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Abstrakt 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt 

stöd inom förskolans verksamhet, men även att höja medvetenheten kring detta viktiga ämne. 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer med förskollärare som arbetar 

i en förskoleverksamhet. Det material som samlats in har bearbetats utifrån Rennstam och 

Wästerfors (2015) dvs sortera, reducera och argumentera, samt tolkats och analyserats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet av detta presenteras i resultatavsnittet i form av två 

huvudkategorier samt tre underkategorier utifrån studiens forskningsfrågor. Resultat visar att det 

finns betydande skillnader mellan förskollärarna gällande såväl kompetens i ämnet, som metoder 

för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Sammantaget visar resultatet att de barn som 

definieras av förskollärarna som ett barn i behov av särskilt stöd inte är någon klart avgränsad 

grupp, men att de ändå skiljer sig från majoriteten på något område exempelvis genom sociala 

svårigheter, fysiska eller psykiska svårigheter. Vidare visar det också att miljön kan ha stor 

betydelse för huruvida ett barn anses vara i behov av särskilts stöd eller i vilken omfattning de 

behövs. 

 

Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, brister i förskolans arbete, miljöfaktorer, särskiljande, 

problematik   



 

 

 

Förord 
Att få chansen att skriva om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat har varit oerhört givande 

och gett mig många nya insikter. Ett riktigt stort tack vill jag därför rikta till de förskollärare som 

gjorde denna studie möjlig genom sitt deltagande. Ett tack vill jag även rikta till Åsa Gyllefjord 

min handledare, samt alla kurskamrater i handledningskruppen som visat förståelse, pushat, 

uppmuntrat och gett mig bra feedback!  
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1. Inledning 

” In order to support this group it is important to know what characterises the everyday 

functioning of the children in this group” (...) (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson 

& Granlund, 2010, s. 55). 

I dagens Sverige vistas de flesta barn i någon form av förskoleverksamhet. Sedan den stora 

reformen genomfördes 1998, då Pedagogiskt program för förskolan ersattes med en läroplan blev 

också förskolan en del av det svenska utbildningsväsendet (Skolverket, 2008). Sedan reformen 

genomfördes visar en utvärdering av förskolan att barn som anses vara i behov av särskilt stöd i 

förskolan har ökat (ibid.). Vad denna ökning beror på framgår inte i utvärderingen, men det är 

uppenbart att förskolans ansvar för det barn som är i behov av särskilt stöd har tydliggjorts i både 

läroplan och skollag. I Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) betonas att 

verksamhetens måste anpassas så att alla barn får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, men 

även att extra fokus ska ligga på att uppmärksamma de barn som behöver mer stöd än andra. I 

Sverige är stödet reglerat i Skollagen (SFS 2010:800) där tonvikten läggs på att stödet ska utformas 

utifrån barnens olika behov och förutsättningar vare sig det är tillfälligt eller varaktigt, vilket för 

en del barn kan innebära att särskilt stöd utformas. För att detta ska var möjligt måste barn i behov 

av särskilt stöd identifieras, vilket till stor del görs av förskolepersonal (Lillvist & Granlund, 2009; 

Sandberg et al., 2010; Skolverket, 2008). Vilka kriterier som förskolepersonalen utgår ifrån för att 

identifiera barn som är i behov av särskilt stöd är inte känt. Men Sandberg och Norlin (2014) hävdar 

att den forskning som gjorts tidigare visat att personalens problem med att hantera en del barn varit 

utgångspunkten när barn i behov av särskilt stöd definierats.  

 

European Agency for Development in Special Needs Education (20I0) lyfter fram vikten av tidiga 

stödinsatser, men även den problematik som finns angående definiering av målgrupper och kriterier 

för att få tillgång till stöd. I deras rapport framgår att brist på såväl tydliga definitioner som 

kompetens kan leda till att möjligheten till att få särskilt stöd kan variera stort inom ett och samma 

land. Att alla barn som är i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter oberoende av var man 

bor är nog de flesta överens om. Min förhoppning är att studien kan öka medvetenheten kring detta 

ämnet och på så sätt även bidra till en ökad likvärdighet för alla barn. Intresse för att gör en studie 

i ämnet har alltid funnits och bottnar framförallt i personliga erfarenheter som anhörig till barn i 

behov av särskilt stöd, men också i erfarenheter som förvärvats under min tid som 

förskollärarstudent, tillsammans med det faktum att andelen barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan har ökat (Skolverket, 2008).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd inom 

förskolans verksamhet. 

 

För att få svar på syftet har jag utgått ifrån dessa frågeställningar: 

● Vilka metoder använder förskollärarna för att identifiera barn i behov av särskilt stöd?  

● Hur avgör förskollärarna vilka barn som är i behov av särskilt stöd?  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begreppet barn i behov av särskilt stöds historiska framväxt att skildras 

inom förskolans verksamhet, men också lagar och förordningar samt tidigare forskning och 

studier. 

3.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd introducerades för första gången i Barnstugeutredningen 

(SOU 1972:26), men då i form av barn med särskilda behov. I Barnstugeutredningen beskrivs 

barnen som ”handikappade” och med ”svårigheter av olika slag som kan bero på fysisk, psykisk, 

social, emotionell eller språklig skada eller genom en bristsituation i uppväxt miljön” (s.122).  

Denna definitionen av vad som anses var ett barn i behov av särskilt stöd förklaras utifrån de krav 

som samhället ställer på de enskilda individerna. I utredningen betonas därför att dessa svårigheter 

inte ska ses som egenskaper hos individen utan som ett förhållande mellan individen, dess 

omgivningen och samhället i stort. Vidare betonas det att barn med särskilda behov behöver olika 

stödinsatser för att möjliggöra en utveckling av deras inneboende kapacitet och att de har samma 

rättigheter som andra till goda utvecklingsförutsättningar. Att barnets särskilda behov tillgodoses 

lyfts som en förutsättning för detta (ibid.). Under 1980-talet kom Pedagogiskt program för 

förskolan (Socialstyrelsen 1987:3) som var uppbyggd som en ram för bland annat förskolans mål, 

principer, innehåll och arbetssätt i förskolans verksamhet. I det pedagogiska programmet används 

istället uttrycket barn som behöver särskilt stöd. Till skillnad från Barnstugeutredningen (SOU 

1972:26) benämns inte barnen som handikappade utan med handikapp eller svårigheter 

(Socialstyrelsen 1987:3), vilket tyder på en förändring i synen på barn i behov av särskilt stöd. 

 

I det pedagogiska programmet framgår att barn som behöver särskilt stöd inte är någon klart 

avgränsad grupp samt att svårigheterna kan vara tillfälliga. Vikten av kunskap om barns utveckling 

betonas för att man i tid ska kunna identifiera barn som kan behöva någon form av särskilt stöd 

(Socialstyrelsen 1987:3). I Socialstyrelsens allmänna råd (1991:1; 1995:2, refererad i Skolverket 

2005:270) har begreppet utvecklats och preciserats till dess nuvarande form, det vill säga barn i 

behov av särskilt stöd. Med denna ändring ville Socialstyrelsen markera att barns eventuella 

problem måste sättas i relation till omgivningen. Enligt Sandberg och Norling (2014) beror 

framväxten av begreppet till dess nuvarande form på en ideologi som vill minska betoningen på 

barnet som avvikande och öka betoningen på den omgivande miljöns betydelse.  Detta tydliggörs 

i Skolverkets (2017) allmänna råd ”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås 

som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet” (s. 21). 

3.2 Begreppet barn i behov av särskilt stöd i lagar och styrdokument  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det övergripande syftet med förskolans verksamhet att erbjuda 

alla barn en trygg omsorg och stimulera deras utveckling och lärande. I Skollagen betonas därför 

alla barns rätt till en likvärdig utbildning och att den ska anpassas till alla barn med hänsyn till 

deras olika förutsättningar och behov. ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Kap. 8, § 9). 

Vidare betonas huvudmannens ansvar för en god miljö, barngruppernas storlek och  
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sammansättning samt att rektorn har huvudansvaret för att de barn som behöver mer stöd verkligen 

får det (ibid.). När storleken på barngrupp ska bestämmas anser Skolverkets allmänna råd (2017) 

att såväl personaltätheten, utbildning och kompetens hos personal, den fysiska miljön och 

barngruppens samansättning ska tas i beaktande. I förskolans läroplan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) 

finns det ingen definition av barn i behov av särskilt stöd, men det står uttryckligen att förskolan 

särskilt ska uppmärksamma de barn som behöver särskilt stöd och stimulans. I läroplanen lyfts 

kunskap om varje barn fram som en viktig förutsättning för att verksamheten ska kunna göra just 

detta, vilket förskolan får genom att ”varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt följs, dokumenteras och analyseras” (s.18). I den nya läroplanen framgår tydligt att 

förskollärarna har ett stort ansvar för att kunskap om alla barn i förskolans verksamhet samlas in, 

utvärderas och används för att vida åtgärder som förbättrar förutsättningarna för deras lärande och 

utveckling. Som metod för detta rekommenderar Skolverket (2017) dokumentation och 

observation. Detta har även lyfts fram som viktiga redskap för att synliggöra barns olika behov och 

förutsättningar av personal inom förskolans verksamhet i utvärderingen (Skolverket, 2008). Sedan 

januari 2020 har FN:s konvention om barns rättigheter blivit lag i Sverige, vilket betyder att 

lagstiftarna i större utsträckning än tidigare måste ta hänsyn till den när lagar stiftas. I 

barnkonventionen (Socialdepartementet, 2018) betonas alla barns rättigheter och egenvärde, vilket 

inkluderar deras rätt till utveckling och utbildning, men också att de åtgärder som berör dem ska 

ha sin utgångspunkt i vad som anses vara deras bästa (ibid.).  

3.3 Tidigare studier och forskning 

I Skolverkets (2008) nationella utvärdering 10 år efter förskolereformen framgår att andelen barn 

i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat alltsedan 1998. Att många barn anses vara i behov av 

särskilt stöd bekräftas också i Lillkvist och Granlund (2009) samt Sandberg et al. (2010) studie där 

bland annat andel barn som anses vara i behov av särskilt stöd har undersökts. Deras studieresultat 

visade att förskollärare ansåg att 17,3% respektive 20% av barnen ansågs var i behov av särskilt 

stöd samt att identifieringen av barnen i de flesta fallen baseras på förskolepersonalens påståenden. 

Av detta drar Sandberg et al. (2010) slutsatsen att förskollärarnas definition av vilka barn som anses 

vara i behov av särskilt stöd verkar bygga på hur väl barnen fungerar i en förskolekontext. Detta 

bekräftas också av Sandberg och Norlins (2014) uttalande om att ”Tidigare forskning har visat att 

vid definitioner av särskilt stöd har personalens egna svårigheter att hantera vissa barn i praktiken 

varit utgångspunkten” (s.45). 

 

Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan - generellt och specifikt 

(PEGS) är ett stort forskningsprojekt där flera olika delstudier gjorts (Sandberg & Norlin, 2014). I 

en av dessa delstudier som benämns "Special support” in Preschools in Sweden: Preschool staff´s 

definition of the construct har Sandberg et al. (2010) studerat förskolepersonals definition av 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. I deras resultat framkom två olika perspektiv på hur 

förskolepersonal såg på själva begreppet barn i behov av särskilt stöd, barnperspektiv och 

organisationsperspektiv. Där personalen utgick ifrån ett barnperspektiv definierades barn utifrån 

deras behov och karaktärsegenskaper i form av fysiska, psykiska, medicinska och sociala 

svårigheter. Medan personal som utgick från ett organisationsperspektiv istället definierade barn i 

behov av särskilt stöd utifrån de krav som ställdes på organisationen, där fokus låg på 
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förutsättningar i form av personal, tid och resurser (ibid.). I Sandberg et al. (2010) studie framgår 

också att de avdelningar där personalen utgick ifrån ett barnperspektiv oftast hade betydligt fler 

barn i behov av särskilt stöd till skillnad mot de avdelningar som utgick ifrån ett 

organisationsperspektiv. I resultatet framgår dock att ett organisationsperspektiv var mindre vanligt 

bland förskolepersonal än ett barnperspektiv. Men resultatet visar ändå tydligt att det fanns en 

relation mellan personalens perspektiv och antal barn som ansågs vara i behov av särskilt stöd. 

Majoriteten av barnen som identifierades som i behov av särskilt stöd inom PEGS var inte barn 

med en formell diagnos exempelvis Autism, CP skada eller Downs syndrom utan tvärtom barn som 

beskrivs av Sandberg och Norlin (2014) som barn i gråzonen. Dessa barns svårigheter handlade 

främst om problem med tal och språk, samspel och konflikter (ibid.).  

3.3.1 Definieringen av barn i behov av särskilt stöd anses problematisk  

Lutz (2009) problematiserar kring definitionen av barn i behov av särskilt stöd i sin studie om 

kategorisering och styrning av barn i behov av särskilt stöd. Enligt honom skapar den otydliga 

definitionen i kombination med de juridiska direktiven stort tolkningsutrymme. För att synliggöra 

detta problemet måste man ställa sig frågan vems problem det egentligen är som definieras och i 

relation till vad, menar författaren. Med detta som utgångspunkt lyfts tre olika perspektiv på barn 

i behov av särskilt stöd fram av författaren, vilka är verksamheten som problemet, barnet eller 

samhället. Att barn i behov av särskilt stöd ses som ett verksamhetsproblem har sin utgångspunkt 

i en integrerings- eller inkluderingstanke där barnet antingen ska anpassas till en befintlig miljö 

eller tvärtom där verksamheten ska anpassas till alla barn (ibid.). De barn som ändå faller mellan 

ramarna ses här som ett tecken på att verksamheten har misslyckats. 

 

I de förskoleverksamheter där barnen som är i behov av särskilt stöd ses som bärare av problemet 

fokuseras det istället på individen och dennes svårigheter (Lutz, 2009) Enligt författaren handlar 

de åtgärder som vidtas på dessa förskolor om att på olika sätt förbättra barnets miljö samt stimulera 

dess utveckling i relation till teorier om barns utveckling. Barn i behov av särskilt stöd som ett 

samhälleligt problem relateras mot en bakgrund av att kvalité ses som en viktig aspekt för hur 

många barn som kommer att bedömas vara i behov av särskilt stöd och att det skett en ökning av 

stöd på grund av försämringar i förskoleverksamheterna (ibid.). Med samhället som bärare av 

problemet anser författaren att risken ökar för att flera barn definieras som avvikande om kvalitén 

försämras. 

 

European Agency for Development in Special Needs Education (20I0) Tidiga insatser för barn i 

behov av särskilt stöd är en nationell rapport som har undersökt de framsteg och utveckling som 

skett inom specialpedagogiken under åren 2005–2010 hos alla sina medlemsländer där ibland 

Sverige. I rapporten betonas särskilt vikten av att barn och deras familjer får stödinsatser så tidigt 

som möjligt, men i likhet med Lutz (2009) lyfts också de utmaningar och problem som finns kring 

fastställande av målgrupper och kriterier för stöd fram. För att kunna förbättra dessa insatser 

betonas det i rapporten hur viktigt det är att alla tjänstemän som är involverade i arbetet utgår ifrån 

samma kriterier samt att kriterierna är tydliga när barn i behov av stöd ska identifieras och erbjudas 

stöd. 
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3.3.2 Brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd  

Enligt Skolverket (2017) visar forskning att personalens utbildning och kompetens är det absolut 

viktigaste för att en förskola ska kunna hålla en god kvalité. 2017 gjorde Skolinspektionen en 

kvalitetsgranskning av 35 förskolors och deras huvudmäns arbete gällande barn i behov av särskilt 

stöd. I likhet med European Agency for Development in Special Needs Education (2010) visar 

deras granskning att arbetet med barn i behov av särskilt stöd varierar stort mellan förskolor. Hela 

två tredjedelar av de förskolor som granskats bedöms av Skolinspektionen som mindre väl 

utvecklade i sitt arbetssätt. I överenstämmelse med European Agency for Development in Special 

Needs Education anser Skolinspektionen att detta kan resultera i att barn som är i behov av stöd 

inte får det stöd som de behöver och att de i sin tur kan skapa ett likvärdighetsproblem då det finns 

en risk att barnen inte får samma förutsättningar till en god utbildning.  

 

Enligt Skolinspektionen (2017) visar resultat att många som arbetar inom förskolans verksamhet 

verkar ha svårt att tolka läroplanens intentioner i relation till barn i behov av särskilt stöd, vilket 

Skolinspektionen ser som ett tecken på bristande kunskap. Endast i hälften av alla förskolor 

uppvisade personalen tydligt förståelse för uppdrag och dess huvudsakliga innebörd.  Trots detta 

framgår det tydligt att blott en tredje del av alla förskolor som ingått i granskningen har ett 

välfungerande arbete, vilket är oroväckande. Utmärkande för dessa förskolor är kompetens inom 

ämnet, en samsyn och ett ändamålsenligt arbetssätt i form av avsatt tid för reflektion, 

kartläggningar och analys av verksamheten samt möjlighet till vidareutbildning och stöd från 

exempelvis specialpedagog enligt Skolinspektionen (2017). I likhet med detta argumenterar Björk-

Åkesson (2014) för vikten av att ”de som ger stöd har goda och tillräckliga kunskaper inom flera 

områden och själva kan få stöd när de känner att deras kunskaper och erfarenheter inte räcker till” 

(s.32). 
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4.Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs den teori som studien har utgått ifrån och vad den grundar sig i. De teoretiska 

perspektiv som används i en studie har stor betydelse för den forskning som görs eftersom de både 

vägleder och begränsar oss (Svensson, 2015).  Svensson anser att teorin gör det möjligt för oss att 

”se något som något” (s. 210).  

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Föreliggande studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket har sin utgångspunkt 

i Vygotskijs tankar (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014; Säljö, 2011, 2014). Den 

proximala utvecklingszonen är ett av teorins mest grundläggande begrepp och bygger på en idé om 

att det finns en skillnad på vad någon kan prestera själv och vad den kan prestera i samspel med en 

eller flera som är mer kompetent. Vygotskij betonade att utrymmet för ett lärande finns i samspelet 

mellan personer med olika kunskaper och erfarenheter, men uppmärksammade också den 

omgivande miljöns betydelse (Elfström et al. 2014). Inom detta perspektiv är människors lärande 

och utveckling nära sammankopplat med vår förmåga att använda kulturella kunskaper exempelvis 

läsa och skriva, men även lösa problem och resonera abstrakt, vilket kallas för att appropriera 

(Säljö, 2014). Hur vi människor förstår eller ser på något beror helt på, vilka kulturella erfarenheter 

vi har införskaffat skriver författaren. 

För att människor ska kunna appropriera olika färdigheter används olika slags redskap, något 

Vygotskij kallar för mediering (Säljö, 2011). Liksom proximal utvecklingszon är även begreppen 

appropriera och mediering några av det sociokulturella perspektivets mest grundläggande begrepp. 

Säljö förklarar att Vygotskij skilde på två olika slags medierande redskap, psykologiska och 

fysiska. De fysiska redskap vi använder för mediering kallar Säljö för artefakter och omfattar 

nästan allt vi människor tillverkat exempelvis datorer och pennor enligt honom, medan de 

psykologiska redskapen är de tecken eller symboler vi använder för att kunna kommunicera och 

tänka till exempel alfabetet och siffror (ibid.).  

Språket är centralt i denna teori och lyfts också fram som det främsta medierade redskapet för att 

ta till sig nya färdigheter. I Säljö (2014) framgår att Vygotskij ansåg att språket är speciellt och har 

flera funktioner. Dels som en kommunikativ länk människor emellan och dels som en länk mellan 

människor tänkande och det som kommuniceras. Vygotskij menade att det framför allt är genom 

den språkliga kommunikation med andra som vi kan ge utryck för våra känslor, ord och tankar och 

därmed formas till tänkande varelser. Till vår hjälp har vi våra språkliga begrepp som organiserar 

vår värld så att den blir begriplig. Säljö (2014) förklarar att det är genom den språkliga mediering 

som vi blir delaktiga i ett samhälle eller en kulturs sätt att se på något.  
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5. Metod   
I detta avsnitt beskrivs den metod som studien har utgått ifrån och vad den grundar sig i. Detta 

skildras i metodens olika delar i följande ordning; metod för datainsamling, urval, genomförande, 

bearbetning, tolkning och analys samt etiska överväganden. 

5.1 Metod för datainsamling 

Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer och grundar sig i syftet och 

frågeställningarna. Eftersom avsikten med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare 

identifierar barn i behov av särskilt stöd har intervju som metod valts, vilket skapar utrymme för 

informanterna att berätta om sina personliga upplevelser och erfarenheter. Enligt Bjørndal (2005) 

har intervjuer en fördel gentemot exempelvis observation eftersom de ger forskaren en möjlighet 

att kunna sätta sig in i en annan individs upplevelser och tankar. Metoden ger också möjlighet till 

flexibilitet eftersom en intervju går att anpassa efter de svar som intervjupersonerna ger (Ahrne & 

Svensson, 2015b; Bryman, 2011). I Kvale och Brinkmann (2014) beskrivs forskningsintervjun som 

ett professionellt samtal mellan två personer. Det beskrivs även som ett samtal som har ett syfte 

och en struktur där frågor ställs och kritiskt granskas för att på så sätt skaffa sig kunskap. Med detta 

i beaktande utformades en intervjuguide med semistrukturerade frågor där utrymme för öppna 

frågor fanns (se bilaga 1), och användes sedan vid intervjuerna. För att underlätta insamlandet av 

data till studien har ljudinspelning med hjälp av en mobiltelefons inspelningsfunktion används, 

vilket Kvale och Brinkmann rekommenderar. 

5.2 Urval 

Urvalet har utgått ifrån studiens empiriska objekt, dvs det som ska studeras (Ahrne & Svensson, 

2015b). Eftersom syftet var att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan, har urvalet bestått av förskollärare som arbetar i förskolans kontext, vilket Bryman 

(2011) benämner som ett målstyrt urval. Alla som intervjuats har därför en förskollärarexamen och 

arbetar i en förskoleverksamhet. Vid studiens genomförande hade alla förskollärare erfarenhet av 

barn i behov av särskilt stöd men i varierande grad. Antal år inom yrket sträckte sig också mellan 

tio månader till över trettio år. Av rent praktiska skäl avgränsades undersökningen till två 

norrbottniska kommuner, med deltagare från tre olika förskolor, då det ansågs tillräckligt med 

tanke på studiens omfattning. Av samma anledning togs även beslutet att kontakta en av deltagarna 

personligen, ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) samt att endast intervjua fyra 

förskollärare. I resultatdelen benämns deltagarna i studien som Anna, Bea, Cecilia och Diana. 

5.3 Genomförande 

Själva arbetet startade med att ett syfte och bakgrund utformades utifrån det ämne som valts. 

Därefter utformades en semistrukturerad intervjuguide med spelrum för öppna frågor, vilket 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) rekommenderar eftersom risken är stor att man annars 

glömmer bort att fråga om en del saker. En rektor inom ett förskoleområde kontaktades via mail 

där syftet med studien förklarades. Efter dennes godkännande åkte jag ut till två förskolor, 

presenterade min studie och delade ut ett informationsbrev (se bilaga 2). Under dessa besök 

bokades tre intervjuer och genomfördes sedan vid förskollärarnas arbetsplats. En fjärde 
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förskollärare kontaktades via telefon där en kort presentation av studien lades fram varefter en 

intervju bokades och genomfördes hemma hos mig av rent praktiska skäl. Efter förfrågan skickades 

intervjuguiden ut via Messenger till en av informanterna innan intervjun genomfördes. Innan 

intervjuerna genomfördes upplystes informanter ännu en gång om syftet med arbete, de etiska 

principerna och blev tillfrågade om det gick bra att spela in. För att underlätta 

datainsamlingsprocessen spelades samtliga intervjuer in med hjälp av mobiltelefon och varade 

mellan 15–36 minuter. 

5.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Svensson (2015) beskriver en teori som ett perspektiv från vilket en forskare kan få en ram för hur 

man kan studera något. Ramen för bearbetning, tolkning och analys har i denna studie framför allt 

haft sin utgångspunkt i syftet samt det sociokulturella perspektivet, men också i bakgrunden och 

empirin.  Liksom Ahrne och Svensson, (2015b) påpekar handlar bearbetning om att arbeta med det 

empiriska materialet.  Metoden för detta har utgått ifrån de arbetssätt som Rennstam och Wästerfors 

(2015) framhåller, vilket är sortera, reducera och argumentera. Analysprocessen började med att 

lyssna noggrant på ljudinspelningarna från intervjuerna och därefter transkribera materialet till 

skrift i ett Worddokument. För att säkerställa att transkriberingen var korrekt avlyssnades 

ljudinspelningarna igenom flera gånger och jämfördes mot de transkriberade materialet. I denna 

process plockades det väsentliga ut och sorterades utifrån den ordning intervjuerna hade genomfört 

samt intervjuguidens frågor, medan överflödig information sorterades bort. Utifrån detta kunde ett 

mönster urskiljas i empirin och materialet reducerades och sorterades ytterligare utifrån 

forskningsfrågorna till två huvudkategorier samt tre underkategorier. För att få en bättre överblick 

lyftes citat från respektive deltagare fram och färgkodades under varje tema i ett nytt dokument.  

Detta material ligger sedan tillgrund för studiens resultat, vilket presenteras i resultatdelen. Vidare 

har resultatet därefter diskuterats och argumenterats för i studiens resultatdiskussion, relaterat till 

såväl teori, syfte och bakgrund.   

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) krävs kunskap om både forskningsetiska principer och relevant 

lagstiftning för att forskaren ska kunna reflektera över sitt projekt. Denna studie har genomförts i 

enlighet med de fyra forskningsetiska principer som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De förskollärare som deltagit i studien informerades om de 

villkor som gäller för deras deltagande enligt informationskravet, det vill säga studiens syfte samt 

en kort beskrivning av hur underökningen kommer att gå tillväga. Men också att deras deltagande 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i enlighet med samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att en forskare behandlar uppgifter om de som deltar i studien 

konfidentiellt så att inga utomstående kan identifiera dem. Därför har namnen på de förskollärare 

som deltagit i denna studie fingerats. I överenstämmelse med nyttjandekravet har deltagarna också 

informerats om att det uppgifter som samlats in under studiens gång enbart kommer att användas 

inom ramen för detta forskningsändamål. 
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6. Metoddiskussion  

I det här avsnittet kommer studiens tillvägagångsätt, analys och valet av metod samt studiens 

tillförlitlighet och äkthet att diskuteras. För att hitta en lämplig design på en studie rekommenderar 

Ahrne och Svensson (2015b) att forskaren eller studenten utgår i från den eller de frågeställningar 

som ska besvaras när valet av metod ska avgöras. Enligt författarna finns det dock mycket som kan 

påverka en forskare eller en students val av metod, såsom maktrelationer mellan exempelvis 

handledare och student, tradition inom området man forskar inom samt vilka resurser som finns 

tillgänglig i form av tid, förkunskaper eller pengar. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är en kvalitativ metod lämplig när forskaren vill komma nära 

de miljöer eller människor som studien avser. Vidare beskrivs intervju som en kvalitativ metod 

som används för att samla kunskap om sociala förhållanden i en viss miljö och som en metod för 

att få insikter i människors känslor, upplevelser och tankar. I metodavsnittet framgår tydligt att 

studien har utgått ifrån en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer med syftet och 

frågeställningarna som utgångspunkt. Det är möjligt att andra metoder som exempelvis enkäter 

eller observationer hade gått att använda istället, men med tanke på att avsikten med studien har 

varit att ta reda på förskollärarnas upplevelser, tankar och åsikter kring barn i behov av särskilt stöd 

framstår metodvalet som lämpligt. Som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påpekar har 

intervjuer som metod sina svårigheter inte minst vad gäller planering och genomförandet, men 

också vad gäller transkriberingen och analys. Trots detta lyfter Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

fram intervjuer som en smidig och effektiv metod som kan ge värdefulla insikter, förutsatt att de 

är rätt genomförda. För att intervjuerna skulle bli rätt genomförda som Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) uttrycker det har litteratur i såväl intervjuandets konst som det studerande ämnet lästs 

och en noggrant utformad intervjuguide konstruerats utifrån syfte och frågeställningar. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) som skrivit flera böcker i ämnet kvalitativ forskningsintervju är ett 

tydligt syfte och viss struktur nödvändig för att kunna lyckas som intervjuare.  

Valet att enbart utgå ifrån fyra förskollärare beror främst på att studien haft begränsat med tid, 

vilket naturligtvis kan ha påverkat studiens utfall. Med fler intervjuer kan man förvisso få ett rikare 

material och en möjlighet att generalisera, men detta har inte varit målet med denna studie, utan 

målet har varit att öka medvetenheten kring ämnet. Gällande urvalet var det från början tänkt att 

enbart baseras på ett målstyrt urval där deltagarna söktes upp på deras arbetsplats, men detta visade 

sig svårare än jag trott då flera potentiella deltagare tackade nej på grund av tidsbrist. För att få 

ihop åtminstone fyra deltagare till studien togs därför beslutet att göra ett bekvämlighetsurval där 

en bekant som passade inom ramen kontaktades, vilket kan vara relevant om forskaren gör en 

mindre studie eller har svårt att hitta deltagare enligt Bryman (2011). Valet att spela in intervjuerna 

med hjälp av mobiltelefons inspelningsfunktion var självklart då jag tidigare testat den vid andra 

studier med lyckat resultat. Att använda sig av ljudinspelning vid intervjuer rekommenderas också 

av Kvale och Brinkmann (2014). En stor fördel med ljudinspelningar har varit att jag som 

intervjuare aktivt kunnat lyssna på den som talat utan att tappa fokus genom att exempelvis stanna 

upp och göra anteckningar. En annan fördel har varit att det inspelade materialet via 

transkriberingsprocessen skapat möjlighet för mig att på djupet lära känna mitt material då en 

inspelning gör det möjligt att spola tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger. Denna process 

har också visat sig vara en viktig del i arbetet med att tolka och analysera det empiriska materialet. 
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Som tidigare nämnts har det Sociokulturella perspektivet tillsammans med studiens syfte utgjort 

ramen för bearbetning, tolkning och analys. Valet att utgå ifrån detta perspektiv blev en självklarhet   

eftersom det Sociokulturella perspektivet har ett liknande synsätt som förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018). Genom hela analysprocessen har metoden för bearbetningen av det empiriska 

materialet utgått ifrån de arbetssätt Rennstam och Wästerfors (2015) rekommenderar dvs sortera, 

reducera och argumentera. Denna metod underlättade arbetet med det empiriska materialet 

väsentligt genom att skapa ordning och sortera bort överflödig information. Detta medförde i sin 

tur att mönster tydligt kunde urskiljas i materialet, vilka sedan resulterade i de två 

huvudkategorierna och de tre underkategorierna som presenteras i studiens resultat.  

Tillförlitlighet är ett kriterium som används för att bedöma och värdera en kvalitativ studie och har 

sin utgångspunkt i fyra del kriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, påtaglighet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Att skapa trovärdighet är viktigt och gör det möjligt för 

de som läser studien att bli övertygade om att den forskning som skett är riktig (Ahrne & Svensson, 

2015). För att kunna skapa trovärdighet måste forskaren följt de regler och riktlinjer som finns för 

forskning inom området så kallade kodexar (Bryman, 2011). Genom att utgå ifrån de 

forskningsetiska principer som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forsknings vad gäller 

informationskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet i studien har studiens trovärdighet ökat 

väsentligt. Att en studie är överförbar eller generaliserbar kan hänga i hop med huruvida en studie 

anses trovärdig eller ej (Ahrne & Svensson, 2015). Även om målet med denna studie inte varit att 

generalisera, så visar liknande större studier (t.ex. Lillvist & Granlund, 2009; Sandberg et al., 2010) 

att det finns en viss generaliserbarhet. För att en studie ska anses pålitlig måste 

forskningsprocessens alla delar vara tillgängliga och beskrivas i detalj enligt Bryman (2011), vilket 

jag har försökt genom att vara så transparent som möjligt utan att för den sakens skull bryta mot de 

etiska reglerna. Som forskare eller student är det viktigt att försöka var objektiv, vilket minimerar 

risken för att studiens metod och slutsatser påverkats av egna värderingar eller teoretiska glasögon 

(ibid.). Med hjälp av litteratur och tidigare forskning har metodval och slutsatser styrkts, och 

resultat har konfirmerats med citat från deltagande förskollärare, vilket ökar studiens tillförlitlighet.  
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7. Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd inom 

förskolans verksamhet. I resultatdelen presenteras en sammanställning av det reducerade empiriska 

materialet som samlats in via intervjuer under två huvudkategorier samt tre underkategorier. I 

resultatet har deltagarnas namn fingerats och benämns som Anna, Bea, Cecilia och Diana. 

7.1 Metoder för att identifiera barn i behov av särskilt stöd  

I samtliga förskollärares svar framgår att den metod som de i första hand använder för att 

identifiera barn i behov av särskilt stöd är barnobservation, men även kollegiala reflektioner och 

skriftliga dokumentationer. Vid behov tas även hjälp av specialpedagogen.  

”Vi observerar ju hela tiden kan man väl säga kring barnen och reflekterar tillsammans. Men 

observation och reflektion är det vi jobbar med. Och sen i slutändan om man har behov av det så 

tar man in specialpedagogen och gör en liten koll med henne. Vi dokumenterar ju mycket 

skriftligt och om vi dokumenterar så skriver vi ofta ner det direkt just dom barnen som vi kikar 

lite extra på framförallt för att kunna se i handling vad som händer om det finns någon 

progression eller så där”. (Anna). 

 

”Så reflektion och som du säger observation är nog det viktigaste (....). Först frågar vi varandra 

som (...) hon har ju jobbat och stött på det mesta och henne kan man ju fråga. Men 

specialpedagogen är ju till stor hjälp och kan inte hon så frågar hon vidare och kopplar tillbaka till 

oss. Kollegiala samtal är det bästa” (Diana). 

 

”Specialpedagog (...) hon är jättekunnig. Hon är ofta med som stöd vid våra samtal och har mycket 

tips och idéer och skickar länkar så att vi får läsa (....). det är ju genom våra observationer man 

märker och samlingar och så skriver vi och dokumenterar barnen och deras utveckling” (Bea).  

 

Att observationer är den vanligaste metoden går tydligt att urskilja i svaren samt att en majoritet av 

förskollärarna kombinerar detta med skriftliga dokumentationer. Men hur de olika förskollärarna 

arbetar med dessa i praktiken varierar.  En av förskollärarna förklarar att de i hennes arbetslag 

regelbundna turas om att observera alla barn nästan varje vecka utifrån ett dokumentations papper 

med fem punkter, vilka är trygghet och trivsel, intressen och förmågor, samspel och 

kommunikation, projekt samt delaktighet och inflytande. Medan en annan förskollärare använder 

skriftliga dokumentationer väldigt sparsamt på grund av GDPR. 

 

”Vi har ju ett dokumentations papper för varje barn (…) så vi kör ju i mitt arbetslag att en vecka 

har vi ett barn som vi kollar lite extra på och vi turas om med att se på alla barnen i turordning och 

sen sitter vi ner tillsammans och pratar om de observationer vi gjort och hur vi kan hjälpa de här 

barnen att komma vidare i sin utveckling och sitt lärande”. (Cecilia) 

 

”Nä alltså det är ju så mycket med GDPR nu så vi skriver inte så mycket. Vi har ju en liten mapp 

men det är ju mer för dom som har diagnoser, som har med specialpedagogen så att det finns kvar 

på papper”. (Diana) 

 

 

En av förskollärarna menar även att samtal med föräldrar kan vara en hjälp vid identifiering av 

barn med särskilda behov.  
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”Visst har vi en pedagogisk utbildning men vi kan inte allt. Med det barnet vi hade sist så kom 

föräldern till oss då de hade fått hjälp att undersöka barnet”. (Cecilia)     

Att den förskollärare tar hjälp av varandras erfarenheter eller utgår från egna erfarenheter för att 

kunna identifiera barn som potentiellt behöver mer stöd framgår också tydligt i svaren.  

 

”(...) men sen kan jag nästan på en gång se på ett barn. jag kan se det i ögonen”. (Bea) 

7.2 Så avgör förskollärarna vilka barn som är i behov av särskilt stöd 

När förskollärarna ska avgöra vilka barn som är i behov av särskilt stöd framgår det tydligt i svaren 

att samtliga förskollärare främst utgår ifrån hur väl barnen fungerar i förskolans kontext, men även 

att de utgår ifrån barnens karaktärsegenskaper som till största delen utgörs av sociala svårigheter, 

fysiska och psykiska svårigheter. Här nämns bland annat barn med olika diagnoser exempelvis 

Autism, Aspergers, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning, men också barn med tal, språk, 

hörsel och motoriska svårigheter samt barn med koncentrations- och samspelsvårigheter.  

  

”Man ser antingen att barnet i fråga går in i sin egen värld och inte alls är med i aktiviteter eller 

överhuvudtaget eller kanske är lite mer yvig”. (Anna) 

 

”Om de sällan tar kontakt eller om det är mycket konflikter då är det lite aha”. (Bea)  

”Samspelet är något som vi oftast kan märka av tycker jag. Det är bland det första, men sen så har 

vi ju våra fem punkter där den första är trygghet och trivsel (...), sen har vi intressen och förmågor 

där vi kan se vad kan det här barnet och vad är den intresserad av, sen har vi även samspel och 

kommunikation där man kan se hur barnet samspelar med andra. Samspelar hen bättre med barn 

eller vuxna? Hur långt har den kommit i språket? (Cecilia)   

 

”(...) men man kan ofta se det i både samlingen och interaktion med kompisar om det inte förstår 

lekregler på en vanlig lek som mamma pappa barn som alla barn leker i den åldern. Men det är svårt 

att se det när de är små, utan det är när de kommer till tre års åldern som man kan förstå att här är 

det någonting när man ser att de hänger inte riktigt med i det vi gör. Så i den ålder är det och det 

sociala som jag sa tidigare och språket är också en del”. (Diana)   

 

För att få fram vad förskollärarna kännetecknar som ett väl fungerande barn ställdes en fråga om 

detta till samtliga under intervjuerna. Två av förskollärarna svarade att det var individuellt men 

framhöll bland annat förmågan att lyssna, turas om och kunna göra saker självständigt som 

exempelvis äta och klä på sig, medan en tredje var tydlig med att barnen ska vara inom ramen, där 

hon lyfter fram det social förmåga som viktigast för att ett barn ska fungera i förskolan.  

”Det är ju individuellt. Vi tränar mycket själständighetsträning här, klä sig, äta själv och 

problemlösning, turordning och samspel, empati, ja allt det där”. (Bea)  

”Ett barn ska ju få fungera som dom vill och är men det är ju klart att man vill ju att barn ska lära 

sig att lyssna, vänta på sin tur. Det är ju en individualitet och alla barns individualitet måste ju få 

komma fram, men samtidigt så har man ju en hel barngrupp att ta hänsyn till. Det är jättesvårt att 

säg, det finns ju inget typiskt förskolebarn så, alla är ju olika”. (Anna)   

”Då ska man innanför ramen! Ett barn för att det ska fungera ska vara nyfiken, engagerad alltså 

vilja vara med, vilja upptäcka. men man kan se som så att barnet inte hittar sig in i leken och då 

fungerar det ju inte på förskolan. Och det är ju därför barnen är här för att lära sig samarbeta med 

andra. Det här sociala är ju en jätteviktig grej för att fungera i ett samhälle sen. Att vilja vara med 

kompisar, att vilja upptäcka, att vara nyfiken och kunna lyssna på andra”. (Diana) 
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En av förskollärarna blev illa berörd av frågan och gav upprepade gånger uttryck för att det är 

personalen som har ansvar för att barnen fungerar bra samt att de ej ska bedömas. Men längre fram 

i intervjun på frågan om vilka kännetecken de barn har som hon definierar som barn i behov av 

särskilt stöd påtalas vikten av att barn kan samspela med andra.  

”Det är viktigt att kunna dela med sig och kunna samspela med varandra”. (Cecilia) 

Att avgöra vilka barn som är i behov av särskilt stöd upplevs av förskollärarna som lätt eller svårt 

beroende på hur tydligt deras behov visar sig. I svaren framgår att barn med uttalade diagnoser 

eller tydliga språkproblem är lättare medan barn som ligger på gränsen är svårare. Alla 

förskollärarna var emellertid överens om att alla barn är olika och att man därför alltid måste göra 

individuella bedömningar. En av förskollärarna betonade dock att det inte handlar om att bedöma 

barn, utan om att bedöma hur arbetslaget arbetar med lärande. 

”Alla är ju olika det finns ju ingen som är lik den andra. Sen har vi ju vissa som ligger runt gränsen 

som vi inte riktigt vet hur det ska gå, om den kommer att klara en vanlig klass eller inte. Med dom 

här gränsbarnen kan det ju vara svårt så vi pratar ju alltid med specialpedagogen så kan vi bedöma 

tillsammans. Men det är ju en avvägning det där. Sen har vi de barn som är så klara att det här är 

ingen tvekan, men alla dom skiljer sig ju för ingen är ju lik den andra. Sen är det ju Autism, 

Aspergers, ADHD eller låg begåvning”. (Bea) 

”Men det är ju ganska olika från barn till barn. Det behöver ju inte alltid visa sig jättemycket (....). 

Nu kanske jag generaliserar men alla dom här barnen har förmodligen nån forma av autismspektrum 

eller vad det nu kan vara och det beter sig ju alla olika”. (Anna)  

”Och sen så kan det ju vara så olika. Det kan ju vara talet och då kan man behöva jobba extra med 

stöd där. Det är utifrån vad barnet har för behov som man kan se det här extra stödet tänker jag (....). 

Vi ska ju som aldrig bedöma barnen, det är ju så olika från barn till barn och inget barn är ju likt 

det andra”. (Cecilia)  

7.2.1 Definitionen av barn i behov av särskilt stöd 

Utifrån samtliga förskollärares svar framgår tydligt att de barn som definieras som ett barn i behov 

av särskilt stöd inte är någon klart avgränsad grupp, men att de ändå skiljer sig från majoriteten 

genom att behöva det lilla extra. Det framgår också i svaren att pedagogerna på något sätt behövt 

ändra på sitt arbetssätt eller i miljön för att underlätta och hjälpa det här barnen.  

”Ja men att vissa barn kräver lite extra resurser och lite annan hantering helt enkelt kan man väl 

säga än andra barn. Att man kanske får ha lågaffektivt bemötande… ja att man får göra på ett annat 

sätt än vad man gör i den vanliga barngruppen. Det blir lite specialfall så”. (Anna) 

”Man vet ju på en gång att här behövs det något speciellt och så får man ta reda på vad det är. Men 

det är ju så individuellt. En del är ju mer krävande än andra. Man kan ju var i behov av särskilt stöd 

med det märks knappt av på avdelningen för du har inga utbrott eller så, men så kanske man har 

Aspergers kanske och ligger och skriker om det blir fel och kräver 110%”. (Bea) 

”Barn i behov av särskilt stöd det är ju inte bara dom som har en diagnos inte för oss eller mig 

personligen. När man ser ett barn att det här fixar inte barnet, den fixar inte att göra jus den här 

aktiviteten. Och då måste vi försöka hitta lösningar för att det ska gå bra. Så fort vi ändrar vårt 

arbetssätt för att det ska bli bra för barnet då känns det som att då är det i behov av nånting. Den 

går inte inom ramen”. (Diana) 
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7.2.2 Miljöns betydelse för barns behov av särskilt stöd  

I intervjuerna framträder tydlig ett antal miljöfaktorer som kan påverka om ett barn anses vara i 

behov av särskilt stöd eller i vilken utsträckning det behövs. Samtliga förskollärare ger uttryck för 

att förskolans miljö kan ha stor påverkan på alla barn, men framför allt för de barn som är i behov 

av särskilt stöd. Främst handlar det om barngruppernas storlek och sammansättning, men också om 

den fysiska och psykiska miljön. Detta ger en av förskollärare uttryck för genom att påtala att de 

nu har många små barn och en stor barngrupp, vilket kan skapa kaos vid exempelvis på- och 

avklädning. Något som kan bli jobbigt för en del barn om de inte kan gå undan eller få stöd av en 

pedagog enligt henne. Medan en annan utrycker en önskan om mindre barngrupper för att kunna 

ge de barn som är i behov av särskilt stöd mer resurser, men också vikten av att kunna anpassa 

miljön samt att de finns tillgång till små rum där dom kan gå ifrån vid behov.  

”Jag önskar att man fick minska barngruppen när man har såna här barn så att de kan få mer resurser, 

de får alldeles för lite. (....). Vid exempelvis autism vad vi vet så får det ju inte vara för rörigt, för 

mycket grejor och plotter för det har man lärt sig att det blir för mycket intryck då. Så då är det 

bättre med lite avskalat och det säger ju också forskningen nu. Viktigt att ha små rum där dom kan 

gå ifrån och att man har lite uppsikt eftersom många av de här barnen vill ha sina grejor ifred. Men 

man får ju se till varje barn”. (Bea) 

I Tre av förskollärarnas svar framgår tydligt att de anser att mindre barngrupper skulle skapa bättre 

förutsättningar för alla barn som vistas i förskolan, medan en förskollärare istället anser att 

pedagogerna måste vara mer flexibel och fokusera på att skapa en bra lärmiljö för att på så sätt 

skapa bättre förutsättningar. I samtliga intervjuerna framkommer även att kompisar och stöd från 

vuxna är viktigt.  

”Alltså det ska vara små barngrupper för att dom ska lyckas. Förskolan idag har alldeles för stora 

barngrupper. Dom behöver ju ha kompisar för att ha goda förebilder, men som det är nu har vi ju 

20 barn varav fyra är små som hela tiden behöver en här, då räcker man inte till som pedagog för 

då sitter två stycken med småttingar i knäet och så ska en ha hand om 16 barn som behöver 

uppmärksamhet och vägledning”. (Diana) 

”I första hand tänker jag att vilken miljö har man skapat, vad har vi gjort och sen får man se hur är 

barn i den här miljön. Barnen kan påverka den miljön man har… man kanske har haft en miljö som 

fungerat bra ett tag men så märker man att den här barngruppen är så här och hur gör man då med 

miljön eller så kanske man har en bra barngrupp men miljön är inte vad den barngruppen behöver 

och vad kan vi tillföra för att de ska kunna gå vidare. och jag tror att barngruppen kan påverkas 

mycket utifrån vilket tänk man har i arbetslaget”. (Cecilia) 

Förutom barngruppernas storlek och sammansättning anser samtliga förskollärare att bristen på 

resurser i form av fler pedagoger eller tillgång till specialpedagog är en av de miljöfaktorer som 

kan påverka om ett barn anses vara i behov av särskilt stöd eller ej. I ren frustration ger två av fyra 

förskollärare utryck för att en särskild avdelning eller en slags särskola skulle kunna vara ett 

alternativ för de barn som är i behov av särskilt stöd. En annan lyfter fram att de i hennes kommun 

redan finns en specialavdelning med betydligt mindre barn och erfaren personal som är mer inriktat 

mot barn som är i behov av särskilt stöd, vilket föräldrar kan söka till när barnet fyllt tre år. Medan 

en tredje kritiserar huvudmannen för de stora barngrupperna. 

”Det är ju så att vi har alldeles för lite resurser och det är svårt för en förskola.  Jag känner verkligen 

att det finns behov av det... precis som det finns särskola skulle det finnas särförskola det tror jag 

skulle vara toppen. Antingen det eller så borde vi få mer fler resurser i förskolan, mer 

specialpedagoger som kan vara med en mer”. (Anna) 
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”Jag förstår ju att (...) är suverän där kan man bara var med dom här barnen, medan här är det kanske 

18 till barn som inte nu är i behov av särskilt stöd, men som behöver hjälp med allt möjligt. (Bea)   

Och sen så har de ju i våran kommun nu, om det är så att det finns barn som behöver mer stöd så är 

det så att det finns en avdelning i kommunen som är mer inriktad på de som är i behov av särskilt 

stöd som man kan söka till. (....). Jag vet att det är mindre i den barngruppen än i en vanlig 

barngrupp. Vad jag har förstått är det inte bara barn som är i behov av särskilt stöd i den gruppen 

utan även barn som behöver vanligt stöd om man så ska säga. Cecilia 

Det är väl kommunerna som bestämmer barnstorlekarna så biter de sig själv i svansen för får vi inte 

den här grunden för barn med särskilt stöd så kommer de att misslyckas och det blir så mycket värre 

när det kommer upp i skolan”. (Diana) 

7.2.3 Kännetecken  

Vid en genomgång av samtliga förskollärares svar framträder ett antal kännetecken som väcker 

förskollärarnas funderingar kring ett barns eventuella behov av särskilt stöd. Främst handlar det 

om att barnet i fråga skiljer sig från sina jämnårigas utveckling på något område. Vilket kan handla 

om kommunikation både verbal och ickeverbal exempelvis sen i tal eller inget tal, inte söker 

kontakt med ögon eller andra barn, försvinner i sin egen värld. Kännetecknen kan även handla om 

svårigheter med samspel vid lek exempelvis om ett barn ej förstår lekregler, mycket konflikter eller 

leker vid sidan. Koncentrationssvårigheter, självskadebeteende och utåtagerande barn väcker också 

förskollärarnas funderingar.     

”Men språket, kommuniceringen till exempel om man inte pratar när man är tre fyra år. Och så ser 

man på leken ganska mycket om de inte har kontakt med andra barn och blicken om man inte får 

någon respons då känner man verkligen att här är det nånting. Det är mycket med det dära sociala 

samspelet och turtagningen. Jo och utbrotten och självskadebeteende”. (Bea) 

”Oftast är det väl i talet som man märker det efter ett tag. Sen tycker jag att man många gånger kan 

se det på alltså hur ett barn fungerar i en grupp. Man kan ju också märka att vissa barn kan fastna i 

ett mönster ... ”. (Cecilia)  

”Sen utveckling på vissa områden. Det kan var talutveckling, språkutveckling såna grejor. Det kan 

ju även vara att man ser barn som går in i sin egen värld emellanåt som behöver mer lugn och ro”. 

(Anna) 

”När dom flamsar, när man ser att de inte riktigt hänger med i en samling som skulle fungera för 

den åldersgruppen”. (Diana)  
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8. Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd inom 

förskolans verksamhet. I det här avsnittet diskuteras studiens resultat i relation till teoretiskt 

perspektiv samt bakgrund och syfte. 

8.1. Metoder för att identifiera barn i behov av särskilt stöd  

Barns rätt till utveckling och utbildning lyfts fram i såväl FN:s barnkonvention, Skollagen (SFS 

2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2018).  I Skollagen och läroplanen betonas särskilt 

barns rätt till en likvärdig utbildning samt att den ska anpassas till alla barn med hänsyn till deras 

olika förutsättningar och behov. Som tidigare nämnts kan detta innebära att särskilt stöd utformas 

för en del barn, vilket innebär att barn i behov av särskilt stöd måste kunna identifieras av de som 

arbetar inom förskolan verksamhet. I resultatet framgår att samtliga förskollärare i 

överenstämmelse med Skolverkets allmänna råd (2017) och i liket med vad som framkommer i 

Skolverket nationella utvärdering av förskolan (2008) främst använder sig av observation som 

metod, samt att majoriteten av förskollärarna kombinerar detta med skriftliga dokumentationer. 

Vidare framgår även att de utgår ifrån kollegiala reflektioner och samråder med specialpedagogen. 

Dessutom utgår en av fyra av förskollärarna också ifrån samtal med föräldrar eller egna 

erfarenheter för att identifiera barns som i behov av särskilt stöd.  

Flera av de metoder som förskollärarna beskriver som exempelvis dokumentation, observation, 

reflektion, samråd med specialpedagog etc kan sägas ingå i det Skolinspektionen (2017) anser 

karaktäriserar ett välfungerande arbetssätt, vilket skulle kunna tolkas som att dessa förskollärares 

arbete med barn i behov av stöd fungerar bra. Vid en närmare analys framträder dock betydande 

skillnader i såväl förskollärarnas kompetens som metoder, i överenstämmelse med tidigare 

granskningar (European Agency for Development in Special Needs Education, 2010; 

Skolinspektionen, 2017). Bara en av förskollärarna bedömde exempelvis att hon hade stor 

erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, medan en annan arbetade väldigt lite med pedagogisk 

dokumentation till skillnad mot en tredje förskollärare som systematiskt arbetade med observation 

och dokumenterade i princip varje vecka. Som Skolinspektionen (2017) och European Agency for 

Development in Special Needs Education (2010) påvisar i deras granskning, tyder denna studie på 

att stödet till de barn som är i behov av det kan variera stort mellan deltagarnas förskolor.   

8.2. Så avgör förskollärarna vilka barn som är i behov av särskilt stöd  

Sammantaget visar resultatet att de barn som definieras av förskollärarna som ett barn i behov av 

särskilt stöd inte är någon klart avgränsad grupp, men att de ändå skiljer sig från majoriteten genom 

att behöva det lilla extra, som flera förskollärare uttryckte det. Men också genom att pedagogerna 

på något sätt behövt ändra på sitt arbetssätt eller i miljön för att underlätta och hjälpa det här barnen, 

vilket överensstämmer med Skollagens (SFS 2010:800) påbud. I likhet med tidigare studier 

(Lillvist & Granlund, 2009; Sandberg et al., 2010) verkar samtliga förskollärarnas definition av 

vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd bygga på hur väl barnen fungerar i förskolans 

kontext. För att särskilja dessa barn visar studien att utgångspunkten i många fall är barnens 

karaktärsegenskaper, vilket framför allt utgörs av sociala svårigheter, fysiska och psykiska 

svårigheter. Samtliga förskollärare lyfter fram problem med tal, språk, koncentration och 

samspelssvårigheter som exempel på vad som kan vara avgörande för vilka barn som anses vara i 

behov av särskilt stöd. Medan formella diagnoser som exempelvis Autism bara lyfts fram av två 

av fyra förskollärare. Utifrån detta kan paralleller dras till Sandberg et al. (2010) studie inom PEGS, 
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då detta tyder på att förskollärarna utgår ifrån ett barnperspektiv samt att en majoritet av att de barn 

förskollärarna identifierar som i behov av särskilt stöd, faller inom kategorin Sandberg och Norlin 

(2014) benämner som barn i gråzonen.  

För att kunna avgöra i fall något barn är i behov av extra stöd eller ej måste dom kunna identifieras 

på något sätt. I studieresultatet framgår att det inte finns några tydliga kriterier för hur barn i behov 

av särskilt stöd identifieras, vilket European Agency for Development in Special Needs Education 

(20I0) efterlyser. Men studien visar tydligt att identifieringen oftast sker genom att funderingar 

väckts kring ett visst barn utifrån dennes individuella karaktärsdrag och beteende som på något 

område skiljer sig ifrån sina jämnårigas. I likhet med tidigare studier och granskningar (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 20I0; Lutz, 2009) pekar studieresultatet 

tydligt på att utmaningar och problem kring fastställande av målgrupper och kriterier för stöd finns. 

Med förskollärarnas vitt skilda kompetenser och arbetsmetoder i åtanke blir detta än mer 

problematiskt och risken finns därför att en del barn kan få otillräcklig med stöd.  

För att kunna synliggöra de problem som finns gällande identifiering av barn i behov av särskilt 

stöd, måste medvetenhet kring detta ämne öka.  I likhet med Lutz det (2009) förespråkar är det 

uppenbart att man måste ställa sig frågan vems problem det egentligen är som definieras och i 

relation till vad. Med denna fråga som utgångspunkt blir det tydligt att det finns en tendens till att 

förskollärarna ser barnen i behov av särskilt stöd som problemet, vilket i sig strider mot de allmänna 

råden som ger utryck för att behov av särskilt stöd alltid är situationsbundet (Skolverket, 2017). 

Därmed ökar också risken för att fokus flyttas från verksamheten i strid med läroplanens 

(Skolverket, 2018) intentioner om en förskola anpassad till alla. Något som förstärks ytterligare 

genom kommentarer om att det borde finnas särförskola, vilket Skolinspektionen (2017) ser som 

ett tecken på bristande kunskaper i att tolka läroplanens mål.  

8.2.1 Miljöns betydelse för barns behov av särskilt stöd  

Att miljön har stor betydelse för ett barns utveckling och lärande är vida känt och såväl förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018) som Vygotskij (Elfström et al. 2014; Säljö, 2011, 2014) lyfter fram 

det. Denna bild bekräftas även i resultatet av föreliggande studie, där ett antal miljöfaktorer som 

kan vara direkt avgörande för om ett barn anses vara i behov av särskilt stöd eller i vilken 

utsträckning stödet behövs lyfts fram. Främst handlar det om sådant som hör till huvudmannens 

ansvar och därför ligger utanför personalen kontroll, som barngruppernas storlek och 

sammansättning, brist på personal eller specialpedagoger. Men det handlar också om det 

pedagogerna själva kan påverka exempelvis genom att skapa en bra miljö, såväl fysiskt som 

psykiskt.  

Även om det finns en benägenhet att se barnen i behov av särskilt stöd som problemet visar ändå 

resultatet att verksamheten och samhället i stor utsträckning klandras utifrån förskollärarnas tal om 

verksamhetens och kommunens ansvar för barnen. Enligt Lutz (2009) är synen på verksamheten 

som bärare av problemet att föredra. Detta synsätt bidrar till att behovet av kategoriseringspraktiker 

minskar samt att en inkluderande pedagogik skapas, då fokus flyttar från individen till 

förskoleverksamheten. Medan samhället som bärare av problemet istället ökar risken för barn att 

definieras som avvikande om kvalitén försämras (ibid.). 
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8.3. Implikationer för yrketsuppdraget och slutsatser 

Som tidigare nämnts visar Skolverkets (2008) nationella utvärdering att andelen barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan har ökat, men inte vad denna ökning beror på. Att förskollärare anser att 

många barn som går förskolan är i behov av särskilt stöd framgår också i tidigare studier (Lillkvist 

& Granlund, 2009; Sandberg et al., 2010). Dessutom visar Sandberg et al. studie att det kan finnas 

en relation mellan personalens perspektiv och antal barn som ansågs vara i behov av särskilt stöd. 

Detta blir väldigt intressant i relation till föreliggande studie och Lutz (2009) slutsats om att fler 

barn riskerar att definieras som avvikande om kvalitén försämras när samhället ses som bärare av 

problemet. Sammantaget kan detta tolkas som om den generella kvalitén inom förskolornas 

verksamhet samt personalens syn på begreppet verkar ha stor betydelse för hur många barn som 

kommer att bedömas vara i behov av särskilt stöd. efterfrågar 

Detta är särskilt allvarligt då studieresultatet i överenstämmelse med Skolinspektionens (2017) 

granskning visar att förskollärarnas arbete kring barn i behov av särskilt stöd varierar stort. Som 

tidigare nämnts kan detta skapa ett likvärdighetsproblem eftersom risken finns att barnens 

förutsättningar till en god utbildning minskar. Vilket strider mot såväl Skollagen (SFS 2010:800) 

som förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Med tanke på tidningarnas alla larm om nedskärningar 

inom välfärden upplevs detta scenario som högst sannolikt. Frågan är om arbetet med dessa barn 

kan förbättras genom tydliga och enhetliga kriterier för identifiering av barn i behov av särskilt 

stöd, vilket European Agency for Development in Special Needs Education (2010) anser. Eller om 

det tvärtom bara leder till ett utpekande, vilket Lutz (2009) hävdar, är högst oklart. Klart är dock 

att identifieringen av barn i behov av särskilt stöd är förenat med stora utmaningar och problem. 

Klart är också att de utmaningar som förskollärare möter i arbetat kring barn i behov av särskilt 

stöd ställer höga krav på deras kompetens. 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på att studieresultaten ger en så tydlig vink om att fler barn förmodligen kommer att 

anses vara i behov av särskilt stöd om kvalitén inom förskolan försämras, skulle det vara intressant 

att studera dess långsiktiga konsekvenser i relation till ämnet. Genom personliga erfarenheter vet 

jag hur otroligt viktigt förskolan är för de här barnen och vilka konsekvenser de knapphändiga 

resurserna kan få. En farhåga är att försämringar i förskolan kan ge upphov till ansenliga 

konsekvenser, inte bara för dessa barn och deras vårdnadshavare utan för hela samhället i stort.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

⮚ Hur länge har du arbetat som förskollärare?   

 

⮚ Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd?  

 

⮚ Kan du berätta om en erfarenhet från verksamheten där ett barn ansetts vara i behov av 

särskilt stöd? 

 

⮚ Hur ser du på begreppet särskilt stöd?  

 

⮚ Vad innebär det att vara i behov av särskilt stöd?  

 

⮚ Vilka kännetecken har de barn som du definierar som barn i behov av särskilt stöd?  

 

⮚ Vilken betydelse anser du att barngruppen och miljön har för att ett barn ska vara i behov 

av särskilt stöd? 

 

⮚ Hur anser du att barn ska var för att fungera bra på förskolan?  

 

⮚ Vilken betydelse anser du att barngruppen och miljön har för att ett barns ska fungera bra 

på förskolan? 

 

⮚ Vilka metoder använder du/ni i verksamheten för att upptäcka barn i behov av särskilt stöd?  

 

⮚ Vad avgör om ett barn ska få särskilt stöd eller ej?  

 

⮚ Nu har jag inga fler frågor. Är det något du vill tillägga eller fråga? 
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Bilaga 2  

Informationsbrev till deltagarna i studien 

 

Hej  

 

Jag heter Liselott Olofsson och går jag sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet och har nu påbörjat mitt examensarbete som handlar om barn i behov av särskilt stöd, 

där syftet är att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd inom 

förskolans verksamhet. 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer och jag skulle vara tacksam om du skulle 

vilja hjälpa mig att svara på några frågor. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer den information som Du 

lämnar att behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att inga namn på person, ort eller förskola kan 

identifieras. Vid citering kommer därför alla namn att var fingerade. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att publiceras digitalt i 

DiVAs (Digitala Vetenskapliga Arkivet) databas. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer 

att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig  

 

Med vänliga hälsningar 

Liselott Olofsson 

xxx@student.ltu.se  
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