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Förord  
Vi var sedan länge överens om att examensarbetet skulle handla om begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Då båda har personliga erfarenheter att vara barnet som är i behov av särskilt stöd och inte har 

fått den hjälp som behövts och som vi har haft rätt till under vår skolgång. Detta är den huvudsakliga 

anledningen till varför vi valde att fokusera examensarbetet på begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

För vi dels skall bli medvetna förskollärare under vår yrkesverksamma tid i förskolan och se hur 

förskollärarna använder sig av begreppen i förskoleverksamheten.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Ulrika Gidlund, som gett oss handledning och hjälpt oss framåt 

i processen. Ett extra tack riktas också till de förskolechefer som hjälpt oss hitta förskollärare att 

intervjua. Även ett stort tack till de förskollärare som tagit sig tid att delta i intervjuerna! Vill vi också 

ge ett hjärtligt tack till våra sambos och familjer som har stöttat oss under våren, när vi haft full fokus 

på examensarbetet.  

 

Arbetet är genomgående skrivet av oss båda, då vi ser fördelen med att använda våra kunskaper och 

samarbeta. Den del som har genomförts på varsitt håll är intervjuerna, där vi valde att dela upp oss för 

att möjliggöra genomförandet av fler intervjuer. Slutligen vill vi även tacka varandra, för att vi stöttat 

och trott på varandra trots olikheter. Tack för alla skratt, tårar och sammanbrott denna vår har bjudit  

på, utan varandra hade detta arbete inte varit möjligt! 

 

Andrea och Sofia 

Mittuniversitetet Sundsvall, 2019 
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Abstrakt  
Studien handlade om att undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Problemområdet i studien var att begreppet barn i behov av särskilt stöd är brett och det var svårt 

att konkretisera vad det innebär samt innefattar. Studien genomfördes med intervjuer tillsammans med 

legitimerade förskollärare i olika kommuner i mellersta Sverige. Totalt har åtta förskollärare deltagit i 

studien där de berättade om sina definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Resultatet 

visade att förskollärarna hade liknande definitioner om vad begreppet innebär. Förskollärarna redogör 

även att begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårt att definiera.   

 

Nyckelord: Begrepp, Definitioner, Förskola, Förskollärare, Intervjuer, Stöd, Särskilt stöd  
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Introduktion  

Inledning  

Förskollärarna i förskolan är vanligtvis de som först upptäcker att ett barn är i behov av särskilt stöd 

och behöver få vidare stöd (Socialstyrelsen, 2010). Forskningsområdet visar att definitionerna av 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är brett och det är svårt att konkretisera vad begreppet innebär 

och innefattar. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar upplevdes det som att det fanns en 

problematik över hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd bedrivs, då det varierade mellan 

förskolorna och att det saknas tydliga definitioner av vad begreppet innebär. Vi tror att riktlinjer om 

definitioner av begreppet vad särskilt stöd innebär, kan underlätta i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Forskningen visar även att det saknas riktlinjer av begreppet att följa i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Det medför en osäkerhet hos förskollärarna, då de inte vet om deras arbetssätt anses 

vara korrekt eller felaktigt utifrån barnets bästa (Sandberg & Norling, 2009).  

  

Under förskollärarutbildningen har det vid flertalet tillfällen fokuserats på specialpedagogik i 

förskolan. Vid dessa tillfällen har vi även uppmärksammat att det är svårt att finna tydliga definitioner 

på vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär. Likaså påtalar Socialstyrelsen (2010) att det inte 

finns någon tydlig definition av vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär. De fortsätter att 

begreppet är stort och det finns inget begrepp som anses lämpligt för allt vad det kan innefatta. Vi tror 

att en definition av begreppet skulle vara en god början till skapandet av en likvärdig förskola för alla, 

samtidigt är vi medvetna att alla barn är enskilda individer och har egna behov som det behöver tas 

hänsyn till. 

  

Benämningarna av begreppet barn i behov av särskilt stöd varierar i tidigare forskning och kan 

benämnas med bland annat barn i behov av extra stöd, barn med svårigheter, barn i behov av tidiga 

insatser och stödinsatser (Lundqvist, 2018). Genomgående i arbetet kommer begreppet barn i behov av 

särskilt stöd användas. Denna studie fokuserar på förskolans verksamhet och på förskollärarnas 

definitioner av barn i behov av särskilt stöd. Valet att undersöka förskollärares definitioner, baseras på 

att förskollärarna har ett stort ansvar i förskolans verksamhet samt att förskollärarna vanligtvis är de 

som upptäcker att ett barn är i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2010). 

Disposition  

I bakgrunden tas relevant forskning upp inom valt forskningsområde, som sedan har kritiskt granskats 

och diskuterats utifrån det aktuella forskningsläget. Därefter följer syftet med uppsatsen. I metoddelen 

kopplas forskningsproblem, teori och insamlingen av det empiriska materialet med motivering genom 

metodlitteratur samman. Det efterföljs av forskningsetiska principer. I resultatet presenteras resultat 

samt redovisas analysen av resultatet. Slutligen följer diskussion där det återkopplas till 

problemställning, bakgrund och resultat.  Här tas även metodiska svårigheter upp och hur dessa har 

hanterats, vilka möjliga svagheter som finns med studien, hur det har hanterats samt vad detta kan 

medföra för studiens kvalitet. Diskussionen avslutas med att dra slutsatser om studien. Därefter följer 

en litteraturförteckning som innehåller all litteratur som använts i arbetet. Uppsatsen avslutas med 

bilagor som innefattar intervjuguide och missiv. 
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Bakgrund 

I bakgrunden som följer kommer relevant forskning tas upp inom valt forskningsområde av begreppet 

barn i behov av särskilt stöd. Här kommer vi även kritiskt granska och diskutera det aktuella 

forskningsläget, här synliggörs även likheter och skillnader mellan vad de olika forskarna uttrycker och 

vad policydokumenten redogör. Bakgrunden har även delats in i underrubriker för att göra arbetet mer 

enhetligt och lättläst.  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har diskuterats sedan 1970-talet redovisar Sandberg (2009). Trots 

att detta diskuterats under en lång tid finns ingen tydlig definition av begreppet. Barn i behov av särskilt 

stöd är ett begrepp som är svårt att definiera, om det inte utgår från barns diagnoser eller 

funktionsnedsättningar (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010).  Forskare har 

genom åren undersökt definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärare 

använder begreppet. Det är dock inte känt vilka kriterier förskollärarna har utgått ifrån när de anser att 

ett barn är i behov av särskilt stöd (Björck-Åkesson, 2009; Sandberg & Norling, 2009; Simonsson, 2016). 

Forskarna fortsätter att barn kan behöva särskilt stöd tillfälligt eller varaktigt och alla barn kan behöva 

stöd någon gång under sin tid i förskolan utformade efter sina enskilda behov. Barn i behov av särskilt 

stöd består inte av en begränsad och definierad grupp förtydligar Björck-Åkesson (2009); Sandberg och 

Norling (2009); Sandberg et al. (2010). I dagens samhälle används begreppet barn i behov av särskilt 

stöd när det talas om barn som av olika anledningar behöver extra uppmärksamhet, hjälp eller stöd i 

förskolan för att utvecklas. Det påpekas samtidigt att barn som är i behov av särskilt stöd inte behöver 

ha en diagnostiserad funktionsnedsättning förklarar Lundqvist (2018). Det bekräftas i “Begreppet ”barn 

i behov av särskilt stöd” syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp, eller barn med vissa 

bestämda egenskaper, utan anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer 

stöd än andra” (SOU 1997:157, s.87). Även Renblad och Brodin (2014); Sandberg et al. (2010) redogör att 

ett barn i behov av särskilt stöd kan ha svårigheter som utgör att barnet har ett större behov av stöd än 

resterande barngrupp. Det kan handla om att barnet inte uppnår förskolans mål. Socialstyrelsen (2010) 

fortsätter att det även kan handla om att barnet upprepade gånger gör saker som förskollärarna reagerar  

på med irritation och upplever provocerande. 

 

Barn i behov av särskilt stöd har traditionellt delats in i kategorier som bland annat utvecklingsstörning, 

rörelsehinder, epilepsi och barndomspsykos (Sandberg & Norling, 2009). Barn som vanligtvis kan vara 

i behov av särskilt stöd förklaras som barn med en funktionsnedsättning, innehar en diagnos eller de 

barn utan diagnos som förskolans personal anser ha ett behov av särskilt stöd förklarar Sandberg och 

Ottosson (2010). De barn som förskolans personal anser vara i behov av särskilt stöd kallas för 

gråzonsbarn, då det kan finnas ett behov för särskilt stöd men ingen diagnos eller funktionsnedsättning 

som styrker detta. Numera behöver barn i behov av särskilt stöd inte ha en dokumenterad 

funktionsnedsättning för att få särskilt stöd i förskolan. Särskilt stöd kan exempelvis ges till barn som 

visar tillfälliga bekymmer och inte följer den förväntade utvecklingen i sitt lärande. Det är vanligtvis 

förskollärarna i förskolan som anser att barnet är i behov av särskilt stöd och strävar efter att ge stöd till 

alla barn, oavsett om de inte har en dokumenterad funktionsnedsättning eller liknande (Björck-

Åkesson, 2009; Renblad & Brodin, 2014; Sandberg, 2009; Simonsson, 2016). Socialstyrelsen (2010) 

beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån fem kategorier: Barn som är blyga och ängsliga, ledsna, 

tänker annorlunda, utsätts för fysiska övergrepp samt psykisk ohälsa. Samtidigt förklaras detta som en 

form av beteendeproblem, problematiken med detta är att begreppet beteendeproblem inte innefattar 
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alla svårigheter som kan finnas och anses därför inte lämplig att använda som samlingsbegrepp och 

definition av barn i behov av särskilt stöd. “Uppräkningen visar samtidigt att det inte finns någon riktigt 

bra samlingsterm för detta problemområde” (Socialstyrelsen, 2010, s.15). Det redovisas att begreppet 

går att beskrivas utifrån fem kategorier, samtidigt som de fortsätter att även denna beskrivning inte 

funkar som en fullständig samlingsterm för begreppet.  

 

När förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, skapas inte bara en definition av 

begreppet utan också en kategori med barn som innefattas av definitionen och anses därför vara i behov 

av särskilt stöd. De förklarar att en definition av begreppet medför förutfattade meningar om vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd och som nödvändigtvis inte behöver överensstämma med verkligheten 

(Sandberg & Norling, 2009). Samtidigt fortsätter Lundqvist (2018) att begreppet barn i behov av särskilt 

stöd är ett omfattande begrepp. I en granskning av Skolinspektionen (2017) framkommer det i intervjuer 

med förskollärare att barn i behov av särskilt stöd kan vara vilka barn som helst. Men att definitionen 

av begreppet särskilt stöd varierar mellan de granskade förskolorna. Förskollärarna är dock eniga om 

att det i huvudsak handlar om att ge barnen det stöd som de behöver, oavsett definition. Barn kan ha 

olika behov av särskilt stöd. Begreppet innefattar och redogörs då som barn med stora behov, 

omfattande behov och mycket omfattande behov. Det kan vara stöd i dagliga rutiner och 

undervisningen, då alla barn kan anses vara i behov av någon form av stöd framhåller Lundqvist (2018). 

En problematik med detta är att forskare har konstaterat att barns otrygga vardag kan ge 

koncentrationssvårigheter som i sin tur tolkas att barnet är i behov av särskilt stöd. Vilket inte alls 

behöver vara nödvändigt då barnet i grunden kan vara uttråkad eller har mycket energi (Vernersson, 

2002). 

Förskollärarkompetens 

Förskollärarutbildningen innehåller vanligtvis få delar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 

tillhörande begrepp. Förskollärare berättar sedan att de inte besitter tillräckliga kunskaper för att arbeta 

på ett optimalt sätt med barn i behov av särskilt stöd (Renblad & Brodin, 2014). Det leder till att 

förskollärares syn på barn i behov av särskilt stöd och hur begreppet definieras varierar från förskola 

till förskola och ger inte ett likvärdigt arbete med barn i behov av särskilt stöd redovisar 

Skolinspektionen (2017). Som förskollärare vill man se alla barn och ge dem samma förutsättningar 

oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte och beroende på vilken kunskap förskollärarna 

besitter. Däremot anses det inte vara rimligt att begära av en förskollärare att ge alla barn samma 

förutsättningar. Det krävs goda förutsättningar som förskollärare för att genomföra ett bra och 

grundligt arbete för att kunna bedriva en verksamhet där alla barn får samma förutsättningar till deras 

optimala utveckling. Detta kan handla om fortbildning, genomtänkt storlek på barngrupp och hjälp 

från externa insatser som specialpedagoger och speciallärare vid behov (Björck-Åkesson, 2009; 

Lundqvist, 2018). Förskollärares kunskap om barn i behov av särskilt stöd kan vara till hjälp både 

allmänt och för att ge barn som är i behov av särskilt stöd det stöd som de behöver. Skolinspektionen 

(2017) redovisar att det är förskolechefens ansvar att ge förskollärarna de förutsättningar som krävs för 

att genomföra ett bra arbete. De påpekar även vikten av konsultation med specialpedagoger och 

handledning av barn i behov av särskilt stöd, för att utforma rätt stöd utifrån barnets behov. 

  

Socialstyrelsen (2010) fortsätter att det vanligtvis är förskollärarna som först upptäcker att ett barn är i 

behov av särskilt stöd, för att sedan ta detta vidare med förskolans stödteam som vanligtvis innefattar 

specialpedagog, talpedagog och logoped etcetera. Då förskollärarna är de som oftast upptäcker att ett 
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barn är i behov av särskilt stöd, krävs goda kunskaper om begreppet och förutsättningar för att bedriva 

ett bra arbete. De förklarar även att förskollärare måste ges möjlighet att agera innan problemen inte 

längre är hanterbara. Även Lundqvist (2018); Olsson och Roll-Pettersson (2012) hävdar att ju tidigare 

särskilt stöd sätts in, desto bättre förutsättningar ges för barnen som är i behov av särskilt stöd. Däremot 

betyder det inte alltid att barn som får stöd insatt tidigt, klarar sig utan problem i framtiden konstaterar 

Renblad och Brodin (2014). Det behövs kunskap om enskilda barn och återigen förutsättningar för att 

genomföra ett bra arbete. Förskollärare redogör i en studie att de inte vet om deras metoder för arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd är korrekt eller felaktiga. De framhåller att det är svårt att veta om 

barnen får det stöd som de behöver för att utvecklas optimalt, i och med att det inte finns några generella 

metoder av begreppet och som kan följas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & 

Norling, 2009). 

  

Förskollärare som är verksamma inom förskolan behöver se till och främja barnen som är i behov av 

särskilt stöd samt de stödinsatser som behövs för barnet verkställs (Lundqvist, 2018). I och med att det 

är förskollärarna i förskolan som har det främsta ansvaret av pedagogerna i verksamheten och oftast 

upptäcker att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd, behöver de besitta kompetens om barn är i 

behov av särskilt stöd som de kan tänkas möta i verksamheten. För att förskollärarna ska få en 

uppfattning av problematiken med ett särskilt barn behövs metoder för att se i vilken utsträckning och 

när det är läge att sätta in resurser eller stöd för barnet som är i behov av särskilt stöd. Socialstyrelsen 

(2010) redovisar att metoderna för att få en bild av behovet av särskilt kan besvaras med hjälp av 

exempelvis dessa frågeställningar: Vilket beteende handlar det om? Intensitet och omfattning? Finns 

problemen i flera sammanhang och olika miljöer? Vilka konsekvenser medför det? Barnets känslighet? 

När dessa frågor används som hjälp och undersökts, kan förskollärare få en tydligare bild av barnets 

behov. Därefter kan en eventuell plan upprättas för att gå vidare med stödet. Denna plan är inget som 

en enskild förskollärare ansvarar för utan det är i samverkan med barnets vårdnadshavare, arbetslag, 

förskolechef och barnhälsovård/förskolans stödteam. I vissa fall behöver även barn- och 

ungdomspsykiatrin kopplas in för att göra en mer grundlig bedömning av barnet som är i behov av 

särskilt stöd, då det generella stödet som förskolan kan erbjuda inte anses stärka barnet tillräckligt för 

optimal utveckling (Björck-Åkesson, 2009; Socialstyrelsen, 2010). Det framkommer även att förskolan 

och arbetslaget särskilt ska uppmärksamma barn som är i behov av särskilt stöd, där utbildningen ska 

utformas efter det enskilda barnet för att ge maximala förutsättningar till utveckling och behov 

(Skolverket, 2018). 

  

Socialstyrelsen (2010) beskriver att de barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan ska få den 

stimulans, stöd och utmaning som krävs för deras personlig utveckling. Förskolan ska kontinuerligt 

arbeta med hela barngruppen och se till att det särskilda stödet ges till de som är i behov av särskilt 

stöd. Det framhålls av Skollagen (2010:800) § 9 att barn som av olika anledningar behöver särskilt stöd 

ska ges detta och det är förskolechefens ansvar att barnet får detta behov tillgodosett. Oavsett om det 

är förskollärare eller vårdnadshavare som delger förskolechefen uppgifter om att barnet är i behov av 

särskilt stöd. Däremot har vårdnadshavare möjlighet att delta vid utformningen av det särskilda stödet 

för sitt barn.  

Ibland behöver förskollärarna extra stöd för att kunna bemöta barn med särskilt stöd. Detta stöd från 

andra yrkesgrupper kan vara i form av specialpedagoger, talpedagoger eller assistenter. Detta för att 

förskollärarna ska kunna ge barn som är i behov av särskilt stöd de bästa förutsättningarna att utvecklas 
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(Simonsson, 2016). Skolinspektionen (2017) visar dock flera studier där det finns brister i samarbetet 

mellan förskollärare och de externa insatserna exempelvis barnhälsovården, som satts in i förskolan för 

att underlätta för både barnet i behov av särskilt stöd samt förskollärare. Skolinspektionen (2017) 

fortsätter att kompetensutveckling är viktig för förskollärarna då arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd ställer höga krav på förskollärarna. Förskollärarna saknar ofta tid till reflektion och diskussion med 

specialpedagog etcetera av de metoder som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Barn i förskolan 

Förskolan tillhör det svenska skolväsendet och är det första steget i barnens utbildning, trots detta är 

förskolan inte obligatorisk (Simonsson, 2016). Allt fler barn börjar i förskolan redan vid 15–18 månaders 

ålder (Björck-Åkesson, 2009) och “de första åren i en människas liv är en betydelsefull period för att ge 

barnet en god start i livet” (s.17).  Det påtalar vikten av att redan tidigt arbeta med det enskilda barnet 

och ge särskilt stöd och utmaningar till de barn som behöver det i sin utveckling framhåller Skolverket 

(2018). Forskare redovisar dessutom att var fjärde barn i förskolan lider av psykisk ohälsa och har någon 

form av svårigheter. Vad detta baseras på framkommer inte i studien, men de redogör att den psykiska 

ohälsan och svårigheterna uppstår allt lägre i åldrarna på förskolan. Detta leder i sin tur till att barn är 

i behov av särskilt stöd redan i de yngre åldrarna på förskolan (Renblad & Brodin, 2014). I en studie 

genomförd av Renblad och Bodin (2014) har de intervjuat specialpedagoger som upplever att barn i 

behov av särskilt stöd ökar för varje år som fortlöper. Studien redovisar att tal- och språksvårigheter 

och socialt samspel i huvudsak är de kategorier som ökar mest.  

Barns rättigheter 

I alla kommuner ska det finnas styrdokument och en välförankrad policy att utgå ifrån när det handlar 

om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I dessa dokument bör det finnas formulerade mål för hur 

verksamheterna ska arbeta med dessa barn (Sandberg & Norling, 2009). Med styrdokument menas 

exempelvis att förskolans utbildning ska genomsyra FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). Det medför att förskolans utbildning utgår ifrån barnets bästa och har kännedom 

om sina rättigheter (Skolverket, 2018). 

 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2018). FN:s 

barnkonvention (2009) förtydligar att alla barn har samma rättigheter. Diskriminering av barn är inte 

tillåtet och det ska säkerställas av konventionsstaterna att detta inte sker. Förskolans verksamhet ska 

också utgå från det enskilda barnets behov. Barn som behöver särskilt stöd ska ges det stöd som barnen 

behöver för att utvecklas (Björck-Åkesson, 2009). Barnkonventionen (2009) lyfter även att barn med 

funktionsnedsättning har lika mycket rätt till ett värdigt och anständigt liv som vilket barn som helst. 

 

I och med att alla barn har möjlighet att skolas in i förskolans verksamhet redan vid ett års ålder är det 

också viktigt att alla barn ska inkluderas i förskolans verksamhet, oavsett vilka behov som finns och 

förutsättningar som erbjuds. Alla barn ska även ses som enskilda individer och mötas utifrån varje barns 

behov förklarar Simonsson (2016); Sandberg och Ottosson (2010); Olsson och Roll-Pettersson (2012).  

Lundqvist (2018) framhåller att om barns särskilda behov upptäcks redan i tidig ålder kan det hjälpa 

barnen att bli delaktiga i verksamheten, samspela eller vad barnen kan ha för behov. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. 
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Metod  
Vår avsikt och syfte med studien var att undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn i behov 

av särskilt stöd. Då det framkommit att begreppet varierar mellan verksamma förskollärare i förskolan 

och vad tidigare forskning redovisar om det. I metoddelen redogörs den kvalitativa metod som använts 

för insamling av det empiriska materialet. Detta efterföljs av urval, genomförande av studien, 

analysmetod och etiska överväganden.  

Datainsamlingsmetod 

Utifrån syftet som är att undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd, har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer till insamlingen av relevant 

datamaterial. För att underlätta arbetet har vi även använt oss av ljudinspelning och samtidigt antecknat 

stödord under intervjuerna. Att använda ljudinspelning har gett mycket material samt gett möjligheten 

att gå igenom intervjupersonens svar flera gånger för att se att relevant information inte har missats 

(Bryman, 2011). Att transkribera detta material har vi tagit i beaktande att det är en tidskrävande process 

som även (Bryman, 2011) beskriver. 

  

Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod till studien och inom detta semistrukturerade 

intervjuer, som enligt Bryman (2011) är ett samlingsbegrepp för flera intervjutyper. Det ger rum för 

intervjupersonen att få delge sin egen tolkning och berätta vad de tycker. Detta är något även Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) stödjer, att denna metod frambringar intervjupersonens personliga 

skildring och beskrivning av det valda forskningsämnet. 

  

Bryman (2011) redogör genom användandet av öppna frågor leder intervjuaren inte intervjupersonen i 

någon riktning samt att intervjuaren kan tillbakavisa att intervjupersonens svar inte har påverkats av 

våra uppfattningar som forskare.  I och med de öppna frågorna framkommer det hur intervjupersonen 

tolkar frågan, hur dess kunskap om valt forskningsområde är Bryman (2011). Författaren avser att 

denna strategi underlättar analysen av intervjupersonens svar. 

  

Studien baseras på åtta intervjuer, då cirka sex till åtta intervjuer medför ökad säkerhet av relevanta 

svar för denna kvalitativa studie beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Till intervjuerna har 

vi använt oss av en intervjuguide (Bilaga 1) där de fasta frågorna är allmänt formulerade utifrån syfte 

som grund där vi även har avlagt spelrum för eventuella följdfrågor till intervjupersonens svar för att 

samla in så mycket relevant datamaterial som möjligt. Bryman (2011) förtydligar att denna metod är 

lämplig för att få fram mer relevant datamaterial av intervjupersonerna. Även Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) instämmer att denna metod är lämplig, beroende på hur mycket relevanta svar som formas 

utifrån de fasta frågorna i intervjuguiden kan dessa utvecklas med fler öppna följdfrågor. 

  

För analys av det insamlade datamaterialet i de semistrukturerade intervjuerna kommer vi att använda 

oss av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats som innebär att det analyserade 

datamaterialet tillåts tala fritt och där sedan generella slutsatser kan dras utifrån datamaterialet (Fejes 

& Thornberg, 2016). Induktiv ansats förklaras genom att forskaren skapar sig en uppfattning utifrån 

resultatet och skapar en ny förståelse av det undersökta syftet (Bryman, 2011). (Bryman, 2011) förklarar 

att innehållsanalys är en analys som passar den semistrukturerade intervjumetoden. Då en granskning 

av datamaterialet ger en insikt av betydelsen av intervjupersonernas svar. För att underlätta analysens 

resultat kommer analysen delas upp i rubriker som talar om vad kommande text handlar om. 
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Urval och genomförande 

För att kunna besvara studiens syfte med förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av 

särskilt stöd, behövdes ett urval förskollärare att kunna genomföra intervjuer med. Då intresset fanns 

hos oss att studera fler än en kommun, valde vi att genomföra två intervjuer i fyra olika kommuner 

vilket gav oss totalt åtta genomförda intervjuer. Vid genomförandet och insamlandet av empiriskt 

material inom kvalitativ forskning där intervjuer används som metod, är det viktigt att genomföra 

tillräckligt med intervjuer för att öka chanserna att det empiriska materialet är oberoende av varandra 

och enskilda personers uppfattningar. Detta kan undvikas genom att genomföra cirka åtta intervjuer 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi valde att genomföra studien i flera kommuner för att vi var 

intresserade av att studera mer än en miljö och för att få en tydligare bild om förskollärares definitioner 

av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Inom kvalitativ forskning kan mer än en miljö studeras för 

att sedan jämföra resultaten (Svensson & Ahrne, 2015). Studien har genomförts i mellersta Sverige där 

kommunerna gränsar till varandra. För att agera opartiskt i valet av förskolechefer att kontakta, skrevs 

alla förskolechefer i respektive kommun upp på en bit papper och lät slumpen avgöra när det drogs lott 

om vilka förskolechefer som skulle kontaktas. Det är vanligtvis lättare att göra ett urval av 

organisationer än av enskilda personer redogör Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) samt att man 

som student kan få nöja sig med att bli hänvisad av ledningen till enskilda personer att genomföra 

intervjuer med.   

  

Vid nästa kontakt med förskolechefer avtalades tid, dag och plats för intervjuer och mailade missiv samt 

vid några tillfällen blev vi ombedda att maila missiv och kontakta intervjupersonerna direkt. I en 

kommun var det svårt att få kontakt med förskolechefen. Vi drog då lott igen för att få fram en ny 

förskolechef. Detta medför att förskollärarna i en kommun inte har samma förskolechef. Medan i en 

kommun har förskollärarna samma chef men olika arbetsplatser. I de två resterande kommunerna har 

förskollärarna samma chef och samma arbetsplats. Innan intervjun påbörjades undersöktes det om 

intervjupersonen hade läst missivet och om det var okej att spela in intervjun. Vid samtliga tillfällen var 

det okej med ljudinspelning, vi meddelade även att stödord kommer antecknas för att underlätta 

kommande transkribering. Det är välbetänkt att inleda intervjun med en presentation av studiens syfte 

och be om samtycke till inspelning på någon form av inspelningsteknik samt är det passande att även 

föra anteckningar under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Samtliga intervjuer spelades in 

på en mobiltelefon som satts i flygplansläge för att undvika avbrott. I missivet hade det även meddelats 

att intervjun beräknas ta 60 minuter, då det är till fördel att sätta en längre tid för att undvika stress 

under intervju. Normaltiden för en intervju är mellan 45 minuter och 60 minuter förklarar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015). De intervjuer som genomfördes till denna studie varierade däremot 

mellan 20 minuter och 45 minuter.  

 

Studiens geografiska område har baserats på tidsaspekten vi tagit hänsyn till. Det geografiska området 

täcker fyra kommuner som gränsar till varandra, detta för att lägesavståndet ändå är rimligt för oss och 

att vi sedan innan valde att genomföra studien på olika arbetsplatser. Tiden till det totala arbetet är 

tilldelad planering, genomförande och skriva samman studien, därav baseras valet på närliggande 

kommuner utifrån lägesavstånd och tidsaspekten. Att genomföra studien i olika kommuner innebar att 

vi behövde resa till de planerade intervjuerna. Vi ansåg då vikten av att genomföra intervjuerna fysiskt 

med förskollärarna. Detta medförde även att förskollärarna är oberoende av varandra inför 

intervjuerna. 
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Databearbetning och analys 

Det insamlade datamaterialet har bearbetats och analyserats genom att det inspelade materialet från 

intervjuerna har lyssnats på, transkriberat intervjuerna och läst igenom samtliga transkriberingar flera 

gånger. Därefter har vi samtalat om samt diskuterat intervjuerna för att få kunskap om förskollärarnas 

definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Att sammanställa transkriberingarna från 

ljudinspelningarna är en del där materialet aktivt bearbetas förklarar Svensson och Ahrne (2015). 

Samtidigt redogör Rennstam och Wästerfors (2015) tre arbetssätt för analys av material: att sortera, 

reducera och argumentera. Vi har likt detta sorterat materialet, plockat ut det som är relevant och 

argumenterat för vad som är viktigt, detta har även krävt att materialet har lästs flera gånger för att 

hitta kärnan. 

 

Resultatet har sedan vuxit fram genom induktiv ansats som ingår i innehållsanalys, det innebär att 

texten tillåtits tala fritt och därefter har generella slutsatser dragits utifrån det insamlade datamaterialet 

(Fejes & Thornberg, 2016). “Det finns många alternativ att välja mellan och det ena är inte riktigare eller 

i någon absolut mening sannare än något annat. Däremot kan vissa metoder visa sig vara lämpligare 

eller mer ändamålsenliga än andra för att generera just det empiriska material som behövs för projektet” 

(Svensson & Ahrne, 2015, s.21).  Det menas att det finns många alternativ att välja mellan, men att vissa 

metoder kan anses lämpligare utifrån studiens syfte. Innan påbörjat arbete undersöktes olika 

analysmetoder, där innehållsanalys och induktiv ansats ansågs vara mest lämplig för studien.   

Forskningsetiska överväganden 

Efter första kontakten med förskolecheferna, mailades ett missiv (Bilaga 2) ut, som varje intervjuperson 

har tagit del av. I missivet förklarades syftet med studien och intervjupersonerna fick ta del av 

information om Vetenskapsrådet (2017) fyra forskningsprinciper; Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Detta har i praktiken inneburit att 

intervjupersonerna deltar frivilligt, de har rätt till att avbryta sin medverkan i intervjun och att de deltar 

anonymt i studien. Datamaterialet har hanterats helt konfidentiellt som innebär att medverkande 

personer har avidentifierats i studien och namngetts med fiktiva namn. Det insamlade datamaterialet 

från intervjuerna har enbart använts till denna studie och består av tillåtelse från intervjupersonerna, 

svar från de inspelade intervjuerna och anteckningar från intervjuerna. Datamaterialet har förvarats 

säkert och kommer att oskadliggöras när arbetet med denna studie är avklarad. Vi har tillsammans med 

det fiktiva namnet angett hur länge de har arbetat som legitimerad förskollärare, då vi antal verksamma 

år i förskolan skiljer mellan de intervjuade. 

 

Intervjupersonerna med fiktiva namn: 

Fiktiva namn  Elin Cattis Siri Solveig  Greta  Hanna Klara  Märta 

Verksamma år 4 år 30 år 4 mån 25 år 40 år 4 år 21 år 5 år 
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Resultat och analys 
Syftet med studien var att undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. I denna del beskrivs resultatet som framkommit under intervjuerna med de åtta legitimerade 

förskollärarna. Utifrån förskollärarnas definitioner har resultatet delats in i underrubriker för att 

underlätta läsandet.  Resultatet ligger sedan till grund för kommande diskussion. I resultatet har 

intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn och deras svar från intervjuerna är indragna i texten för att 

tydliggöra vad som är intervjupersonernas egna ord. 

Förskollärares definitioner av barn i behov av särskilt stöd 

Från intervjuerna med förskollärarna framkommer en likhet av hur de definierar begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Intervjupersonerna berättar att de har mött många olika behov av särskilt stöd. 

De förklarar att det kan vara de utmanande barnen, de tysta barnen, barn med synnedsättningar, barn 

med talsvårigheter etcetera. Några av de intervjuade nämner även barn som har haft motoriska 

svårigheter samtidigt som flera anser att alla barn är i behov av särskilt stöd. Flera av de intervjuade 

förskollärarna anser dock att barn i behov av särskilt stöd är ett stort och brett begrepp samt anser att 

det är en svår fråga att ge ett konkret svar på. 

Alla barn är i behov av särskilt stöd 

Samtidigt som förskollärarnas definitioner är liknande, förklarar de begreppet utifrån sin egen tolkning 

vilket ger olika personliga förklaringar. Cattis menar att om hon ska vara riktigt petig när hon definierar 

begreppet barn i behov av särskilt stöd, är alla barn i behov av särskilt stöd. Med detta tydliggör hon 

att alla barn har sina enskilda behov, men när det pratas om barn i behov av särskilt stöd beskriver hon 

barnen som behöver något extra utöver det vanliga som verksamheten kan erbjuda. Även Märta och 

Elin förklarar att alla barn har ett behov av särskilt stöd och det kan vara vilket barn som helst, eftersom 

de är egna individer och om barnet inte kan följa resterande grupp krävs det extra stöd eller anpassning 

för det barnet.  

  

Greta diskuterar vad som är vad i begreppet och hon återkommer till att egentligen har alla barn 

särskilda behov, hon berättar även att hon inte kan göra en tydlig och konkret definition av begreppet. 

Hon avslutar med att hon inte tror att hon kan sätta ord på hur begreppet kan definieras, för henne är 

begreppet stort och det beror på vad som läggs in i det. Att definitionen av begreppet beror på vad som 

läggs in i det är det många andra intervjuade förskollärare som också påpekar. Det kan även vara 

föräldrar som kräver att förskollärarna gör något särskilt för deras barn, för de ser ett behov av särskilt 

stöd. Då blir detta även en form av särskilt stöd utifrån föräldrarnas sida. När Greta senare under 

intervjun ger sin bild av barn i behov av särskilt stöd utgår hon ifrån vilka behov de har och har haft på 

förskolan där hon arbetar ”Vi har haft barn med synnedsättningar, vi har haft med språket, vi har haft 

med rörelser eller motoriken, vi har haft sociala, vi har haft ja det rör ju egentligen väldigt mycket. Och 

det är ju väldigt brett”. Greta berättar om flera olika skäl till att barnen kan ha ett behov av särskilt stöd, 

där hon återkommer till att begreppet innefattas av väldigt mycket.    

De barn som är i behov av någonting extra 

Med det barn som är i behov av något extra inkluderas de barn som är tysta, som inte har någon 

funktionsnedsättning eller diagnos och som faller utanför normen etcetera. Siri berättade under sin 

intervju om de barnen som är tysta; 
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Sen finns det jättemånga fler barn som man liksom kan glömma bort dem här tysta som bara 

strosar omkring, som också skulle behöva, så man räcker inte till för att kunna tillfredsställa 

deras behov.. Man glömmer inte bort men det är svårt att räcka till.. Eh, till alla delar för att även 

dom som kanske sitter tysta vid Legot och bygger, kan ju, behöver ju också sitt stöd. (Siri) 

  

Siri förklarar vikten att komma ihåg och se de barnen som är tysta och inte gör sig hörda. Hon fortsätter 

att det är lätt att dessa barn glöms bort eftersom de mest sköter sig själva utan att göra något väsen av 

sig. Dessa barn kan ha ett behov av stöd, utifrån vad de behöver för att uppmuntras till samspel och 

bekräfta barnen bara genom att se dem. Medan Hanna förklarar begreppet barn i behov av särskilt stöd 

med; 

  

Ja hur ska man förklara det då? Det är väl dom som behöver en extra hand, kan jag tänka mig. 

Extra ögon. Dom som kanske behöver ha närheten av en pedagog alltid i rummet. Det är väl 

sånna. Sen är det beror det väl på. Jag tycker inte att det är något speciellt handikapp. Som man 

behöver tänka på. Det kan vara mycket som kan vara speciellt. (Hanna) 

  

I frågan hur Hanna definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, inleder hon med att ställa frågan 

till sig själv. Genom att ställa frågan till sig själv visar Hanna att hon behöver fundera över vad hon ska 

ge för svar på frågan. Sedan redogör hon att det inte behöver vara ett barn som har ett speciellt 

handikapp. Ett barn som är i behov av särskilt stöd kan bero på många saker som är speciella för just 

det barnet, som det behövs ta hänsyn till och ha i åtanke. Hon förklarar att barn som är i behov av 

särskilt stöd kan behöva en extra hand eller ett par extra ögon genom att ha en förskollärare närvarande. 

Det är såhär hon kan tänka sig ett barn med särskilda behov kan definieras, men visar inga tendenser 

till att veta ett säkert svar på frågan. Likt Hannas beskrivning av begreppet barn i behov av särskilt 

redogör Klara begreppet på följande sätt; 

  

Det är ju dom här barnen som kräver lite extra. Som vad ska man säga, inte normala barn. Dom 

som behöver lite extra stöd i vardagen. Det kan ju vara olika funktionshinder, oftast är det ju det. 

Eller diagnoser, eller nåt ja. (Klara) 

  

När Klara redogör sin tolkning av begreppet barn i behov av särskilt stöd nämner hon att det inte är de 

barn som faller inom normen, utan tydliggör att det är barnen som kräver någonting extra av 

förskollärarna. Det kan vara ett extra stöd för att dessa barn ska klara av att hantera det som kan ske i 

deras vardag. 

 

Ett barn som är i behov av särskilt stöd innebär dock inte, enligt Cattis att behovet är beständigt utan 

kan vara övergående och bara behövas tillfälligt av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om 

problem hemma eller otrygghet i förskolans miljö. När Cattis nämner problem hemma och otrygghet i 

förskolans miljö, berättar hon att barnen kan bära med sig problematik hemifrån till förskolan och att 

barnen av olika skäl kan känna sig otrygg i förskolans miljö. Barn i behov av särskilt stöd definieras 

enligt Elin som ett mer utmanande beteende. Detta tydliggör hon med att barn i behov av särskilt stöd 

inte behöver ha en diagnos utan det kan räcka med att barnet har ett utmanande beteende som kräver 

mer av förskollärarna som arbetar med barnet.  

 

Under ett par intervjuer tänker förskollärarna på några särskilda barn när de hör begreppet barn i behov 

av särskilt stöd, som inte har någon diagnos eller funktionsnedsättning. Utan dessa barn har behövt 

något extra från förskollärarna. De två som tänker på ett särskilt barn eller flera barn, när de hör 
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begreppet barn i behov av särskilt stöd är Elin och Greta. Barnen som de tänker på har inga tydliga 

funktionsnedsättningar eller diagnoser, utan är barn som av olika anledningar kan behöva stöttas inom 

de sociala svårigheterna eller något annat extra stöd. 

Funktionsnedsättningar och diagnoser 

Det har i intervjuerna visat att det inte är särskilt enkelt att definiera begreppet, Solveig svarar först att 

hon inte har något svar på hur hon definierar begreppet. Vilket förstärker svårigheterna med att sätta 

ord på vad begreppet kan innebära för förskolläraren. Sedan tillägger hon att det kan vara många barn 

som är i behov av särskilt stöd och det kan bero på många olika saker. Vad hon menar att behovet av 

särskilt stöd kan bero på framkommer inte direkt under intervjun. Hon återkommer däremot senare till 

att barn i behov av särskilt stöd kan var barn som har en funktionsvariation, då det är uppenbart att 

dessa barn är i behov av särskilt stöd. Någon förklaring på varför det är uppenbart att barn med 

funktionsvariation är i behov av särskilt stöd framkommer inte under intervjun. Hon fortsätter istället 

att barn som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vara i behov av särskilt stöd. Under 

intervjun med Klara redogör hon att det oftast är barn som har olika funktionshinder eller diagnoser 

som är i behov av särskilt stöd. Vad som menas med att det oftast är barn med funktionshinder eller 

diagnoser som är i behov av särskilt stöd, framkommer inte under intervjun. 

  

Hur begreppet barn i behov av särskilt stöd definieras, beror på hur det pratas om det menar Siri. 

Antingen kan behovet delas in i kategorier eller kan alla barn ha ett behov av särskilt stöd. Vilka 

kategorier som avses framkommer inte, men utifrån hennes fortsatta definition kan det tolkas att hon 

menar diagnoser och funktionsnedsättningar. Hon fortsätter att samtidigt finns det diagnoser som 

också gör att barn kan vara i behov av särskilt stöd och att begreppet är väldigt brett. Likt flera andra 

förskollärare förklarar Siri att barn i behov av särskilt stöd är ett väldigt brett begrepp. Det framkommer 

att hon är osäker och menar att de kan få hjälpa barn med lekkoder och språket genom en form av 

särskilt stöd.  

Sociala svårigheter 

Greta gör under sin intervju ett återkommande försök till att definiera begreppet, genom att barnet kan 

ha sociala problem och behöver hjälp med att leka. Där förskollärarna inte behöver ta in hjälp utifrån, 

utan det kan räcka med att agera som en god förebild och leka tillsammans med barnen. Hon menar att 

om förskollärarna agerar goda förebilder och finns nära till hands vid barnen kan det underlätta i de 

sociala svårigheterna, utan att behöva ta in hjälp utifrån. Spontant tänker Greta på att de behöver ta 

hjälp utifrån om ett barn är i behov av särskilt stöd, vilket inte alls behöver avspegla hur det ser ut i 

verkligheten. På förskolan där Greta arbetar får de mest fokusera på de sociala delarna tillsammans 

med barnen, där behöver barnen ges stöd. Greta menar att förskollärarna oftast klarar av de sociala 

delarna själva utan att ta in hjälp utifrån. 

  

I förskollärarnas definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd fortsätter de med att de ser en 

ökning av det sociala behovet hos barn under de senaste åren, de tror att detta beror på att barn inte 

leker på samma sätt nu som när de själva var liten eller började arbeta som legitimerad förskollärare. 

Med det sociala förklarar förskollärarna exempelvis att tolka lekkoder, språket och samspel. Greta 

beskriver det sociala behovet; 

  

Att det är det som vi kan få lägga extra krut på, så ska jag säga någonting just nu, så kanske det 

är just det här sociala och det sociala det kan ju vara språket alltså att jag kan inte kommunicera 
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med någon annan för att jag har inte orden, jag har inte förståelsen. Jag kanske behöver extra 

stöd med det, för att kunna lösa lekkoderna och kunna leka med andra.  (Greta) 

  

Hon berättar att just nu är det de sociala delarna som barnen behöver stöd i och det blir allt vanligare 

bland barnen för att klara av det som sker i vardagen. Det sociala beskrivs i den här förklaringen som 

att kunna kommunicera med varandra, barnen kan sakna ordförståelsen eller inte har något intresse för 

att lära. Där får även förskollärarna ge barnen extra stöd för att klara av att lösa lekkoderna och ha ett 

socialt samspel. 
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Diskussion 
I det slutgiltiga avsnittet presenteras en diskussion av resultatet om vad som har upptäckts i det 

insamlade datamaterialet i studien och hur vi kan sätta det i relation till tidigare forskning. Därefter 

genomförs en metoddiskussion som diskuterar val av metod, urval och analys samt hur detta kan 

påverka studiens validitet och reliabilitet. Arbetet avslutas med slutsatser som kan dras utifrån studien 

och framtida studier. Syftet med studien var att undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn 

i behov av särskilt stöd. Där valde vi problemområdet att begreppet barn i behov av särskilt stöd är 

svårt att definiera, vilket både den tidigare forskningen och de intervjuade förskollärarna visar. Även 

den senaste forskningen som har använts i studien tyder på att begreppet barn i behov av särskilt stöd 

är ett omfattande begrepp (Lundqvist, 2018) likt det som den tidigare forskningen också redovisar. 

 

Det faktum att barn i behov av särskilt stöd är ett stort och omfattande begrepp är något som både 

forskare och de intervjuade förskollärarna antyder. Sedan länge har det varit intressant för forskare att 

undersöka förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd (Sandberg, 2009). 

Resultatet av studien visar att samtliga förskollärare anser att begreppet barn i behov av särskilt stöd är 

svårt och nästintill omöjligt att definiera. Trots det gör samtliga förskollärare sitt yttersta för att delge 

sin definition av begreppet. Det är i många fall som den tidigare forskningen bekräftar det som även 

synliggörs i vårt resultat, där vi genom detta kan stärka studiens resultat. Det som kan ses utifrån 

analysen av resultatet är att de intervjuade förskollärarna har liknande definitioner av vad begreppet 

barn i behov av särskilt stöd innebär. Under intervjuerna har förskollärarna använt sig av sina 

personliga tolkningar av begreppet, det har medfört att både stöd och särskilt stöd framkommit. 

Eftersom de har delgett personliga tolkningar av begreppet, har det upptäckts att de varierar vad de 

lägger in i begreppet och det är svårt att avgöra vart gränsen går mellan stöd och särskilt stöd.  

 

Under studiens gång har vi reflekterat över huruvida riktlinjer kan behövas eller ej, för att påverka 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Efter att ha diskuterat riktlinjer i förhållande till begreppet 

barn i behov av särskilt stöd, är vi inte lika säkra på att detta skulle underlätta arbetet för förskollärarna 

i förskolan. Riktlinjerna kan även medföra exkludering, då riktlinjerna av definitionen av begreppet kan 

leda till förutfattade meningar om vilka barn som är i behov av särskilt stöd och som nödvändigtvis 

inte behöver överensstämma med verkligheten (Sandberg & Norling, 2009). 

 

Socialstyrelsen (2010) använder dock beskrivningen att barn i behov av särskilt stöd är ett barn som gör 

vissa saker upprepade gånger som de vuxna i verksamheten reagerar på. Detta är en relativt otydlig 

beskrivning och huruvida den innefattar alla barn som är i behov av särskilt stöd känns aningen diffust. 

Denna beskrivning är däremot en av få där definitionen faktiskt förklaras. En beskrivning likt 

Socialstyrelsen (2010) framkommer dock inte bokstavligt i resultatet från förskollärarnas intervjuer. 

Förskollärarna redogör dock för att barn som är i behov av särskilt stöd kan uppmärksammas genom 

att förskollärarna reagerar på att barnens beteende faller utanför normen och agerar därefter. 

 

De intervjuade förskollärarna förklarar begreppet barn i behov av särskilt stöd med att det kan vara alla 

barn, barn som behöver mer uppmärksamhet, barn som har en diagnos, barn som inte har en diagnos 

och barn som har en funktionsnedsättning etcetera. Medan specialpedagoger redovisar liknande i 

Renblad och Brodin (2014) att ett barn i behov av särskilt stöd, är ett barn som har större behov än vad 

övriga barngruppen har samt har vissa svårigheter i vardagen. I och med detta lever barn som är i behov 
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av särskilt stöd inte upp till normen över vad som anses vara normalt. Barn som är i behov av särskilt 

stöd behöver vanligtvis mer tid och hjälp från de vuxna i förskolan (Sandberg et al., 2010). Det kan också 

handla om stöd i språk, beteendeproblem eller funktionshinder. Förskollärarna och specialpedagogerna 

redogör för en liknande bild medan Socialstyrelsen (2010) avslutar med att det inte finns någon bra 

samlingsterm för begreppet barn i behov av särskilt stöd. Flera förskollärare berättar på liknande sätt 

att alla barn är i behov av särskilt stöd på ett eller annat vis. De är samtidigt överens om att behovet av 

stöd kan vara tillfälligt eller bestående. Likt förskollärarna redovisar även SOU (1997:157) att barn som 

är i behov av särskilt stöd inte består av någon bestämd grupp. Utan det är barn som kan vara i behov 

av mer stöd än de andra barnen i verksamheten och lever därför inte upp till normen, om vad som anses 

vara normalt samt att stödet kan vara tillfälligt eller bestående. Förskollärarna menar också att ett barn 

som är i behov av särskilt stöd, kan vara ett barn som behöver något extra utöver vad den ordinarie 

verksamheten erbjuder och det handlar om att se alla barn för de enskilda individer som de faktiskt är. 

 

I intervjuerna framkommer det att barnen ses som enskilda individer och får stöd utifrån deras behov, 

det redovisar även Skolinspektionen (2017). Stödet förtydligas att det kan vara stöd inom språket, 

sociala samspelet eller bara genom mer uppmärksamhet av den vuxne etcetera. Studien visar att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett omfattade begrepp, vilket även bekräftas av den tidigare 

forskningen (Sandberg, 2009). En av de intervjuade förskollärarna beskriver även som Renblad och 

Brodin (2014); Sandberg och Ottosson (2010) att ett barn med behov av särskilt stöd kan innebära att 

barnen har någon form av koncentrationssvårigheter, ett fysiskt eller medicinskt handikapp men också 

att de även kan ha svårigheter i det sociala samspelet.  

 

Det är möjligt att se ett samband mellan det som de intervjuade förskollärarna redogör och det som den 

tidigare forskningen visar. De intervjuade förskollärarna diskuterar att de ser en ökning av barn i behov 

av särskilt stöd från när de var nyexaminerade jämfört med idag. Att barn i behov av särskilt stöd har 

ökat är något som även Renblad och Brodin (2014) sett i sin forskning när de undersökt om 

specialpedagoger behövs i förskolans verksamhet. Ökningen som förskollärarna har sett är mestadels 

av de sociala svårigheterna som barnen kan vara i behov av, vilket de baseras på de ökade krav som 

finns på barnen idag jämfört med för några år sedan. De ökade kraven på barnen påtalar också 

Lundqvist (2018) i sin studie, kraven kommer allt längre ner i åldrarna och medför att yngre barn 

förväntas kunna mer för att leva upp till normen. Stödet som barnen behöver måste inte som tidigare 

nämnt, vara permanent utan kan vara övergående. 

Metoddiskussion 

I denna studie har förskollärares definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd undersökt och 

genom detta har vi närmat oss forskningsobjektet. Det insamlade datamaterialet har analyserats och 

bearbetats, genom arbetet med transkriberingarna som lästs igenom flera gånger och diskuterats för att 

få kunskap om hur förskollärarna definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. Utifrån analysen 

och bearbetning har resultatet arbetats fram utifrån våra tolkningar av datamaterialet. Sedan tidigare 

har vi en förförståelse och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, som vi har satt åt sidan för att 

undvika egna värderingar i tolkningen av studien. Våra tolkningar har utgått ifrån innehållsanalys och 

induktiv metod som innebär att vi skaffat oss en uppfattning om det som har visats i resultatet och 

därefter skapat nya förståelser om det forskningsobjekt som har undersökt (Bryman, 2011).  
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Genom att arbetet har analyserats och bearbetats har det upptäckts styrkor och svagheter med den valda 

metoden. Vi har också reflekterat och diskuterat över andra alternativa metoder som hade kunnat 

fungerat med denna typ av studie. En styrka som har upptäckts är att vi har tilldelats en liknande bild 

på hur förskollärarna definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, genom att de har liknande 

definitioner av begreppet. En svaghet som upptäcktes är att ett fåtal intervjuer gick fort att genomföra, 

vilket gjorde att intervjuerna varierade mellan 20 minuter till 45 minuter beroende på vilka samtal som 

skapades. Korta intervjuer behöver inte vara något negativt men svaren kan vara mindre brukbara i 

resultatet förklarar Bryman (2011). Detta har tagits med i tanken när vi har analyserat och bearbetat. 

Samtidigt har det framkommit under de kortare intervjuerna, att de har gett svar på det som undersökts, 

det vill säga hur förskollärarna definierar barn i behov av särskilt stöd (Bryman, 2011). Ytterligare en 

sak som har upptäckts, är svårigheten att få kontakt med förskolechefer i en kommun. Där vi valde att 

gå vidare från den förskolechef som det först dragits lott om, för att komma vidare och kunna påbörja 

intervjuerna. I samma kommun var det även svårt att få tag på intervjupersoner som kunde och vilja 

ställa upp, där vi diskuterade huruvida det skulle bli om kommunen ersattes med en annan närliggande 

kommun att genomföra intervjuer i. Under diskussionen om detta valde vi att stanna i den nuvarande 

kommunen och drog en ny lott för att nå ytterligare en förskolechef, där en kontakt med en förskollärare 

upprättades.  

 

När vi har genomfört intervjuerna och arbetat med datamaterialet har vi även reflekterat och diskuterat 

andra valbara metoder, en av dessa är enkäter som var den första tanken om metod i forskningsplanen 

som vi planerade att använda oss av. När vi sedan diskuterade intervju som metod valde vi att lämna 

enkäter för att övergå till intervjuer som ansågs vara den metod som var mest lämpad för studien. Det 

ansågs att intervjuer skulle ge oss ett rikare datamaterial än vad enkäter gör samt få en mer personlig 

uppfattning av förskollärarens definitioner. Det har även reflekterats över hur datamaterialet sett ut om 

vi genomfört gruppintervjuer, där vi tror att förskollärarna kan hjälpa varandra och starta en 

diskussion. Däremot kan en nackdel bli att det är svårt att ta för sig och det lätt blir att de håller med 

varandra utan att delge sin personliga definition och i samband med detta kan datamaterialet bli 

missvisande. 

 

Resultatet kan ha påverkat då det i samtliga intervjuer är märkbart att förskollärarna är relativt insatta 

i begreppet barn i behov av särskilt stöd och är medvetna om vad det kan innebära. Förskollärarna 

upplevdes intresserade för att delta i intervjun och gav svar på de frågor som ställdes. Under 

intervjuerna har intervjuaren intagit en passiv roll där förskolläraren tillåts styra. Intervjuaren har haft 

möjlighet att bekräfta det som sägs, med att instämma. Genom att instämma visar intervjuaren att denne 

är uppmärksam på vad som sägs utan att vara påträngande i samtalet och inte avbryta intervjupersonen 

(Bryman, 2011). 

 

Totalt har åtta förskollärare intervjuats, som vi har fått kontakt med genom deras förskolechefer. Dessa 

valdes ut genom att dra lott utifrån kommun och vi kan inte veta om urvalet förskollärare har påverkats 

av förskolechefer utifrån syftet. I och med att förskolecheferna blev tilldelade missivet alternativt fick 

berättat för sig vad som kommer att undersökas har de en förståelse för vad vi undersöker, finns 

möjligheten att de har valt ut förskollärare som de vet är intresserade eller har erfarenhet av barn i 

behov av särskilt stöd. Om det är fallet kan resultatet ha påverkan på studiens validitet genom att 

förskollärarna har erfarenhet och intresse arbete med barn i behov av särskilt stöd. Däremot var syftet 

att undersöka förskollärarnas egna uppfattningar och tankar om begreppet och intervjuerna har givit 
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oss ett tillräckligt stort urval utifrån syftet, där kan slutsatsen dras om att reliabiliteten anses som god. 

Det har under ett fåtal intervjuer däremot varit svårt att få fram relevant material, vilket har inneburit 

att intervjuaren ställt följdfrågor för att få svar på hur förskollärarna definierar begreppet barn i behov 

av särskilt stöd. Till framtida studie i liknande form som denna, ber vi vid kontakten med förskolechefen 

tillåtelse om att kontakta förskolorna personligen för att tillfråga förskollärare och med den metoden  

undvika eventuella urval som kan påverka resultatet. 

 

Inom den kvalitativa forskningen kan det medföra vissa utmaningar att arbeta med ett insamlat 

material som är hanterbart. Det insamlade datamaterialet blir lätt många sidor att transkribera och det 

ställer höga krav tidsmässigt för att vara möjligt att ens genomföra (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Därav meddelades det i missivet inför intervjuerna att det är beräknat cirka 60 minuter per intervju, 

detta ger oss möjligheten att genomföra samtliga åtta intervjuer inom tidsramen. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) tydliggör detta med att chanserna ökar att det insamlade materialet inte har inverkan 

på varandra. För att möjliggöra intervjuerna har vi varit tydliga vid skapandet av intervjuguide. Detta 

för att välja ut det som är mest relevant utifrån syfte och det medför att vi får ett insamlat datamaterial 

som är hanterbart inom tidsramen. 

Slutsatser och framtida studier 

Trots att de intervjuade förskollärarna anser att begreppet barn i behov av särskilt stöd är stort och svårt 

att konkretisera, visar studien att samtliga förskollärare ger liknande definitioner på hur begreppet barn 

i behov av särskilt stöd kan beskrivas. Det definieras som att alla barn är i behov av särskilt stöd, det är 

barn med både diagnoser och barn som inte har någon särskild diagnos. Det ger ingen tydlig bild på 

vad barn i behov av särskilt stöd egentligen innebär men att förskollärare använder snarlika 

beskrivningar på definitionen, medför att det finns en likartad föreställning om hur begreppet kan 

definieras.  

 

Genom studien har vi inte funnit en tydlig och konkret bild för vad som egentligen innefattas av 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det hade därav varit intressant att fortsätta undersöka området 

i en större omfattning med intervjuer i Sveriges samtliga kommuner. För att se en rikstäckande överblick 

över hur landets förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  
Hur länge har du arbetat som utbildad förskollärare? 

  

Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd? 

 

Har du någon erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd i de barngrupper du har arbetat med? 

 

Om så är fallet, vilka behov har barnet/barnen i barngruppen haft?  

  

Ser du någon skillnad på behovet av särskilt stöd nu jämfört när du var nyutbildad? 

  

Varför tror du att det är så? 
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Missiv 
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet, som just nu arbetar med vår  

C-uppsats. Uppsatsen handlar om barn i behov av särskilt stöd, där vi undersöker förskollärares 

uppfattning kring detta.  

 

Vi skulle vilja intervjua dig som har förskollärarutbildning, kunskap och erfarenhet som kan vara 

värdefull för oss och vårt arbete. Intervjun kommer att ske på din arbetsplats eller överenskommen 

plats på avtalad tid under vecka 15–16. Vi beräknar att intervjun kommer ta 1 timme. Under intervjun 

kommer vi att använda oss av ljudupptagning, papper och penna för dokumentation. Vid intervjun 

kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt 

och du om du skulle vilja, kan du när som helst avbryta intervju och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. Ingen obehörig kommer ta del av upptagningen och du som informant kommer 

att avidentifieras.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Andersson & Andrea Olsson  

 

Kontaktuppgifter:   Kontaktuppgifter: 

Sofia Andersson   Andrea Olsson  

Telefon: 070-277 4X XX   Telefon: 070-243 0X XX 

Email: soan1600@student.miun.se  Email: anol1600@student.miun.se 
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