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Abstract  

How to identify children in preschool with special needs? 

A study from the teachers' perspective 
 

The purpose of this study was to examine how teachers are identifying children with 

special needs in pre-school and if everybody is given equivalent support. The study has 

been done through a qualitative study of teacher interviews (n=17) at twelve schools in 

a medium-sized Swedish town. Mainly the result shows that children must have an 

established diagnosis, but even that is not always enough to get special support. It also 

shows that children with a really extrovert behaviour, that makes them a danger to 

themselves and/or others, more often get support. Children with an introverted 

behaviour are generally discovered later than those with extroverted behaviour. The 

results also shows that children with extrovert behaviour are more often receiving 

interventions than children with introverted behaviour, which means that school is not 

equal for all children. Since deviant behaviour’s are socially constructed in the society, 

we selected to use social constructivism for our analysis, as well as the gender 

perspective because there are differences between the sexes. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare identifierar barn med behov av särskilt 

stöd i förskoleklass och om det ges likvärdigt stöd till alla. Detta har gjorts genom en 

kvalitativ studie där lärare (n=17) på tolv skolor i en mellanstor stad i Sverige har 

intervjuats. Huvudresultatet visar att barn måste ha en fastställd diagnos för att få 

särskilt stöd, dock räcker inte alltid det utan det behövs ett kraftigt utåtagerande 

beteende där barnet är en fara för sig själv och/eller andra. Barn med inåtvänt beteende 

upptäcks som regel senare än de med utåtagerande beteende. I resultatet framkom att 

barn med utåtagerande beteende oftare får insatser än barn med inåtvänt beteende, vilket 

gör att det inte blir likvärdig skolgång för alla. Eftersom avvikande beteenden är socialt 

konstruerade i samhället valde vi att använda oss av socialkonstruktivismen för vår 

analys, samt genusperspektivet då det finns skillnader mellan könen.  
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Förord 
Vi författare var intresserade av att ta reda på hur lärarna i förskoleklass upptäcker barn 

(fem till sju år), som är i behov av särskilt stöd i förskoleklass och ges det likvärdigt 

stöd till alla. Vi anser att det är en viktig fråga eftersom barnens utbildning lägger 

grunden för deras framtid. Studien är till för att söka dessa svar. 

Båda författarna har varit lika delaktiga från idéskapandet och genomförande av 

intervjuer, till analys och författandet av denna C-uppsats.  
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Öberg för hans engagemang och stöd, 

vi har haft stor glädje av hans kunskap och den konstruktiva kritik han gett, vilken vi 

dragit lärdom av. Vidare vill vi tacka alla lärare som öppet har delat med sig av sina 

erfarenheter till oss genom intervjuer, vi hade inte kunnat genomföra studien utan dem. 

Slutligen vill vi tacka dig som läsare för att du tar dig tid att läsa vår C-uppsats. 

 

Gävle, Maj 2015 

Anna-Karin Berglund och Åsa Thomassen 
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1. Inledning  
När barn börjar i förskoleklass som fem- eller sexåringar upptäcks det ofta om ett barn har 

svårigheter, eftersom det här ställs högre krav än i förskolan där det mestadels är lek. Barnen 

ska sitta stilla på ett nytt sätt och leken utvecklas till lärande där barnet ska börja läsa, skriva 

och räkna (Balldin & Hedevåg, 2013). Förskolan är ren barnomsorg medan förskoleklassen är 

förberedande inför grundskolan. Vi vill undersöka i vilken utsträckning barn i förskoleklass 

med behov av särskilt stöd upptäcks och om de får likvärdigt stöd. Ett barn i behov av särskilt 

stöd kan exempelvis ha problem med att inlärningen kan ta längre tid än vad läroplanen avser, 

vidare kan det vara att barnet har problem att förstå instruktioner, svårare att lära sig att läsa, 

skriva och prata (Skolverket, 2014). Innan skolan ger särskilt stöd ses organisationen runt 

barnet över, vilket exempelvis kan innebära att granska hur resurserna fördelas och hur den 

aktuella barngruppen fungerar. I vissa fall räcker det att göra den här typen av förändringar 

för att det ska fungera för barnet. Det är skillnad på särskilt stöd och det stöd alla barn har rätt 

till genom att stöd ges av någon annan än läraren, exempelvis av talpedagog om det rör 

talsvårigheter då denne är expert på området (Skolverket, 2014). Det är också mer omfattande 

och längre varaktighet på det särskilda stödet. För barn i grundskolan finns speciella 

kunskapsmål som lärarna använder när de gör en bedömning om särskilt stöd behövs. Dessa 

mål är något som alla barn i förskoleklass bör kunna uppnå. I förskoleklass finns inte några 

speciella mål att göra bedömning utifrån, de får därmed använda grundskolans kunskapskrav 

som vägledning (Skolverket, 2014). Skolinspektionen (2015) menar att särskilt stöd ska sättas 

in om det finns en risk för att eleven inte når upp till de kunskapskrav som ska uppnås, eller 

att eleven har andra svårigheter i skolan som gör att han/hon behöver särskilt stöd. 

Exempelvis kan det vara att barnet har en hemsituation som gör att han/hon agerar på ett sätt 

som kan vara problematiskt, eller att barnet har en fastställd diagnos som föranleder behov av 

särskilt stöd. 
 

Detta ämne är centralt för socialt arbete då barn med svårigheter riskerar att bli isolerade i 

samhället på grund av sin problematik om de inte får insatser i tid (Brodin & Renblad, 2014). 

Svårigheter som de riskerar att hamna i är exempelvis kriminalitet, missbruk och att bli en 

belastning för Socialtjänsten. De behöver få verktyg för att lära sig hantera sin situation 

exempelvis vad gäller att klara skolgången och hantera sociala kontakter (Brar, 2013). Studien 

kan ge kunskap inom socialt arbete angående vad som går att förbättra när det gäller att 

upptäcka barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass och vikten av att ge stöd i tid.  
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En del i vårt antagande är att utåtagerande barn syns och hörs mer än inåtvända barn, vilket 

kan göra att de inåtvända barnen riskerar att bli förbisedda då de inte stör. Vidare är vårt 

antagande att pojkar är mer utåtagerande än flickor och att en ställd diagnos inte är ett krav för 

att få särskilt stöd, utan det är behovet som avgör. Psykologiguiden (2015) beskriver 

utåtagerande barn som mer eller mindre aggressiva, högljudda och stökiga. Inåtvända barn 

hörs och syns inte i samma utsträckning. De kan snarare framstå som oberörda och ytliga av 

sin omgivning, men har under ytan ett stort känslospann som omgivningen inte får ta del av 

(Psykologiguiden, 2015).  
 

Skolverket (2014) konstaterar att lärarnas förmåga att motivera sina elever har stor betydelse 

för elevernas skolresultat, vilket lägger ett stort ansvar på lärarna. Alla skolor är skyldiga att 

följa skollagen (2010:800), frågan är huruvida skolorna gör det. Skollagen (2010:800) påvisar 

att alla som har behov av särskilt stöd har rätt att få det. Vi tror att det finns skillnader mellan 

hur de barn med utåtagerande och inåtvänt beteende upptäcks och att dessa skiljer sig ur ett 

genusperspektiv där det ena könet blir diskriminerat. Vår förförståelse grundar sig i våra egna 

erfarenheter genom kontakt med förskola, skola och arbete, men även andra sociala kontakter 

samt genom socionomutbildningen.  
 

1.1 Problemformulering 
Vi tror att det är lättare att förbise de inåtvända barnen eftersom de är tysta, lugna och inte stör 

övriga barngruppen till skillnad från de utåtagerande barnen som tar stor plats och kräver 

uppmärksamhet från omgivningen. Att ha en ställd diagnos tror vi inte är avgörande för att få 

särskilt stöd. Utifrån våra antaganden finns en risk att flickor blir diskriminerade till förmån 

för pojkarna då det oftast är pojkar som är utåtagerande och därav måste ges stöd i större 

utsträckning än de inåtvända flickorna. Detta är således en del av vårt problem som vi vill 

undersöka i denna studie. Tidigare forskning visar att antalet ställda diagnoser har ökat under 

de senaste tio åren, vilket bör öka behovet av särskilt stöd i skolan och bidra till större 

ekonomiska krav. Det är viktigt att komma ihåg att alla barn med problematiskt beteende inte 

behöver särskilt stöd, alla har inte en problematik som kräver extra resurser. Den här studien 

behandlar de barn som behöver särskilt stöd på grund av problematiskt beteende enligt 

Skolverkets (2014) definition vi beskrivit ovan. Vi vill undersöka hur barn i behov av särskilt 

stöd i förskoleklass upptäcks och om de får likvärdigt stöd.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare identifierar barn med behov av särskilt stöd i 

förskoleklass och om det ges likvärdigt stöd till alla. För att precisera syftet har vi valt 

följande frågeställningar: 

1. Vilka beteenden hos barn använder lärare som markörer för att identifiera behov av 

särskilt stöd?  

2. Finns det någon skillnad i att upptäcka barn i behov av särskilt stöd med utåtagerande 

respektive inåtvänt beteende och finns det någon skillnad i det stöd de tilldelas?  

3. Har ställda diagnoser betydelse för om barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver och i så fall på vilket sätt?  
 

Samtliga frågeställningar studeras ur ett könsperspektiv avseende skillnader mellan barn som 

är pojkar och flickor.  
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Vi har valt att disponera utrymmet i denna C-uppsats på ett sätt som vi författare anser logisk 

och lättläst, genom att dela in uppsatsen i sex kapitel. I första kapitlet presenteras inledning 

med underrubrikerna problemformulering, syfte och frågeställningar samt uppsatsens 

disposition. I kapitel två redovisas tidigare forskning som innehåller vår sökprocess, barns 

problematiska beteende när de har en diagnos, särskilt stöd i förskoleklass, om det är 

samhällsresurser som styr barns rättigheter i skolan och slutligen en sammanfattning. I kapitel 

tre presenterar vi våra teoretiska perspektiv där vi börjar med socialkonstruktivism, 

genusperspektiv och slutligen val av teori. I kapitel fyra behandlas metodavsnittet där vi 

beskriver vårt tillvägagångssätt, uppsatsens trovärdighet, etiska överväganden och avslutar 

med en metoddiskussion. I kapitel fem redovisas resultat och analys där vi presenterar vårt 

resultat under ett antal underrubriker som alla har ett eget analysavsnitt, sist i avsnittet 

kommer analys i relation till socialkonstruktivism och genusperspektivet. I det sjätte och sista 

kapitlet presenterar vi vår diskussion som behandlar en sammanfattning av resultatet, följt av 

jämförelser mellan förförståelse, tidigare forskning och resultat, förslag till fortsatt forskning 

och sist avslutande ord.  
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2. Tidigare forskning 
När vi sökte artiklar valde vi ut tolv stycken som vi kände passade bäst för vår studie och ur 

de artiklarna har vi valt att presentera de centrala delarna under olika rubriker. I avsnittet 

presenteras hur vi sökt fram artiklar, vilka databaser och sökord som använts. Vidare beskrivs 

olika diagnoser med fokus på ADHD, särskilt stöd i förskoleklass samt om det är 

samhällsresurser som styr barnens rättigheter i skolan och som avslut har vi en 

sammanfattning. 
 

2.1 Sökprocess 
Vi har sökt artiklar på Socialmedicinsk tidskrift, Socialvetenskaplig tidskrift och 

Socionomens forskningssupplement och i vår studie har vi valt att använda artiklar från 

Socialmedicinsk tidskrift då de passade bäst för vårt syfte. Vidare har vi sökt artiklar via 

sökmotorerna Google Scholar, Sociologisk forskning, Sage Journals, Web of Science, 

SocIndex, Swepub och Discovery där vi valt artiklar från de två sistnämnda då de var mest 

relevanta för vår studie. Vi har också använt oss av databaserna Libris och Diva för att se om 

andra skrivit om samma eller liknande ämne, detta för att se vilka referenser andra använt och 

om vi kunde ha någon nytta av dessa. 
 

De sökord vi har använt oss av i databaserna är: aggressiv, barn, barn med behov av särskilt 

stöd, bråkig, diagnos, exkludering, förskoleklass, genus, hyperaktiv, ingen diagnos, inåtvänd, 

inåtvänt beteende, koncentrationssvårigheter, saknas diagnos, skrikig, specialpedagogik, 

stämpling, stökig, problem, upptäcka, utagerande, utagerande beteende, utveckling, 

utåtagerande, utåtagerande beteende, children with special needs, children with special needs 

in preschool, exclusion, externializating behavior, extroversion, extrovert, gender, inclusion, 

in preschool, in school education, introversion, introvert, preschool. Samtliga ord har även 

sökts med citationstecken (””), som ökar träffsäkerheten i och med att orden sitter ihop med 

varandra i träffresultaten. Orden har kombinerats med trunkeringstecken (*), som bidrar till 

att orden söks fram i oändliga böjningsformer och ändelser. Beroende på om det varit en 

svensk- eller engelskspråkig databas vi har använt oss av, har vi sökt artiklar med engelska 

eller svenska ord. 
 

Det finns mycket forskning om diagnoser, förskola, förskoleklass och grundskola, vilka vi 

selektivt valde ifrån för att hitta de relevanta studier om upptäckt av barn i behov av särskilt 
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stöd i förskoleklass. Vi valde att använda övervägande svenska artiklar då det svenska 

skolsystemet skiljer sig från andra länder, framförallt utanför Norden. Från början hade vi 

totalt 20 artiklar som vi efter vägen valt bort ifrån vilket till slut landade på tolv artiklar där 

nio är svenska och tre är engelska. Det var svårare att hitta forskning om inåtvänt beteende än 

utåtagerande beteende.   
 

2.2 Diagnoser - om barns problematiska beteende 
Allt fler barn och unga får diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders; 

uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning), och det har skett en ökning som är mer än 

tiofaldig (1125 procent) under de senaste tio åren, vilket ger en total summa på över 35 500 

barn, ungdomar och vuxna år 2012 (Langager, 2014). ADHD är idag ett stort 

folkhälsoproblem då mer än fem procent av barn har ADHD symptom, där pojkar oftare än 

flickor har denna diagnos. Det händer ofta att det brister i kommunikationen mellan olika 

yrkesgrupper, exempelvis lärare och specialpedagog, för att barn ska kunna få den hjälp de 

behöver, men också göra det möjligt att kunna bli utredd vid en misstänkt ADHD diagnos 

(Nordfeldt, Fristedt & Gustafsson, 2013). En ytterligare diagnos som ökar bland barn, unga 

och vuxna är Autism (Autism Spectrum Disorders; Autismspektrum), där det har skett en 

ökning på nästan 70 procent, från cirka 30 000 personer år 1997 till 50 000 personer år 2012 

(Langager, 2014). 
 

Utåtagerande beteendeproblem kännetecknas genom en kombination av störande beteenden, 

vilket kan vara symptom av diagnosen ADHD eller trotssyndrom i form av hyperaktivitet, 

impulsivitet och aggressivitet (Metcalfe, Harvey & Laws, 2013; Langager, 2014). Hos barn 

som har ADHD är det ungefär hälften som har trotssyndrom som kan skapa en 

uppförandestörning, som i sig utgör en risk för att de kan hamna i kriminalitet och missbruk 

senare i vuxenlivet (Brar, 2013). Hos cirka 80 procent av barn och tonåringar som har 

diagnosen ADHD, har de beteenden som är förknippade med exempelvis beteendesvårigheter, 

låg självkänsla och dålig social kompetens. Det är vanligt att ha en annan diagnos tillsammans 

med en ADHD diagnos, en så kallad dubbeldiagnos (Langager, 2014). En tidig insats gynnar 

alltid personer med problematiskt beteende för att undvika att de senare i livet hamnar i olika 

svårigheter (Brar, 2013). Det är också relativt vanligt att vuxna individer som befinner sig 

inom psykiatri-, missbruks- eller kriminalvården har ADHD. Oftast är det i kontakt med dessa 

vårdformer som personerna får en ställd diagnos (Langager, 2014). Lärare ser en stor ökning 

av barn i behov av särskilt stöd generellt, både vad gäller sociala och emotionella svårigheter 
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(Langager, 2014). Lärare i en av artiklarna vi har valt beskriver att de upplever sig sakna 

kompetens för att kunna tillgodose de barn som behöver särskilt stöd som har sociala och 

emotionella svårigheter, till skillnad mot barn som har akademiska svårigheter (Langager, 

2014). 
 

ADHD yttrar sig olika för flickor och pojkar, vilket det inte finns någon förklaring till. Flickor 

har exempelvis oftare depression och/eller ångest tillsammans med sin diagnos än pojkar 

(Langager, 2014). Hultén (2010) fann att flickor uppvisar ett mer inåtvänt beteende medan 

pojkar är mer utåtagerande. Barn och unga som uppvisar ett inåtvänt beteende genom att vara 

blyga och tysta kan vara svårare att upptäcka och riskerar därför att upptäckas senare eller 

kanske inte alls (Hultén, 2010). Flickor visar sig vara underdiagnostiserade när det gäller 

ADHD och anledningen kan vara att de visar ett mer inåtvänt beteende (Langager, 2014). De 

här sakerna blir diskriminerande mot flickorna som är de som drabbas till skillnad mot 

pojkarna eftersom de som regel är utåtagerande (Hultén, 2010).  
 

2.3 Särskilt stöd i förskoleklasser 
Skolväsendet är den verksamhet som dagligen kommer i kontakt med barn och kan därför 

enklast identifiera om ett behov av särskilt stöd finns (Lidholm & Stålgren Patiño, 2014). Alla 

barn har olika förutsättningar och är olika långt i sin utveckling, vilket gör det extra viktigt för 

lärarna i förskoleklass att uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd för att kunna ge 

stödet tidigt (Brodin & Renblad, 2014). För att kunna identifiera behovet behövs ett 

genomtänkt arbetssätt inom skolverksamheten (Lidholm & Stålgren Patiño, 2014). 
 

Det kan vara avgörande för ett barn med behov av särskilt stöd om små förändringar sker i 

klassrummet. Det kan vara att man till exempel omplacerar barnens sittplatser genom att de 

mer ”stökiga” barnen får sitta tillsammans med lugna barn, eller att man individanpassar 

uppgifterna. Detta skapar möjligheter som gör att barnet kan gå från att vara närvarande till 

delaktig, vilket är en positiv utveckling (Brandão & Ferreira, 2013). För barn med ADHD 

underlättas skolgången genom att man kompletterar med fysiska aktiviteter under tiden de 

sitter och arbetar med uppgifter på lektionerna, detta eftersom de inte orkar fokusera lång tid 

utan behöver pauser. Det kan vara till stor hjälp om läraren exempelvis visar mer bilder på 

lektionerna och pratar mindre, då det kan vara lättare för barn med ADHD att ta in bilder än 

tal (Balldin & Hedevåg, 2013). Läraren kan också hitta andra individuella lösningar för att 

stötta barnet med behov av särskilt stöd i undervisningen (Brandão & Ferreira, 2013).   



 

7 
 

Det forskningen har kommit fram till är att om man ger insatserna tidigt när problematiken 

upptäcks kräver det mer resurser i ett tidigt skede av barnets liv, det vill säga i förskola, 

förskoleklass och grundskola, men krävs mindre eller inga samhällsresurser senare i livet. Om 

det däremot inte sätts in resurser i ett tidigt skede kan rättsväsendet och socialtjänsten komma 

att få sätta in betydande resurser senare i livet. Sent insatta resurser drabbar individen hårdare 

då det i många fall leder till ett livslångt utanförskap som börjar i skolan och följer med hela 

livet. Forskning visar att samhällets resurser påverkas olika mycket beroende på i vilket skede 

det särskilda stödet kommer barnet till gagn. Tidig insats ger underskott i skolans budget men 

kostar samhället i stort mindre pengar (Nilsson & Nilsson-Lundmark, 2013). Det är därmed 

viktigt att ge insats direkt när behovet av särskilt stöd har identifierats (Brandão & Ferreira, 

2013). Om ett barn uppvisar olika beteendestörningar behöver det inte alltid betyda att det 

finns ett behov av särskilt stöd för att klara sig, eftersom vissa barn trots sina dåliga 

förhållanden och svårigheter, har god motståndskraft och lätt att hitta strategier för att hantera 

svårigheterna själv (Brodin & Renblad, 2014). 
 

Barn med utåtagerande beteende påverkar ofta hela förskoleklassens miljö och dessa barn 

tenderar att ta allt fokus av lärarna (Plueck, Eichelberger, Hautmann, Hanisch, Jaenen & 

Doepfner, 2014). Barn och ungdomar som har ett inåtvänt beteende kan ha besvär i form av 

exempelvis ångest och oro, vilket gör att de sluter sig och blir tysta. Det utåtagerande 

beteendet kan visa sig genom att barnet har lätt för att bli arg, ledsen eller har svårt att 

koncentrera sig (Gren Landell, 2010). En vanlig skillnad mellan inåtvända och utåtagerande 

barn, är att de utåtagerande barnen hörs och syns genom att de är högljudda samt är mer eller 

mindre aggressiva, medan de inåtvända barnen som regel är tysta, lugna och osynliga då deras 

problematik inte stör andra barn i klassen. Detta utgör en skillnad i att upptäcka barnen då de 

utåtagerande inte går att missa och de inåtvända inte stör någon (Gren Landell, 2010). 
 

2.4 Samhällsresurser - styr barns rättigheter i skolan? 
Ett samhälle ingår i en ständig förändringsprocess, vilket innebär att exempelvis ekonomi och 

resurser regleras utifrån rådande prioriteringar i samhället. Resurserna i sin tur påverkar alla 

människor i samhället olika, det beror på vilka verksamheter som prioriteras just den tidseran, 

det kan exempelvis vara sjukvård eller skolomsorg (Brodin & Lindstrand, 2007). 
 

Det har visat sig att lärarna i de flesta fall är motiverade och har viljan till att hjälpa barn som 

har ADHD och andra svårigheter i skolan, men att de upplever att tidsbrist och resurser är ett 
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hinder (Balldin & Hedevåg, 2013). Extra resurser för just specialpedagoger är viktigt för att 

barn som mår dåligt ska få rätt hjälp (Wolery & Wilbers, 1994, refererad i Brandão & 

Ferreira, 2013). Efterfrågan på specialpedagoger är stor men resurserna saknas, vilket kan 

leda till att barns behov inte blir tillgodosedda (Brodin & Renblad, 2014). De lärare som har 

lång undervisningserfarenhet påstod att de skulle kunna ge godare möjligheter i form av stöd 

till barn med beteendeproblematik om klasserna var mindre och om mer resurser satsas på 

skolundervisningen (Gal, Schreur & Engel-Yeger, 2010). Barn som har ett avvikande 

beteende behöver ges samma möjligheter till en rättvis skolgång som de barn som följer med i 

både utvecklingen och läroplanen genom att få särskilt stöd insatt (Brandão & Ferreira, 2013). 

Brodin & Lindstrand (2007) menar att man inte ska prata om behov utan istället om barns 

rättigheter till en jämlik skolgång (Brodin & Lindstrand, 2007). Skollagen (2010:800) 

föreskriver att utbildningen i förskoleklass ska vara likvärdig och följa de nationella målen. 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskoleklass. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. 
 

2.5 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen har visat att diagnoserna ADHD och Autism har ökat och att ADHD 

yttrar sig olika mellan könen. Flickorna har som regel ett mer inåtvänt beteende och pojkarna 

ett mer utåtagerande beteende som stör övriga barngruppen till skillnad från de med inåtvänt 

beteende. De inåtvända barnen är svårare att upptäcka än de utåtagerande. En tidig insats kan 

vara avgörande för att ett barn ska klara av sin skolgång och för att senare i livet kunna 

hantera de krav och förväntningar som ställs i form av arbete och relationer. En tidig insats 

bidrar till att samhällets utgifter minskar eftersom barnet får verktyg till att hantera sin 

situation och kan fokusera på det den kan lära sig i skolan. 
 

Den tidigare forskningen är vald utifrån studiens syfte och frågeställningar samt 

korresponderar med det teoretiska avsnittet som kommer presenteras nedan. Vidare knyter 

den tidigare forskningen an till vår studie genom att vi har gjort intervjuer med lärare i 

förskoleklasser. Detta för att studera deras erfarenheter av att upptäcka barn med behov av 

särskilt stöd och om det skiljer sig i insatserna. I vårt avslutande diskussionsavsnitt kommer vi 

att jämföra våra resultat med den tidigare forskningen.  
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3. Teoretiska perspektiv 
I studien har vi valt att använda socialkonstruktivism som vår huvudteori, då definitionen av 

problem barn i behov av särskilt stöd har är socialt konstruerade i samhället. Som sekundär 

teori har vi valt genusperspektivet, som bygger på att kön är det biologiska könet vi föds med 

och genus är socialt konstruerat i samhället, för att komplettera social konstruktivismen. 
 

3.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism handlar om att söka förklaringen till varför ett socialt problem uppstår 

eftersom orsaken till problemet är mer intressant och behöver förstås, än det synliga som blir 

ett symptom av det verkliga problemet (Wenneberg, 2001). Exempelvis kan ett barn agera 

med ett avvikande utåtagerande beteende om föräldrarna genomgår en svår skilsmässa, men 

det är ett symptom på att barnet inte mår bra och egentligen behöver stöd. Människor 

konstruerar samhället genom interaktion med varandra och tillskrivs genom det olika 

egenskaper (Ejrnoes & Kristiansen, 2002). Alla människors beteende är socialt konstruerade 

även om det vid första anblicken inte verkar vara så, som exempel hanteras sorg olika i olika 

delar av världen beroende på vilken kultur som råder just där (Wenneberg, 2001). För någon 

människa kan sorg vara att skrika, sparka och slå, medan det i andra kulturer kan vara att gråta 

tyst för sig själv, det handlar om att vilja passa in och anses ”normal” (Payne, 2005; 

Wenneberg, 2001). Människor letar alltid efter en meningsfull helhet, oavsett om det endast 

finns fragment eller en större bild att utgå ifrån. Detta på grund av att människor inte är bra på 

att hantera osäkerhet och frustration, utan behöver bli av med dessa känslor snabbt för att 

kunna må bra. Det ligger i människans natur att vilja göra sig av med obehag som gör att hon 

inte mår bra vilket kallas för kognitiv dissonans, som betyder att människan söker jämvikt. 

Detta kan göras genom att exempelvis ändra attityd och handlingar där människan behöver 

motivera, klandra och förneka saker för att återigen hitta jämvikten och på det sättet minska 

dissonansen (Wenneberg, 2001). 
 

Normer och värderingar är socialt konstruerade, vilket innebär ett ständigt anpassningsarbete 

för människor där det gäller att hela tiden passa in i samhället (Ejrnoes & Kristiansen, 2002). 

De regler och mönster som människor rättar sig efter, jämför sig med och mäter sig mot, är de 

normer och värderingar som råder i samhället (Wenneberg, 2001). Socialkonstruktivismen 

försöker hitta svar på frågan om hur den sociala kontexten som råder påverkar människors 

kunskap, där språket är centralt (Wenneberg, 2001). Det är med hjälp av språkliga begrepp 
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som kunskapen konstrueras där språket kräver minst två människor och ett samspel mellan de 

två för att det ska bli begripligt. Vidare beror människornas kunskap på vilken given tidpunkt 

det är, då det som är socialt konstruerat förändras över tid med samhället och de normer som 

råder. Det sociala sammanhang individen befinner sig i påverkar kunskapen om omgivningen. 

Inom socialkonstruktivismen är det inte huruvida kunskapen är sann eller falsk som är viktig, 

utan det är lärdomen om hur kunskapen tillkommit eller producerats oavsett dess innehåll 

(Wennerberg, 2001). 
 

När en människa har ett avvikande beteende, egenskaper och/eller utseende utifrån de 

existerande normer riskerar han/hon att bli stämplad av omgivningen. Att bli stämplad kan 

innebära att omgivningen förstärker eller skapar det som är individuellt avvikande. Att 

stämpla innebär en social process exempelvis genom att man typifierar, generaliserar eller 

använder stereotypier (Ejrnoes & Kristiansen, 2002). Att vara avvikande och bli stämplad 

utgör en stor risk att bli stigmatiserad, vilket innebär att personen med det avvikande 

beteendet, utseendet, egenskaper eller bakgrund, diskrimineras av den dominerande gruppen 

(Goffman, 1963). Detta skulle kunna vara att barnet med det avvikande beteendet slutar 

accepteras av de andra barnen i takt med att de blir äldre och inser vad som är ”normalt”.  

 
3.2 Genusperspektiv 
Enligt Karlsson & Piuva (2012) är genus den sociala skillnaden mellan män och kvinnor, 

medan kön är den biologiska skillnaden. Genus är således socialt konstruerat och olika utifrån 

kulturer och tid, medan kön är just det fysiska kön människan föds med (Karlsson & Piuva, 

2012). En individ behandlas olika i samhället beroende på vilket kön han/hon föds med 

(Karlsson & Piuva, 2012). Historiskt sett har man framhållit skillnader mellan män och 

kvinnor genom den fysiska kroppen. Genus har skapats för att kunna urskilja skillnader 

mellan könen utifrån samhället. Genusperspektivet belyser att män och kvinnor blir till genom 

det samhälle de lever i och de blir därför inte till av sig själva (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2015). Även om det finns teoretiker som anser exempelvis att både kön och 

genus är socialt konstruerade, har vi valt att använda oss av att genus är den sociala skillnaden 

och kön den biologiska (Karlsson & Piuva, 2012). Genusperspektivet handlar om hur man 

betraktar, värderar och behandlar det som är manligt och kvinnligt i olika arenor så som i 

samhället, kulturen, arbetslivet och den privata sfären (Karlsson & Piuva, 2012). Genus 

skapar en ordning i alla samhällen. Ordningen utgör bestämmelser för det manliga och 
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kvinnliga, om vem som ska göra vilka handlingar, vem som har rätt att bestämma och hur 

man ser på andra människor när det kommer till deras kön (Vetenskapsrådet, 2005). 
 

Könsroller innehåller oskrivna regler som styr hur pojkar respektive flickor ska uppföra sig, 

det finns förväntningar på könen (Weiten, 2012). För barnet i förskoleklassen ser man tydligt 

hur de redan där placeras in i fack, flickor och pojkar. Detta genom bemötande från lärare och 

deras syn på flickors och pojkars beteende som kommer från samhällets värderingar, vilka 

förändras med tiden (Eidevald, 2011). Exempelvis får pojkar i större utsträckning hjälp vid 

påklädnad än flickor utan att be om hjälp, vilket leder till att det är färre pojkar som behöver 

fråga om hjälp. Flickorna och pojkarna bemöts utifrån hur de ”ska” vara och inte hur de 

egentligen är som individer (Eidevald, 2011). Om en flicka beter sig likadant som de aktiva 

pojkarna får hon reprimander medan pojkarna kan fortsätta sin lek då det skiljer sig från de 

rådande normer (Eidevald, 2011). Normerna som råder säger exempelvis att pojkar är aktiva 

och äventyrliga och att flickor är lugna och omhändertagande (Eidevald, 2011).   
 

3.3 Val av teori 
Valet av teori är baserat på att vi anser att socialkonstruktivismen är bäst lämpad när vi vill 

studera hur lärare identifierar barn med behov av särskilt stöd i förskoleklass och om det ges 

likvärdigt stöd till alla. Eftersom avvikande beteende, särskilt stöd, diagnoser, genus och 

normer, egentligen allt, är socialt konstruerat i samhället och även föränderligt över tid passar 

socialkonstruktivismperspektivet. Vi har också valt att använda oss av genusperspektivet som 

kompletterar socialkonstruktivismen, då det är skillnader mellan könen vad gäller socialt 

konstruerade genus. Vi kommer att diskutera och analysera våra resultat i förhållande till 

dessa två teorier. 
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4. Metod  
I metodavsnittet presenterar vi vårt tillvägagångssätt för denna studie, uppsatsens 

trovärdighet, de etiska ställningstaganden och avslutningsvis en metoddiskussion. 
 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att avgränsa urvalet till enbart förskoleklass, där barnen är fem till sju år gamla, då 

vi tror att det är först där barnen med behov av särskilt stöd börjar kunna identifieras. I 

förskolan är det mest bara lek och lärarna stöttar mer än de styr vad barnen ska göra och hur 

de ska göra det. I förskoleklass finns leken kvar men kraven ökar vad gäller lärande. Detta 

betyder att barnen behöver kunna sitta stilla under den tiden lektion pågår och koncentrera sig 

på ett nytt sätt. Barnen hamnar för första gången i en grupp där alla barn är i samma ålder, 

vilket också kan påverka barnens beteenden till en början. Lärare ska identifiera barn med 

behov av särskilt stöd, vilket är en av anledningarna till att vi har valt att intervjua lärare i 

förskoleklass. Urvalet vi har använt är maximal variations urval, där vi medvetet valt ut 

förskoleklasser med varierad storlek, i olika geografiska områden, i en mellanstor stad i 

Sverige (Patton, 2015). Detta har vi gjort för att få våra forskningsfrågor besvarade, få 

nyansrik kunskap om problemet och möjliggöra för bred variation, där ett resultat eventuellt 

går att generalisera till övriga skolor i frågor som berör den här studiens syfte.  
 

För att boka intervjuer började vi med att ringa till olika skolor, men det var svårt att komma i 

kontakt med lärarna över telefon då väldigt få svarade. Det gjorde att vi tänkte om och började 

åka ut till skolorna för att informera om studien och fråga om de kunde tänka sig att 

medverka. Alla vi tillfrågade om de var intresserade av att medverka svarade ja, vilket gjorde 

att vi bokade tid och plats för intervju. På detta sätt kunde vi på bara ett par dagar boka de tolv 

intervjuerna som vi ansåg oss behöva och alla lärare förutom en, som önskade genomföra 

intervjun i sitt hem, valde att medverka i intervjuerna på skolorna de arbetar. Vi intervjuade 

totalt 17 lärare på de tolv skolorna vi utförde intervjuer, varav 15 var kvinnor och två var män. 

Några lärare valde att bjuda med en kollega till intervjun, vilket gjorde att vi hade fem 

intervjuer med två lärare samtidigt och sju individuella intervjuer. Där det var två lärare som 

medverkade i samma intervju svarade de på frågorna tillsammans, oftast svarade den ena på 

en fråga och den andra på nästkommande fråga. För att få kalla det fokusgrupp bör det vara 

minst fyra personer i varje grupp, vi hade endast två (Wibeck, 2000). Vi genomförde semi-

strukturerade intervjuer (se bilaga 1) som spelades in och metoden är således kvalitativ 



 

13 
 

intervjustudie, vilket innebär att vi ville åstadkomma en god dialog med intervjupersonen för 

att få fram information som svarar på frågeställningarna (Olsson & Sörensen, 2011).  
 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet för att lättare kunna sammanställa och 

analysera det för att se olika mönster i intervjusvaren. Transkriberingen gjordes direkt 

intervjuerna var klara eftersom materialet då var färskt i minnet. Vi valde att spara 

transkriberingen på våra datorer under hela uppsatsskrivandet, för att på detta sätt säkerställa 

att informationen var kvar ifall vi skulle bli osäkra på något (jfr. Öberg, 2011). Under 

transkriberingen markerades centrala teman som svarar på forskningsfrågorna, men även helt 

nya teman av intresse markerades, för att underlätta sammanställningen av resultatet och 

vidare även analysen. Således användes både en deduktiv och en induktiv ansats i studien. 

Från de centrala teman som framkom av lärarna, bildades gemensamma mönster vi kunde 

identifiera från de tolv skolorna (Patton, 2015). Vi har kritiskt analyserat och granskat 

resultatet genom att jämföra resultatet med den tidigare forskningen vi valt ut samt litteratur. 

Vi har också använt socialkonstruktivism och genusperspektivet för att analysera materialet.  

 

Genom hela arbetet har vi utgått från hermeneutiken som vetenskapsteoretiskt synsätt där 

fenomenet som undersöks måste förstås i rätt kontext. Det vill säga att vårt resultat måste 

förstås i förhållande till dagens samhälle. Vidare ska man enligt detta synsätt vara försiktig 

med sin förförståelse, då texter och berättelser måste försöka förstås förutsättningslöst för att 

inte bli misstolkade. Det insamlade materialet är en förutsättning inom hermeneutiken samt att 

ha ett stort underlag, vilket krävs för att kunna generalisera. Till en C-uppsats görs vanligen 

runt fyra intervjuer men vi valde att göra tolv intervjuer för att få en bred bild av vårt fenomen 

och således följa det som gäller inom hermeneutiken vad gäller att ha ett stort underlag. Inom 

hermeneutiken behöver informanterna, i den här studien lärarna, få berätta med relativt stort 

utrymme om sina erfarenheter kring de frågor som ställdes (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012; Olsson & Sörensen, 2011).   
 

4.2 Uppsatsens trovärdighet 
Vi valde systematiskt tolv skolor i olika storlekar, i olika geografiska områden, i en 

mellanstor stad i Sverige, för att få stor validitet. Vidare är frågorna som vi ställde under 

intervjuerna upplagda på ett sätt där vi försökte ställa frågorna i ungefär samma ordning varje 

gång, detta för att försöka ge intervjupersonerna lika möjlighet att svara på dem (Olsson & 

Sörensen, 2011). Då vi gjorde många intervjuer, tolv stycken, där lärarna har haft likvärdiga 
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mönster i sina svar, bidrar det till att generaliserbarheten av resultatet ökar, då de grupper som 

är undersökta också representerar en större verklighet av skolor (jfr. Olsson & Sörensen, 

2011). Resultatet riskerar att bli snedvridet om endast intervjuer på en skola skulle ske, eller 

om det skulle vara väldigt få intervjuer gjorda. Vi motverkade detta genom att ha stor 

spridning och många intervjuer, för att skapa en säkerhet i det insamlade materialet för att öka 

möjligheterna till försiktiga generaliseringar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011).  
 

4.3 Etiska överväganden  
Vi har utgått ifrån de rådande forskningsetiska principerna där det finns fyra huvudkrav på 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera om deltagarens roll i 

forskningen och vad villkoren är för deltagandet. Vidare innebär det också att forskaren ska 

upplysa deltagaren om att denne när som helst kan avsluta deltagandet eller välja bort vissa 

delar ifrån intervjun. Det är också viktigt att informera deltagaren om hur och var materialet 

ska redovisas (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade våra intervjupersoner innan 

intervjuerna att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att hoppa över någon 

fråga utan att det skulle få negativa konsekvenser, då medverkan var helt frivillig. Vidare fick 

intervjupersonerna reda på vårt syfte och en kort sammanfattning vad C-uppsatsen skulle 

handla om som vi skickade innan intervjuerna i form av ett informationsbrev (se bilaga 2). 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska lämna sitt samtycke till att delta i forskningen och 

det ska enligt Vetenskapsrådet (2002) gärna ske skriftligt. Vidare är det också att föredra att 

det inte finns någon beroendeställning mellan deltagaren och forskaren (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi hade ett medgivande till samtycke med oss som intervjupersonerna fick skriva på 

innan vi började intervjuerna (se bilaga 3). De intervjupersoner vi kontaktade var för oss nya 

personer, alltså fanns ingen beroendeställning. Vi informerade i informationsbrevet att 

intervjuerna beräknades att ta ungefär en timme, men att det i slutändan var de själva som 

bestämde tidsramen samt att vi gärna besökte skolorna där de arbetar för att genomföra 

intervjun, men att vi var flexibla för önskemål. Alla intervjuer utom en, som genomfördes i 

lärarens hem, genomfördes på skolorna där lärarna arbetar. 
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Konfidentialitetskravet behandlar sekretess, att ingen känslig information kommer ut och att 

deltagaren blir avidentifierad. Samt att materialet förvaras på sådant sätt att ingen otillbörlig 

kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade intervjupersonerna att de kommer bli 

helt avidentifierade och att allt material kommer att förvaras på ett sätt att endast vi har 

tillgång till det. I studien kommer det inte att gå att urskilja vilken kommun eller skola 

intervjupersonerna kommer ifrån. 

 

Nyttjandekravet handlar om att materialet endast kommer att användas i den angivna 

forskningen och vad som händer med materialet efter avslutad forskning, det vill säga om 

materialet kommer arkiveras eller förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna fick 

information om att materialet endast kommer att användas till denna C-uppsats och efter 

avslutad uppsats kommer materialet att raderas, alltså är denna C-uppsats allt som finns kvar 

av ursprungsmaterialet. 
 

4.4 Metoddiskussion  

Den valda metoden har både för- och nackdelar precis som alla metoder. Om för få intervjuer 

utförs eller om det helt saknas spridning, kan det vara svårt att få en trovärdighet, men 

samtidigt kan för många intervjuer ge ett för stort material att arbeta med. Vi anser att vi har 

nog många intervjuer för att få ett trovärdigt resultat men samtidigt ett hanterbart material. 

Intervjuerna kan riskera att antingen bli långa och innehålla onödig information eller korta 

och sakna den önskade informationen. Det är viktigt att den person som intervjuar styr med 

sina frågor vilket vi anser att vi gjorde på ett sätt som gav oss den information som svarar på 

forskningsfrågorna. Materialet som framkommer måste granskas kritiskt vad gäller utsagornas 

trovärdighet, samt hur det ställer sig till tidigare forskning och om det korresponderar väl med 

syfte och frågeställningar. Den som ska utföra intervjuerna behöver vara påläst i ämnet för att 

kunna ställa följdfrågor när det krävs för att ge en djupare förståelse för forskningsfrågorna, 

samtidigt som det gäller att vara neutral och genuint lyssna in intervjupersonen utan 

förutfattade åsikter. Det är viktigt att inte göra egna tolkningar åt intervjupersonen under 

intervjuerna, utan istället som intervjuare kontrollera genom korta sammanfattningar att 

informationen är korrekt uppfattad. Vi använde oss av just korta sammanfattningar där vi 

avslutade med att fråga intervjupersonen om denne ansåg att vi förstått korrekt. Vi hade 

genom alla intervjuer syfte och frågeställningar med oss för att försäkra oss om att de blev 

besvarade. Vidare är det bra att i resultatet använda citat som ger validitet åt berättelsen vilket 

vi valt att göra.  
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En nackdel som går att se med kvalitativ metod kan vara att intervjupersonen blir begränsad i 

sin berättelse av att bli inspelad, då personen kan känna obehag inför det. Några av lärarna vi 

intervjuade uttryckte att de inte tyckte om att bli inspelade, dock slappnade de snabbt av och 

verkade glömma bort inspelningen. Vidare kan det också vara att intervjupersonen blir 

begränsad av osäkerhet kring om hon/han blir helt anonym, då hade en kvantitativ metod 

kunnat vara bättre för att säkerställa total anonymitet genom att intervjuaren och 

intervjupersonen inte möts. Det fanns några lärare som frågade lite extra om de var helt 

anonyma, vilket vi försäkrade dem att de var och det räckte för att de skulle lita på oss. Är det 

två intervjuare är det lättare att säkerställa att alla frågor får svar samt att ställa följdfrågor 

kring saker som kommer fram under intervjuerna. Detta genom att man är olika och uppfattar 

olika saker, vilket gör det troligare att inget missas och att det finns en större förståelse för 

materialet. En nackdel med det kan vara att intervjupersonen känner sig mindre bekväm i 

sällskap med två personer än en, men det var inget som vi märkte av. 
 

Vi som intervjuare valde att inte dela upp intervjuerna mellan oss, utan att delta i samma 

utsträckning under alla intervjuer. Detta för att skapa bättre kontakt med intervjupersonerna 

genom att kunna visa ett genuint intresse då vi inte tittade ner i några anteckningsblock för att 

göra anteckningar under intervjuerna och vi ville även säkerställa att få svar på vårt syfte. Det 

var även en hjälp inför transkriberingen, resultat och analys att båda varit med på alla 

intervjuer. Intervjuernas styrka är också att de går snabbt att genomföra vilket gör att många 

väljer att medverka i en intervju, våra intervjuer tog i snitt 40 minuter (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne, 2011). En kvantitativ metod hade inte gett oss ett lika tydligt svar på våra 

forskningsfrågor, då det inte går att ställa följdfrågor eller få uttömmande svar. Genom 

intervjuerna har vi fått en bra bild av hur det ser ut på skolorna i förskoleklass i frågan om hur 

lärare identifierar barn med behov av särskilt stöd och om det ges likvärdigt stöd till alla då de 

17 lärarna har berättat relativt fritt kring frågorna vi har ställt. Som författare till den här 

studien vill vi vara självkritiska mot vårt arbete. Detta då båda har kommit i kontakt på ett 

eller annat sätt med förskoleklass och med lärare sedan tidigare, finns en viss förförståelse 

innan arbetet påbörjades. Det kan ha haft en viss inverkan på vilka teorier vi valde och vilka 

frågor vi ställde till lärarna.  
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5. Resultat och Analys 

Övergripande visar våra intervjuer en samstämmighet mellan de intervjuade lärarna, 15 

kvinnliga och två manliga, i de tolv skolorna i olika storlekar, i olika geografiska områden, i 

en mellanstor stad i Sverige. Vi har inte kunnat urskilja något mönster i intervjusvaren som 

skiljer större skolor från mindre, eller i vilket geografiskt område skolorna befinner sig. Vi 

kan heller inte säga om det är någon skillnad i svaren mellan manliga och kvinnliga lärare då 

vi endast intervjuat två stycken män och det ger en för liten bild för att kunna svara på om det 

finns skillnader. Det vi har sett är att skolorna ger en kompletterande bild av vårt resultat. 

Därför väljer vi att presentera lärarnas berättelser och styrker de med citat utan att ange vilken 

skola de kommer från, vilken ålder eller kön de har. Detta gör vi också för att säkerställa 

anonymiteten av lärarna. Vi menar alltid barn i förskoleklass även om vi inte skriver ut det på 

alla ställen. Skriver vi barn eller barnen syftar vi inte till barn i behov av särskilt stöd eftersom 

de anges tydligt i texten. Om vi skriver utåtagerande och inåtvända barn eller beteende, menar 

vi inte bara barn i behov av särskilt stöd utan alla med beteendet. Vi specificerar oss när vi 

menar utåtagerande och inåtvända barn i behov av särskilt stöd. Det samma gäller för 

avvikande beteende, när vi menar ett avvikande beteende som behöver särskilt stöd 

specificerar vi det.  

 

Under tiden vi transkriberade materialet markerade vi direkt de citat som var mest belysande 

för frågeställningarna, och vi valde utifrån dessa de mest relevanta citaten, vilket kallas för 

deduktiv kodning. Det kan dock variera vilka exakta ordval lärarna använde när de beskrev 

samma fenomen. På ett ställe i resultatet, där vi tar upp beteenden som lärare ser för 

identifikation av barn i behov av särskilt stöd, är det en sammanställning från flera lärares 

berättelser där vi radar upp de olika beteenden de ser, som sedan en lärares citat får styrka. 

Förutom det material vi valde deduktivt fann vi också ny information som vi valde ut, det man 

kan kalla induktiv kodning. Detta finns också med i resultatet och analysen tillsammans med 

det resultat som svarade på våra frågeställningar. Där vi använder citat är de kursiverade och 

indragna, vidare är de markerade med ... om vi har valt att ta bort någon del i citatet som är 

överflödigt och inte påverkar innebörden. Under varje rubrik presenteras först resultatet i form 

av lärarnas berättelser och citat, direkt efter varje resultat kommer vår analys där vi redovisar 

för vår tolkning. I resultatet presenteras först övergången från förskola till förskoleklass, 

sedan hur identifieras barn med behov av särskilt stöd i förskoleklass (frågeställning 1), om 

det finns någon skillnad i att upptäcka utåtagerande respektive inåtvända barn och om det 
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finns någon skillnad i det stöd de tilldelas (frågeställning 2), om en ställd diagnos är en 

förutsättning för att få särskilt stöd och i så fall på vilket sätt (frågeställning 3) och vilka olika 

hinder som finns för att barn, som är i behov av särskilt stöd, ska erhålla detta. Vi avslutar 

detta avsnitt med analys i relation till socialkonstruktivism och genusperspektivet.  

 

5.1 Övergången från förskola till förskoleklass 
De studerade förskoleklasserna (18 till 31 barn) hade en till två lärare samt eventuellt en till 

två fritidspedagoger i varje klass, dock har vi endast intervjuat lärare. Det varierar från år till 

år hur många barn i klasserna som är i behov av särskilt stöd, men genomsnittet är tre till fyra 

barn per år och klass, med en variation från noll till tio barn som de extrema fallen i år. 

Lärarna berättar att det är fler pojkar som behöver och får särskilt stöd än flickor. Alla skolor 

har tillgång till kurator, skolsköterska, specialpedagog (som arbetar tillsammans med berörda 

lärare och föräldrar, inte direkt med barnet utan observerar endast barnet i klassen), 

speciallärare (som arbetar tillsammans med barnet) och talpedagog, men inte på heltid då det 

inte finns tillräckligt med resurser. Detta innebär att de är på vissa skolor olika dagar i veckan. 

 

Mellan förskola och förskoleklass sker det en övergång som i skolvärlden kallas för 

överlämning, där ett överlämningssamtal sker i förberedande syfte för de barn som har ett 

avvikande beteende. Detta överlämningssamtal ser olika ut från skola till skola. Mellan 

lärarna i förskola och förskoleklass råder det sekretess, vilket gör att föräldrarnas 

godkännande krävs och de kan själva välja att vara med på samtalen. Oftast brukar föräldrarna 

ge sitt samtycke till överlämningssamtal. Hur mycket information som går från förskola till 

förskoleklass och hur dessa samtal går till varierar från skola till skola. Bryggan är en instans 

inom kommunen som är till för barn som har svårigheter och som har fyllt fem år, det krävs 

en remiss för att få komma dit. Det kan vara sköterskan på BVC (Barnavårdscentralen) eller 

psykolog på Barn- och familjehälsan som skriver remissen. Bryggan erbjuder att hjälpa till 

med att kartlägga och tydliggöra ett barns behov när det finns svårigheter med 

uppmärksamhet, aktivitetsnivå, motorik eller socialt samspel inför skolstarten. De är en hjälp 

mellan förskola och förskoleklass, mellan föräldrar och pedagoger samt mellan landsting och 

kommun. I de fall Bryggan är inkopplad, är även de med på överlämningssamtalen: 

 

Har de behov av särskilt stöd så är det ju överlämningssamtal med 

föräldrar och förskolan och Bryggan om de är inkopplade då. Då 

brukar vi vara många. Men sen är det de som har ett problematiskt 
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beteende där föräldrarna inte vill att förskolan ska säga något till oss. 

Då får vi ju upptäcka det själva här i förskoleklass då. 

 

I de fall där föräldrar inte samtycker till att ha överlämningssamtal beskriver lärarna att det 

kan handla om att föräldrarna inte vill eller orkar se sitt barn som avvikande eller att 

problemet inte existerar, eftersom beteendet inte är detsamma hemma som i skolmiljön. 

Lärarna berättar vidare att det inte är ovanligt att barnet fungerar normalt hemma där allt är 

tillrättalagt för barnet, men inte i skolan där det är stökigare. 

5.1.1 Analys 
I den tidigare forskningen vi har valt hittar vi inget om överlämningssamtalen och det är inte 

heller något som vi författare hade som förförståelse, vilket gör att det för oss är ny 

information. Det vi kan se är att överlämningssamtal mellan förskola och förskoleklass 

underlättar arbetet för lärarna i förskoleklassen, eftersom de är förberedda på att en eventuell 

problematik finns hos barnet och de kan strukturera barngrupper, uppgifter och tid efter ett 

eventuellt behov. Dessutom kan de motverka att barnet blir stämplat som avvikande, genom 

att möta behoven som finns direkt och på det sättet undvika problem som skulle kunna uppstå 

om vetskapen inte fanns. Om föräldrarna inte godkänner överlämningssamtalen fördröjs detta 

arbete på grund av att lärarna i förskoleklassen inte vet att en eventuell problematik finns. 

Detta gör att de är tvungna att upptäcka och identifiera det avvikande beteendet och 

problematiken själva, vilket kan orsaka att det enskilda barnet blir lidande. Hur 

överlämningssamtalen går till varierar ganska mycket från skola till skola. Det kan vi se 

resulterar i att överlämningen inte blir likvärdig för alla barn som har en problematik, utan det 

skiljer sig beroende på vilken skola barnet går på. På någon skola medverkade lärarna i andra 

möten och samtal som rörde alla barn samt att de träffade föräldrarna innan barnen ska börja 

hos dem i förskoleklassen. Detta skapar en tryggare övergång till skolan för både barnen och 

föräldrarna. Men på de flesta skolor sker ett överlämningssamtal som gäller de barn som har 

ett avvikande beteende. Det är då chefen på förskolan, som fått informationen av sin personal, 

och rektorn på grundskolan som har själva överlämningssamtalet. Sedan är det rektorn som 

vidarebefordrar informationen till lärarna i förskoleklassen. Några av lärarna berättar att de 

tycker att det hade varit bättre om de själva hade överlämningssamtalen för att kunna ställa 

följdfrågor och inte riskera att missa information. När information ska passera genom flera 

människor är det stor risk att den förändras och att viktiga delar försvinner, informationen kan 

helt enkelt omedvetet konstrueras om och få en ny innebörd. Det borde ligga i kommunens 
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intresse att vilja ha det lika på alla skolor vad gäller överlämningen, då skollagen (2010:800) 

säger att alla barn har rätt till en likvärdig skolgång. Genom att ha dessa möten och 

övergångar visar resultatet att det skapar möjligheter till att knyta bra kontakt mellan lärare 

och föräldrar, vilket kan underlätta om det kommer till att diskutera information om barn som 

har ett avvikande beteende. Trygga föräldrar ökar också chansen för att barnen är trygga och 

ger därmed bättre förutsättningar för skolstarten.  

 

5.2 Hur identifieras barn med behov av särskilt stöd i förskoleklass? 
Lärare söker olika beteenden för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. De beteenden 

som lärare iakttar är när ett barn på något sätt sticker ut från mängden. Att ha ett avvikande 

beteende behöver i sig inte betyda att barnet är i behov av särskilt stöd. Vi har sammanfattat 

de beteenden som identifieras av lärarna som de använder för att identifiera barn i behov av 

särskilt stöd; det finns de barn som hörs och syns mer eller mindre än andra, vissa pratar inte 

alls medan en del inte kan sluta att prata, kräver mycket eller ingen uppmärksamhet, har dålig 

motivation, visar på låg självkänsla och lågt självförtroende. En lärare beskriver några 

beteenden som kan aktualisera frågan om behovet av särskilt stöd: 

 

Dålig motivation, ingen motor riktigt. Självkritisk, låg självkänsla, lågt 

självförtroende. ... De som går i sin egen värld och inte riktigt är med 

på var de är och vad de ska göra. Kanske inte ens har koll på vad 

kompisarna heter i klassen. ... De pratar inte med varken oss vuxna 

eller andra barn först ... 

 

En annan lärare berättar att det är en stor förändring och ibland svårt för barn att komma in i 

en ny grupp, att hitta gruppdynamiken och sin roll bland alla barn som kommer från flera 

olika förskolor. Vidare berättar hon att det går att förväxla det inåtvända beteendet med 

blyghet i början när alla håller på att lära känna varandra i den nya gruppen: 

 

Ja det kan ju vara så att barnet är blygt. ... Då är det ju svårt i början 

att veta, vad är det som är vad liksom. Men efter ett tag så märker man 

ju skillnaden. ... Det blyga barnet kommer ju ur sitt skal, det gör ju 

liksom inte det inåtvända barnet. 
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Ytterligare en lärare berättar att det handlar mycket om att ett barn i behov av särskilt stöd är 

involverad i mycket konflikter, speciellt de utåtagerande barnen. Dessa barn ställer höga krav 

på att få uppmärksamhet och är dessutom impulsstyrda med en egen syn på omvärlden, vilket 

skapar konflikter. De har en egen syn på vad rättvisa är och det leder till att de känner sig lätt 

förnärmade och genom detta skapa konflikter. Lärarna har lätt att se de här barnen just utifrån 

alla konflikter de hamnar i: 

 

Det är de ... som ställer till mest problem för övriga gruppen, för det är 

då som det blir massa konflikter hela tiden som man ska lösa. Kräver 

uppmärksamhet ... Saknar den där spärren, man är impulsstyrd. Det 

som barnet upplever som en förorätt så kommer knytnävarna fram. De 

har ju sin bild av vad som händer och hur rättvisan är. 

 

Ett annat skäl till att lärare uppmärksammar problematiska beteenden kan handla om en 

kombination av olika beteenden, exempelvis koncentrationssvårigheter tillsammans med 

psykosomatiska reaktioner i form av ljud och/eller rörelser: 

 

När de har svårt att sitta ned och lyssna. ... Det ska bli på deras villkor 

hela tiden. ... Svårt med det sociala samspelet oftast. När man inte tar 

kontakter. ... Det finns inte någon uthållighet, ingen koncentration, 

inget intresse. ... Ett barn som har både verbala och motoriska ticks. 

 

Lärarna berättar att flickorna oftare upptäcks genom att de är tystare och lugnare än andra 

barn, medan pojkarna oftare upptäcks genom att synas och höras mer än andra barn och att de 

är stökiga. En annan sak som några lärare berättade är att samhället ser olika på en flicka och 

en pojke när de beter sig utåtagerande. Det är mer accepterat när en pojke avviker i beteendet 

genom att vara exempelvis aggressiv än om en flicka gör det samma. Dock säger lärarna att 

de själva reagerar lika på beteendet oavsett vilket kön barnen har: 

 

När en flicka beter sig som en pojke, är alltså mer utåtagerande, lite 

aggressiv, brukar folk kunna reagera konstigt på det. Det är ju inte lika 

vanligt att se flickorna på det sättet. 
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Lärarna beskriver att föräldrar som lämnar och hämtar sina barn kan reagera annorlunda om 

det är en flicka som är väldigt aktiv eller kanske till och med aggressiv, medan det är mer 

normalt när en pojke beter sig lika. Lärarna beskriver vidare att i det fall ett barn har en 

diagnos där beteendet är avvikande, skulle det vara positivt att berätta om situationen för 

andra föräldrar, eftersom detta skulle kunna öka förståelsen och vidare göra att beteendet inte 

ses lika avvikande. Men eftersom det råder sekretess och medgivande från föräldrar beskriver 

lärarna att det inte går att göra detta, om inte föräldrarna själva önskar det.   

5.2.1 Analys 
Det vi har kunnat se vad gäller avvikande beteenden som barn i behov av särskilt stöd 

uppvisar, är att det går från att ett barn inte pratar alls till att ett barn inte kan sluta prata. Det 

handlar om barn som inte vill synas eller höras, till barn som är väldigt 

uppmärksamhetskrävande och kanske till och med aggressiva. Dock är inte alla barn med 

avvikande beteende i behov av särskilt stöd, en del klarar sig bra utan. Detta genom att de har 

konstruerat strategier för att hantera problematiken. Enligt normen som finns i samhället är 

alla de avvikande beteenden som framkommit i resultatet just avvikande och socialt 

konstruerade (Wenneberg, 2001). Dels är det att pojkar och flickor ska bete sig just som 

pojkar och flickor. Exempelvis får en flicka som är väldigt aktiv reprimander medan pojken 

som beter sig lika inte får det, utan då heter det att pojkar är pojkar (Eidevald, 2011). 

Ytterligare ett exempel är när pojkar beter sig feminint då det också kan ses som avvikande 

(Eidevald, 2011). Det är alltså både socialt konstruerat och könsbundet i avseende till vad som 

är accepterat beteende, beroende på om man är flicka eller pojke. Detta går att se i 

skolvärlden, då resultatet visar att flickor och pojkar sätts in i normerna som råder i samhället 

om hur just pojkar och flickor förväntas att bete sig (Karlsson & Piuva, 2012). Beteenden som 

exempelvis kräver mycket uppmärksamhet av de vuxna finns dock hos både pojkar och 

flickor, även om det oftare är pojkar som uppvisar det beteendet. Av detta går det att dra 

slutsatsen att det är svårare för flickor som är uppmärksamhetskrävande än för pojkar, då de 

ska hantera både sitt beteende, som i sig troligtvis är jobbigt, samtidigt som hon ska hantera 

samhällets normer, vilka hon bryter mot (Eidevald, 2011). Eftersom allt enligt 

socialkonstruktivismen är socialt konstruerat i samhället, kan man se att normerna som råder 

förändras över tid och de sociala reglerna som finns att förhålla sig till inte är konstanta. Det 

gör att barnen formas för att passa in i de rådande normerna i samhället och bryter de dessa 

ses de som avvikande (Wenneberg, 2001). Detta gör att lärarna har ett stort ansvar att 

upptäcka och identifiera behov av särskilt stöd hos barn med avvikande beteende, men också i 
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att vara pådrivande för att få särskilt stöd i form av exempelvis en extra personal. Några 

exempel på vad flickor i dagens samhälle antas behöva stärkas i är att börja våga testa nya 

saker, att vara starka och modiga, att synas och höras och att ta för sig. Att samarbeta, lyssna 

på varandra och vuxna, samtala mer, att vänta på sin tur och att våga visa känslor är exempel 

på något som pojkar antas behöva stärkas i (Eidevald, 2011). Antar man att dessa stereotyper 

överensstämmer med verkligheten är mönstret tydligt att flickor är inåtvända medan pojkar är 

utåtagerande. Dock finns det beteenden som bryter mot dessa könsbestämda beteenden, även 

om det inte är lika vanligt. Enligt normerna blir det normbrytande när flickor beter sig som 

pojkar och vice versa. Problemet som framkommer av resultatet är att det som är 

normbrytande ses som avvikande, men allt är socialt konstruerat och vems sanning ska 

egentligen råda? Det som är normalt för en människa är inte det för en annan. Det blir den 

stora massan, samhället, som avgör, men alla beteenden är individuella och borde inte 

konstrueras av andra för att passa in i rådande normer. 

 

5.3 Identifiering av utåtagerande respektive inåtvända barn 
När det kommer till att upptäcka barn med behov av särskilt stöd finns en samstämmighet 

mellan lärarna om att det finns en skillnad mellan utåtagerande och inåtvända barn. Den stora 

skillnaden mellan utåtagerande och inåtvänt beteende är huruvida barnen är 

uppmärksamhetskrävande eller inte. Barn med utåtagerande beteende kräver mycket 

uppmärksamhet, tid och tar stor plats. Barn med inåtvänt beteende sluter sig oftast i sig själva 

och är därför inte ett problem i gruppen, eftersom de knappt inte märks och ännu mindre stör 

andra: 

 

Den som är tyst och inåtvänd är lätt att glömma bort, de försvinner ju i 

gruppen. De stör ingen, de gör inget tokigt. De utåtagerande syns och 

hörs och får mycket uppmärksamhet. 

 

Enligt lärarna finns det en skillnad mellan könen, där flickor som regel har ett inåtvänt 

beteende och pojkar ett utåtagerande. Detta gör att flickorna är lättare att missa då de inte 

märks av, vilket enligt lärarna kan bidra till att de inte får särskilt stöd i tid. De kanske får det 

längre upp i klasserna när kraven ökar och barnen som har behov av särskilt stöd inte kan 

följa med i skolgången längre: 
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Alltså flickorna är mer inåt [vända] och pojkarna är mer utåt 

[agerande] ... Man kan ju missa flickor. 

 

För att få särskilt stöd idag krävs det ett kraftigt utåtagerande beteende och det är oftast de 

barnen som får särskilt stöd enligt lärarna. Detta för att dessa barn tenderar att vara 

aggressiva, genom att slå och sparka andra barn men även lärarna. Lärarna uttrycker att det 

finns andra barn som också behöver särskilt stöd, men som inte är lika framträdande i 

barngruppen. Dessa barn riskerar att få en fördröjd insats eller ingen alls, eftersom de barn 

som orsakar problem i barngruppen får företräde. Detta uttrycks av en lärare som: 

 

Om man är så utåtagerande och en fara för sig själv och andra barn så 

får man särskilt stöd, en resursperson, det är ett måste då. 

 

Om ett barn genom sitt eget beteende riskerar att fara illa och/eller är en fara för andra barn i 

skolmiljön, berättar lärarna att en extra resurs sätt in, det vill säga en extra personal. Detta för 

att hjälpa barnet att få det stöd den behöver i lek- och lärandemiljön, men också för att gynna 

de andra barnen och främja lärarnas arbetsmiljö. Vidare berättar några av lärarna att pojkar 

automatiskt får mer hjälp än flickor i ett flertal situationer, men tydligast är vid påklädnad där 

lärarna oftare hjälper pojkar utan att de ber om det och flickorna förväntas klara sig mer 

själva:   

 

Pojkarna brukar vi ta hand om mera, vi hjälper dem att klä på sig, för 

tålamodet finns inte att göra det själv och speciellt inte tillsammans 

med andra barn, det blir för mycket. ... De får också mer hjälp i 

klassrummet, för flickorna syns eller märks ju inte. De klarar sig bättre 

själv. 

 

Flickor utvecklas tidigare än pojkar men det innebär inte att de automatiskt klarar sig själva. 

Även flickor i den unga åldern behöver få hjälp och stöd utan att be om det på samma sätt 

som pojkarna. Dock säger några lärare att tiden inte alltid räcker för att hjälpa alla barnen 

oavsett kön, även om de önskar att de kunde hinna med och hjälpa alla. Detta missgynnar 

flickorna då de oftast har ett inåtvänt beteende till förmån för pojkarna som oftast har ett 

utåtagerande beteende.  
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5.3.1 Analys 
Något vi kan urskilja från resultatet är att pojkarna har ett mer utåtagerande beteende och de 

upptäcks tidigt då de hörs och syns mycket, det är svårt att missa de här barnen. De med 

utåtagerande beteende kan vara en fara för sig själv och/eller andra. Vidare är de också 

störande för undervisningen. Detta ser vi är faktorer i att de utåtagerande barnen får mer stöd, 

då de kan bli farliga för sig själva och/eller andra barn. Flera lärare berättar att de själva blivit 

utsatta för sparkar och slag. Vidare visar resultatet att flickor är mer inåtvända i jämförelse 

med pojkar, vilket gör att de försvinner i gruppen och inte stör de andra barnen. Detta kan 

leda till att de inte blir upptäckta lika tidigt eller inte alls i förskoleklass, vilket kan bero på 

flera saker exempelvis brist på resurser. Det kan också vara att de upptäcks men lärarna 

tvingas att prioritera de utåtagerande, eftersom de stör omgivningen till skillnad från de 

inåtvända barnen. I resultatet går det att se att alla barn som har behov av särskilt stöd i 

förskoleklass inte får det, eller att de blir identifierade sent, vilket utgör ett problem då barnen 

mår bättre av att upptäckas och ges insats tidigt. Något våra intervjupersoner antyder är att de 

inåtvända barnen kan fungera bra i förskoleklassen då kraven fortfarande är låga och det är 

lek i lärprocessen. I de högre klasserna kan det bli framträdande att ett behov av särskilt stöd 

finns, då kraven ökar och barnet får svårt att följa med i undervisningen och tillgodose sig 

den. En tydlig skillnad mellan flickor och pojkar är till exempel att pojkar sällan behöver be 

om hjälp i olika situationer, exempelvis när det kommer till påklädnad, då pojkarna oftare får 

hjälp av lärarna automatiskt. Flickorna däremot förväntas kunna klä på sig själva (Eidevald, 

2011). Detta bidrar också till att flickorna som redan har ett inåtvänt beteende inte ber om 

hjälp, hon kanske inte pratar överhuvudtaget. Får flickorna höra upprepade gånger att ”hon 

kan själv”, medan hon ser att lärarna hjälper pojkarna utan att de ens ber om hjälp, formar det 

flickorna till att klara sig själva även om de egentligen skulle vilja be om hjälp. Det 

utåtagerande beteendet är således mer normöverskridande i skolvärlden än det inåtvända, trots 

att båda är socialt konstruerade och lärarna speglar samhället. Pojkar och flickor lägger 

grunden till sina värderingar i skolan och börjar formas till det de ska bli som vuxna. Allt som 

går att konstruera behöver lärarna och andra vuxna vara försiktiga med så att det används rätt 

och inte gör att något barn formas till något som stjälper individen istället för hjälper. 

Eftersom de flesta människor vill vara normala, strävar de efter att passa in i samhällets 

former och de kan må dåligt av att bli stämplade som avvikare. Man kan se det som att det 

utåtagerande beteendet är betydligt mer normöverskridande i skolvärlden men också i 

samhället i stort i jämförelse med det inåtvända beteendet. Det beteendet väcker större 

reaktioner i jämförelse med ett barn som är tyst. 
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5.4 Särskilt stöd - är diagnos en förutsättning? 

Att ha en fastställd diagnos är enligt lärarna ett krav för att få särskilt stöd men det räcker inte 

med det. Barnet måste ha ett utåtagerande beteende som är farligt för barnet själv och/eller 

andra för att vara säker på att särskilt stöd sätts in:  

 

Du måste ha en fastställd diagnos, du får ingen hjälp annars. ... Det ska 

vara väldigt specifikt, för att du ska få en assistent eller extra hjälp. ... 

utåtagerande måste man vara för att få den där hjälpen. 

 

Flera lärare berättar att det blir en orättvis fördelning eftersom de utåtagerande barnen 

behöver prioriteras för att gynna både de själva och den övriga barngruppen, då de söker 

mycket uppmärksamhet och stör. Detta är en fråga om prioriteringar då de ekonomiska 

resurserna är begränsade och styr antalet lärare som skolan har råd att anställa. Men den styr 

också hur många barn som kan få särskilt stöd och vilka som behöver prioriteras. Resurserna 

räcker inte till alla barn fast det finns flera som skulle behöva det. En lärare uttrycker det så 

här:  

 

 Det är ju pengar som ska sökas hela tiden, extra pengar. 

 

Lärarna berättar att det finns de barn som inte har ett ”rätt” eller tillräckligt avvikande 

beteende för att få en fastställd diagnos, vilket gör det svårt att få särskilt stöd då lärarna 

uttrycker att diagnos är ett krav. När barnen inte har hunnit få en ställd diagnos eller kanske 

aldrig får det, blir det svårare för lärare att bemöta dem och veta vad de behöver i form av 

särskilt stöd: 

 

De barn som inte har fått en diagnos hamnar i en gråzon. De står med 

ett ben på varje sida. De faller liksom mellan stolarna. 

 

Det finns en samstämmighet hos lärarna som uttrycker att tiden barnen har möjlighet att lära 

sig saker i förskoleklassen, är viktig för den fortsatta skolgången. Den kunskap de kan 

tillgodogöra sig under året i förskoleklassen, riskerar att gå förlorad på grund av att barn i 

behov av särskilt stöd inte ges samma förutsättningar från början som de barn som inte 

behöver särskilt stöd. Detta kan vara en av anledningarna till att allt fler barn får en ställd 

diagnos enligt en lärare som jämför med när hon började arbeta för 19 år sedan: 
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Man ser ju helt klart en ökning ... Det är fler som får diagnos nu än när 

jag började jobba. 

 

Trots att diagnoserna ökat berättar läraren vidare att flickorna inte får diagnoser ställda i 

samma utsträckning som pojkarna: 

 

Flickorna är underdiagnostiserade i jämförelse med pojkarna ... 

 

Detta kan enligt läraren ha att göra med att flickor inte uppmärksammas i samma utsträckning 

som pojkarna och inte lika tidigt, men också att det kan ha att göra med att flickor från början 

uppfostras att bete sig på ett visst sätt som inte förväntas av pojkarna. Däremot kunde läraren 

tänka sig att diagnostiseringen kommer längre upp i åldrarna då kraven på kunskap ökar.   

5.4.1 Analys 
Det har framgått att en fastställd diagnos är ett krav för att få särskilt stöd i förskoleklass, men 

det har också framgått att en fastställd diagnos inte garanterar särskilt stöd. Diagnoser har ökat 

kraftigt under de sista tio åren enligt tidigare forskning, då de utan diagnos inte ges samma 

förutsättningar till särskilt stöd, vilket gör att fler behöver ha en ställd diagnos. Vi ser att de 

som inte har en fastställd diagnos riskerar att komma i kläm. Vårt resultat visar att beteendet 

behöver vara väldigt avvikande på ett sätt som är farligt för barnet och/eller andra barn, för att 

verkligen få särskilt stöd i förskoleklass. Detta leder till att barn som inte har en fastställd 

diagnos och/eller ett beteende som är en fara för sig själv och/eller andra barn, riskerar att bli 

utan särskilt stöd. För att kunna säkerställa en likvärdig skola för alla vilket skollagen 

(2010:800) föreskriver, behöver alla barn ges lika förutsättningar, det vill säga att barn i 

behov av särskilt stöd måste få det för att kunna vara på samma nivå som barn som inte är i 

behov av särskilt stöd. Det framgår tydligt att lärarna tycker om sina arbeten med barnen och 

gör efter bästa förmåga det dem kan, men det behövs mer resurser för att kunna ge alla barn 

det stöd de behöver. Det blir tydligt att flickor hamnar i skymundan till förmån för pojkar, på 

grund av att flickor oftast har ett inåtvänt beteende och inte stör andra barn. Pojkar med 

utåtagerande beteende stör hela barngruppen och tar mycket tid och energi av de vuxna, men 

även av andra barn. Just därför går det inte att bortse från det utåtagerande beteendet utan 

lärarna måste adressera det omgående för att kunna ha ordning i barngruppen. Att ha ordning i 

barngruppen är ett måste för lärarna då det är många barn i varje klass. Då de inåtvända 
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barnen som regel är flickor och de utåtagerande barnen som regel är pojkar, vilket tidigare 

forskning stödjer, blir det exempelvis svårare för flickorna när de beter sig som pojkar 

eftersom de enligt normerna ska vara ”duktiga”, tysta och följa reglerna som finns. De vuxna i 

samhället konstruerar barnen att passa in i de normer som redan finns. 

 

5.5 Olika hinder för att barn ska få särskilt stöd 
En lärare beskriver att grundskolan inte är anpassad efter alla barns behov, utan är stel och 

inte individanpassad till skillnad från förskoleklassen. I förskoleklassen finns det möjligheter 

till att anpassa både miljö- och undervisningsform efter det individuella behovet hos barnen. 

Detta gör att många barn i behov av särskilt stöd kan klara förskoleklassen, men inte 

grundskolan där det inte går att göra dessa anpassningar. En lärare berättar om svårigheterna 

med att arbeta förberedande inför grundskolan, just eftersom de har olika förutsättningar i 

förskoleklassen och i grundskolan: 

 

Det är lättare att flytta en kyrkogård än att ändra skolan. För det är 

många gånger så att skolan äger problemet. ... Skolan är ju en 

fyrkantig box och så ska vi få in alla trianglar, ovaler och cirklar i den 

här fyrkanten. ... Barn som kan uppföra sig gör det. 

 

Flera lärare säger att mindre barngrupper skulle vara lösningen på att få tid till alla barn, 

speciellt de med behov av särskilt stöd. En lärare uttrycker detta som att: 

 

Det skulle hjälpa att det är mindre grupper, färre antal elever, 18-20 

barn. 

 

Övriga lärare menar att det är sammansättningen på grupperna, alltså vilka barn det är just det 

läsåret, som är avgörande för om det finns tillräckligt med tid för alla barn. Det kan vara två 

barngrupper med samma antal barn där den ena upplevs hanterbar och liten, medan den andra 

gruppen upplevs svårhanterlig och stor: 

 

Det kan vara en grupp på 15 som är som fem, och det kan vara en 

grupp på fem som är som 15. 
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Andra hinder kan vara att insatserna sätts in för sent. Samtliga lärare berättar att en tidig insats 

är det bästa för barn som har behov av särskilt stöd. Några lärare berättar att tidiga insatser 

bidrar till bättre framtid för barnen och mindre kostnader för samhället. Om insatsen är 

försenad eller uteblir kan det leda till att barnet riskerar att hamna efter i skolkunskaperna och 

vidare i arbetslivet samt tappa den sociala färdigheten. Vidare utvecklar de sitt resonemang 

genom att beskriva att ett barn som inte har fått samma förutsättningar i skolgången som 

andra barn, löper större risk att hamna i exempelvis olika sorters missbruk, psykisk ohälsa och 

kriminalitet. Detta leder till att samhällets sociala system drabbas:   

 

I de flesta fallen tror jag på tidig [insats]. Vissa behöver man vänta ut. 

Men ändå tror jag på tidiga insatser. Det hjälper både barnen och 

samhället, man sparar pengar ... Kommer det så långt upp [senare i 

tonåren] kan det vara kört för dig, på det viset att man inte duger eller 

kan inte. Sen kanske man behöver mediciner och kommer ut i 

knarksvängen. Man ska väl aldrig säga att det är försent men ju 

tidigare desto bättre. ... Visst blir det dyrt för oss i skolan, men det 

skulle ju vara värt det för annars har det gått så långt och blir så 

mycket svårare. 

 

Lärarna berättar att man upptäcker snabbt om någonting är avvikande med barnens beteende, 

men att det kan handla om en mognadsfråga som växer bort och beror på att barnet är född 

sent på året. När barn är fem och sex år gamla kan ett år göra stor skillnad på vart i 

mognadsprocessen de befinner sig. I förskoleklassen är det just ett år som kan skilja mellan 

det yngsta barnet och det äldsta barnet i klassen. Dock beskriver lärarna att det går att urskilja 

relativt tidigt huruvida ett beteende är avvikande och kräver särskilt stöd eller om det handlar 

om ett mognadsbeteende. Några av lärarna berättar att deras egen arbetslivserfarenhet har 

betydelse i att kunna upptäcka och veta vad barnet kan tänkas behöva för särskilt stöd. Ett 

annat exempel som en lärare ger på problematiken som kan komma när insatser uteblir eller 

kommer sent är: 

 

Ett barn som inte får hjälp i tid, tänker jag, oftare blir brottslig och är 

förvirrad. Oftast mår ju de här barnen som sen blir vuxna inte bra och 

har kanske inte gjort klart skolgången. ... De hamnar mer på psykiatrin, 

och då är det ju försent. Då är problemet mycket större. 
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Lärarna berättar att de tror att barn som inte får särskilt stöd i tid eller inte alls, mår sämre än 

om insatsen sätts in tidigt och att det då tar längre tid att arbeta med barnet. Detta då det finns 

risk för barnet att mista kunskaper i undervisningen samt vad gäller de sociala färdigheterna. 

Lärarna uttrycker att barnet inte mår bra av sitt avvikande beteende och att det krävs hjälp för 

att de ska lära sig hantera beteendet och det sociala samspelet. För att inte hamna i ett 

utanförskap som i sig också påverkar negativt och tynger barnet, behöver han/hon få hjälp att 

hitta strategier för att hantera situationen. En lärare säger att de här aspekterna kan leda till att 

barnet växer upp och behåller de här känslorna av att vara utstött och avvikande även som 

vuxen och att det kan leda till att de söker hjälp inom exempelvis psykiatrin. 

5.5.1 Analys 
Vårt resultat visar entydigt att lärarna tror på att tidiga insatser ger bäst förutsättningar och 

sena insatser riskerar barnens framtid. Barn som inte får några eller sena insatser, befinner sig 

enligt lärarnas resonemang i riskzonen för att senare i livet hamna i kriminalitet, missbruk 

eller inom psykiatrin. Det går att reflektera över huruvida det är socialt konstruerade 

föreställningar om fenomenet eller om det är faktiska erfarenheter som gör dessa uttalanden. 

Våra resultat får dock stöd av den tidigare forskningen när det gäller att ge tidiga insatser för 

att ge barnen en god förutsättning för skolgången och därmed framtiden. Både tidigare 

forskning och vår studie visar att barn i behov av särskilt stöd bör ges insatser direkt de 

upptäcks för att hjälpa barnet konstruera strategier för att hantera problematiken. Varför det 

inte blir så i alla olika fall går att diskutera, men det vi kan se från vårt resultat är att det kan 

hända att barn klarar förskoleklassen där individanpassning utifrån behov görs. Exempelvis 

kan barnet få gå ut ur klassrummet vid behov för att göra något annat en stund som avbrott i 

lektionen eller byta syssla men vara kvar inne i klassrummet. De här möjligheterna försvinner 

i grundskolan och då kan det bli tydligt att ett barn behöver särskilt stöd. Det kan vara att 

identifieringen av barns behov av särskilt stöd beror på vilken sammansättning barngruppen 

har. Belastningen skiljer sig mycket åt om det är ett eller åtta barn i behov av särskilt stöd i 

samma grupp. Vidare kan det bero på om det är väldigt stora barngrupper, då det är lätt att 

missa de inåtvända barnen. Det är också samma antal arbetstimmar för lärarna som tidigare, 

men de ska räcka till mer dokumentation och till både förberedande arbete inför lektionerna 

och avslutande arbete efter. Tiden räcker inte till och det är inte konstigt om inte alla barn får 

det stöd de behöver, det gäller inte bara barn som är i behov av särskilt stöd. Även de barn 

som är duktiga och arbetar på behöver stöd för att motiveras att fortsätta. Och av de barn som 
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är i behov av särskilt stöd kan man genomgående säga att skolgången blir diskriminerande 

mot flickor då det oftast är de som har ett inåtvänt beteende, men även om de har ett 

utåtagerande beteende drabbar det flickor hårdast. Detta då kraven på en flicka är större än på 

pojken då flickor ”ska” bete sig som flickor och inget annat (Eidevald, 2011). De sociala 

konstruktionerna i samhället styr vad som är avvikande och vi som lever i samhället 

upprätthåller dessa.    

 

5.6 Analys i relation till socialkonstruktivismen och genusperspektivet 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är allt i samhället socialt konstruerat och 

språket är en central del i skapandet av kunskapen. Ett avvikande beteende är således socialt 

konstruerat och upprätthålls av människornas samspel i samhället. Det som är avvikande i en 

tids era är kanske inte det i nästkommande eller var i det tidigare, då normerna förändras över 

tid. Något annat som förändras över tid är synen på könen och begreppet genus har tillkommit 

för att skapa ordning i könsfrågan. Könet är det människan föds med och genus är det som är 

socialt konstruerat i samhället. Det ställs generellt högre krav på flickorna och de har ett 

smalare spann att röra sig inom än pojkarna. Historiskt sett har de konstruerade kraven på 

flickor varit mycket högre än de är idag och det går att anta att det blir lägre i framtiden. Barn 

stoppas i sina köns fack direkt de föds genom att samhället redan från början är mer 

förlåtande mot pojkar som grinar och skriker än mot flickor med samma beteende. Genom det 

ser man en diskriminering vad gäller kön och genus då flickorna inte ges samma 

förutsättningar som pojkarna, på grund av att deras beteenden som regel inte stör andra och 

inte riskerar att göra någon illa. De beteenden som är ”normala” för flickor och pojkar är 

socialt konstruerade liksom vad som ska räknas som avvikande beteende och det är lärarna, 

föräldrarna och andra vuxna som upprätthåller dessa normer. Det gör att det är väldigt viktigt 

att lärarna som spenderar mycket tid med barnen tänker på vad för beteenden de är delaktiga i 

att konstruera hos barnen. Genom de föreställningar som råder konstrueras flickor och pojkar 

olika och det är inte ett problem när man pratar om barn som inte behöver särskilt stöd eller 

har ett avvikande beteende. Det är när beteendet avviker som det blir tydligt vad det är för 

rådande normer och huruvida lärarna reproducerar barnen till att passa i dessa normer. 

Flickors normala beteende är enligt normerna att de som regel är lugna, känslosamma och 

”duktiga”, vilket lärarna lätt kan konstruera genom att berömma just de beteenden. 

Berömmelsen gör att flickorna känner sig bra och således vill göra samma beteende igen för 

att känna behag av att få beröm. Ur ett genusperspektiv ska inte de här skillnaderna mellan 

könen göras då flickor inte föds duktigare än pojkar, utan det är samhället som skapar det. 
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Pojkar tas förgivet att de är vildare, rörligare, har svårt med känslor och lyssnar inte 

ordentligt. Med andra ord är det vi vuxna i samhället som konstruerar barnen att vara i de 

normer som råder nu och exempelvis benämner flickorna avvikande när de kliver utanför 

normen och beter sig exempelvis utåtagerande. Det saknas resurser i klasserna för att lärarna 

ska kunna ge alla barn det stöd de behöver. Detta kan leda till att lärarna försöker konstruera 

en barngrupp som är harmonisk och fungerar på bästa sätt, vilket kan ske genom att låta 

flickorna ha sina konstruerade beteenden och genom det få tid till pojkarna som har ett mer 

utåtagerande beteende som kräver uppmärksamhet direkt. Lärarna i förskoleklass har 

möjlighet att konstruera lärandemiljön på ett sätt som gör att barn med avvikande beteende 

kan klara året i förskoleklassen bra. Eftersom det avvikande beteendet är socialt konstruerat 

kan det skilja mellan olika skolor hur man behandlar samma beteende, då lärarna är individer 

som alla tänker och uppfattar de rådande normerna olika. Det kan leda till att barnet i behov 

av särskilt stöd har det lättare på en skola än på en annan. De socialt konstruerade normerna i 

samhället är något alla människor har formats av och genom vare sig de är medvetna om det 

eller inte, och vidare formar det barnen i samhället oavsett om det sker genom en medveten 

eller omedveten handling. Även diagnoser är socialt konstruerade enligt 

socialkonstruktivismen, de byter namn och förändras över åren, men även det särskilda stödet 

är konstruerat att passa de olika behov som finns. Det är allt samhället som bestämmer vad 

som är en sjukdom och vad som inte är det, vilket går att utveckla till att det är samhället som 

bestämmer det mesta vad gäller hur människor ska se på olika beteenden.  
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6. Diskussion 
Vi har valt att dela upp diskussionen i olika underrubriker, den börjar med en sammanfattning 

av resultatet där vårt huvudresultat framgår, vidare jämför vi vår förförståelse, resultat och 

tidigare forskning. Sedan presenterar vi resultatet i relation till teorierna, förslag till fortsatt 

forskning och avslutande ord. 

 

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Studiens frågeställningar var; vilka beteenden hos barn använder lärare för att identifiera barn 

i behov av särskilt stöd (frågeställning 1), finns det någon skillnad i att upptäcka barn med 

behov av särskilt stöd med utåtagerande respektive inåtvänt beteende och finns det någon 

skillnad i det stöd de tilldelas (frågeställning 2) och har en fastställd diagnos en betydelse för 

att få särskilt stöd och i så fall på vilket sätt (frågeställning 3). Samtliga frågeställningar 

studeras ur ett könsperspektiv avseende skillnader mellan barn som är pojkar och flickor. 

 

En del av studiens viktigaste resultat är lärarnas beskrivningar av hur de identifierar barn i 

behov av särskilt stöd, genom vilka beteenden barnen uppvisar. Ett barn kan uppvisa 

beteenden som är olika tids- och energikrävande av lärarna och övriga barngruppen. Något 

som kännetecknar de utåtagerande barnen är att de är högljudda, impulsstyrda, 

uppmärksamhetskrävande och har lätt att bli aggressiva samt att de oftast är pojkar. Några 

kännetecken för de inåtvända barnen är att de är tysta, pratar lite eller inte alls och stör ingen 

samt att de oftast är flickor. Det är tydligt att det är skillnad när det gäller att upptäcka barn 

med utåtagerande respektive inåtvänt beteende. De barn som har ett utåtagerande beteende går 

inte att missa och upptäcks därför direkt, medan de med inåtvänt beteende i regel upptäcks 

senare eller inte alls. Slutligen visar resultatet att en diagnos är ett måste för att få särskilt 

stöd, men att ha en ställd diagnos inte betyder att de automatiskt får stöd. De måste ha ett 

kraftigt utåtagerande beteende och/eller vara en fara för sig själv och/eller andra för att få 

särskilt stöd.   

 

6.2 Jämförelser mellan förförståelse, tidigare forskning och resultat 

Förförståelsen vi hade innan studien påbörjades var att barn med ett utåtagerande beteende, 

oftast pojkar, upptäcks tidigare än ett barn med ett inåtvänt beteende, oftast flickor. Detta 

bekräftar resultatet och den tidigare forskningen som säger att det kan bidra till att flickorna 

hamnar i en diskriminerande position, eftersom barn med utåtagerande beteende inte går att 

ignorera utan måste ges stöd direkt. Att ha dålig självkänsla och svårt med sociala kontakter 
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är något som är gemensamt för utåtagerande och inåtvända barn enligt den tidigare 

forskningen och lärarnas beskrivningar.  

 

Lärarna är motiverade att hjälpa alla barn i sina klasser och vi författare upplevde att lärarna 

vi intervjuade var väldigt entusiastiska, vilket inte gick att missa oavsett om det uttrycktes 

med ord eller inte, som även den tidigare forskningen stödjer. Lärarna som arbetar med barn 

har ett ansvar att upptäcka och identifiera om ett behov av särskilt stöd finns och det är även 

de som kan få informationen angående barnens svårigheter från oroliga föräldrar. 

Inställningen att kunna hjälpa barnen är därmed av stor vikt hos lärarna. Det kanske inte går 

att hjälpa alla barn genom att vara en pådriven lärare, men med stor sannolikhet några barn. 

Dock har vi gjort vår studie på förskoleklassens lärare som har barngrupperna i endast ett år. 

Det gör det svårt för lärarna att räcka till på alla punkter som exempelvis att hinna lära känna 

barnen i gruppskapandet, identifiera alla olika behov, följa läroplanen och därefter hjälpa de 

barn som har det extra svårt. Men också hjälpa de barn som följer med i utvecklingen då även 

de behöver stöd för att vilja fortsätta. Arbetsuppgifterna för lärare i förskoleklass har visat sig 

ökat det senaste decenniet enligt lärarnas berättelser och den tidigare forskningen, och det i 

form av mer dokumentation, större barngrupper och fler möten med andra yrkesgrupper, 

medan tiden till det är densamma. Lärarna beskriver vidare att barngruppernas 

sammansättning avgör om arbetsmiljön för både barnen och lärarna blir av god kvalité. Vi 

författare har förståelse för att det är hög arbetsbelastning, vilket gör att vi får känslan att en 

del barn och då främst inåtvända flickor, inte får särskilt stöd i förskoleklassen i samma 

utsträckning som utåtagerande pojkar. Men även när de upptäcks finns inte alltid möjligheter 

att ge dem det stöd de skulle behöva.  

 

Något vi har lärt oss av studien som inte framkommit i vår tidigare forskning, är att det sker 

en så kallad överlämning mellan förskola och förskoleklass. Detta har visat sig vara en viktig 

del i lärarnas arbete, framförallt för att kunna ge de barn som är i behov av särskilt stöd rätt 

stöd i rätt tid. Överlämningen skiljer sig åt från skola till skola, önskvärt skulle vara att det ser 

lika ut för alla skolor och att det är lärarna själva som har överlämningssamtalen istället för 

chefer och rektorer. Detta för att kunna ställa följdfrågor och inte riskera att information går 

förlorad eller förändas. Att det inte finns något om överlämningssamtal i den tidigare 

forskningen vi har hittat, kan ha att göra med att kommuner har olika sätt att arbeta med 

övergången med barnen från förskolan till förskoleklassen. Men det kan också handla om att 

den tidigare forskningen vi fått fram har haft ett annat syfte och andra frågeställningar, 
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eftersom detta var något vi inte visste om och således inte sökte efter. Något vi anser saknas i 

kommunen i stort är generella riktlinjer som lärarna på alla skolor har tillgång till, för att veta 

vad barn i behov av särskilt stöd kan tänkas behöva för stöd i avseende till deras problematik. 

En annan upptäckt vi har gjort, och som inte finns med i tidigare forskning, är att det krävs 

samtycke från föräldrar för att förskolan ska kunna överlämna information till förskoleklassen 

som rör deras barn. När föräldrarna inte samtycker förlänger de processen till att barnet ska få 

den hjälp det behöver. Dock finns det en förståelse hos lärarna att man som förälder vill 

förneka situationen och normalisera problemet, då det är jobbigt att ta in information som är 

negativ gällande sitt eget barn. I de fall där lärarna i förskoleklassen inte får tillräckligt med 

information från förskolan är det inte alltid på grund av att föräldrar inte samtycker, det kan 

också handla om dålig kommunikation lärarna emellan, vilket gör att processen med barnet 

förlängs. De får börja om från början med att upptäcka problematiken hos barnet och vilka 

åtgärder som behöver göras. På någon skola medverkade lärarna från förskoleklassen på 

möten och samtal på förskolan som berör alla kommande barn till förskoleklassen, vilket 

skapar en trygghet och möjlighet till god relation mellan alla föräldrar och lärare, alltså inte 

bara mellan föräldrar som har barn med behov av särskilt stöd. Detta gör att alla barn och 

föräldrar är trygga i övergången från förskola till förskoleklass och således ges alla barn en 

bra skolstart, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete med skolan. Dock skapas det 

här samarbetet med föräldrar till barn med avvikande beteende på alla skolor och det är med 

de föräldrarna det är viktigast att ha en fungerande relation.  

 

En förförståelse vi författare hade var att en fastställd diagnos inte har betydelse för att få 

särskilt stöd. I resultatet har det framkommit att diagnoser är avgörande för att ett barn med 

behov av särskilt stöd ska få det. När ett barn får särskilt stöd på grund av en fastställd 

diagnos, betyder det inte att likvärdiga behov inte finns hos andra barn utan diagnos. Under 

arbetet med uppsatsen upptäcktes att en fastställd diagnos inte per automatik innebär en 

stödinsats, utan det handlar också om att barnet måste vara väldigt utåtagerande och/eller en 

fara för sig själv och/eller andra. Detta gör det tydligt att de barn som är inåtvända som har 

behov av särskilt stöd hamnar mellan stolarna, då de inte utgör någon fara för sig själv 

och/eller andra och heller inte stör övriga barngruppen. Den tidigare forskningen och 

resultatet bekräftar att diagnoser har ökat, men frågan vi författare ställer oss är om behovet 

av särskilt stöd också har ökat eller om det är som det alltid har varit? Det kan vara att 

diagnoserna ökar av den anledning att barn som är i behov av särskilt stöd inte får stödinsats 

på något annat sätt, även om problematiken ser likadan ut nu som tidigare. En av lärarna vi 
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intervjuade stödjer vår teori om att problematiken inte har ökat utan kravet på att ha en 

diagnos ökat för att få rätt stöd.  

 

Enligt resultatet och den tidigare forskningen är flickorna underdiagnostiserade gällande 

ADHD, vilket kan vara på grund av olika parametrar. Flickorna uppvisar ofta ett inåtvänt 

beteende som oavsett vilken diagnos de har tar lite längre tid att upptäcka. Dock finns det 

även flickor som är utåtagerande och uppvisar samma beteende som de utåtagerande 

pojkarna. Barn som är utåtagerande kräver mycket tid och uppmärksamhet av lärarna vilket 

leder till att de prioriteras för att underlätta för hela barngruppen och lärarna men också för 

det enskilda barnet. Den tidigare forskningen och resultatet tyder på att flickorna får mindre 

särskilt stöd än pojkarna. Detta går att diskutera huruvida flickor inte är i behov av särskilt 

stöd i samma utsträckning som pojkar eller om handlar om ett beteende som inte utgör någon 

fara för någon eller stör andra? Detta är något vi inte har kunnat utröna från våra resultat, men 

vår förförståelse säger att problemen ändå finns hos flickorna i samma utsträckning även om 

de kanske är av annan karaktär och att stödbehovet inte alltid gör sig till känna i de tidigaste 

skolåren, främst inte i förskoleklasserna där de kan individanpassa efter behov.  

 

En tidig insats gynnar både barnets framtid och samhällsekonomin, vilket både resultatet och 

den tidigare forskningen bekräftar. De barn som upptäcks sent eller inte alls får antingen en 

sen eller utebliven stödinsats vilket gör att barnet riskerar att få problem längre fram i livet. 

Det kan påverka samhället och övriga människor genom att barnet som blivit vuxen till 

exempel börjar utöva brottsliga handlingar. Detta på grund av att han/hon inte mår bra och 

kanske börjar självmedicinera för att döva smärtan eller rastlösheten eller vad det nu är som 

skapar problemet. Det är inte helt ovanligt att de här individerna hamnar i psykiatrin eller 

kriminalvården som vuxna. Vid en försenad eller utebliven stödinsats för barnen med behov 

av särskilt stöd, kan det innebära att de saknar verktyg för att ta kontroll över sitt eget 

beteende och får genom det problem med sociala kontakter. Det finns en risk att barnen 

hamnar i utanförskap på grund av att de blir mobbade då deras beteende inte accepteras när de 

blir äldre av de andra barnen i barngruppen. För att få en stödinsats är det resurser som styr 

vilket både resultatet och tidigare forskning bekräftar. Man kan se detta ur ett större 

perspektiv där skolan får en budget från kommunen att hålla sig inom som rektorn sedan 

ansvarar för. Kommunen får direktiv från regeringen som har det stora ansvaret att fördela 

samhällsbudgeten efter rådande prioriteringar. I det långa loppet är det de större aktörerna 

som kan genomdriva den största förändringen för att reducera problemen på skolorna. 
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Lärare har ett stort ansvar att upptäcka barn som är i behov av särskilt stöd både ur ett 

individuellt perspektiv men också på grupp- och samhällsnivå. Ges inte insatser i tid eller de 

helt uteblir kan det bli ett socialt problem då individen exempelvis kan börja utföra kriminella 

handlingar som vuxen i form av exempelvis droginnehav, inbrott och stöld. Detta framgår 

också i tidigare forskning, vårt bidrag är att stärka det.  

 

6.3 Resultat i relation till teorierna 
Från början hade vi valt att använda oss av det behavoristiska perspektivet som huvudteori 

och genusperspektivet som sekundär teori. Detta då vi från början uppfattade att 

behavorismen stod för att beteenden kan ändras om miljön gör det. Den visade sig inte vara 

tillämpbar eftersom perspektivet fokuserar mer på inlärning och hur vi lär oss att bete oss i 

olika situationer, vilket vi ansåg inte passar in i studien där syftet fokuserar på hur lärare 

identifierar barn med behov av särskilt stöd i förskoleklass och om det ges likvärdigt stöd till 

alla. Slutligen bestämde vi oss för att använda socialkonstruktivismen som huvudteori och 

genusperspektivet som sekundär teori som diskuteras nedan.  

Enligt socialkonstruktivismen är allt i samhället socialt konstruerat, till exempel hur 

människor ska bete sig, agera och se ut. Ett barn som har ett avvikande beteende kan 

uppmärksammas olika snabbt av den övriga barngruppen. Ett avvikande beteende som ett 

barn har, till exempel att han/hon är högljudd eller pratar mycket, kan vara accepterat av de 

andra barnen i tidig ålder. Längre upp i åldrarna kan det beteendet bli oacceptabelt bland 

övriga barnen, vilket kan medföra problem för det enskilda barnet, i form av konsekvenser 

som mobbing. Ett barn riskerar genom det att bli stämplad som den avvikande, det vill säga 

någon som kan hamna utanför gruppen och bli stigmatiserad. Det är utifrån de socialt 

konstruerade normerna som lärarna identifierar det som är avvikande bland barnen och kan 

utifrån det agera och ge stöd till barnet, vilket kan reducera utanförskapet eftersom barnet då 

får strategier att hantera sociala situationer. Lärarna upplevde att i det fall ett barn har en 

diagnos, skulle det kunna vara positivt att berätta om situationen för andra föräldrar när ett 

barn uppvisar ett avvikande beteende, för att reducera fördomar. Detta kan ses på två sätt, 

föräldrar kan få en ökad förståelse för beteendet. Men det kan också stärka det avvikande 

beteendet i negativ mening då barnet i behov av särskilt stöd blir utpekat. Det som idag är 

avvikande beteenden behöver inte vara det imorgon. Detta gäller även det särskilda stödet 

som är socialt konstruerat. Ställda diagnoser har ökat vilket skulle kunna ha att göra med att 
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en diagnos idag är en förutsättning för särskilt stöd.  

 

Genusperspektivet vi har valt innebär att genus är socialt konstruerat och därmed är det 

samhället som har skapat normer som styr hur flickor och pojkar ska se ut och bete sig. 

Genom normerna som råder är det vanligare att en flicka ska uppföra sig ”ordentligt”, lyssna 

och inte be om hjälp än att pojkar ska göra det. Detta gör att det faller sig naturligt att flickor 

blir tysta och inte hävdar sig. Medan normen om pojkar är att de får vara bråkiga, stökiga och 

skrikiga. Dessa normer är något som samhället reproducerar genom att tillåta olika beteenden 

utifrån kön istället för att se individuellt på alla beteenden. Resultatet som blir av samhällets 

normer är att pojkar är mer framträdande medan flickor hamnar i skymundan. När en flicka 

beter sig som en pojke eller vice versa, skapar det reaktioner i samhället. Detta fann även 

Eidevald (2011) som skriver om att reaktionen blir annorlunda vid könsöverträdande 

beteenden. Lärarna beskrev att samhället reagerar annorlunda om en flicka beter sig som en 

pojke och vice versa, men att lärarna själva inte gör någon skillnad mellan könen vid 

avvikande beteenden. Detta ställer vi oss lite kritiska till eftersom lärare också är en del av 

samhället och dess normer, men man önskar nog som lärare att det inte ska vara någon 

skillnad, vilket gör det svårt att ta reda på hur det rent faktiskt ser ut. I den tidigare 

forskningen och resultatet bekräftas att pojkar får mer särskilt stöd än flickor men resultatet 

visar inte med säkerhet att pojkar verkligen behöver mer stöd än flickor. Man kan se detta 

som att pojkar enligt normen ska bli omhändertagna genom exempelvis hjälp att klä på sig, 

hjälp att göra olika uppgifter och hjälp i leken. Jämför man med flickorna ska de oftast klara 

sig på egen hand, vilket de får lära sig från början. Pojkarna får inte samma chans att visa att 

de kan klara sig själva, medan flickorna ofta tvingas att tidigt klara sig själva oavsett om det 

är deras önskan eller ej.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att studera hur lärare arbetar med barn som har behov av 

särskilt stöd. Hur arbetar de för att barnen ska få en insats, har deras egen inställning och 

drivkraft en avgörande betydelse för om ett barn får särskilt stöd och vad för stöd det är? Det 

skulle kunna göras genom att intervjua specialpedagoger och speciallärare, samt att göra 

observationer i klasserna. Dock blir kanske observationerna inte helt återspeglande på 

verkligheten, eftersom lärarna då är medvetna om författarens syfte och kan förändra sitt 

förhållningssätt utifrån det, samt att barnen kan bli påverkade av att det är ytterligare en 

person med i klassen. Vidare skulle undersökningar kunna göras i form av att intervjua 
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föräldrarna kring hur de upplever att deras oro blir bemött av lärare och rektorer, när de 

kämpar för att sitt barn ska få särskilt stöd. Får de den hjälp de behöver när de ber om det och 

görs en diagnosutredning när det behövs? En svårighet med detta är att komma i kontakt med 

föräldrarna utan att ange barnen, men går det att kringgå skulle det vara väldigt intressant. Ett 

ytterligare förslag är att studera när barn i behov av särskilt stöd bryter mot könsnormen som 

finns i samhället, genom att bete sig som det motsatta könet. Hur reagerar lärare på det och 

hur bemöter de dessa barn? Detta kanske genom att intervjua föräldrar och lärare. Ytterligare 

ett förslag skulle kunna vara att göra om vår studie men intervjua lärare på olika skolor i olika 

kommuner, exempelvis en liten, en mellan och en stor skola i varje kommun. För att på detta 

sätt få en bild av om det skiljer sig på ett likvärdigt sätt mellan kommuner och i avseende till 

deras storlek.   

 

6.5 Avslutande ord 

Vi har genom denna studie lärt oss mycket om hur det ser ut i förskoleklasser och den 

viktigaste lärdomen är vikten av att ge barn i behov av särskilt stöd insatser när behovet 

upptäcks. Vi har hittat ett citat som talar för sig själv: 

 

Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. 

(Frederick Douglas 1817-1895) 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

-Hur många lärare är ni i förskoleklassen och hur många elever är det i klasserna?  

-Hur upplever du arbetsbelastningen? 

-Anser du att det finns nog med resurser för alla elever? 

 

-Kan du beskriva lite hur organisationen/skolan fungerar?  

-Vem vänder du dig till vid olika problem, är det olika för olika problem?  

-Om du upptäcker ett barn som behöver särskilt stöd, vem vänder du dig till då?  

-Får du det stöd du anser dig behöva för att hjälpa barnen med behov av särskilt stöd?  
 

-Finns det några föreskrifter som säger hur ni ska göra vid upptäckt av barn i behov av särskilt 

stöd? (Om det finns, kan vi få ett exemplar eller finns det att ladda ner någonstans?) 

-Finns det något uppföljningsarbete så ni kan få se resultat av ert arbete med att upptäcka barn 

i behov av särskilt stöd?  
 

Frågor kring särskilt stöd 

-Hur skulle du definiera begreppet behov av särskilt stöd för barn? 

-Hur vet man om ett barn är i behov av särskilt stöd? 

-Om ett barn har behov av särskilt stöd, hur länge skulle du säga det tar innan lärare upptäcker 

det?  

-Borde man kunna identifiera behovet tidigare? 

-Kan du beskriva ett (typ)fall där du upptäckt att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

-Hur upptäcktes det (typ)fallet? 

-Vilket särskilt stöd sattes in? 

-Vilka andra yrkesgrupper engagerades i frågan?  

-Vilken betydelse hade det för eleven?  

-Kan du säga vilket särskilt stöd som är vanligast att sätta in? 

-Kan du göra en bedömning om hur många barn som behöver särskilt stöd? 

-Kan du göra en bedömning om hur många barn i behov av särskilt stöd som får det?  

-Är det lika många pojkar respektive flickor? 

-Vad är det vanligaste stödbehovet hos pojkar? 
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-Vad är det vanligaste stödbehovet hos flickor?  
 

Frågor kring särskilt stöd och diagnos 

-Vilken betydelse har olika diagnoser för att få särskilt stöd?  

-Är det diagnosen som identifierar vilken form av särskilt stöd som ges? 

-Vad händer då med de som inte har en diagnos? 

-Vilka diagnoser är vanligast bland dem som får särskilt stöd? 

-Skiljer sig diagnoserna åt mellan flickor respektive pojkar?  

-Vad kännetecknar ett utåtagerande barn i behov av särskilt stöd? 

-Vad kännetecknar ett inåtvänt barn i behov av särskilt stöd?  

-Skiljer sig dessa åt när det gäller att upptäcka problemen? Hur? Orsak? 

-Skulle det gå att göra det mer likvärdigt om det inte redan är det?  
 

Slutfrågor 

-Vad tror du att det har för betydelse i vilket skede man identifierar problemen? 

-Vilken fråga tycker du är viktigast när det gäller barn i behov av särskilt stöd? 

-Är det något vi inte har frågat om som du anser vara särskilt viktigt när det gäller att 

identifiera barn i behov av särskilt stöd?  
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Bilaga 2  
Informationsbrev 

 
Hur identifieras barn i förskoleklass med behov av särskilt stöd? 

En studie ur lärares perspektiv 

 

Denna studie är en C-uppsats som utförs av Anna-Karin Berglund och Åsa Thomassen på 

Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

 

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

förskoleklass och om det ges likvärdigt stöd till alla.  

 

Under intervjun kommer vi att ställa frågor till dig som rör vilka beteenden hos barnen som 

du ser för att identifiera barn med behov av särskilt stöd och om en eventuell diagnos gör 

någon skillnad. Frågorna vi ställer är vägledande och vi önskar att du berättar fritt kring 

ämnet. Intervjun tar ungefär en timme, men det är så klart upp till dig hur länge vi håller på. 

Vi kommer gärna till skolan där du arbetar för att utföra intervjun, men vi kan också anpassa 

oss efter dina önskemål.  

 

Studien tar hänsyn till rådande forskningsetiska principer och deltagande i intervjun är 

frivillig, du har rätt att avsluta när du vill eller välja bort någon specifik fråga. Intervjun 

kommer att spelas in och vi kommer hantera materialet varsamt för att skydda uppgifterna. 

Materialet kommer att användas endast till denna C-uppsats vilket innebär att det raderas efter 

avslutad studie. Vidare kommer vi att avidentifiera dig, det vill säga att du förblir anonym.  

 

Du är välkommen att höra av dig till oss om det dyker upp något du undrar över.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Anna-Karin Berglund, ak.berglund4@gmail.com  

Åsa Thomassen, asa.thomassen@gmail.com 

Socionomstudenter, Högskolan i Gävle 
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Bilaga 3  
Medgivande till samtycke 

 

Hur identifieras barn i förskoleklass med behov av särskilt stöd? 

En studie ur lärares perspektiv 
 

Vi önskar ett skriftligt godkännande av dig att du vill medverka i intervjun. Vidare kommer vi 

att spela in intervjun.  
 

Vi tar hänsyn till att ditt deltagande i studien är frivillig och att du när som helst kan avbryta 

intervjun eller kan hoppa över att svara på någon fråga. Uppgifterna som kommer fram under 

intervjun kommer att avidentifieras och förvaras oåtkomligt från andra. Efter avslutad intervju 

har du som intervjuperson rättighet att bestämma om materialet ska användas. 
 

Ort och Datum…………………………………. 

    

 

………………………………                                      …………………………… 

Intervjupersons namnteckning                                     Intervjuarens namnteckning 

……………………..................                                    …………………………… 

Intervjupersons namnteckning                                     Intervjuarens namnteckning 

 

 

 


