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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behov 
av särskilt stöd i förskolan. Vad anser pedagogerna utmärker ett barn i behov av särskilt stöd? Hur anpassar 
pedagogerna verksamheten utefter olika barns förutsättningar?  
Studien som ligger till grund för resultaten i detta examensarbete har utförs genom en kvalitativ studie och 
data har inhämtats genom kvalitativa intervjuer; tre intervjuer med verksamma pedagoger inom förskolan 
som alla har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.  
I resultatet framgår det att begreppet behov av särskilt stöd upplevs som brett och inrymmer både barn som 
befinner sig i sociala svårigheter och barn med fysiska nedsättningar. Alla pedagoger i studien anser att det 
finns för lite tid, resurs och pengar för att tillgodose alla olika behov som finns i förskolan. De menar att det 
är lättare att få resurser till ett behov som syns, som till exempel ett barn med läkarintyg eller diagnos. Alla 
pedagoger är positiva till att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten, och säger att barnen för 
all framtid kommer att ha nytta av att ha växt upp i en heterogen grupp.  
 
Nyckelord: förskola, inkludering, genus   
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Inledning  
Barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp jag anser är svårdefinierbart. Vad innebär det egentligen att vara i 
behov av särskilt stöd och hur avgör pedagogerna i förskolan vilka som är i behov att detta? Skulle det kunna 
vara så att alla barn behöver stöttning inom olika områden, både hemma och på förskolan? Enligt barnläkaren 
och författaren Gustafsson (2011) är det riskfullt att ha en allt för flexibel syn på begreppet barn i behov av 
särskilt stöd, eftersom att det kan leda till att barn som ständigt behöver stöd blir åsidosatta. Författaren 
nämner dock också att en bredare definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd gör att det inte 
behöver bli två uppdelade grupper i förskolan; en grupp utan problem och en grupp med problem. 
 
Barnläkaren Kadesjö (2007) beskriver att barn som avviker från normen löper stor risk att få en ”stämpel” 

både bland vuxna och barn, i och med de negativa förväntningar som ofta finns på dem. Jag minns en 
situation då jag som outbildad i barnomsorgen vikarierade på en förskola. Jag hade precis kommit in i deras 
lekhall där ett flertal barn lekte livligt, men ett av barnen var lite mer högljutt och mer fysiskt aktivt än sina 
kamrater. ”Bry dig inte om honom, han har typ en diagnos eller något”, sa en av pedagogerna till mig. Jag 

blev chockad och tolkade situationen som att de hade ”gett upp”. Jag fick en gnagande känsla i magen där jag 
kände att det inte var rätt att lägga skulden på barnet på detta sätt.   
 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) nämns termen särskilt stöd vid två tillfällen: ”Arbetslaget ska 

ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (s.11) och 

”Förskollärare ska ansvara för att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling” (s.14), vilket betyder att pedagoger enligt lag måste arbeta med detta. Som jag nämnde tidigare 
tycker jag att det kan vara svårt att definiera begreppet behov av särskilt stöd eftersom att alla verksamheter 
ser olika ut. Så vad betyder denna term och hur arbetar pedagogerna med detta i förskolan? 

 
Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan. För att uppnå syftet kommer jag intervjua verksamma pedagoger i förskolan.  
 
Nedanstående frågeställningar kommer särskilt att beaktas:  
 
– Vad utmärker ett barn i behov av särskilt stöd enligt pedagoger?  
– Hur anpassar pedagoger verksamheten utefter olika barns förutsättningar?  
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Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att börja med att ge en historisk överblick över hur synen på barn i behov av 
särskilt stöd förändrats i förskolan och skolan genom åren. Sedan kommer jag att redogöra för begreppen 
Barn i behov av särskilt stöd (och vad olika typer av behov av stöd kan omfatta) och Normalitet och 
avvikelse kan innebära. Efter det behandlas Genusperspektiv, Pedagogers ledarskap/kompetens, samt 
Stämplar i förskolan och lekens betydelse. Litteraturgenomgången avslutas med ett avsnitt om tidigare 
forskning kring barn i behov av särskilt stöd.  
 

Historieöverblick 
Även om begreppet barn i behov av särskilt stöd i sig är relativt nytt, har anpassade undervisningsformer 
existerat desto längre. Redan på slutet av 1800-talet användes en form av specialundervisning; minimikurser, 
som innebar att elever ofta på grund av bristande inlärningsförmåga fick avsluta sin utbildning i förtid. Dessa 
elever placerades i specialklasser, men fick dock inget särskilt stöd, som Brodin & Lindstrand (2010), 
professor respektive docent i barn- och ungdomsvetenskap beskriver. Lutz (2013), lektor och forskare, tar 
upp att i dokument från barnträdgårdar på 1930- och 40-talet fanns det anteckningar om specifika barn, inte 
helt olikt kyrkoböcker där prästen gjorde skriftliga bedömningar om barn. Författaren (ibid.) skriver att det 
ofta var avvikande egenskaper och negativa beteenden som nämndes.  
 
Före andra världskriget var uppfattningen alltså att arvet hade större betydelse än miljön, som beskrivet av 
Brodin & Lindstrand (2010), men under 1950-talet växte istället grundtanken om att skolan skulle 
demokratiseras fram. Begreppet miljöskadad förekom allt oftare, vilket betydde att skulden inte skulle läggas 
på individen. 
 
”I regeringens tillstyrkande av särskild observationsundervisning menade man att den ’Icke är avsedd att under övervakning isolera 
besvärliga element från den övriga gruppen’ utan att den skulle ge svårbehandlade elever undervisning och positivt behandling i en 
mera individuell anpassad form”.  
(Brodin & Lindstrand, 2010, s. 49) 

 
Nu fanns alltså tankesättet om att skulden inte skulle läggas på individen, och på 1970-talet kom 
Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) där utvecklings-bedömningarna konkretiserades om vad barn i 
behov av särskilt stöd innebar. Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) skrev också att för barn som 
behöver extra stöd är förskolan viktigare än för andra barn. På 1970- och 80-talet hade barn i behov av 
särskilt stöd förtur till förskoleplats (Skolverket, 2015). 
 
I början av 1990-talet växte begreppet barn i behov av särskilt stöd fram i policydokument och ersatte då det 
tidigare begreppet barn med särskilda behov. Syftet med detta var att lyfta fram att de svårigheter barnet 
befann sig i inte bara kunde läggas på barnet, utan att det var miljön barnet befann sig i (Lutz, 2013). 
Sandberg (2009), professor i pedagogik, understryker också detta med att beskriva att förskolans pedagogiska 
arbete och verksamhet är det som ska utvärderas. Fokus ska inte ligga på barnet som individ, utan på att 
barnet ska integreras med andra och fungera i vardagen på förskolan.  
 
Skolverket publicerade år 2004 en nationell utvärdering vid namn Förskola i brytningstid (Skolverket, 2004). 
I rapporten framgick det att mellan åren 1998 – 2004 ansåg nästan 60 procent av förskolecheferna som blev 
tillfrågade att barn som var i behov av särskilt stöd hade ökat. Det diskuterades också i rapporten bidragande 
orsaker till detta; premisserna och kvalitén för verksamheten hade förändrats under dessa år, vilket ledde till 
att det blev svårare att ge stöd till barnen. Andra orsaker var att det nu lades större vikt vid att kartlägga och 
observera barns utveckling, vilket gjorde att fler barn upplevdes vara i behov av särskilt stöd, eftersom att de 
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hamnade utanför ”ramen” för vad som var ”normalt”. En annan bidragande faktor var att barn har svårare 

uppväxtvillkor idag (Skolverket, 2004).  
 
Fischbein & Österberg (2003), professor respektive lärare, tar också upp att barn är mer heterogena idag än 
någonsin; bland annat gör medicinska framsteg att lågviktiga och för tidigt födda barn överlever i större grad 
än tidigare.  Författarna menar att detta kan leda till risker för skador och funktionsnedsättningar, vilket kan 
leda till fler barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En ökad invandring som leder till att språk- och 
kulturbakgrund blivit bredare har också gjort att förskolan ser annorlunda ut idag. Så även om skolan har 
blivit mer strukturerad och enhetlig rent organisatoriskt är det mer mångfald som ska rymmas på förskolan. 
Mångfald är dock ett komplext begrepp som Olausson (2012), lektor, tar upp. Olausson menar att det 
innefattar mer än invandrarbakgund; till exempel funktionshinder (som nämns ovan), kön och klass. 
 
Över tid har det alltså blivit mer fokus på att det är verksamheten och inte barnen som ska anpassa sig, samt 
att mångfalden i förskolan är rikare idag, vilket också gör att det ställs högre krav på barn och pedagoger.  
 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 
Det ska tidigt förtydligas att det finns mycket litteratur som trycker på samarbetet mellan vårdnadshavarna 
och förskolan när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Sandberg (2009) skriver till exempel att det är 
föräldrar som har huvudansvaret för barnets omsorg och uppfostran och att förskolan måste lyssna på deras 
synpunkter och frågor. Det kommer dock enbart att fokuseras på pedagogers relation till barnet i detta 
examensarbete.  
 
Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) skriver att förskolan ser olika ut bereonde på diverse faktorer; till 
exempel hur läroplan och styrdokument tolkas och används, materialet som finns tillgängligt, samt hur 
organisationen är utformad. Med detta i åtanke går det att tolka att termen barn i behov av särskilt stöd också 
får olika definitioner beroende på vem som tillfrågas. Denna svårighet beskriver Drugli (2003), professor i 
pedagogik, också genom att skriva att olika personer kan bedöma ett barns situation helt olika. 
Vårdnadshavare och pedagoger kan ha helt olika uppfattning om barnets utveckling och ifall det finns något 
att oroa sig för, samt vad som ligger till grund för problematiken. Författaren (ibid.) menar även att när det 
kommer till barn i behov av särskilt stöd påverkar kunskaper, normer och moral de bedömningar som görs.  
 
Som beskrivit i inledningen nämns termen särskilt stöd vid två tillfällen i Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010), där det står beskrivit att ”Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som 
befinner sig i svårigheter av olika slag” (s.11), och ”Förskollärare ska ansvara för att vid övergångar särskilt 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling” (s.14), vilket innebär att det enligt lag ska 

jobbas med detta på förskolor. Men vad innebär termen barn i behov av särskilt stöd i förskolan? Bergquist 
(2000), socionom, definierar termen barn i behov av särskilt stöd som ett barn som har samma behov som 
vilket annat barn som helst, men som på vissa områden har svårigheter eller hinder i sin utveckling. Behovet 
av särskilt stöd kan se olika ut för varje barn, samt vara något som behövs antingen en period under barnens 
tid på förskolan eller hela förskoletiden. Sandberg (2009) beskriver att begreppet barn i behov av särskilt 
stöd är föränderligt eftersom att det inte syftar på en speciell grupp. Brodin & Lindstrand (2010) skriver att 
alla barn har samma grundläggande behov, men att vissa behöver särskilt stöd för att kunna få en optimal 
utveckling.  
 
Sammanfattningsvis skriver Sandberg (2009) att det inte är känt vilka kriterier pedagoger använder för att 
bedöma när ett barn är i behov av särskilt stöd.  
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Olika typer av behov av särskilt stöd 
Bergquist sammanfattande i början på 2000-talet att det finns olika typer av stöd: 
 
”Till gruppen barn i behov av särskilt stöd räknas såväl barn med funktionshinder eller utvecklingsavvikelser av typ 

DAMP/ADHD, som barn med känslomässiga svårigheter och barn som far illa eller lever i socialt utsatta familjer. Invandrar- och 
flyktingbarnen kan också vara barn i behov av särskilt stöd”.  
(Bergquist, 2000, s. 13 – 14). 

 
Sandberg (2009) definierar olika typer av stöd som barn med psykiska, fysiska, språkliga eller känslomässiga 
svårigheter, eller barn som riskerar att hamna i svårigheter senare i livet på grund av den miljön de befinner 
sig i. Drugli (2003) skriver att stödet beror på faktorer som kan försena barnets utveckling, och delar in dessa 
i fyra övergripande grupper; dåliga ekonomiska och sociala villkor (här ingår till exempel våld och 
missbruk), belastade familjeförhållanden (bland annat allvarlig sjukdom inom familjen), fysiska/psykiska 
faktorer, samt negativa erfarenheter av skolan.  
 
Vissa argumenterar för att alla barn faktiskt är i behov av särskilt stöd. Men som beskrivet i inledningen av 
Gustafsson (2011) är det riskfullt att ha en allt för flexibel syn på begreppet, eftersom att det faktiskt kan leda 
till att de barn som behöver stöd blir åsidosatta.  
 
Sammanfattningsvis visar detta stycke på att även om det är svårt att definiera exakt vad stödet kan innebära 
så finns det tydliga riktlinjer för vilka barn som kan vara i behov av det.  
 

Normalitet och avvikelse 
Lutz (2009) lyfter upp att vi måste ha i åtanke att när kategorin barn i behov av särskilt stöd utforskas, 
bedöms och definieras dessa barn utifrån ett vuxenperspektiv:  
 
”En utgångspunkt för vuxnas bedömning, är att dessa barn utgör ett problem. Syftet med att definiera dessa barn utifrån en 

problembild kan vara att de beskrivna problemen ska bemötas med rätt stöd som kan gynna barnet själv, verksamheten och på lång 
sikt samhället i stort. Barnens agentskap blir därmed otydligt och barnens beteenden blir föremål för olika professioners 
uppfattningar om normalitet/avvikelse”. 
(Lutz, 2009, s. 15) 

 
Lutz (2009) skriver också att normalitet är svårdefinierbart eftersom det är beroende av olika kunskaper och 
preferenser. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) understryker detta med att beskriva normalitet som 
en social konstruktion. De lyfter också fram att en av specialpedagogikens kärnor är just att kategorisera och 
beskriva olika slags avvikelser från det som anses normalt, samt att tolkning om vad som är normalt har 
skiftat över tid.  Löfdahl m.fl. (2014) tar upp att det är viktigt att granska hur vi delar in och benämner barn, 
samt är medvetna om de antaganden vi gör och de normer vi är del av. Författarna fortsätter med att beskriva 
att det är omöjligt att ha en neutral syn på barn och att vi ska uppmärksamma de variationer som finns. Som 
exempel tar de upp att ett barn inte bara är en ålderskategori, utan har en geografisk, etnisk och social 
bakgrund.  
 
Anledningen till att det är viktigt att belysa detta är för att barns utveckling inte är uppbyggda kring mätbara 
och konkreta resultat, utan utifrån vad pedagogerna anser är normalutveckling, som beskrivet av Lutz (2009).  
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Genusperspektiv  
Förskolechefen och pedagogiska konsulten Wahlström (2003) tar upp att pojkar har press på sig att vara 
manliga, kraftfulla och bråkig, vilket leder till att de får svårare med språket och ordförrådet. Pedagoger har 
en uppfattning om att pojkar inte orkar lyssna på instruktioner och samtal, och pratar därför ofta till dem med 
korta kommandon eller uppmaningar. Författaren fortsätter med att beskriva att flickor däremot är 
uppfostrade till att vara mer omsorgsfulla och snälla. Eidevald (2011), lektor i barn- och ungdomsvetenskap, 
tar också upp denna problematik och menar att förskollärare vid måltidssituationer ofta förenklar samtalen 
genom att ställa ja- och nej-frågor till pojkarna, vilket på sikt kan försämra språkutvecklingen eftersom att det 
ställs lägre krav på dem.  
 
Forskaren Andreasson (2007) har gjort en studie om grundskolans elevplaner som tydligt visar att 
beskrivningar om pojkars problem är de svårigheter och konkreta situationer som uppstår i skolan och 
skolarbetet, medan flickors problem istället är kopplat till deras egenskaper; att de till exempel är känsliga för 
stress, osjälvständiga och otrygga.  
 
Sandberg (2009) tar upp att det finns skillnader mellan de stöd och metoder som ges åt pojkar och flickor i 
behov av särskilt stöd. Pojkar i behov av särskilt stöd får oftare stöd kopplat till samspelet med andra barn, 
medan flickor får hjälp med att utveckla språk- och talfärdigheter. Författaren menar att flickors språk blir 
mer uppmärksammat på förskolan och det ställs högre krav på ett mer avancerat språk, samt att pojkarnas lek 
behöver mer övning på samspel. 
 

Pedagogers ledarskap/kompetens  
”Ledarens sätt att hantera variation som svårighet eller möjlighet är ofta avgörande. Betraktas olikheter som möjligheter så blir inte 
det primära att göra gruppen homogen så att man kan arbeta så likartat som möjligt; variationen utnyttjas istället till att skapa 
möjligheter så till lärande, spänning och stimulans”  
(Fischbein & Österberg, 2003, s. 23). 

 
Pedagogers ledarskap har stor betydelse för gruppens förmåga till gemenskap och samverkan, enligt 
Fischbein & Österberg (2003), eftersom att pedagoger spelar en väldigt viktig roll i vad det skapas för klimat 
i barngruppen. Kadesjö (2007) tar också upp vikten av pedagogens ledarskap, och menar att om pedagoger 
uppfattar barngruppen som orolig bör de reflektera över sitt eget ledarskap och sin pedagogik. Det är viktigt 
att vara tydlig, trygg, väl förberedd samt inte ha negativa förväntningar på barnen, eftersom barn lätt 
uppmärksammar detta. Sandberg (2009) understryker också vikten av att vara trygg och extra tydlig i sina 
instruktioner, och tillägger dessutom att pedagoger måste analysera, granska och utvärdera sättet de arbetar 
på, samt delta i kompetensutveckling kontinuerligt.  
 
Bergquist (2000) lyfter att barnen inte ska överbeskyddas eller ställas för låga krav på, och att det är viktigt 
med en hög medvetenhet hos pedagoger för att genomföra denna balansgång.  
 

Stämplar i förskolan och lekens betydelse   
Professor Frånberg (2015) skriver att barn utreds och diagnostiseras mer idag än tidigare och att det ofta tar 
lång tid innan barnen får hjälp eftersom att svårigheterna barnen har ofta ses ur ett mognadsperspektiv. 
Författaren menar att det finns en risk med tidiga diagnostiseringar; barnen får en stämpel eftersom 
stödinsatser anses vara stigmatiserande.  
 
Skolverket (2015) beskriver i sin rapport Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning att 
samspel med andra barn och svårigheter med tal- och språkutveckling är de områden som barn i behov av 
särskilt stöd upplevs ha mest problem i enligt pedagoger i förskolan. I rapporten beskrivs också att det har 
gjorts undersökningar som visar att barn i svårigheter inte har lika många kompisar som andra barn, samt att 
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detta leder till att de får färre chanser att öva sin sociala kompetens. Drugli (2003) understryker detta med att 
skriva att det behövs avancerande kommunikativa färdigheter för att kunna vara med i leken.  
Detta nämner Sandberg (2009) också, som skriver att språket får större betydelse ju äldre barnen blir 
eftersom leken blir längre och mer invecklad om barnet kan berätta, förhandla, argumentera, förklara, samt 
ställa frågor och besvara andras frågor. Författaren fortsätter med att beskriva att det därför går att se 
kopplingar mellan barn med språkstörningar och de problem de kan få i leken, bland annat att de i rollekar 
ofta får vara passiva.  
 
Kadesjö (2007) tar upp att barn med koncentrationssvårigheter ofta blir syndabock i barngruppen, och att de 
övriga barnen upplever det som att detta barn ”förstör”. Författaren menar på att pedagogerna bör ha en 
fungerande barngrupp oberoende av vilka barn som befinner sig på förskolan. Författaren belyser också att 
ofta har pedagogerna förmedlat samma känsla som de övriga barnen har; att det utsatta barnet är besvärligt. 
När vuxna ofta ger negativa tillsägelser till samma barn förstärks de andra barnens negativa bild av detta 
barn. Drugli (2003) tar också upp att det finns ett vuxenansvar; finns det en dålig relation mellan ett barn och 
en vuxen på förskolan kan det vara en förklaring till varför det finns en dålig relation mellan detta barn och 
övriga barngruppen. Sandberg (2009) skriver också att pedagogerna ansvarar för att skapa bättre 
kamratrelationer om ett barn inte har kompisar, som till exempel att leka i mindre grupper eller att granska 
ifall att barnet har en eventuell resursperson som är mer i fokus än barnet i leken. Författaren (ibid.) redovisar 
också forskning som visar att barn med kognitiva funktionsnedsättningar gynnas mer av att vistas i en 
mångfaldig barngrupp än en homogen grupp, eftersom det ges mer stimulans i samspelet. Barn lär sig genom 
leken att samspela, utrycka tankar, samt bearbeta sina problem och erfarenheter.  
 
Det är alltså viktigt att barn får öva sin sociala kompetens tillsammans med andra barn, och det finns ett 
vuxenansvar hos pedagoger att skapa bra relationer, inte bara mellan barn och pedagoger, utan också barnen 
sinsemellan. 
 

Tidigare forskning 
I det här avsnittet beskrivs tidigare forskning kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det finns mycket 
forskning kring detta, men i detta stycke kommer det bara att göras vissa nedslag som visar en översiktlig 
bild över forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Vissa forskare väljer att fokusera på barnet i sig, 
medan andra forskare mer har ett verksamhetsperspektiv.   
 
Lutz (2009), som nämnts tidigare, har i sin avhandling Kategoriseringar av barn i förskoleåldern fokus på 
just kategoriseringar; hur det finns tendenser till att skulden läggs på barnet, samt att barnet kan få en 
”avvikarroll” om denne stämplas som annorlunda. Eidevald (2009) har istället fokus på könskategorier. I 
hans avhandling Det finns inga tjejbestämmare fokuserar han på pedagogers ledarskap när det kommer till 
pojkar och flickor. Studien visar att förskolans personal förstärker könsstereotyper mer än vad de förhindrar 
dem. Han nämner också att vid en leksituation var 75 % av tillsägelserna till pojkar och 25 % åt flickor. 
Wahlström (2003) forskar också om könsstereotyper, och gör i boken Flickor, pojkar och pedagoger 
observationer på förskolor. Resultatet av studien blev att trots att pedagoger försöker att ge flickor och pojkar 
samma förutsättningar bidrog de istället till de rådande könsnormerna, bland annat genom att pedagogerna 
ställde lägre krav på pojkars språk vilket ledde till att de fick svårare med språket. 
 
Palla (2011)  har fokus på barns beteenden. I hennes avhandling vid namn Med blicken på barnet – Om 
olikheter inom förskolan som diskursiv praktik synliggör hon hur barnen hamnar i fokus när deras beteenden 
inte faller inom förskolans ramar.  
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I dessa fyra ovanstående studier problematiseras kategorier eller barns beteenden. I Olaussons (2012) studie 
Att göra sig gällande: mångfald i förskolebarns kamratkulturer problematiseras istället begreppet mångfald. 
I Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) kopplas detta kulturbegrepp till barn med invandrarbakgrund, men 
Olaussons studie menar att utöver etnicitet finns många aspekter av mångfald; funktionshinder, kön och 
klass, vilket också gills som olika kulturella bakgrunder och som spelar in för hur barn samspelar.  
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Metod  
Här nedan följer en redogörelse för metoden som används i studien som ligger till grund för detta 
examensarbete. För att underlätta för läsaren har jag valt att dela in avsnittet i underrubrikerna 
Urval/deltagare, Genomförande/datainsamling, Forskningsetiska principer, Databearbetning och analys av 
intervjuerna, Tillförlitlighet och äkthet och Metoddiskussion.  
 

Urval/deltagare 
Syftet med studien som presenteras i detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om pedagogers 
uppfattning om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De frågeställningar som står i centrum är ”Vad 

utmärker ett barn i behov av särskilt stöd enligt pedagoger?” och ”Hur anpassar pedagoger verksamheten 
utefter olika barns förutsättningar?”  För att uppnå syftet och besvara mina frågor behövde jag informanter. 
Jag valde att intervjua pedagoger eftersom att jag var intresserad av deras uppfattning om barn i behov av 
särskilt stöd, vilket jag inte hade kunnat få reda på vid till exempel observationer. Urvalet av informanter 
gjordes genom kontakter; det var tre pedagoger jag kände till sedan tidigare och som jag visste hade 
erfarenheter av att jobba med barn i behov av särskilt stöd. De tre informanterna som blev intervjuade var 
alla utbildade förskollärare, två har varit verksamma i över tio år, och en har befunnit sig i verksamhet i 
ungefär ett år.  
 
Urvalet av litteratur till detta examensarbete gjordes genom att söka på barn i behov av särskilt stöd på 
dataportalen DiVA, samt genom att sålla ut litteratur på biblioteket som haft fokus på detta område. 
Litteraturen hittade jag genom att söka efter barn i behov av särskilt stöd på Umeåregionens biblioteks egen 
hemsida och sedan leta ut böcker som stod på avdelningen om sociala frågor på Umeå stadsbibliotek.  
 

Genomförande/datainsamling 
Eftersom att syftet som tidigare nämnts är att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning av barn i behov 
av särskilt stöd valdes en kvalitativ undersökning. Löfdahl m.fl. (2014) beskriver kvalitativa intervjuer som 
gynnsamma eftersom det uppkommer ett unikt samtal mellan informanten och intervjuaren.  
 
Informanterna fick ta del av intervjufrågorna på förhand (se bilaga 1) via mail då en av förskollärarna hade 
det som önskemål. Intervjun baserades på öppna frågor eftersom att det enligt Kvale & Brinkman (2009) gör 
att informanten kan beskriva vad denne anser är de viktigaste delarna inom intervjuområdet. Vid intervjuerna 
uppkom dock en del följdfrågor som inte finns med i bilagan, eftersom målet var att få ett så uttömmande 
svar som möjligt av informanterna.  
 
Två av intervjuerna utfördes på förskollärarnas arbetsplats, och en intervju skedde i förskollärarens 
hemmiljö. Syftet var att göra det så enkelt och bekvämt för informanterna som möjligt, och denna lösning 
fungerade bäst. Löfdahl m.fl. (2014) beskriver att platsen för intervjun har stor inverkan på dess 
genomföring, och nämner att i de intervjuer som genomförs hemma hos informanter blir intressen och 
familjeförhållanden mer centrala än i intervjuer som genomförs i skolmiljö. Detta var dock ingenting som 
uppmärksammades vid transkribering.   
 
Intervjuernas längd var varierande; två intervjuer var cirka 45 minuter, och en intervju pågick 30 minuter.  
 

Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) benämner fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Dessa principer togs till hänsyn både vid första kontakten som skedde via mail, vid ett 
följebrev (se bilaga 2), samt muntligt innan varje intervju. Enligt informationskravet blev informanterna 
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informerade om vad intervjun och examensarbetet skulle gå ut på, samtyckeskravet togs till hänsyn genom att 
förskollärarna blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde välja att inte 
fullfölja intervjun. Konfidentialitetskravet beaktades genom att förskollärarna blev informerad om att de var 
helt anonyma i intervjuerna och att obehöriga inte skulle kunna ta del av deras personuppgifter. Det 
tydliggjordes också för informanterna att intervjun skulle spelas in men raderas efter transkribering, och bara 
användas till denna rapport och inget annat, enligt nyttjandekravet. Vid varje intervju upprepades denna 
information för informanterna via följebrevet som de också fick skriva under med sin namnunderskrift.  
 

Databearbetning och analys av intervjuerna  
Intervjuerna spelades in på en dator med dess mikrofon, samt en mobiltelefon, och transkriberades därefter. 
Sedan togs ljudinspelningarna bort. I transkriberingen är ”verbala tics” och upprepningar borttagna, till 

exempel när informanterna säger ”typ” eller ”liksom” ofta. Bryman (2014) tar upp att transkriberingar kan 
behöva redigeras en del, så länge innebörden är densamma.   
 
Transkriberingen användes för att göra en tematisk analys (Bryman, 2014) som presenteras i kapitlet 
Resultat/analys. Teman och intervjufrågor växte fram utefter vad jag funnit väsentligt och intressant i 
litteratur, och i intervjuerna fann jag ytterliga teman som jag förtydligar via underrubriker. Detta beskriver 
Kvale & Brinkman (2009) också; det gäller att hitta likheter, skillnader och strukturer i informanternas svar. 
Eftersom alla intervjuer var utformande på samma sätt upplevde jag att det gick att finna genomgående 
teman; dessa omfattade vad termen barn i behov av särskilt stöd betydde för varje pedagog, att verksamheten 
och inte barnet skulle vara i fokus, hur pedagogerna jobbade med inkludering, tids- och resursproblem, hur 
olika pedagoger behandlade barn olika, hur övriga barngruppen behandlade barn i behov av särskilt stöd, 
samt att alla pedagoger ansåg att det var positivt att inkludera barn i behov av verksamheten. Dessa teman 
framkom dels genom att flera av mina frågor var kopplade till just detta; men också genom vad pedagogerna 
själva lyfte fram.  
 
I avsnittet diskussion har jag återigen tagit upp de olika teman som kommit fram i resultatet, men här också 
kopplat det till relevant litteratur och mina egna tankar och funderingar. Här tas bland annat genusperspektiv 
upp, som inte var en underrubrik i resultatet. Detta berodde på att genus inte togs upp i någon av intervjuerna 
då barn i behov av särskilt stöd diskuterades, medan forskning och litteratur pekar på ett samband.   
 

Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2014) tar upp begreppen tillförlitlighet och äkthet som är av relevans för detta examensarbete. 
Tillförlitlighet är att den som forskar är trovärdig och pålitlig. Genom att beskriva alla delar i 
processen/metoden utförligt uppnås detta. Begreppet äkthet handlar om att resultatet ska spegla 
informanternas uppfattningar och åsikter på ett rättvist sätt.  
 
Jag har försökt att vara transparent under alla delar av detta examensarbete och beskrivit hur varje del är 
bearbetad, som till exempel att informanternas svar från intervjuerna inte är ändrade, förutom deras ”verbala 

tics” och upprepningar. Jag har också undvikit att lägga värderingar i informanternas intervjusvar i 
resultat/analys-delen eftersom att jag vill spegla deras åsikter på ett rättvist sätt.  
 

Metoddiskussion 
Metoden för detta examensarbete genomfördes som en kvalitativ studie, eftersom fokus låg på pedagogernas 
uppfattning om barn i behov av särskilt stöd. Trots att de tre intervjuerna hade samma frågor blev det olika 
reflektioner; den första intervjun hade ett mer allmänt fokus och tog upp många olika sorters behov av 
särskilt stöd, den andra intervjun fokuserade mest på kartläggning och barn med i behov av fysiskt stöd, 
medan den tredje intervjun nästan uteslutande handlade om barn med diagnoser.  
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Hade det istället varit verksamheten i fokus hade den kunnat genomföras som en observationsstudie. Om 
pedagogerna hade observerats i barngrupp hade resultatet förmodligen sett helt annorlunda ut. Det kan vara 
stor skillnad på hur pedagoger berättar om situationer respektive hur de handlar i praktiken.  
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Resultat/analys 
I denna del kommer jag att redovisa de olika teman som har kommit fram i de tre intervjuerna som 
genomförts. För att det ska vara tydligt för läsaren delas resultatet in i underrubriker på samma sätt som 
tidigare. Dessa underrubriker är Hur definierar pedagogerna begreppet behov av särskilt stöd?,  
Verksamheten och inte barnet som fokus, Redan på planeringsstadiet måste alla barn inkluderas, Tid och 
resurs är ett problem, Hur behandlar pedagoger barn olika?, Hur övriga barngruppen behandlar barn i 
behov av särskilt stöd och Positivt att inkludera barn i behov av särskilt stöd.  
 

Hur definierar pedagogerna begreppet behov av särskilt stöd? 
Alla förskollärare som intervjuades hade ungefär samma uppfattning om vad termen barn i behov av särskilt 
stöd omfattar. En pedagog beskrev begreppet som väldigt brett;  
 
”Jag tänker att det antingen kan vara ett behov som är fysiskt eller ett socialt behov. Det kan vara om det är någon som har ett 
fysiskt handikapp, som till exempel en synnedsättning eller hörselnedsättning. Men det kan också vara att det är någon som socialt 
har svårt att anpassa sig; som språkliga svårigheter. Det är någonting som barnet behöver stöd i helt enkelt”.   

 
En annan av förskollärarna ansåg att begreppet ”särskilt stöd” är ett ganska laddat begrepp, och tog upp 

kartläggning, handlingsplan på barn och elevassistenter som väsentliga delar när termen diskuteras. Barn med 
diagnoser kopplades också till begreppet av två pedagoger. Under en intervju beskrev en av pedagogerna att 
alla barn egentligen är i behov av särskilt stöd eftersom att barnen är på förskolan för att pedagogerna ska 
stödja dem i deras utveckling.  
 
Skillnader mellan särskilt stöd och extra anpassningar togs också upp i samtliga intervjuer. En pedagog 
uttryckte att extra anpassningar var vad som gjordes inom ramen på verksamheten, till exempel förbereda ett 
barn som har svårt med omställningar. En annan pedagog tog upp att låna ytterkläder till ett barn som inte har 
med sig eller spela ett spel med ett barn som är otryggt på morgonen också kan vara extra anpassningar även 
om det inte är ett särskilt behov. En av förskollärarna ansåg att extra anpassningar rörde sig mer om 
förändringar i den fysiska miljön.  
 
Det som synliggjordes i pedagogernas uttalanden var alltså att begreppet inrymde både barn med fysiska 
nedsättningar och barn i sociala svårigheter, samt att det fanns skillnader mellan särskilt stöd och extra 
anpassningar.  
 

Verksamheten och inte barnet som fokus 
I alla intervjuer tryckte pedagogerna på att det var verksamheten som skulle anpassas till barnet och inte 
tvärtom. Detta gällde både när det kom till den psykiska miljön, likväl som den fysiska miljön. Alla tre 
pedagoger nämnde att ett sätt att anpassa verksamheten efter barn med särskilt behov var att förbereda denne 
inför aktiviteter som skulle hända på förskolan. En av förskollärarna nämnde att de hade arbetat mycket med 
bildscheman över hur dagen på förskolan såg ut, samt använt tecken som stöd. Alla pedagoger beskrev att de 
ofta förändrade den fysiska miljön för att underlätta så mycket som möjligt för barnen, samt att det gällde att 
vara så konkret och tydlig som möjligt. Alla tre ansåg också att utemiljön var svårare att förändra på grund av 
pengar och resurser.  
 
Informanterna tog också upp att utbildning, kunskap och inställning var väsentligt för att ha synsättet att det 
är verksamheten som ska vara föränderlig och anpassat till barnet. En pedagog upplevde att barn i behov av 
särskilt stöd där behovet är synligt (till exempel en fysisk funktionsnedsättning) ofta möts av större förståelse 
av andra vuxna.  
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”Just när det är ett barn som är lite mer aggressivt, slåss, skriker, kastar saker så tror jag att personer som inte har pedagogisk 
utbildning lättare provoceras av ett sådant beteende, och lätt tänker att det är barnet som slåss och skriker. De tänker att det är 
barnets fel, fast så är det ju inte, det är ju alltid någonting annat som är problemet egentligen. Det har nog att göra med något sorts 
personligt försvar, att man inte vet hur man ska hantera det, och då är det lätt att lägga skulden på barnet”. 
 
I två av intervjuerna diskuterades svårigheterna med att behandla alla barn lika, men samtidigt olika. En 
förskollärare nämnde att barnet i fråga måste få vara med på sitt eget sätt och få möjlighet att planera 
verksamheten i den mån som gick. Pedagogen upplevde att vissa barn fungerade bättre i större barngrupper, 
medan vissa mådde bra av mindre grupper, samt att de kanske inte alltid måste delta i exakt samma 
aktiviteter som de andra barnen. Pedagogen problematiserade också att verksamheten skulle anpassas efter 
barnen samtidigt som varje barn hade sina egna behov eftersom att barn utvecklas olika.  
 
”Vi pratar väldigt mycket om och jobbar mycket på att man ska vara snälla mot varandra och behandla alla som man själv vill bli 
behandlad. Vi jobbar mycket med rättvisa; det behöver inte vara samma för alla. Ett barn kanske får sitta 1,5 timme och göra en 
aktivitet, medan ett annat barn bara behöver sitta en halvtimme, och det kan vara rättvist beroende på deras behov”.  

 
En annan av förskollärarna tog upp att arbetslaget vid en ommöblering märkte att ett barn med ett fysiskt 
handikapp inte kunde ta sig fram ordentligt i lekhallen eftersom att det var mycket hinder i vägen. Denna 
möblering hade varit bra för många andra barn, men verksamheten måste inkludera alla barn.  
 
Trots att förskollärarna ansåg att det var verksamheten som skulle förändras upplevde de svårigheter när det 
gällde att behandla barnen lika men samtidigt olika. 
 

Redan på planeringsstadiet måste alla barn inkluderas  
Alla förskollärarna nämnde att redan vid planeringsstadiet måste alla barn i verksamheten inkluderas. 
Begreppet ”inkludering” var något de alla reflekterade kring. En pedagog uttryckte sig på följande vis: 
  
”Vad räknas som inkludering? Är det föräldrarna som bestämmer ifall deras barn inkluderats? För oss kanske vi tänker att vi har 
inkluderat, men det viktigaste är ju hur barnet känner sig”.  

 
En annan av pedagogerna tog upp att om arbetslaget tänker ”nu ska vi inkludera” så är de fel ute, eftersom att 

verksamheten ska anpassas redan från början, samt att ett barnperspektiv hela tiden måste vara närvarande 
vid planeringen. En av förskollärarna upplevde att inkludering blev svårt eftersom att det innebar att alla barn 
måste vara med på allt, och tar upp ett exempel på en sångsamling i gympasalen. Om ett barn har svårt för att 
koncentrera sig eller upplever ljuden som obehagligt kanske barnet inte gynnas av att vara med vid just den 
aktiviteten.  
 
Samtliga informanter berättade att de jobbade med att lyfta fram olikheterna i barngruppen. En av 
pedagogerna berättade att aktiviteter måste planeras så att inget barn skulle bli åsidosatt, men tillade att det 
kunde vara väldigt svårt, och upplevde att det var lättare med barn i behov av särskilt stöd som hade 
elevassistent, eftersom att de då hade extra hjälp. Två av förskollärarna berättade att det var lättare att 
uppmärksamma olika utseenden och nationaliteter än till exempel funktionsnedsättningar eller utåtagerande 
beteenden, och nämnde att de inte brukade uppmärksamma funktionsnedsättningarna utan försökte 
neutralisera dem och svara på barnens frågor och funderingar kring det.  
 
”Det är ofta sådana olikheter man uppmärksammar [utseenden och nationaliteter], man uppmärksammar ju inte direkt det här med 

att någon slåss mer, sådana olikheter syns ändå. Barn som kanske har fått en negativ stämpel försöker man uppmärksamma deras 
positiva sidor; ’har ni sett att det här barnet är jätteduktig på att göra kullerbyttor’ eller ’det här barnet kan jättemycket om 
dinosaurier’”.  
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Men det fanns svårigheter när det kom till språket också; vissa barn var inte intresserade av att visa att de 
kunde tala flera språk, och då var det svårt att uppmärksamma det, särskilt om pedagogen ifråga inte kunde 
tala det själv. En pedagog tog upp att icke-verbala barn också behöver stöd:  
 
”Sen är det ju ganska viktigt att alltid ställa frågor och ge barnen man vet inte kommer svara på en fråga chansen. I en samling till 
exempel; man kanske väljer att fråga de verbala barnen först, och sen ta det här barnet. Eller att man väljer en aktivitet där de kan 
visa med kroppen vad de vill, eller bilder där de kan peka på vad de vill, att man helt enkelt ger dem verktyg att kunna svara utan 
att de måste prata”.  
 

Tid och resurs är ett problem 
Samtliga pedagoger ansåg att det fanns för lite tid, resurs och pengar för att tillgodose alla olika behov som 
finns i förskolan. Samtliga pedagoger ansåg att det var lättare att få pengar och resurser till behov som syntes, 
där barnet till exempel fått läkarintyg eller en diagnos. Ett barn som till exempel var utåtagerande ansåg 
pedagogerna var svårare att få resurs till eftersom att det är en annan typ av process för att hitta den 
underliggande orsaken. 
 
En av informanterna ansåg att de hade fått hjälpmedel till att anpassa den fysiska miljön, men att det hade 
tagit lång tid att få förskolan handikappanpassad.  
 
Tid var också någonting som alla förskollärare nämnde som en bristvara i verksamheten. En pedagog 
upplevde att det var svårt att planera aktiviteter som passade alla barn, och att aktiviteter som de visste 
fungerade ibland kunde upprepas ofta eftersom att planeringstiden inte räckte till. 
 

Hur behandlar pedagoger barn olika? 
Vid två av intervjuerna berättade förskollärarna att de hade negativa erfarenheter av andra pedagogers 
bemötande av barn i behov av särskilt stöd. De nämnde båda två att de sett situationer där andra pedagoger 
hade försökt skuldbelägga eller diagnostisera barn. 
 
”Jag vet inte vad det är det man vill ha när man säger ’han måste ju ha en diagnos’. Många tänker nog att det spelar ingen roll vad 
vi gör, eftersom att barnet har en diagnos. Det blir som bortom ens kontroll då, man skyller på barnet istället”. 

 
En av pedagogerna nämnde dock att när ett av barnen i deras verksamhet blivit diagnostiserat blev det lättare 
att bemöta detta barn, eftersom att de då fick kunskap och förståelse för hur dennes värld såg ut. 
Förskolläraren nämnde också att hur situationen hanterades mycket hade med pedagogers inställning att göra.  
 
Vid en intervju nämndes att skillnaden i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd ofta låg i utbildning. I 
barnomsorgen finns det personal som inte har pedagogisk utbildning, och förskolläraren upplevde att det ofta 
var dessa personer som tyckte att problemet satt hos barnet, samt att de som arbetar inom barnomsorgen 
måste vara medveten om detta.   
 
De två förskollärarna som hade negativa erfarenheter av pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt 
stöd ansåg båda två att det påverkade barns lärande. En av pedagogerna nämnde att den inställningen som 
pedagogen har blir kopplat till bemötandet av barn, och att det spelar roll för hur barnen lär sig. Den andra 
pedagogen nämnde en ”negativ spiral”; om en vuxen lägger skulden på barnet märker detta barn av det och 

barnet känner sig sämre. Förskolläraren tog upp att detta blir något barn inte mår bra av, och hur barn mår 
påverkar hur de lär sig saker.  
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Hur övriga barngruppen behandlar barn i behov av särskilt stöd 
Något som diskuterades under intervjuerna var risken att barnen blir ”stämplade” i förskolan ifall de är i 

behov av särskilt stöd. En förskollärare beskrev att ett barn med särskilda behov lätt kunde bli syndabock i 
gruppen, beroende på hur behovet såg ut. Alla förskollärare ansåg att barn i behov särskilt stöd som inte 
syntes, och då främst utåtagerande barn och barn med koncentrationssvårigheter, var mest troliga att bli 
drabbade av dessa stämplar. Två pedagoger nämnde exemplet att vissa barn fick skulden för saker som hänt 
när denne var ledig eller situationer denne inte befunnit sig i närheten av.  
 
”För det har ju hänt att barn får skuld för det som de inte har gjort dagar när de varit lediga. Det finns även personal som tar för 
givet att det är en viss person när det är en konflikt, och så är det inte så. Och då ser ju barnen det. Barn gör som vuxna gör. Är det 
så att barn behandlar ett annat barn på ett visst vis så kan det ju till stor del bero på att vuxna också har gjort det. Det behöver ju 
inte vara så, absolut inte. Men det kan vara så”.  

 
Barn som hade språksvårigheter nämndes också; en av pedagogerna upplevde att det ofta kunde bli konflikter 
vid lek ifall att ett barn lekte med andra som förstod språket bättre, just eftersom att det kunde leda till 
mycket missförstånd när barnet inte kunde förmedla sina tankar. Detta kunde i sin tur leda till att andra barn 
vid senare tillfällen valde att inte leka med detta barn eftersom att de visste att det då kunde uppstå konflikter. 
 
En förskollärare upplevde att det var olika hur andra barn i verksamheten bemötte barn i behov av särskilt 
stöd, och menade då främst de barn som hade fysiska funktionsnedsättningar. Pedagogen nämnde att vissa 
barn ville bli bästa kompisar med dessa barn, medan andra kunde flytta på stolen för att de inte ville sitta 
nära. Men de flesta barnen var väldigt nyfikna på barnen i behov av fysiskt stöd, och kunde ofta fråga varför 
ett barn till exempel satt i rullstol, och att det då var viktigt att ge ett konkret svar och inte hålla någonting 
hemligt, eller ”smussla”, som pedagogen uttryckte sig. En annan förskollärare ansåg att barnen var väldigt 
bra på att anpassa sig till andra barn i behov av särskilt stöd. 
  
”De [pedagogerna] gör det större än vad det är. De andra barnen kan fråga varför barnet är såhär eller såhär, men de accepterar det 
ju. Samma sak med behov kan jag tycka, jamen, som det här barnet, hans vila blev ju efter maten, han fick sitta med ipaden, och 
det accepterade de ju. Det var ingen som ifrågasatte det. Men skulle det ha varit ett annat barn som var i barngruppen skulle de 
säkert ha ifrågasatt det på ett helt annat sätt. De har lätt för att acceptera och anpassa sig efter situationer”.  

 

Positivt att inkludera barn i behov av särskilt stöd  
Samtliga förskollärare såg positivt på att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. En av 
pedagogerna tog upp att om inte alla barn inkluderades skulle det skapas en väldigt skev bild av världen på 
förskolan, eftersom alla människor är olika och har olika behov. I en annan intervju lyftes det upp att det 
skapades en stor öppenhet i barngruppen eftersom barnens behov blev en naturlig del av barngruppens 
vardag, och att detta ledde till att barnen blev varmare mot personer och att de fick större kompetens, samt att 
pedagogerna också blev mer öppna och mottagliga av att jobba med olikheter.  
 
En pedagog berättade att hon bara såg fördelar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 
verksamheten, eftersom barnen för all framtid kommer ha nytta av att ha växt upp med barn olika från dem 
själva. Förskolläraren nämnde att om man aldrig mött ett barn med ett fysiskt handikapp och sen helt plötsligt 
gör det i tonåren kanske man inte ens vågar närma sig det barnet för att man inte riktigt vet vad det innebär. 
 
”För att om de i sin framtid stöter på någon med ett liknande behov så minskar det chansen att de utsätter andra för kränkande 
handlingar, om de har fått se det som en naturlig del av sin vardag. Allt som är främmande och svårt kan man lätt stöta ifrån sig 
som någonting kränkande senare i livet”.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera kring det jag har lyft i litteraturgenomgången, det som kommit fram 
under intervjuerna, samt mina egna tankar och reflektioner kring denna studie. För att det ska vara tydligt för 
läsaren delas diskussionen in i underrubriker på samma sätt som i litteraturgenomgången, metod och 
resultat/analys. Jag har valt denna struktur baserat på det jag upplevt som mest centralt i 
litteraturgenomgången och resultatet/analysen. Dessa underrubriker är Begreppet barn i behov av särskilt 
stöd, Neutralitet är omöjligt, Genusperspektiv?, Stämplar, Vikten av ett pedagogiskt ledarskap, Slutsatser 
och Framtida forskning.   
 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 
Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan. Det som framkommer i resultatet är att alla pedagoger definierar begreppet barn i 
behov av särskilt stöd på liknande sätt. En pedagog beskrev att det var ett brett begrepp som rymde många 
olika svårigheter; till exempel utåtagerande barn, barn med språksvårigheter, barn som har svårt anpassa sig, 
och barn med fysiska behov, till exempel synnedsättning eller hörselnedsättning. Bergquist (2000) definierar 
termen barn i behov av särskilt stöd som ett barn som har samma behov som vilket annat barn som helst, 
men som på vissa områden har svårigheter eller hinder i sin utveckling, medan Brodin & Lindstrand (2010) 
beskriver att alla barn har samma grundläggande behov, men att vissa behöver särskilt stöd för att kunna få 
en optimal utveckling. Trots att författarna framställer termen på liknande sätt tolkar jag det som att de har 
olika ingångar i sina resonemang. Bergquist (2000) har fokus på svårigheter och hinder (vad som är 
problemet hos barnet), medan Brodin & Lindstrand (2010) har fokus på stöd (vad vuxna kan göra för att 
underlätta), vilket jag upplever är intressant och något vi måste vara medvetna om. Det är lätt att fokus och 
skuld läggs på barnet även om intentionen inte är denna.  
 
Trots att begreppet ofta beskrivs som svårdefinierat i litteratur definierar informanterna och litteraturen 
begreppet barn i behov av särskilt stöd på liknande sätt. En sak jag tycker är intressant är att det i 
intervjuerna inte talades om barn som hade det svårt i hemmet, som till exempel skilsmässobarn, barn som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel, samt barn som har en nära familjemedlem som är svårt sjuk. 
Detta är något som både Drugli (2003) och Bergquist (2000) nämner som en faktor för att ett barn kan 
behöva stöd. En av informanterna snuddar vid ämnet när denne beskriver att när ett barn är utåtagerande är 
det alltid någonting bakomliggande som är problemet, men går inte in på detaljer om vad som menas med 
detta.  
 
En av förskollärarna som intervjuades beskrev begreppet särskilt stöd som ett ganska laddat begrepp, vilket 
jag också kan uppleva, särskilt om det används på det sättet som Drugli (2003) beskriver; att stödet beror på 
faktorer som kan försena barnets utveckling. Jag tror att en av anledningarna till att begreppet är så laddat är 
just eftersom att det är svårdefinierbart, det som är främmande och diffust kan ofta kännas ovant och 
skrämmande. Det som också komplicerar termen är att det finns skillnader mellan särskilt stöd och extra 
anpassningar. En pedagog beskrev extra anpassningar som det som görs inom ramen på verksamheten, till 
exempel att förbereda ett barn som har svårt med omställningar, låna ytterkläder till ett barn som inte har med 
sig egna, samt spela ett spel med ett barn som är otryggt på morgonen. Det kunde också vara förändringar i 
den fysiska miljön. Särskilt stöd var enligt pedagogen istället när det handlade mer om ekonomiska resurser, 
som till exempel elevassistent. I intervjuerna nämndes också att när ett barn är i behov av särskilt stöd ska det 
finnas en kartläggning runt barnet som beskriver vilka svårigheter barnet befinner sig i. När det kommer till 
extra anpassningar läggs det inte lika stor vikt vid detta.  
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Något som ytterligare komplicerar begreppet barn i behov av särskilt stöd är att alla barn behöver stöttning 
inom olika områden, både hemma och på förskolan. Detta problematiserade också en av informanterna, som 
ansåg att alla barn är i behov av särskilt stöd eftersom barnen är på förskolan för att pedagogerna ska stödja 
dem i deras utveckling. Gustafsson (2011) är dock kritisk till denna flexibla syn på begreppet, och menar att 
barn som ständigt behöver stöd kan bli åsidosatta om detta tankesätt finns. Detta är någonting jag håller med 
om; det är faktiskt så att vissa barn behöver mer tid, förståelse och hjälp av vuxna och jag anser att detta inte 
är någonting som borde stickas under stolen med. Precis som en av informanterna beskrev ovan är begreppet 
särskilt stöd väldigt laddat, och det är verksamheten och pedagogerna på förskolans uppdrag och utmaning 
att normalisera detta. Dock lyfter Gustafsson (ibid.) att om det funnits en bredare definition av begreppet 
barn i behov av särskilt stöd skulle inte barnen bli uppdelade i två grupper i förskolan; barn med problem och 
barn utan problem. Men här anser jag att det är upp till pedagogerna att hindra denna segregation.  
 

Neutralitet är omöjligt 
Lutz (2009) beskriver att när en studie kring barns utveckling görs måste hänsyn tas till att deras utveckling 
inte är uppbyggda kring mätbara och konkreta resultat, utan utifrån vad pedagoger och vuxna anser är 
normalutveckling. Alltså kan informanterna och jag själv bara utgå utifrån våra egna upplevelser, kunskap 
och utbildning, vilket onekligen gör detta mer komplicerat. Löfdahl m.fl. (2014) lyfter upp att det är omöjligt 
att ha en neutral syn på barn och att vi ska uppmärksamma de variationer som finns, och skriver att ett barn 
inte bara är en ålderskategori, utan har en geografisk, etnisk och social bakgrund. Författarna understryker 
också att vi måste vara medvetna om de antaganden och normer vi skapar och är del av. Begreppet normalitet 
är något som nämns av både Emanuelsson m.fl. (2001) som redogör för det som en social konstruktion, och 
Lutz (2009) som skriver att begreppet normalitet är beroende på vad tolkaren har för olika kunskaper och 
preferenser. Emanuelsson m.fl. (2001) lyfter fram att en av specialpedagogikens kärnor är just att 
kategorisera och beskriva olika slags avvikelser från det som anses normalt, samt att tolkning om vad som är 
normalt har skiftat över tid, vilket jag anser komplicerar detta ytterligare.  
 
Jag tycker att det under intervjuerna blev tydligt att alla pedagoger hade olika syn på utveckling och särskilt 
stöd. Trots att de tre intervjuerna hade samma frågor blev det väldigt olika resultat. Den första intervjun hade 
ett mer allmänt fokus och tog upp många olika sorters behov av särskilt stöd, den andra intervjun fokuserade 
mest på barn med fysiska nedsättningar, medan den tredje intervjun nästan uteslutande handlade om barn 
med diagnoser. Detta återknyter jag till Lutz (2009) som nämns ovan, som beskriver att pedagoger tolkar 
begreppet normalitet olika.  
 

Genusperspektiv?  
Något jag tyckte var väldigt intressant var att ingen av informanterna talade utifrån ett genusperspektiv. 
Sandberg (2009) tar upp att det finns skillnader mellan de stöd och metoder som ges åt pojkar och flickor i 
behov av särskilt stöd; pojkar får oftare stöd kopplat till samspel med andra barn, medan flickor får hjälp med 
att utveckla språk- och talfärdigheter. En anledning till detta kan vara som Wahlström (2003) beskriver; 
pojkar har press på sig att vara manliga, kraftfulla och bråkiga får därför svårare med språket och ordförrådet, 
medan flickor är uppfostrade till att vara mer omsorgsfulla och snälla. Detta leder till att det snabbare 
uppmärksammas ifall en flicka har svårt med språket, eftersom att det ställs högre krav på flickors tal. Något 
jag tycker är intressant med detta är att trots att pojkar får svårare med språket är det deras samspel som läggs 
fokus på, och inte språket. Detta anser jag späder på könsnormerna om att pojkar ska vara aktiva och flickor 
ska vara stilla. Dessa förväntningar på barn är någonting som ständigt är närvarande och som jag också kom 
på mig själv med att ha under intervjuerna. När pedagogerna pratade om barn som var utåtagerande såg jag 
framför mig en pojke, medan när de pratade om barn som hade svårt med språket föreställde jag mig en 
flicka. Jag anser att vi måste vara medvetna om våra föreställningar runt kön och genus. Ett genusarbete 
måste genomsyra allt arbete på förskolan, och där ingår arbetet med barn i behov av särskilt stöd också.  
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Stämplar  
Något som nämns både i litteraturgenomgången och intervjuerna är stämplar som barn i förskolan kan få om 
de är i behov av särskilt stöd. Frånberg (2015) skriver att diagnostisering blir allt vanligare, men att det finns 
risk att barnet får en stämpel. Begreppet stämplar problematiserades under flera intervjuer också, men en av 
pedagogerna berättade att när ett av barnen i deras verksamhet blivit diagnostiserat fick de ny kunskap och 
förståelse om barnet, och det blev lättare att bemöta denne. Detta tycker jag är väldigt komplext, eftersom jag 
har varit med om att pedagoger har använt en eventuell diagnos som ursäkt för att slippa bemöta 
svårigheterna barnet befinner sig i, och en diagnostisering kan göra att problemet hamnar på barnet istället. 
Jag tycker att det är intressant att pedagogen säger att det blev lättare att bemöta barnet efter att denne fått sin 
diagnos, eftersom att det är upp till oss vuxna på förskolan att förstå barnet ändå; vad är problemen i 
verksamheten och varför får det detta uttryck? Hur ska vi anpassa verksamheten för att få den att fungera för 
alla barn? Detta är frågor som jag anser måste tas upp i arbetslaget; hur jobbas det med barn som inte passar 
in i ”mallen” för förskolan? Om en utredning eller diagnos på ett barn kommer på tal; kommer detta förändra 
hur vi ser på barnet? Varför? Varför inte?   
 
En förskollärare kopplade begreppet stämplar till att barnet blir en syndabock i barngruppen. Detta nämner 
Kadesjö (2007) och menar att detta ofta gäller barn med koncentrationssvårigheter, då övriga barngruppen 
upplever att detta barn ”förstör”. Alla informanter ansåg att det var lättare för barn att förstå ett barn som 
hade en fysisk nedsättning som syntes, och vid två av intervjuerna nämndes incidenter där barn fått skulden 
för saker som hänt när de inte varit närvarande på förskolan eller situationer de inte varit del av. Detta gällde 
främst barn med behov som inte syntes, precis som författaren (ibid.) nämner. Jag tror att barn som blir 
syndabockar i barngruppen ofta agerar på detta sätt för att alla runtomkring har förväntningar på dem att de 
ska bete sig så. Detta går också att koppla till den ”negativa spiralen”, som en av pedagogerna nämnde; när 
en vuxen lägger skulden på barnet märker detta barn av det och barnet känner sig sämre, och hur barnet mår 
påverkar hur denne lär sig saker. Kadesjö (2007) tar också upp att barn lätt uppmärksammar ifall pedagoger 
har negativa förväntningar på dem.  
 
Sandberg (2009) skriver att det är pedagogernas ansvar att skapa bättre kamratrelationer om ett barn inte har 
kompisar. Drugli (2003) beskriver också att det finns ett vuxenansvar; om den vuxne och barnet har en 
negativ relation finns det risk att andra barn också får en dålig relation med detta barn. Kadesjö (2007) tar 
också upp att det ofta är pedagogerna som har förmedlat en negativ känsla om att ett barn är besvärligt, samt 
att pedagogerna ofta ger negativa tillsägelser till samma barn, vilket förstärker den negativa bilden till den 
övriga barngruppen. Detta tog en av förskollärarna upp under intervjun, och funderade ifall det hade med 
utbildning och barnsyn att göra. Pedagogen upplevde att det ofta var människor inom barnomsorgen som inte 
hade förskollärarutbildning som valde att lägga problemet och skulden på barnet istället för verksamheten. 
Att det är verksamheten och inte barnen som ska anpassas var något alla pedagoger betonade starkt i 
intervjuerna.  
 
Som nämnt tidigare upplevde alla pedagoger att det var lättare för barn att förstå ett barn som hade en fysisk 
nedsättning som syntes. En av förskollärarna berättade att de flesta barnen var väldigt nyfikna på barnen i 
behov av fysiskt stöd, och kunde ofta fråga varför ett barn till exempel satt i rullstol, och att det då var viktigt 
att ge ett konkret svar och inte ”smussla”, eller hålla någonting hemligt, som pedagogen uttryckte sig. Detta 
är någonting jag absolut håller med om, om någonting hålls hemligt blir det skamligt direkt.  
 
När det gällde hur pedagogerna uppmärksammade barnens olikheter i barngruppen visar resultaten att 
informanterna tyckte detta var en svår fråga att besvara. Pedagogerna kopplade detta mer till utseende och 
ursprung, att barnen ser olika ut och talar olika språk beroende på varifrån de kommer. En pedagog nämnde 
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att det inte direkt går att uppmärksamma att ett barn slåss, utan att det då ska ligga fokus på barnets positiva 
kvalitéer. Jag anser att barn själva upptäcker att det finns skillnader mellan dem och andra i barngruppen, och 
att det är viktigt att diskutera dessa, men balansgången mellan att lyfta fram barnens olikheter och att peka ut 
barn anser jag är väldigt svår.   
 

Vikten av ett pedagogiskt ledarskap  
Fischbein & Österberg (2003) skriver att pedagogers ledarskap har stor betydelse för gruppens förmåga till 
gemenskap och samverkan, eftersom att pedagoger spelar en väldigt viktig roll i vad det skapas för klimat i 
barngruppen. I intervjuerna nämnde samtliga pedagoger att utbildning, kunskap och inställning var väsentligt 
för att ha synsättet att det är verksamheten som ska vara föränderlig och anpassat till barnet. Två av 
informanterna hade negativa upplevelser av andra pedagogers bemötande när det gällde barn i behov av 
särskilt stöd, viket jag också kan relatera till. Som jag nämnt tidigare har jag upplevt att vissa barn blivit 
stämplade av vuxna som ”jobbiga” barn. Jag anser att det blir problematiskt i arbetslaget om det inte finns 
samma barnsyn, vilket i slutändan blir en energikrävande och ohållbar situation. 
 
Alla förskollärarna ansåg att det fanns för lite resurs och pengar för att tillgodose alla olika behov som finns i 
förskolan, särskilt när det kommer till barn som har behov som inte syns, till exempel ett utåtagerande barn 
eller ett barn med språksvårigheter. Men det som upplevdes som den största bristvaran i verksamheten var 
tid. Pedagogerna beskrev att det dels var svårt att hinna tillgodose alla barns olika behov, men också svårt att 
hinna planera aktiviteter som passar alla barn. Detta är något jag tycker är återkommande inom alla delar av 
barnomsorgen, att pedagoger känner sig otillräckliga, vilket var en känsla jag tolkade det som att 
informanterna hade.  
 
Trots resurs- och tidsbrist och andra svårigheter var samtliga förskollärare positiva till att inkludera barn i 
behov av särskilt stöd i verksamheten. En pedagog lyfte upp att det skapades stor öppenhet i barngruppen 
eftersom barnens behov blev en naturlig del av barngruppens vardag, och detta ledde till att barnen blev 
varmare mot personer och att de fick större kompetens. Pedagogen nämnde också att de vuxna på förskolan 
också blev mer öppna och mottagliga av att jobba med olikheter. Detta anser Fischbein & Österberg (2003) 
också som skriver att variationer och olikheter ska behandlas som möjligheter eller istället för svårigheter. 
Jag håller med i detta; efter att ha vikarierat inom barnomsorgen anser jag att det gynnar både personal- och 
barngrupp att vara på en förskola med stor mångfald.  
 

Slutsatser  
Jag gjorde detta examensarbete för att få en djupare inblick i hur pedagoger tänker kring barn i behov av 
särskilt stöd. Jag har intervjuat tre olika förskollärare som alla varit i olika verksamheter och jobbat olika 
länge och därför sett tre olika synsätt. Trots att det finns mycket svårigheter och känsliga ämnen när det 
kommer till barn i behov av stöd är det inte det jag tar med mig. Det jag suger åt mig mest är alla möjligheter 
som finns med att jobba med barn i behov av särskilt stöd; det skapar verkligen nya och unika relationer, 
samt en människosyn och medkänsla för andra människor som är ovärderlig.  
 

Framtida forskning  
I denna studie där pedagoger intervjuas pratades det väldigt lite om genus. Detta är jag som intervjuare delvis 
skyldig till; jag hade inte en tanke på att ställa en intervjufråga som enbart rörde detta eftersom jag inte tänkt 
så mycket på att koppla ihop de delarna innan jag började läsa litteratur som visade på samband mellan genus 
och barn i behov av särskilt stöd. Jag tror att genom vidare forskning om barn i behov av särskilt stöd kopplat 
till genus kan vi uppmärksamma barns svårigheter på ett ännu bättre sätt.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  

 
 Vad innebär termen ”behov av särskilt stöd” för dig?  

 
 Vilka barn anser du är i behov av stöd? Hur ser dessa behov ut? 

 
 Vad anser du är skillnaden mellan särskilt stöd och extra anpassningar?  

 
 Hur tycker du att man ska arbeta för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten? 

 
 Vad är dina erfarenheter av andra pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd? 

 
 Om det finns skillnader i pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd, hur anser du att det 

påverkar barns lärande? 
 

 Anser du att det finns skillnader i hur andra barn i verksamheten bemöter barn i behov av särskilt 
stöd? Om det finns skillnader, kan du ge exempel på det? 
 

 Hur uppmärksammar ni barnens olikheter i barngruppen?  
 

 Vilka möjligheter ser du med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten?  
 

 Vilka svårigheter ser du? 
 

 Hur förändrar ni den fysiska miljön för att inkludera barn i behov av särskilt stöd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Julia Lundqvist och jag läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. 
Syftet med mitt examensarbete är att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan. För att uppnå detta syfte vill jag intervjua pedagoger som är aktiva i förskolan.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till inom humanistisk- 
och samhällsvetenskaplig forskning;  
Informationskravet 
Detta innebär att jag på förhand har informerat om vad studien kommer att handla om. 
 
Samtyckeskravet 
Deltagandet är frivilligt och du har valmöjligheten att när som helst avbryta intervjun.  
 
Konfidentialitetskravet  
Du kommer att vara helt anonym i studien och obehöriga kommer inte att kunna ta del av dina 
personuppgifter och vilken förskola du arbetar på.  
 
Nyttjandekravet 
Intervjun kommer att spelas in men raderas efter transkribering. Materialet kommer bara användas till mitt 
examensarbete och jag är den enda som kommer att ta del av det.   
 
Är det något du undrar över så hör gärna av dig till mig:  
Mobilnummer: 073 – xxx xx xx 
Mailadress: lundqvistjulia@xxxxxxx.xxx  
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