskriver att de kvalitativa intervjuerna fokuserar på detaljerna i 

intervjupersonernas svar. Inom kvalitativa intervjuer finns flera olika intervjumetoder och 

denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer. Författaren belyser de semitstrukturerade 

intervjuerna som en intervjuform där utgångspunkten ligger i en intervjuguide som innehåller 

relativt öppna frågor. Genom att använda öppna frågor kan det enligt författaren utmynna i att 

fylligare svar ges och att innehållet utformas av den som intervjuas.  

Bryman (2011) lyfter att intervjuguiden ses som ett hjälpmedel men frågorna behöver inte 

följa ordningen exakt utan nya frågor kan läggas till för att behålla fokus på intervjupersonens 

uppfattningar och detaljerna i innebörden av det som sägs. Enligt vår uppfattning kan de 

semistrukturerade intervjuerna bidra till att intervjupersonerna ges rätt förutsättningar att 

delge sina resonemang gällande det studerade fenomenet. De semistrukturerade intervjuerna 

med några fasta frågor behåller fokus på studiens syfte och blir då till hjälp att besvara syfte 

och frågeställningar. Intervjuerna har spelats in och författaren beskriver inspelning av 

intervjuer som något viktigt för att behålla fokus vid vad som sägs i intervjuerna men även 

hur det sägs, detta leder enligt författaren till att en rättvis analys kan göras av det insamlade 

materialet.  

6.2 Urval 

Förskollärarna som ingår i studien arbetar på fyra olika förskolor som är belägna i en 

mellanstor kommun i södra Sverige. Förskolorna är belägna i olika områden med skilda 

språkliga, kulturella och socioekonomiska förutsättningar och bakgrund. Förskollärarna har 

varierande åldrar, arbetslivserfarenhet och enbart kvinnor är representerade. Valet kan ses 

som ett målinriktat urval och Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval fokuserar på en 

specifik målgrupp som är relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. För att 

få en så bred bild som möjligt av hur förskollärarna resonerar kring barn i behov av särskilt 

stöd är vår uppfattning att förskollärare från olika förskolor med olika förutsättningar och 

bakgrund kan möjliggöra detta. Då det endast fanns kvinnliga förskollärare på de aktuella 

förskolorna var det självklart för oss att utgå från kvinnliga förskollärare, det var alltså ett 

medvetet val men det fanns heller inga andra alternativ. 
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6.3 Genomförande 

För att kunna genomföra denna studie har vi tagit kontakt med olika förskollärare genom ett 

brev (Bilaga 1) där vi beskrev syftet med studien. Vi har därefter tagit kontakt med 

förskolecheferna på de aktuella förskolorna för att få deras godkännande till att genomföra 

intervjuerna. Utifrån de valda förskollärarna bestämdes tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes ute på förskolorna i enskilda rum där vi kunde sitta 

ostört i en tyst och lugn miljö. Vi har endast varit två stycken i rummet, intervjupersonen och 

en som genomfört intervjun. Tiden till intervjuerna har varit väl tilltagen och genomförts 

utöver förskollärarens ordinarie arbetstid.  

Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner och utifrån dessa inspelningar har intervjuerna 

transkriberats och skrivits ut för att ha konkret material att arbeta med. Vid transkriberingen 

har intervjupersonerna fått fingerade namn och även andra eventuella namn och platser som 

uppkommit under intervjuerna har bytts ut mot XXX. Åtta stycken intervjuer har genomförts 

ute på fyra olika förskolor. Det uppkom önskemål från några av förskollärarna att få ut 

intervjuguiden (Bilaga 2) innan intervjun genomfördes. Vi beslutade då att alla förskollärare 

skulle få samma förutsättningar och intervjuguiden delades då ut innan intervjutillfället.  

Alla planerade intervjuer har kunnat genomföras och ingen har avbrutit sin medverkan. De 

åtta som var kontaktade från början fullföljde sitt deltagande. Då det fanns möjlighet att sitta i 

enskilda rum har varje intervju kunnat behålla fokus utan avbrott. Transkriberingarna har 

gjorts direkt efter varje intervju. Det valda området innehåller många delar och vår uppgift 

som intervjuare har varit att försöka sträva efter att ställa frågor som inte är påverkade av våra 

föreställningar och förväntningar.  

En utmaning har varit att förhålla sig till intervjuguiden och inte ställa ledande frågor mot det 

vi söker efter. Intervjuguiden har varit ett hjälpmedel att behålla fokus, men det har ändå varit 

mycket annat som uppkommit under intervjuns gång som vi uppfattat som betydelsefulla för 

vår studie och det har då varit viktigt att reflektera över hur dessa följdfrågor ställs.  

6.4 Analysmetod 

Fejes och Thornberg (2015) belyser att analysmetoden i den kvalitativa forskningen är den 

process där insamlat datamaterial systematiskt undersöks och arrangeras. Vidare beskriver 

författarna att ett resultat växer fram utifrån sökande av mönster i det insamlade 

datamaterialet. Jepson Wigg (2015) beskriver att det finns flera olika typer av analysmetoder. 

Analysmetoderna kan fokusera på form eller innehåll av det insamlade materialet. Analyserna 
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kan även rikta in sig på ett holistiskt eller tematiskt synsätt. Detta leder till fyra olika typer av 

analysmetoder. För att få fram det mest relevanta och genomgående innehållet i varje 

berättelse har det insamlade materialet analyserats utifrån en tematisk analysmetod.  

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som den vanligaste metoden för 

att analysera det insamlade materialet. Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen har 

olika teman konstruerats och har på så sätt blivit en tematisk analys. Tematisk analys kan 

enligt Löfgren (2014) vara ett hjälpmedel för att få fram de olika intervjupersonernas 

resonemang och hur de förhåller sig till varandra samt till det valda fenomenet. Vidare 

beskriver Löfgren (2014) att olika teman kan utformas för att behålla fokus på vad berättaren 

återkommer till. Vår uppfattning är att tematisk analys har varit användbar i studien för att 

komma åt olika typer av innehåll i det som berättats för att på så sätt uppnå studiens syfte och 

besvara frågeställningarna.  Efter att intervjuerna transkriberats och skrivits ut har vi läst varje 

transkription ett flertal gånger för att få en övergripande bild av det insamlade materialet. Vi 

har fokuserat på innehållet i det som sägs, sökt efter gemensamma och skilda inriktningar i 

det insamlade materialet. Det är betydelsefullt att dels söka efter gemensamma resonemang 

och dels de resonemang som skiljer sig åt, detta för att få en variation i analysen. De olika 

intervjuerna har satts i förhållande till tidigare forskning för att se likheter men även nya 

resonemang. Vi har färgmarkerat små gemensamma underteman som utlästs i varje intervju 

som vi sedan har konstruerat till större teman. Genom vårt konstruerande av de olika temana 

kan ett resultat presenteras.  

6.5 Etiska principer 

När ett examensarbete skrivs är det enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Person (2012) 

viktigt att ha god kännedom om etiken. I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principerna. Vetenskapsrådet (2002) beskriver individskyddskravet, vilka delas in i fyra 

huvudkrav - nyttjandekrav, samtyckeskrav, informationskrav samt konfidentialitetskrav. Inom 

varje krav finns tydligt beskrivna regler för vad som gäller. Bryman (2011) beskriver dessa 

fyra krav, de forskningsetiska principerna, som är viktiga att begrunda och reflektera över. 

Informationskravet innebär att berörda deltagare får tillgång till information gällande studiens 

syfte. Det handlar även om att deltagarna blir tydligt informerade om att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet ger deltagarna 

rätt att själva bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna är 

anonyma och att personuppgifter aldrig finns tillgängliga för obehöriga utanför studien. 
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Nyttjandekravet beskriver att materialet som samlas in enbart kommer att användas för att 

kunna uppnå forskningens syfte och frågeställningar. (Bryman, 2011).   

För att uppnå de etiska principerna har berörda deltagare fått ut ett brev innan intervjuerna 

genomfördes. I brevet beskrivs studiens syfte, studiens genomförande, att intervjuerna spelas 

in och transkriberas. Brevet beskriver att intervjuerna enbart kommer att användas i studiens 

syfte och att allt kommer att vara anonymt. Det framkommer i brevet att intervjuerna är 

frivilliga och att det finns möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan.  I studien har 

deltagarnas och eventuella andra namn anonymiserats och intervjupersonerna har getts 

fingerade namn. Det insamlade materialet kommer att raderas när arbetet är avslutat och 

godkänt. Vid eventuella avhopp kommer deltagaren att tillfrågas om det hittills insamlade 

materialet får användas, om inte, kommer det direkt att raderas.  

6.6 Metoddiskussion 

Då syftet med studien är att söka kunskap om hur förskollärare resonerar kring begreppet och 

området ”barn i behov av särskilt stöd” är det relevant att använda sig av en kvalitativ metod 

då den kvalitativa metoden enligt Bryman (2011) på djupet behandlar det som sägs och dess 

betydelse. Att genomföra intervju som insamlingsmetod har bidragit till att vi har fått ökad 

kunskap om hur intervjupersonernas uppfattningar och resonemang uttrycks. 

Semistrukturerade intervjuer har enligt vår uppfattning bidragit till att frågorna i 

intervjuguiden har kunnat varieras, följdfrågor har kunnat läggas till vilket har lett till att 

ingen intervju har varit den andra lik. Detta har i sin tur bidragit till ett varierat 

insamlingsmaterial.  

Vid samtal med intervjupersonerna inför intervjuerna framkom det önskemål om att få 

intervjuguiden i förväg. Vi beslutade att skicka ut intervjuguiden till samtliga åtta 

intervjupersoner. Vi är medvetna om att detta kan ha betydelse för vilka svar som gavs under 

intervjuerna och i sin tur hur resultatet har analyserats. Vår uppfattning är att det kan ha 

betydelse ur olika synvinklar. Då intervjuguiden skickats ut innan har intervjupersonen kunnat 

förbereda sig och på så sett kunnat ge fylligare och mer uttömmande svar. Dock kan det också 

leda till att intervjupersonerna reflekterat över vilka svar som vi förväntar oss att få vilket kan 

leda till att svaren inte helt grundar sig i deras resonemang utan kan vara påverkade av vad 

förskollärarna tror att vi som intervjuare vill att de ska svara. Det är flertalet som kommit till 

intervjun utan att ha hunnit läsa igenom frågorna, samtidigt som några har kommit med 
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anteckningar till frågorna, dock har alla fått samma förutsättningar i form av att 

intervjuguiden skickats ut till alla innan intervjun.  

Intervjuerna påvisar hur just dessa åtta förskollärare resonerar om det valda fenomenet. 

Resultatet representerar inte hur alla förskollärare i allmänhet resonerar utan tar sin 

utgångspunkt utifrån de utvalda intervjupersonernas resonemang. Thornberg och Fejes (2015) 

förklarar att generalisering eller generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning en studies 

resultat går att använda i andra sammanhang och sätta i förhållande till uppfattningar hos 

andra människor som inte deltagit i studien. Likheter inom berättelserna i vårt insamlade 

material kan ge riktlinjer mot gemensamma resonemang och det framkommer att de flesta 

inom samma kommun i relativt stor utsträckning presenterar liknande resonemang. Intervjuer 

hade kunnat genomföras med förskollärare från några fler förskolor för att eventuellt få en 

större variation.  

Thornberg och Fejes (2015) förklarar att validitet är ett begrepp som kan användas för att 

diskutera och säkerställa kvaliteten av en studie. Enligt författarna visar validiteten i vilken 

utsträckning den genomförda forskningen och metoden undersöker det valda fenomenet. 

Thornberg och Fejes (2015) beskriver en mängd olika frågor som kan vara betydelsefulla att 

reflektera över, både vid en egen studie samt vid bedömning av någon annans studie. 

Frågorna berör exempelvis hur metod, syfte och frågeställningar samverkar eller hur de 

teoretiska utgångspunkterna lyfts fram och förhåller sig till studien. Vid kvalitativ forskning 

förklarar Thornberg och Fejes (2015) att andra begrepp kan användas exempelvis 

tillförlitlighet. Begreppet syftar till hur forskningsprocessen gått till, vilken trovärdighet och 

tillförlitlighet resultatet har i förhållande till metod och analys. Studien har genomförts genom 

semistrukturerade intervjuer vilket är relevant för att få djupare kunskap om hur förskollärare 

resonerar. Valet av metod är relevant i förhållande till det valda fenomenet, vad som ska 

undersökas vilket innebär att resultatet är tillförlitligt utifrån studiens syfte, metod och 

resultat. Det är dock viktigt att förtydliga att det inte endast finns en sanning utan resultatet i 

vår studie fokuserar på de utvalda förskollärarnas resonemang. Resultatet är tillförlitligt men 

går inte att applicera på alla förskollärare. 
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7. Resultat 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras utifrån olika teman som 

konstruerats utifrån vår analys av innehållet i intervjuerna med förskollärarna. De teman som 

kommer att utgöra resultatdelen utgår från aspekter av barn i behov av särskilt stöd som är 

relevanta i förhållande till förskolans verksamhet. Temana kommer utgöra rubriker i form av 

”Barn i behov av särskilt stöd”, ”En inkluderande miljö för barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet” samt ”Samverkan mellan olika aktörer i förskolans verksamhet”. För 

att förtydliga de aspekter som är framträdande och genomgående i vårt resultat har vi valt att 

kursivera de begrepp som utgör grunden och som sammanfattar vår analys av det insamlade 

materialet, detta för att ge en tydligare bild av vad som framkommit i intervjuerna.  

7.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Resultatet visar att betydelsen av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” kan skilja sig åt 

och att det är tydligt att olika kategoriseringar görs. Förskollärarnas resonemang visar att det 

finns skillnader mellan olika typer av behov av särskilt stöd. Det framkommer att 

förskollärarna delar in begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” i fysiska handikapp, 

psykosociala svårigheter och olika typer av språkliga svårigheter.  

7.1.1 Förskollärarnas resonemang gällande begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”  

När förskollärarna resonerar kring begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” framkommer att 

begreppet har förändrats över tid. Förr beskrev förskollärarna att det resonerades om barn 

med behov av särskilt stöd och idag resonerar förskollärarna istället om barn i behov av 

särskilt stöd. Förskollärarnas resonemang visar på att det finns andra begrepp som kan sättas i 

förhållande till barn i behov av särskilt stöd. En del av förskollärarna beskriver att de sällan 

eller aldrig använder begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” utan att fokus alltid är på det 

enskilda barnet och att barnet benämns genom sitt namn. Förskollärarna uttrycker att barn 

som är i behov av särskilt stöd kan beskrivas som barn som väcker funderingar. Fokus blir på 

att identifiera förskollärarnas känsla av något som avviker från de förväntningar 

förskollärarna har på barnet. Att ett barn väcker funderingar är ett tecken på att det är något 

som avviker från förskollärarnas förutbestämda ramar för barns beteende.  

Jag tycker ju att barn som väcker funderingar är ett mycket mjukare ord. För 

idag har vi så många gråzonsbarn som faktiskt väcker väldigt mycket 

funderingar, för idag ställer samhället så himla höga krav på alla, så att jag 

tycker många barn hamnar just i den här gråzonen. (Lydia, förskollärare) 
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Förskollärarna nämner att samhället idag ställer höga krav på barn där de förväntas uppnå mål 

inom många olika områden, samhällets normer är det som lägger grunden för vad 

förskollärarna förväntar sig av barnen och blir även ramen för hur ett avvikande beteende 

identifieras. Förskollärarna resonerar om att identifiera barn i behov av särskilt stöd kan ses 

som en utmaning då behoven alltid ser olika ut och skiljer sig åt. Förskollärarna beskriver att 

det i dag finns mer kunskap om ”barn i behov av särskilt stöd” och att begreppet tidigare var 

mer kopplat till en konkret diagnos. Idag uttrycker förskollärarna att ”barn i behov av särskilt 

stöd” är ett begrepp som berör fler barn men att själva begreppet i sig inte används dagligen, 

istället uttrycks begreppet ”gråzonsbarn” vara mer användbart när det inte finns något 

konkret att ta på. Några av förskollärarna beskriver att begreppet ”barn i behov av särskilt 

stöd” används vid mer formella sammanhang och aldrig i arbetslaget. Förskollärarna uttrycker 

begrepp som oroliga barn och otrygga barn och dessa barn kan kopplas till ett beteende som 

avviker eller utmärker sig inom de sociala relationerna. Förskollärarna för fram att oroliga 

barn och otrygga barn i stor utsträckning är i behov av stöd i form av trygghet och stöttning i 

sina sociala relationer och sammanhang.  

7.1.2 Att stötta barn i behov av särskilt stöd 

Barn som beskrivs av förskollärarna vara i behov av särskilt stöd har ett behov av stöttning för 

att kunna fungera i sitt sociala liv på förskolan tillsammans med andra barn. När 

förskollärarna resonerar kring begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” hamnar fokus ofta på 

hur barnen ska stöttas för att de sociala relationerna ska fungera. Att barnen fungerar i sociala 

sammanhang uttrycks vara bland det viktigaste och förskollärarna uttrycks här ha en viktig 

roll. Förskollärarna uttrycker att både språkliga svårigheter, olika typer av diagnoser och 

psykosociala svårigheter påverkar barnen i det sociala samspelet, att hjälpa barnen att fungera 

i sina sociala relationer är återkommande när det gäller barn i behov av särskilt stöd, oavsett 

vilket behov som finns. 

… då tänker jag att vi ger en extra hand till barn som behöver stöd, som vi ser 

behöver den här extra handen och extra hjälpen att utvecklas i sin takt och ja, vi 

försöker hitta barnets förmågor och barnets möjligheter att, ja, utvecklas. 

(Lydia, förskollärare) 

Orsaker till att barn är i behov av särskilt stöd kan handla om hur barnens hemförhållanden 

ser ut. Förskollärarna uttrycker att olika situationer i hemmet eller familjen kan påverka 

barnet och hur barnet fungerar på förskolan. Även hur vårdnadshavares hälsa och välmående 

ser ut beskrivs vara faktorer som kan påverka barnet. I sina resonemang uttrycker 



 

 

20 
 

förskollärare att skilsmässa kan vara en situation som kan innebära att ett barn behöver extra 

stöd just nu. Förskolan och förskollärarna kan ses som en trygg punkt och det extra stödet kan 

innebära en trygg famn för barnet. Förskollärarna beskriver att många barn oftast fungerar i 

förskolan och den verksamhet som bedrivs där, men att det är viktigt att förskollärarna har 

kunskap om att olika situationer kan påverka barnen och att alla barn reagerar olika på 

situationer som uppstår. Den viktigaste uppgiften för förskollärarna är att kunna bemöta 

barnen här och nu. Förskollärarnas medvetenhet om var barnen befinner sig just nu, oavsett 

om det handlar om hur hemförhållandet ser ut eller om barnet fått en diagnos, är avgörande 

för att kunna hjälpa och stötta barnet på bästa sätt. De flesta barn beskrivs vara i behov av 

särskilt stöd någon gång under sin tid på förskolan, både under längre eller kortare perioder. 

Förskollärarna uttrycker att det kan finnas olika orsaker till att barn kan behöva stöd i sina 

sociala relationer på förskolan, men även inför framtiden. Barnen kan behöva stöd för att 

kunna fungera i leken tillsammans med andra barn.  

7.1.3 Barns behov av stöd i sin språkliga utveckling  

I förskollärarnas resonemang framkommer att försenad språkutveckling kan bero på olika 

orsaker och det kan handla om svårigheter i att uttala vissa bokstäver eller ljud men också att 

språkförståelse saknas delvis eller helt och hållet. Dessa två kan påverka varandra och det är 

viktigt att hitta hjälpmedel för att stötta barnen i sin språkliga utveckling.  

... den språkliga utvecklingen om det är det som gör, de kanske har problem 

med språkförståelsen. Antingen att de kommer från ett annat land så de inte ens 

kan det svenska språket eller om man alltså är sen i sin språkliga utveckling så 

man har svårt med språkförståelsen eller så. (Kajsa, förskollärare). 

Förskollärarna uttrycker att barn som är sena i sin språkliga utveckling eller inte har svenska 

som modersmål kan ses som barn som är i behov av särskilt stöd. Det beskrivs som en 

svårighet i att kunna avgöra vad som kan ses som orsaken till en försening i barnets språkliga 

utveckling. 

… jag har varit med om att vi upptäckt att barn med annat modersmål än 

svenska har, det har visat sig att de har stora språkliga svårigheter. Men det 

kanske man inte har sett förens de är åtta- nio, för de har liksom inte haft något 

språk innan alls då, och det tar ju tid, det är ju oftast då att man hamnar i skolan 

innan man ser det. För vi, här tror vi att det handlar om att de inte kan språket, 

hemma beror det på liksom, de tror att de är tvåspråkiga och det tar tid, där 

också. (Henrietta, förskollärare) 
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När det gäller flerspråkiga barn resonerar vissa av förskollärarna om att det är svårt att avgöra 

om den språkliga förseningen beror på att det flerspråkiga barnet utvecklar fler än ett språk 

eller om det finns en annan problematik i barnets språkutveckling som berör både barnets 

modersmål och det nya språk som barnet håller på att lära sig. I förskollärarnas resonemang 

uttrycks att modersmålsstöd är av stor betydelse för att kunna stötta de barn som är i behov av 

det men även för att kunna identifiera var barnen befinner sig i sin språkliga utveckling. 

Förskollärarna uttrycker att en försenad utveckling av det svenska språket kan uppfattas bero 

på att barnet är tvåspråkigt. Modersmålsstöd uttrycks av förskollärare vara betydelsefullt för 

att kunna identifiera var barnet befinner sig i sin språkliga utveckling. Om modersmålsstöd 

fanns skulle de kunna identifiera om barnets försenade språkliga utveckling beror på 

flerspråkighet, att barnet lär sig ett nytt språk, eller om det finns en försenad utveckling även 

på modersmålet.  

7.2 En inkluderande miljö för barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet 

Många olika faktorer uttrycks av förskollärarna ha betydelse vid resonemang gällande barn i 

behov av särskilt stöd. Återkommande faktorer är miljön barnet befinner sig i och dess 

betydelse för barnets utveckling. Arbetslaget är en viktig del i förskolans miljö av den 

anledningen att det är arbetslaget som utformar den pedagogiska miljön så att miljön blir 

inkluderande för alla barn. En annan aspekt som uttrycks ha stor betydelse i förhållande till 

hur miljön på förskolan ser ut är arbetslagets sammansättning. Dock uttrycks arbetslaget 

också vara en aktör för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd och kommer därför att 

presenteras under avsnittet om samverkan. 

7.2.1 Att fokusera på när, var och hur barnet fungerar 

Ett positivt synsätt och en inkluderande miljö uttrycks av förskollärarna som betydelsefullt, 

där fokus läggs på vad barnet kan, samt var, när och hur barnet fungerar. Förskollärarna 

uttrycker att förskolan har den avgörande rollen för vilka möjligheter till utveckling, lek och 

lärande barnen ges, det beskrivs att barnen inte ska förändras utan förskolan ska vara 

föränderlig för att tillgodose alla barns behov här och nu. Förskollärarna resonerar om att det 

är av stor betydelse att koncentrera sig på varje barns positiva egenskaper och vilka 

situationer som fungerar för barnen, detta för att undvika att fokus hamnar på problematiken.  

Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att kartlägga vad som fungerar för barnen och 

utifrån det utforma en verksamhet där barnet kan fungera. Det är av stor betydelse att det finns 

en medvetenhet om hur miljön kan anpassas för att ge barnen förutsättningar att utvecklas 
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som individer och i samspel med andra i barngruppen. Förskollärarnas resonemang visar att 

barnet i sig inte ska förändras utan miljön ska anpassas för att ge barnen utrymme och 

förutsättningar att kunna utmanas och utvecklas där barnet befinner sig just nu.  

Det har jag tänkt, lite så, att det är så många så som vi anser vara de här 

gråzonsbarnen. De kommer aldrig att få någon diagnos, men vi ser ju att de har 

svårare att anpassa sig, och det är inte lustigt – vi har tjugo tjugotvå barn 

varenda dag, att ta sin plats där, det kräver rätt mycket av barnen faktis kt. 

(Lydia, förskollärare). 

Vissa av förskollärarna för fram en oro gällande hur de ska kunna se varje enskilt barn och 

dess behov då det i dagens förskola befinner sig många barn i varje barngrupp. Stora 

barngrupper leder till att barn som befinner sig i den så kallade ”gråzonen” kan glömmas bort. 

Förskollärna uttrycker att det kan vara svårt för barnen att hitta sin plats i barngruppen när 

man behöver samsas med många andra barn för att få sina behov tillgodosedda. 

7.2.2 Att utforma förskolans miljö utifrån barnets möjligheter och förutsättningar 

Miljöns betydelse ses av förskollärarna som viktig ur den aspekten att det är den som kan 

förändras utifrån det individuella barnet och barngruppens förutsättningar och behov . 

Förskollärarna belyser att hur barngruppen är sammansatt har stor betydelse för hur varje 

enskilt barn fungerar och hur samspelet sker. Hur förskollärarna planerar verksamheten och 

strukturerar barngruppen beskrivs vara avgörande för barnens utveckling. Fokus bör enligt 

förskollärarna ligga vid hur verksamheten utformas till en inkluderande miljö där det är 

relevant att ifrågasätta sitt arbetssätt. Förskollärarna uttrycker att hur personal organiserar 

sig, delar upp sig och placerar sig i förhållande till barngruppens behov är av stor betydelse 

för barnens utveckling. Återigen är det av stor vikt att fokusera på förskolan och den miljö 

som utformas. 

… man letar inte fel på barnet eller vad jag ska säga utan man hela tiden tänker 

att det är verksamheten som ska passa alla då det är vi som ska ändra oss eller 

vår verksamhet. (Hedvig, förskollärare). 

I förskollärarnas resonemang framkommer vikten av att fokusera på hur miljön kan utformas 

för att passa alla barn. Förskollärarna resonerar kring sin egen betydelse i förhållande till 

miljön. 

… om vi tänker dom som har mycket energi i kroppen då jobbar vi alltid med 

att en pedagog är i närheten, för att kunna vara med från början till slutet, om 

det uppstår en konflikt ska vi kunna vara nära. (Elisabeth, förskollärare.) 
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Förskollärarna betonar vikten av att vara nära barnen för att på ett tydligt och konkret sätt 

vara stöttande. Leken beskrivs vara en situation där konflikter ofta uppstår och där det är av 

stor betydelse att förskollärarna är närvarande. Miljön kan anpassas både i de vardagliga 

situationerna och i planerade pedagogiska aktiviteter. När förskollärarna är medvetna om 

vilka olika behov som finns i barngruppen kan de planerade aktiviteterna utformas utifrån 

detta och genom närvarande förskollärare kan stöttning ges även i den fria leken och andra 

spontana vardagssituationer. Att ta hjälp av exempelvis högläsningen och måltiden där 

barnen ges utrymme till samtal både med förskollärarna och sina kamrater uttrycks av 

förskollärarna som betydelsefullt. Att varje barn får komma till tals, att de inte blir avbrutna 

utan att tid kan avsättas för att förskollärarna ska kunna se varje barn och var de befinner sig 

och utifrån det ge stöttning förs också fram. Ibland kan riktade insatser behöva genomföras, 

exempelvis genom att dela in barnen i mindre grupper eller reflektera över hur förskollärarna 

fördelar sig i förhållande till barngruppen.  

För att göra verksamheten mer tydlig och strukturerad för alla barn kan förskollärarna ta hjälp 

av tecken som stöd, dagsschema, bildstöd samt olika språkliga övningar. Dessa olika 

hjälpmedel kan bidra till ett lugn i barngruppen. Att genom bilder beskriva hur dagen kommer 

att se ut, vad som ska hända och när det ska hända kan barnen få en tydligare struktur i sin 

vardag. Förskollärarna uttrycker även att olika bilder kan användas för att förtydliga olika 

känslor, vad man får och inte får göra. Även tecken som stöd är ett hjälpmedel som kan 

underlätta vid situationer där barnen är i behov av stöttning i sin språkliga utveckling eller om 

det finns en uttalad hörselnedsättning.  

7.3 Samverkan mellan olika aktörer i förhållande till barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet 

Förskollärarna för fram att det finns många aktörer som ingår i samverkansprocesser när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd. Barnen beskrivs vara i centrum med aktörerna runt 

omkring där alla aktörer strävar mot att ge barnen de bästa möjligheterna för att kunna 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

7.3.1 Olika aktörer som samverkar för barnets bästa 

Vissa aktörer ses som nära barnen, exempelvis förskollärare, specialpedagog, förskolechef 

och vårdnadshavare. Förskolläraren är den aktör som är närmast barnet och kan genom 

stöttning från andra aktörer utforma verksamheten där barnen får det stöd de behöver.  
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Vi har ju många aktörer som liksom finns runt omkring, som stöd när oron 

väcks. (Lydia, förskollärare) 

De olika aktörerna som finns runt förskollärarna och barnen uttrycks av en förskollärare vara 

ett stöd, som genom sina olika kompetenser kan bidra med kunskap för barnens bästa 

Det framkommer delvis i förskollärarnas resonemang att vårdnadshavare kan ses som den 

aktör som är mest avgörande i förhållande till barn i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare 

beskrivs vara de personer som oftast känner sina barn allra bäst  och kan därför delge 

information som är av betydelse för verksamheten. Förskollärarna för fram att genom 

samverkan med vårdnadshavare kan förskollärarna få en tydligare helhetsbild av barnet och 

hur barnet fungerar, vilket i sin tur kan underlätta utformandet av verksamheten. I andra fall 

uttrycker inte förskollärarna vårdnadshavare som en aktör utan aktörer nämns som de som 

utifrån en professionell roll samverkar med barnen.  

Andra aktörer beskrivs vara längre bort från barnen och nås ofta via specialpedagogen, som 

blir en länk mellan de olika aktörerna. Dessa aktörer kan exempelvis vara talpedagog, 

barnhälsovården, psykolog, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och läkare. Samverkan 

med dessa aktörer är på ett längre avstånd i förhållande till förskolans verksamhet och kan till 

och med beskrivas vara näst intill obefintlig för förskollärarna. Detta kan bero på att 

exempelvis barnhälsovård och läkare är mer medicinskt inriktade och kunskap saknas om 

varandras arbetsområden.  

Båda två är lite för svårt, lite för medicinskt inriktat, sen kan det ju vara jättebra 

också, men då måste vi mötas halvvägs, men så är det inte riktigt. (Henrietta, 

förskollärare). 

Vissa av förskollärarna uttrycker att det finns en samverkan men oftast är den bara befintlig i 

de fall då problemet redan är identifierat. Från några av förskollärarna finns det en uttalad 

önskan om större samverkan mellan aktörerna i förebyggande syfte för att kunna ha en slags 

handlingsplan. Detta för att veta hur barn som är i behov av särskilt stöd kan stöttas utifrån 

flera olika aktörers aspekter av barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna för fram att en 

ökad kunskap om varandras arbetsområde skulle gynna samverkansprocessen för de barn som 

är i behov av särskilt stöd.  

7.3.2 Specialpedagogens handledande roll i förskolans verksamhet 

Förskollärarna uttrycker att specialpedagogen är en aktör med en handledande roll för att ge 

stöd till i utformandet av en verksamhet för alla barn. Specialpedagogen ses som en aktör som 
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kan inta en observerande roll för att kunna ge förskollärarna tips och idéer både när det gäller 

arbetssätt och konkreta hjälpmedel. Specialpedagogen blir ofta den första aktören som 

kontaktas då förskollärarna behöver stöd i utformandet av verksamheten och beskrivs på så 

vis ha en viktig roll. Specialpedagogen uttrycks som delaktig genom observationer och samtal 

med förskollärare, men kan även ses som en viktig aktör vid samtal med vårdnadshavare. 

Specialpedagogen kan genom sin närvaro ge förskollärarna och vårdnadshavare stöttning i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Jag känner jättestort stöd ifrån vår specialpedagog och liksom, är det så att man 

behöver att hon kommer ut och tittar hur det funkar i verksamheten så, så gör 

hon ju oftast det. (Linnéa, förskollärare)  

Förskollärarna uttrycker skilda resonemang angående specialpedagogens närvaro i förskolans 

verksamhet. De flesta av förskollärarna uttrycker att det finns ett fungerande samarbete och 

att specialpedagogen är duktig och kunnig och att de får stöttning. Några av förskollärarna 

resonerar om att det finns för lite tid avsatt till verksamheten vilket enligt förskollärarna i sin 

tur kan leda till att specialpedagogen inte ses som en naturlig del av verksamheten.     

Det funkar bra, på ett sätt, för hon är öppen och duktig och lyssnar på oss men 

jag tycker att organisationen är helt galen för hon är här alldeles för lite, det 

skulle vara mycket mer kontinuitet så att hon blir, hon kommer så lite så hon är 

inte en naturlig del för oss och inte för barnen så det hon ser är ju inte kanske 

alltid verkligheten. (Henrietta, förskollärare). 

Det uttrycks delvis i förskollärarnas resonemang en önskan om att varje specialpedagog skulle 

vara knuten till färre antal barn för att kunna vara mer närvarande i den vardagliga 

verksamheten. Det är i den vardagliga verksamheten barnen befinner sig och på så sätt där det 

uttrycks vilka behov som finns. Förskollärarna uttrycker att det därför är viktigt att 

specialpedagogen har en kontinuitet i sin närvaro, detta för att kunna ge konkreta verktyg för 

förskollärarna att arbeta med. Om inte specialpedagogen har en regelbunden närvaro kan det 

vara svårt att få en helhetsbild av varje enskilt barn, barngrupp och vilka behov som finns. 

Förskollärarna för fram att specialpedagogen är en kompetent, kunnig och medveten aktör och 

därför finns en önskan om ett närmre samarbete med större närvaro i barngruppen men även 

vid planeringar av den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna uttrycker att 

specialpedagogen är en aktör som genom stöd gör det möjligt för förskollärarna att stötta 

barnen. Specialpedagogen i sig är inte delaktig i det vardagliga arbetet med barnen, men 
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innehar kunskaper som är av betydelse för hur förskollärarna ska kunna utforma 

verksamheten. 

7.3.3 Förskolechefen som aktör i förhållande till barn i behov av särskilt stöd 

Förskollärarna beskriver att förskolans verksamhet styrs och utformas utifrån de ekonomiska 

resurser och ramar som förskolan tillhandahåller. När det gäller barn i behov av särskilt stöd 

är det förskolechefen som har det yttersta ansvaret gällande beslut om extra resurser utifrån 

ekonomiska aspekter. Några av förskollärarna uttrycker en uppgivenhet över att det i många 

fall är svårt att finnas till för alla barn oavsett om det finns en uttalad problematik där stöd 

behöver ges dagligen eller om stödet behöver riktas under en kortare period. Förskollärare 

beskriver att verksamheten utformas efter den budget som finns.  

… om vi känner att det är någonting då tar vi ju kontakt med förskolechefen och 

pratar med henne och sen finns det ju centrala pengar att söka men det är en 

jätte, jätteliten del för det mesta ligger redan i vår budget om man skulle behöva 

få riktat stöd till barngruppen då. (Berit, förskollärare) 

Förskollärarna uttrycker att det ofta är svårt att få extra ekonomiska resurser vilket i sin tur 

leder till att alla barn inte alltid får det stöd som förskollärarna uppger behövs. Förskollärarna 

resonerar om att verksamheten får anpassas och utformas utifrån de resurser som finns, det 

finns medvetenhet om att de ekonomiska resurserna är minimala och att en positiv inställning 

ändå leder till att verksamheten anpassas så gott det går utifrån det man har.  

7.3.4 Arbetslagets viktiga roll i förhållande till barn i behov av särskilt stöd 

Förskollärarna uttrycker att arbetslaget är en viktig aktör i förhållande till barn i behov av 

särskilt stöd. Det beskrivs vara viktigt att arbetslaget kommunicerar om hur barnen ska 

bemötas och vilket arbetssätt som ska råda inne på avdelningen. I sina resonemang för 

förskollärarna fram att det är viktigt att reflektera över hur och när man pratar om barnen. 

Det uttrycks att det är viktigt att koncentrera samtalen om barn i behov av särskilt stöd till 

exempelvis planeringar. Detta av den viktiga anledningen att inte kränka barnen. Dock 

uttrycker förskollärarna att det ibland kan uppstå situationer i verksamheten som behöver 

lösas här och nu, vilket i sin tur kan leda till att det behöver ske ett utbyte av information 

mellan förskollärarna. Det beskrivs vara mycket viktigt att reflektera över hur man uttrycker 

sig för att inte skuldbelägga barnet och även påminna varandra i arbetslaget om hur och när 

samtalen ska ske.  
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Förskollärarna belyser att om arbetslaget fungerar och känner trygghet tillsammans är det 

lättare att ge barnen trygghet på förskolan. Det är viktigt att förskollärarna i ett arbetslag 

stöttar varandra och att man blir lyssnad på för att kunna utforma en trygg verksamhet som 

gynnar alla barn. Om det finns en tydlig kommunikation inom arbetslaget kan fokus snarare 

ligga vid hur man kan stötta barngruppen och inte på olika typer av missförstånd i arbetslaget. 

Förskollärarna resonerar om att det viktigt att kunna samtala i arbetslaget om hur man ska gå 

till väga vid vissa situationer och att olika förhållningssätt tydliggörs för att all personal i 

arbetslaget utgår från samma riktlinjer, det blir då en trygghet för barngruppen.  

… det är så viktigt att ha tryggheten, stabiliteten och att man har samma, inte 

regler, men samma struktur allihop de som jobbar i arbetslaget runt dessa barn 

och runt hela barngruppen, då mår barnen som bäst. Blir det för ostrukturerat 

och det blir hitan och ditan, då blir barnen väldigt otrygga, och de barnen som 

har lite svårare att passa in, det blir ju ännu större skillnad då. (Lydia, 

förskollärare) 

Förskollärarna resonerar om att arbetslaget kan fungera som ett slags bollplank, om man 

känner oro för något barn eller någon situation är det viktigt att kunna dela med sig av det till 

sina kollegor i arbetslaget. Vidare resonerar förskollärarna om att det inte alltid tas vidare till 

exempelvis specialpedagog, men att lyfta det i arbetslaget är av stor betydelse för att göra alla 

uppmärksamma på om någon känner oro.  

… samtidigt som vi inte får blunda känner jag, för det är ju också jätteviktigt att 

man i arbetslaget, och där kan man ju diskutera mycket utan att man behöver ta 

det vidare, så bollar man det kanske, man inser att de andra har helt andra bilder 

och då kan man slappna av. (Stina, förskollärare)  

Att samtala i arbetslaget kan även leda till att oro stillas genom att en annan förskollärare inte 

uppfattat situationen på samma sätt, eller så visar det sig att flera i arbetslaget 

uppmärksammat eller känt samma oro. Förskollärarna uttrycker en önskan om att få mer tid 

avsatt till reflektion i arbetslaget, detta för att kunna utforma verksamheten på bästa tänkbara 

sätt. Återigen beskrivs arbetslaget som en viktig aktör för att kunna stötta alla barn.  
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7.4 Sammanfattning av resultat 

Vår analys visar att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” innefattar många olika aspekter 

och kan ses som ett brett område i förskolans verksamhet. Förskollärarna resonerar om att de 

är medvetna om begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” men att de inte alltid använder 

begreppet i de vardagliga samtalen. I de vardagliga samtalen använder förskollärarna nästan 

alltid barnens namn och när förskollärarna samtalar mer allmänt blir barn som väcker 

funderingar ett mjukare begrepp att använda sig av. Även begreppen ”gråzonsbarn”, ”otrygga 

barn” och ”oroliga barn” används när förskollärarna uttrycker vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd, begreppen kan användas för att definiera de barn som inte har någon uttalad 

diagnos eller problematik. Vid förskollärarnas resonemang om barn i behov av särskilt stöd 

uttrycks barn med uttalade fysiska handikapp, psykosociala eller språkliga svårigheter. Det 

framkommer i vår analys att förskollärarna uttrycker att det finns många olika typer av behov 

och att det alltid måste anpassas till varje enskilt barn. 

Vår analys visar att förskollärarna resonerar om att miljön är en avgörande faktor för hur 

barnen i behov av särskilt stöd ges möjlighet till utveckling och lärande. Då alla barn beskrivs 

vara i behov av särskilt stöd någon gång under sin tid på förskolan uttrycker förskollärarna att 

det är av stor betydelse att miljön är föränderlig för att alla barn ska känna sig inkluderade. 

Vår analys visar att förskolans miljö ska förändras för att inte skuldbelägga barnet. Genom att 

fokusera på barnets positiva egenskaper och var, när och hur barnet fungerar kan 

verksamheten anpassas och utformas, snarare än att barnet förändras. Vår analys visar att 

arbetslagets sammansättning och arbetssätt är av stor betydelse för hur miljön på förskolan ser 

ut. Förskollärarna för fram vikten av att reflektera över hur man fördelar sig, både hur 

barngruppen delas upp men framförallt hur arbetslaget fördelar sig i förhållande till 

barngruppen, detta för att en inkluderande pedagogisk miljö ska kunna utformas. 

Vår analys visar att det finns många aktörer som samverkar kring de barn som är i behov av 

särskilt stöd. De aktörer som finns runt barnen ger stöd så att förskollärarna i sin tur ska kunna 

ge stöd till barnen för att barnen ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår 

analys visar att aktörerna finns som stöd då förskollärarna känner oro. Varje aktör har 

kompetens och kunskap inom sitt specifika område, och förskollärarna för fram att det är av 

stor betydelse att kunskap om varje område utbyts för att kunna stötta alla barn på bästa sätt. 

Aktörer som av förskollärarna uttrycks vara närmast barnen är förskollärarna själva, 

specialpedagog, förskolechef och vårdnadshavare. Förskollärarna uttrycker att det finns andra 

aktörer som också samverkar för barnens bästa, exempelvis talpedagog, barnhälsovård, 
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psykolog, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och läkare. Dessa olika aktörer är mer 

eller mindre närvarande i förskolans verksamhet beroende på vilket behov av stöd barnen har. 

Olika aktörer befinner sig på olika avstånd i förhållande till barnen och är olika mycket 

delaktiga i förskolans verksamhet. Vår analys visar att specialpedagogen är en aktör som 

förskollärarna känner stort förtroende för. Specialpedagogen, tillsammans med 

förskolechefen, är den första aktören som förskollärarna kontaktar då oro uppstår. Om andra 

aktörer behöver kontaktas görs detta genom specialpedagogen som fungerar som en slags länk 

och samordnare.  

Analysen visar att förskolechefen alltid informeras då förskollärarna känner oro och 

förskolechefen har det yttersta ansvaret när det gäller de ekonomiska aspekterna. Analysen 

visar att vårdnadshavare i vissa fall kan ses som den viktigaste och mest centrala aktören då 

den kan inneha kunskap om barnet som är av stor betydelse för förskollärarna. Dock 

framkommer det i analysen att vårdnadshavare inte alltid uttrycks som en aktör, utan 

aktörerna definieras utifrån en yrkesprofession. Förskollärarna uttrycker i analysen att 

arbetslaget är den aktör som har möjlighet att gemensamt utforma verksamheten. Det uttrycks 

vara av stor betydelse att arbetslaget känner trygghet tillsammans, vilket leder till att barnen i 

sin tur kan känna sig trygga på förskolan. Samtal och kommunikation i arbetslaget uttrycks 

vara av stor vikt för att kunna stötta alla barn.  

Vidare visar vår analys att förskollärarna resonerar om att alla barn är i behov av särskilt stöd 

någon gång under sin tid på förskolan, barnen kan vara i behov av stöd både under kortare och 

längre perioder.  
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8. Diskussion 

Begreppet och området ”barn i behov av särskilt stöd” kan ses som svårdefinierat utan tydliga 

ramar över vad som ingår och syftet med studien har därför varit att söka djupare förståelse 

och ny kunskap om hur förskollärare resonerar kring begreppet och området ”barn i behov av 

särskilt stöd”. Fokus har varit på förskollärares resonemang, vilka aktörer som samverkar 

kring barn i behov av särskilt stöd samt hur miljön i förskolans verksamhet kan utformas med 

utgångspunkt i målet att ge alla barn förutsättningar till utveckling, lek och lärande. Resultatet 

har analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och analysen utgår från de 

specifika förskollärarnas resonemang. Resonemangen tar utgångspunkt i förskollärarnas egna 

erfarenheter och upplevda verklighet och kan därför inte ses som den enda sanningen.  

8.1 Vilka barn är egentligen i behov av särskilt stöd? 

Då förskollärarna resonerar om begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” framkommer det i 

vår analys att det tidigare fanns ett större fokus på att barnet var problemet. Barnen 

benämndes som barn med behov av särskilt stöd. Detta beskriver även Lutz (2006) då han 

förklarar att ”barn med behov av särskilt stöd” har förändrats till ”barn i behov av särskilt 

stöd”. Lutz (2006) poängterar att detta i sin tur kan leda till att problemet förflyttas från det 

enskilda barnet. Vår analys visar att förskollärarna resonerar om barn i behov av särskilt stöd 

utifrån en medvetenhet om att barn kan ha varierande behov av stöd, både större och mindre 

behov av insatser samt under både kortare eller längre perioder. Vår analys visar att 

förskollärarna i sina resonemang benämner barnen genom barnets namn snarare än begreppet 

”barn i behov av särskilt stöd”, de resonerar om barnen som egna individer. Analysen visar 

även att förskollärarna använder andra begrepp så som ”gråzonsbarn”, ”barn som väcker 

funderingar”, ”oroliga barn” och ”otrygga barn”. Dessa begrepp uttrycker förskollärarna 

används när det saknas något konkret att ta på och vår uppfattning är att de ovan nämnda 

begreppen kan synliggöra fler barn i verksamheten. 

Vidare visar analysen att förskollärarna utgår från barnen i förhållande till barngruppen och 

vill utveckla en verksamhet där varje enskilt barn ges möjlighet att fungera tillsammans med 

de andra barnen i barngruppen. Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) beskriver att 

barngruppens förväntningar på varandra kan avgöra i vilken utsträckning barn i behov av 

särskilt stöd inkluderas i förskolans verksamhet. Vår analys visar att förskollärarna resonerar 

om att barn i behov av särskilt stöd ses utifrån varje barns individuella förutsättningar och 



 

 

31 
 

behov men även hur barngruppens behov ser ut, detta för att ge alla barn förutsättningar till 

utveckling, lek och lärande. 

Resultatet av vår analys visar att förskollärarna uttrycker att de barn som är i behov av särskilt 

stöd kan ha varierande behov. Det kan finnas uttalade fysiska handikapp eller diagnoser, 

psykosociala svårigheter, barn som befinner sig i problematiska hemförhållanden eller barn 

med försenad språkutveckling. När Renblad och Brodin (2014) beskriver vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd framkommer barn som har någon typ av funktionsnedsättning, 

svårigheter i de sociala relationerna samt fysiska eller medicinska handikapp.  

Vår analys visar att förskollärarna i många fall identifierar barn i behov av särskilt stöd genom 

att identifiera olika typer av avvikande beteende som enligt normer förväntas av barnen. Palla 

(2011) synliggör i sin studie att definitionen av olika typer av beteenden bidrar till att 

definiera vilka barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Det framkommer tydligt i vår 

analys att förskollärarna uttrycker att det sociala samspelet är betydelsefullt vid identifiering 

av om ett barn är i behov av särskilt stöd. Palla (2011) menar att det är i de sociala samspelen 

med andra ett avvikande beteende ofta kan definieras och där extra stöd kan behöva ges. Stora 

krav av samhället kan leda till att förskollärarna definierar att fler barn är i behov av särskilt 

stöd vilket Sandberg, Norling och Lillvist (2009) beskriver i sin studie, att barn i behov av 

särskilt stöd definieras utifrån ett avvikande beteende som kan vara styrt av normer i dagens 

samhälle.  

8.2 Inkludering genom förändring av miljön 

I resultatet av vår analys uttrycker förskollärarna att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i 

förskolans verksamhet genom att miljön ständigt ska förändras och anpassas till alla barns 

behov. Vår analys visar att förskollärarna resonerar om att det inte är barnen som ska 

förändras utan att miljön ska anpassas för att alla barn ska inkluderas och ges möjlighet till 

utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Utifrån analysen tolkar vi att miljön ska förändras 

och att barnen inte ska skuldbeläggas. Det är dock relevant att reflektera över att det genom 

identifiering av ett avvikande beteende ändå finns en önskan om att förändra något. Vår 

analys visar att förskollärarna resonerar om att det ställs höga krav på barnen i dagens 

förskola. Förskollärarna uttrycker att samhället ställer höga krav på barn och det förväntas att 

barn ska klara av stora utmaningar både i förhållande till sociala färdigheter och 

kunskapsmässiga mål. Renblad och Brodin (2014) lyfter i sin studie att bemötandet av barn i 
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behov av särskilt stöd påverkas av vilken kunskapssyn förskollärare har, vilket i sin tur 

avspeglas i hur barnen inkluderas  

Då ett barn inte fungerar i sina sociala relationer uttrycker förskollärarna att barnet behöver 

stöd för att barnet ska utvecklas i sina sociala relationer, alltså vill förskolan förändra barnet 

genom förändringar i miljön. I vår analys betonar förskollärarna genomgående att miljön ska 

vara föränderlig och att barnen absolut inte ska förändras. Vi tolkar att det betyder att man 

inte vill skuldbelägga barnet, men i någon mån kan förändring ändå ses som målet, vilket kan 

sättas i förhållande till det Markström (2005) beskriver, att det genom identifiering av det 

normala finns en önskan om att förändra barnet och dess beteende. 

Det kan vara relevant för förskollärare att reflektera över varför ett visst beteende väcker 

fundering och leder till en känsla av oro. Vår uppfattning är att denna känsla finns i en önskan 

om att förändra för barnens bästa. Det kan vara av stor vikt att fundera över i vilka 

sammanhang barnen behöver stöd för att fungera senare i livet. Utformandet av miljön kan ses 

som ett stöd för förändring, en väg för barnen att passa in. Utifrån ett respektfullt resonemang 

om barn i behov av särskilt stöd finns en önskan hos förskollärarna att kunna stötta alla barn. 

Dock blandas denna önskan med en känsla av att inte räcka till och viljan att göra mer än vad 

resurserna tillåter.  

8.3 Samverkan - för vem och vilka förutsättningar får förskolan? 

Förskollärarna resonerar kring olika aktörer som ingår i samverkansprocesser i förhållande till 

barn i behov av särskilt stöd och det framkommer i analysen att dessa aktörer kan vara 

specialpedagog, barnhälsovård, talpedagog, psykolog, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri 

och läkare. Förskolans samverkan med andra aktörer uttrycks i förskollärarnas resonemang 

vara för att kunna utforma en verksamhet för barnens bästa. Dock uttrycker förskollärarna att 

det i många fall saknas samverkan med de ovan nämnda aktörerna och det är endast 

specialpedagogen som uttrycks vara nära förskollärarna och barnen i verksamheten. 

Förskollärarna för fram en önskan om att samverkan med alla aktörer är befintlig i 

förebyggande syfte för att lättare kunna veta hur verksamheten ska kunna utformas på bästa 

sätt. Palla (2009) beskriver att det är betydelsefullt att de olika aktörerna som samverkar kring 

barn i behov av särskilt stöd får utbyta kunskaper och erfarenheter för att kunna utforma en 

verksamhet för alla barn. Författaren belyser att genom samtal och reflektion kan varje aktör 

få ökad förståelse för varandras ansvarsområden, vilket i sin tur kan bidra till att 

verksamheten utgår från barnets bästa. I resultatet av vår analys framkommer det att ovan 
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nämnda aktörer är på olika avstånd i förhållande till barnet och förskollärarna. Det framgår 

även i resultatet av vår analys att specialpedagogen är den aktör som agerar mellan 

förskollärarna och de andra aktörer som är aktuella utefter de behov barnet har, vilket i sin tur 

leder till att det inte finns någon direkt samverkan mellan förskollärarna och andra aktörer. 

Vår analys visar på vissa motsättningar när det gäller hur specialpedagogen som aktör 

uppfattas. Förskollärarna uttrycker att specialpedagogen är en viktig aktör, vilket även 

Renblad och Brodin (2014) uttrycker och specialpedagogen förklaras ha en stöttande och 

handledande roll. Dock framkommer det i resultatet av vår analys att förskollärarna i vissa fall 

uttrycker att specialpedagogens närvaro i förskolans verksamhet inte alltid är så tydlig. 

Förskollärarna uttrycker att kontinuerlig närvaro är av stor betydelse för att specialpedagogen 

ska kunna ses som en naturlig del av verksamheten. Dock uttrycks detta bero på hur 

organisationen är strukturerad och inte på hur specialpedagogen i sig fungerar. Analysen visar 

att förskollärarna alltid uppfattar att de kan vända sig till specialpedagogen för att få stöd och 

att de i de allra flesta fall får det stöd som eftersöks. Sandberg, Norling och Lillvist (2009) 

beskriver utifrån sin studie att förskollärare som tar kontakt med specialpedagog får en 

verksamhet som i större utsträckning fungerar bättre för både barn och förskollärare.  

När förskollärarna resonerar om olika samverkansaktörer framkommer det i vissa fall att 

vårdnadshavare kan ses som den mest avgörande aktören. Dock uttrycker inte alla 

förskollärarna att vårdnadshavare är en aktör utan att en aktörer är de som utifrån sin 

yrkesprofession samverkar kring barnet. Renblad och Brodin (2014) beskriver att samverkan 

med vårdnadshavare är av stor betydelse, särskilt i form av en öppen dialog gällande barnet. 

Genom samtal med vårdnadshavare kan viktig information om barnet utbytas och författarna 

poängterar vikten av att fokus ligger vid barnets möjlighet till utveckling och lärande istället 

för på det problemskapande beteende barnet har. I vår analys framkommer det att 

förskollärarna som uttrycker vårdnadshavare som en viktig samverkansaktör gör det med 

utgångpunkt i att underlätta utformandet av verksamheten.  

Genom förskollärarnas resonemang om barn i behov av särskilt stöd framkommer det att hur 

förskollärarna resonerar samt hur verksamheten utformas är av stor betydelse för hur barnen 

inkluderas. Det är även betydelsefullt att reflektera över vilka aktörer som samverkar runt de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Dessa olika aspekter bidrar i sin tur till vilka 

förutsättningar och möjligheter barnen ges i förhållande till utveckling, lek och lärande.  
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Alla barn uttrycks vara i behov av särskilt stöd någon gång under sin tid på förskolan. Ett 

behov av särskilt stöd kan innebära att större insatser behövs och att fler aktörer är iblandade, 

men det kan också handla om att barnet behöver extra trygghet just nu. Barn kan få 

förskollärare att känna en oro – barn kan väcka funderingar och det är av stor betydelse att 

förskollärarna får känna, och får stöd i sin oro. Förskollärarnas kunskaper om vilket stöd som 

behöver ges kan både handla om att förändra miljön eller erbjuda en trygg famn – det 

betydelsefulla är att kunna utforma en verksamhet där varje barn får det särskilda stöd det 

behöver. 

8.4 Vidare forskning 

Begreppet och området ”barn i behov av särskilt stöd” relaterar till många olika aspekter som 

öppnar upp till många intressanta forskningsprojekt. Är det verkligen bara miljön som ska 

förändras eller finns det en önskan om att barnen i någon mån ska förändras? De teman som 

vi har konstruerat skulle kunna vara utgångspunkter för vidare forskning. Det skulle vara 

intressant att söka djupare kunskap om hur resonemanget ser ut ur andra aktörers synvinklar, 

exempelvis hur specialpedagogen resonerar om samverkan. Det skulle även vara intressant att 

söka djupare kunskap om förskollärares möjlighet att utforma miljön för att kunna bemöta alla 

barns olika behov. Resultatet har möjligtvis påverkats av att intervjuerna genomförts med 

förskollärarna som är verksamma inom samma kommun. Det hade varit intressant att se om 

resultatet hade haft större variation om förskollärare som är verksamma i andra kommuner 

hade intervjuats 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som just nu håller på med vårt examensarbete. Vi läser termin 

7 och läser vid Linköpings Universitet, campus Norrköping.  

I examensarbetet kommer vi att fokusera på barn i behov av särskilt stöd och syftet med 

arbetet är att få en ökad förståelse för hur förskollärare pratar och resonerar om barn i 

behov av särskilt stöd, samt hur samverkan med specialpedagogen ser ut. 

För att komma fram till ett resultat kommer vi att använda oss av metoden intervjuer och det 

är här du kommer in i bilden.   

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas och därefter analyseras utifrån 

studiens syfte. 

Det insamlade materialet kommer endast att användas i studien och vi kommer inte att 

använda några namn, varken på intervjupersoner, förskolor eller andra eventuella namn som 

framkommer i intervjun. 

Intervjun är helt frivillig och din medverkan kan när som helst under studiens gång avbrytas. 

Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ca.30-60 minuter.  

 

Mvh Julia Millestad 0727172132 och Jenny Hallgren 0702260631 

Kontaktuppgift till handledare Ingrid Karlsson: ingrid.karlsson@liu.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vad innebär barn i behov av särskilt stöd för dig? 

Hur pratar ni i arbetslaget om begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”? 

Har begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” förändrats över tid? 

Vilket stöd uppfattar du att förskolan kan få av andra aktörer när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd? 

Vem avgör vem som ska få särskilt stöd? 

Hur ser du på förhållandet till specialpedagogen? 

Vilken roll har specialpedagogen i förskolans verksamhet enligt din uppfattning? 

Använder ni i arbetslaget några andra termer än barn i behov av särskilt stöd? 
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Bilaga 3 

Självvärdering av examensarbete i par 

Litteratursökning 

Sökandet efter vetenskapliga artiklar till examensarbetets avsnitt om tidigare forskning har 

genomförts gemensamt. Dock använder vi några av de vetenskapliga artiklarna som vi 

använde i våra individuella PM, som skrevs i kursen 970A01. Viss litteratur används i 

bakgrunden och litteraturen är hämtad från tidigare kurser under utbildningen och har 

gemensamt diskuterats. 

Analys 

Vi har genomfört intervjuerna individuellt och transkriberat de intervjuer vi själva genomfört. 

Efter varje transkribering har vi läst varandras utskrifter för att få en helhetsbild av det 

insamlade materialet. Vi har gemensamt markerat ut likheter och skillnader i materialet och 

sedan gemensamt konstruerat teman.  

Författandet 

Vi har skrivit hela arbetet tillsammans, vi har alltid suttit gemensamt och diskuterat vad som 

ska skrivas. Vi har turats om att sitta vid datorn och skriva och hjälpts åt att formulera 

meningar.  

Samarbetet 

Vi båda upplever att examensarbetet har varit bland det mest krävande, intensiva men också 

det roligaste vi gjort på hela utbildningen. Vårt samarbete har fungerat bra och vi har haft en 

öppen dialog hela tiden för att få arbetet att gå framåt. Vi har uppmuntrat och peppat varandra 

att fortsätta kämpa. 

 

Julia Millestad & Jenny Hallgren, 2016-12-14 

 

 

 

 


