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1 Inledning 

Syftet med denna avhandling är att beskriva och problematisera prakti-
ken att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern Som en väsentlig del 
av detta ingår att synliggöra olika professioners tolkningsrätt ifråga om 
normalitet och avvikelse. Olika former av bedömningar i förhållande 
till en tänkt utvecklingsgång ingår i allt pedagogiskt arbete med barn 
och unga. Dessa praktiker kan vara mer eller mindre formaliserade och 
bygger på avväganden med olika reflexivitet. I grundskolan utgör be-
tygssystem och individuella utvecklingsplaner exempel på bedöm-
ningsinstrument. I förskolan utgår bedömningar av barn i stor utsträck-
ning från generella utvecklingspsykologiska teorier om barns normala 
utveckling.  
 Utvecklingspsykologins starka inträde i förskolans värld under 1930, 
40- och 50-talen gav pedagogerna en ny teoretisk plattform och en be-
greppsapparat för att förstå barns utveckling. Barns tidiga utveckling 
uppvärderades och vetenskapliggjordes under perioden. De utveck-
lingspsykologiska teorierna präglades av ett stadietänkande kopplat till 
barnets ålder och byggde till stor utsträckning på naturvetenskapliga 
forskningsideal (t.ex. Gesell, 1943/1967). Utvecklingspsykologiska 
teorier rörande barns utveckling utgör än idag en grundläggande tanke-
figur i förskolans verksamhet. Barnen bedöms utifrån kognitiva, socia-
la, språkliga, emotionella och motoriska färdigheter. Relationen mellan 
utvecklingspsykologiska teorier och förskolans praktik är inte helt en-
kel. Att se utvecklingen som linjär och stadiebunden vilket präglade de 
tidiga utvecklingspsykologiska teorierna, reducerar fenomenets kom-
plexitet, eftersom gränsen för vad som är normalt respektive avvikande 
beteende bland barnen är kontextuellt och historiskt betingad. Att defi-
niera avvikelser kan fungera som en kraft för att reproducera befintlig 
pedagogik och motverkar på så vis en mer inkluderande verksamhet. 
Samtidigt kan avvikelsebedömningar fungera som ett viktigt argument 
när det gäller att skapa utrymme för ökad kompetens och tid för att ar-
beta med enskilda barns problem. 
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I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) framhålls att barnomsorgen 
ska fungera som en socialpedagogisk resurs och verka för att utjämna 
skillnader i barns uppväxtvillkor. I utredningen använder man sig av 
begreppet barn med särskilda behov. Definitionen av begreppet inne-
fattar barn vars svårigheter kan ha sin grund i fysiska, psykiska, sociala, 
språkliga eller andra skäl. Definitionen av de särskilda behoven är cen-
tral för att skapa en förståelse för när en utvecklingsbedömning ändrar 
karaktär och blir en avvikelsebedömning. Det är en självklarhet att ge 
stöd och stimulans till alla barn i förskolan, men när stödet, och därmed 
också barnet, definieras som särskilt, bedöms barnets beteende som 
avvikande. Avvikelsen blir på så vis en bedömning i förhållande till ett 
tänkt normalitetsspann. Bedömningar av barnen sker inte i ett vakuum, 
utan görs i ett förhållande till den befintliga verksamheten.  
 Mitt intresse för bedömningar av barns utveckling växte fram när jag 
var verksam som förskollärare i Göteborg under första hälften av 1990-
talet. Jag arbetade på flera olika förskolor i stadsdelar av varierad ka-
raktär. I alla barngrupper fanns några barn som vi pedagoger kände en 
viss oro för och ofta ett mindre antal barn som definierades som barn i 
behov av särskilt stöd. De referensramar som användes för denna defi-
nition var starkt beroende av den kontext som vi verkade i. De styrdo-
kument och juridiska riktlinjer som finns för dessa barn är och var täm-
ligen diffusa, vilket skapar ett stort utrymme för lokala tolkningar. Jag 
lämnade barnomsorgen under senare hälften av 1990-talet och utbilda-
de mig till gymnasielärare i Göteborg (i barn och fritidsämnet och sam-
hällskunskap). Under utbildningen bibehöll jag ett stort intresse för 
förskolefrågor och skrev två c-uppsatser om barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan. Den första fokuserade på personalens bedömning av 
vilka åtgärder som ansågs adekvata, utifrån ett antal fiktiva fallbeskriv-
ningar av barn. Studien var komparativ och jämförde två stadsdelar 
med kontrasterande socioekonomisk karaktär. I den andra undersök-
ningen försökte jag ge en mer generell bild av de variationer som finns 
mellan olika stadsdelars resurser för barn i behov av särskilt stöd inom 
förskolan (Lutz, 2001, 2002). Resultaten i dessa undersökningar förvå-
nade mig en aning. Skillnader mellan stadsdelar med olika resursstyrka 
var förhållandevis blygsamma i materialet, trots att jag själv upplevt 
stora skillnader under min tid som verksam förskollärare. Bedömningar 
av fallbeskrivningarna som gjordes av pedagogerna, följde i princip 
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samma mönster oavsett om pedagogerna var verksamma i en resurs-
stark eller en resurssvag stadsdel. Samtidigt förstod jag att det fanns 
svårigheter att närma sig mina frågeställningar via enkäter som byggde 
på fallbeskrivningar, då man troligen i stor utsträckning får det som 
skulle kunna rubriceras som ”politiskt korrekta” svar. Även resultaten, i 
den undersökning där jag försökte belysa skillnader i centrala resurser 
som fanns för ändamålet i olika stadsdelar, blev tvetydiga. Några tydli-
ga mönster avtecknades inte i materialet. Erfarenheterna från dessa un-
dersökningar har funnits med mig när jag designade undersökningen 
som ligger till grund för denna avhandling. För att skapa ett rikare em-
piriskt material har jag nu valt att avgränsa mig genom att göra en fall-
studie i en stadsdel.  
 Den forskning som gjorts i Sverige rörande avvikelse- och utveck-
lingsbedömningar med förskolan som bas är relativt begränsad. Under 
1970 och 80-talen hade begreppet barn med behov av särskilt stöd en 
speciell funktion, nämligen att bereda förtur för barn som från ett sam-
hälleligt perspektiv ansågs viktiga att få in i förskolan. Under 1980-talet 
integrerades nya grupper av barn i förskolans verksamhet. Integrerings-
tanken var i grund och botten ett ideologiskt ställningstagande. Den 
omfattande utbyggnaden av barnomsorgen resulterade i en snabb ök-
ning av antalet förskoleplatser, vilket utgjorde ett viktigt incitament för 
förskolans breddning. Integreringen av barn med skiftande förutsätt-
ningar i verksamheten avspeglades också i forskningen under perioden. 
När utbyggnaden hade nått sin kulmen och förtursärendena tappade sin 
aktualitet minskade forskningen inom fältet. De nya praktikerna som 
vuxit fram ur ett förfarande med generella statsbidrag för barn i behov 
av särskilt stöd, har knappast alls berörts inom forskningen. I Norge har 
utvecklingen av förskolans verksamhet följt ett liknande mönster, men 
där har funnits en mer kontinuerlig forskning som varit länkad till spe-
cialpedagogiska forskningsprojekt riktade mot grundskolan. Ett nyvak-
nat intresse för specialpedagogiskt inriktade forskningsfrågor med för-
skolan som bas har på senare tid också märkts i Sverige (t.ex. Bladini, 
2004; Markström, 2005). Detta kan tolkas i ljuset av de relativt omfat-
tande och snabba förändringar som skett i förskolan sedan början av 
1990-talet vilket har aktualiserat frågor om generell kvalité och effekter 
för enskilda barn. 
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1.1 

Praktiken att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern inom ramen för 
begreppet barn i behov av särskilt stöd fortskrider och utmynnar i olika 
typer av stöd. Kunskaperna om bedömningsgrunder och stödets långt-
gående effekt är begränsade. Utvecklings- och avvikelsebedömningar 
och de långgående effekterna av praktiken för enskilda barn är inte obe-
roende frågor. De positiva effekter som stöd kan ge för enskilda barn 
bör dels vägas emot risken för stämpling (stigmatiserande effekter) och 
dels den påverkan som praktiken får på den pedagogiska situationen. 
 Denna avhandling är avsedd att öka kunskapen om den sociala prak-
tik som kan föregå ett beslut om resurstilldelning, samt den diskursiva 
praktik som konstrueras kring dessa barn. Centralt i min undersökning 
är olika legitimitetsaspekter inom organisationen, samt maktförhållande 
rörande avvikelsebedömningar knutet till olika professioner som arbe-
tar med barn i förskoleåldern. Min studie syftar däremot inte till att 
kunna ge något svar på stödresursernas långgående effekt för enskilda 
barn.  

Några utgångspunkter 
Utifrån de teoretiska texter jag har läst inom sociologi, specialpedago-
gik och organisationsteori, samt tidigare forskning som gjorts rörande 
utvecklings- och avvikelsebedömningar av barn i förskoleåldern, har ett 
antal övergripande utgångspunkter vuxit fram. De har funnits med mig 
under studiens gång och har varit centrala för mitt analysarbete samt för 
diskussionskapitlet i denna avhandling. 
 

• Praktiken att avvikelse- och utvecklingsbedöma barn i förskole-
åldern präglas av kontextuella faktorer och måste ses i ett histo-
riskt perspektiv. 

 
• När den centrala styrningen av en verksamhet minskar via ex-

empelvis decentralisering ökar betydelsen av andra styrnings-
mekanismer. I så kallade ”mjuka” organisationer blir det cent-
ralt att legitimera verksamheten både internt och externt. 
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• Begrepp som integration, segregation och inklusion är centrala i 
den specialpedagogiska diskussionen gentemot grundskolan och 
kan också relateras till förskolans verksamhet. 

 
• Olika professioner har olika tolkningsrätt och legitimitet när det 

gäller att definiera gränsen mellan avvikande och normala bete-
enden bland barn. Relationer mellan olika professioner är av-
hängigt av maktaspekter vilka kan vara reproducerande eller 
förändrande. 

 
• Att bedöma barn kan ha olika funktioner och ger effekter för 

verksamheten. Avvikelser är konstruerade och ska förstås i ett 
relationellt förhållande mellan barnet och omgivningen. 
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2.1 

2 Utvecklingsbedömningar i för-
skolan - en titt i backspegeln 

I offentliga utredningar och andra styrdokument för förskolan ges en 
bild av de intentioner och avvägningar som funnits när det gäller ut-
vecklingsbedömningar av förskolebarn. Jag har valt att lägga min beto-
ning på perioden från och med Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26, 
27) och fram till idag. I Barnstugeutredningen började begreppet barn 
med behov av särskilt stöd att användas, vilket syftade på de barn som 
skulle ges förtur till förskoleplatser. I min analys av utredningen samt 
efterföljande texter, är avsikten att belysa innehållsmässiga förändring-
ar av begreppet barn med/i behov av särskilt stöd över tid. Kopplingar 
görs till de ideologiska förändringar som skett under perioden. Detta 
görs i syfte att kontextualisera den sociala praktiken som omgärdat av-
vikelse- och utvecklingsbedömningar historiskt, vilket kan öka förståel-
sen för användningen av begreppet barn i behov av särskilt stöd idag.  

Utvecklingspsykologins inträde i 
förskolans värld 

Förskolans framväxt och funktion som institution i samhället var på 
flera sätt avhängig av den stora samhällsomvandling som skedde under 
1800- och 1900-talen. Industrialiseringen och urbaniseringen innebar 
nya förhållanden som också krävde en ny syn på människan och 
mänskliga institutioner. Utsuddandet av gränsen mellan det offentliga 
och privata (familjen) var centralt för ett samhälle som skulle moderni-
seras. Gamla auktoriteter förlorade i sin legitimitet och ett nytt veten-
skapligt ideal blir den nya tidens svar på moraliska dilemma. Förskolan 
som institution förändrades och blev samhällets angelägenhet på ett 
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nytt sätt (Hultqvist, 1990, 1998; Tallberg-Broman, 1991; Hammarlund, 
1998).  
 Uppluckringen av gränsen mellan det privata och det offentliga låter 
sig dock inte göras utan en hel del motstånd, men efter andra världskri-
get ökade kraven på ett samhälle där auktoritet och makt skulle ta nya 
former. 1930-talets retorik med vetenskapliga ideal fick förnyad aktua-
litet och manifesterades bland annat i utredningar av förskoleverksam-
heten. Utvecklingspsykologin blev en allt viktigare komponent i peda-
gogiken. Barnets betydelse för verksamhetens innehåll lyftes fram. Be-
dömningar av barns utveckling gentemot en tänkt normalutveckling i 
förhållande till ålder blev en del av förskolans och skolans värld. En av 
de mest framträdande teoretikerna under denna period var Arnold Ge-
sell. En del av de dåvarande utvecklingspsykologiska teorierna avspeg-
las även i dagens förskoleverksamhet. Utvecklingen enligt Gesell kan 
ses i fyra huvudkategorier: 
 

Personligt – socialt beteende 

Tal 

Anpassning (adaptivt beteende) 

Motorisk utveckling  

(Gesell, 1943/1967, s. 69). 
 
Barndomens betydelse för personlighetsutvecklingen uppgraderas un-
der denna period, vilket också ses som en möjlighet för att kompensera 
de barn som bedöms falla utanför ramarna.  
 Karaktärs- och personlighetsutvecklingen är i ännu större utsträck-
ning än de intellektuella funktionerna beroende av den tidiga barndo-
mens utveckling. Förskoleåldern är i realiteten människoblivandets och 
personlighetsbildningens gyllene ålder. Under ingen period äro heller 
utvecklingsriskerna större. Men under ingen annan period äro möjlighe-
terna större till verkligt resultatrika ingripanden, medicinskt och peda-
gogiskt, för att rätta till snedvriden utveckling, stimulera en försenad 
utveckling eller socialt anpassa individen till sin omgivning (SOU 
1951:15, s. 73.) 
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2.2 

Barnet som individ accentueras tydligare än i tidigare utredningar vilket 
ger en möjlighet till korrigering. Medicinska och pedagogiska insatser 
kan forma och anpassa barnet till omgivningens krav. 

Barnstugeutredningen och några kritiska 
uppföljningar 

Barnstugeutredningen som genomfördes i slutet av 1960-talet och pub-
licerades 1972 (SOU 1972:26, 27) har haft, och har, en grundläggande 
betydelse i tankar kring barns utveckling i förskolan. De teoretikerna 
som förs fram starkast i utredningen är Jean Piaget (kognitiv-) och Erik 
H Erikson (emotionell-) och Herbert Mead (social utveckling). Inte 
minst Piagets teorier avseende barns kognitiva utveckling har haft (och 
har) ett stort inflytande på förskolans praktik. I utredningen understryks 
en helhetssyn på barns utveckling där en kombination av olika utveck-
lingspsykologiska teorikonstruktioner ska utgöra grunden för den peda-
gogiska verksamheten. 
 

Teorimaterialet måste beskriva och försöka förklara utvecklingsprocessen 
ur helhetssynpunkt, där tankemässig, social och känslomässig utveckling 
och därmed sammanhängande processer relateras till varandra. 

Teorimaterialet måste beskriva utvecklingsprocessen som ett skeende dels 
inom individen, dels som ett samspel mellan yttre faktorer i miljön och in-
dividens inre psykologiska och neurofysiologiska struktur. 

Teorimaterialet måste se utvecklingen som en hela livet pågående process 
där barndomens utvecklingsmöjligheter har ett samband med senare utveck-
ling under livsförloppet ( SOU 1972: 26, s. 37). 

 
Vidare i utredningen markeras vikten av att göra barnobservationer 
kontinuerligt med avsikt att det ska ge hållpunkter för att följa barnens 
utveckling utifrån hur ”stimulans skall sättas in och/eller andra stödåt-
gärder vidtagas” (SOU 1972:26, s.113). I den fortsatta texten som berör 
observationerna utkristalliseras tankar vilka olika delar av utvecklingen 
som anses vara centrala att beakta. Det framhålls också att bedömning-
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arna bör vara ”fria från alla slag av personlighetsmässiga omständighe-
ter” vilket öppnar upp för att diskutera barnets utveckling med föräld-
rarna. Observatören ska vara medveten om sin egen otillförlitlighet när 
det gäller att registrera helt objektivt och får därför inte göra ”vittgåen-
de generaliseringar utifrån sitt material”. Språkliga, sociala, kognitiva, 
motoriska och känslomässiga förmågor lyfts fram som viktiga att ob-
servera.  
 Denna kvintett av huvudkategorier när det gäller bedömningar av 
barns utveckling finns som en röd tråd i olika läromedel som figurerade 
i förskollärarutbildningar under kommande årtionden (exempelvis Bru-
un, 1981; Alin Åkerman, 1982). Länkat till dessa huvudkategorier finns 
tanken om en gradvis förändring av barnens beteenden som kan place-
ras in på en tänkt normalutvecklingskurva som binds till barnens ålder. 
Uppdelning av barns utveckling i huvudkategorier finns kvar som en 
struktur även i dagens förskola. Ibland slås kategorier ihop och ibland 
tillkommer nya kategorier. 
  I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) anses också att det ska vara 
möjligt att sammanföra de medicinska, psykologiska och sociala servi-
cefunktioner tillsammans med den pedagogiska servicefunktionen i en 
samordnad familjeservice. Det skulle innebära en önskvärd samord-
ning, vilket ger möjlighet till kontinuitet i samhällets omsorg om bar-
nen och föräldrarna. I förhållande till föräldrarna skulle denna kontinui-
tet kunna ge möjlighet till ett mer förtroendefullt samarbete genom cen-
tralens inriktning på olika åtgärder för stöd till familjen (SOU 1972:26, 
s. 104). I utredningen finns även ett kapitel som behandlar psykologer 
som konsulter i förskolan. Här ges ett par exempel på grupper av barn 
som kan skapa problem för pedagogerna. 
 

Därtill kommer att förskolan rymmer barn med känslomässiga störningar av 
mer eller mindre uttalad grad. Dessa barn har sällan diagnostiserats som 
barn med störningar. Från olika synpunkter upplevs emellertid barn med 
känslomässiga störningar som provocerande för personalen. I synnerhet när 
det gäller aggressivt utåtagerande barn finner man att de vuxna kan aktuali-
sera sina egna problem utan att direkt vara medvetna om detta. 
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Motoriskt oroliga barn, barn med koncentrationssvårigheter och barn som är 
hämmade, ängsliga och kontaktfattiga är andra exempel på barn som kan 
vålla svårigheter i handledningen. I vissa fall kan det röra sig om ett barn 
med oupptäckt handikapp, där barnets beteende är svårförståeligt därför att 
det inte helt stämmer med uppfattningen om normalt beteende. Samtidigt 
måste med skärpa framhållas att det är under förskoleåldern dessa barn 
måste diagnostiseras och få hjälp. Ju yngre ett barn är vid diagnostiserings-
tillfället desto större är möjligheterna att kunna komma det till hjälp med 
rimliga åtgärder inom förskolans ram och i samarbete med hemmet (SOU 
1972:26, ss. 110-111). 

 
Utredningen ger också riktlinjer för hur arbetet mellan de olika profes-
sionerna bör delas upp. Vid denna tidpunkt var det fortfarande praxis 
att psykologerna själva observerade barnen i förskolemiljön, vilket bli-
vit mindre vanligt idag om inte barnen går vidare till en mer formell 
utredning.  
 

Enda möjligheten synes vara att psykologen arbetar genom förskolans per-
sonal, som fungerar som ett första diagnostiseringsled. Genom en någorlun-
da kontinuerlig samtalskontakt personal - psykolog kan psykologen sålla ut 
vilka barn han/hon bör observera för att själv skaffa sig en uppfattning om, 
och utifrån detta diskutera med personalen om vilka former av pedagogisk 
handledning eller andra åtgärder som kan vara lämpliga att vidta (SOU 
1972:26, s. 112). 

 
I SOU 1975:33 Barns uppfostran och utveckling skriven av Eva-Mari 
Köhler, framförs en skarp kritik mot delar av Barnstugeutredningen. 
Hon pekar på att den samhälleliga dimensionen tenderar att försvinna i 
utredningen. Pedagogiken kan, enligt författaren, inte kompensera för 
de reella problem som är sammanlänkade till de yttre betingelser som 
skapar ojämlikheter ifråga om materiella och kulturella villkor i sam-
hället. I utredningen dras slutsatsen att utvecklingspsykologins vikti-
gaste bidrag till pedagogiken i förskolan kan delas in i fyra områden: 
 

För det första har utvecklingspsykologisk forskning och teoribildning givit 
oss viss kunskap om och viss förståelse av det växande barnet. Kunskaps-
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bilden är dock splittrad och ett enhetligt detaljerat mönster kan knappast ur-
skiljas. Kunskapen och förståelsen är dessutom inte på något sätt omedel-
bart möjlig att överföra till pedagogikens område. 

 
För det andra har utvecklingspsykologin verksamt bidragit till konstruktio-
nen av olika mätinstrument och diagnostiska tekniker, som kan användas 
inom bl.a. det existerande pedagogiska systemet, t.ex. vid urval och placer-
ing av olika slag. 

 
För det tredje har utvecklingspsykologisk forskning och teoribildning – bl.a. 
genom de bägge typer av insatser som nämnts ovan – kunnat legitimera re-
dan existerande tillvägagångssätt i samhället. Man har kunnat ge argument 
eller ”bevis” för att viss verksamhet är bättre än annan verksamhet. Man har 
t.ex. kunnat tala om goda respektive dåliga föräldrar på det beståendes vill-
kor. 

 
För det fjärde har utvecklingspsykologisk forskning och teoribildning bi-
dragit till att legitimera ett visst bestämt synsätt på barns problem. Genom 
olika undersökningar har man ”bevisat” att problemen hänger samman med 
utvecklingen av barns psykologiska egenskaper och/eller med relationerna 
mellan barnet som psykologisk varelse och föräldrarna som psykologiska 
varelser. Därigenom har också en viss åtgärdspolitik legitimerats, nämligen 
social och psykologisk behandling av enskilda barn eller familjer 
(SOU1975:33, s. 70). 

 
Vidare i utredningen diskuteras hur korsbefruktning kan ske mellan 
makro och mikronivåer i en organisation i fråga om verksamheternas 
innehåll och arbetssätt. Exempelvis menar författaren att ett beslut om 
förtur för barn med särskilda behov kan förändra förskolans roll. 
 

Beslut om förtur till förskola för barn med särskilda behov kan leda till krav 
på ett ”behandlande innehåll i förskolan”. Detta kan i sin tur leda till krav 
på annat innehåll i förskollärarutbildningen och i utbildningen av annan 
barnstugepersonal. Man kan finna att utgångspunkten i normala barns ut-
veckling, som karaktäriserar förskollärarutbildningen, inte är tillräcklig för 
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2.3 

att man skall klara kontakten med barn, som har s.k. särskilda behov (SOU 
1975:33, s. 101). 

 
Effekten kan, enligt författaren, leda till ett allt mer psykologiserat syn-
sätt på pedagogiken där psykologin i ökad utsträckning fungerar som 
källan till kunskap för att lösa pedagogiska dilemman.  
 Samverkan i barnomsorgen (SOU 1975:87) tar upp en del frågor på 
organisatorisk nivå som kan vara intressanta utifrån de utvecklingsbe-
dömningar som görs av barn i förskolans regi. Då statsbidragsbestäm-
melserna var utformade endast för en del grupper av barn (t.ex. psy-
kiskt utvecklingsstörda, rörelsehindrade barn) blev ofta integreringen 
av handikappade barn en variant där fyra barn integrerades tillsammans 
i en ordinarie förskolegrupp. Detta motiverade att anställa en specialut-
bildad förskollärare från omsorgsstyrelsens verksamhet. Utredningen 
föreslår en ändring i statsbidragskonstruktionen. Det nya bidraget före-
slås bli av mer generell karaktär och ska inte längre vara knutet till ett 
antal specifika grupper av barn med problem. Detta medför delvis ett 
större utrymme för kommunerna att fördela resurser internt i organisa-
tionen, samtidigt blir det i större utsträckning upp till barnomsorgens 
ledning på förvaltningsnivå att fördela det generella bidraget utifrån det 
barnunderlag som finns inom verksamheten.  

Utbyggnadsfasen av förskolan 
När utbyggnaden av förskolan ökade i omfattning under 1970 och 80-
talen ökade också kraven på en sammanhållen pedagogisk plan för 
principerna i verksamheten. Pedagogiskt program för förskolan (Soci-
alstyrelsen 1987:3) var kanske det första sammanhållna dokument av 
mer ”läroplanskaraktär” i förskolan. I programmet finns en mer kom-
plex bild av sambandet mellan barnets utveckling och omgärdande fak-
torer, men samtidigt finns i grunden ett utvecklingspsykologiskt tän-
kande med Piagets teorier som en viktig komponent. 
 

Barns utveckling kan beskrivas som mer eller mindre lagbundna faser eller 
stadier. Ur pedagogiskt perspektiv är sådan kunskap om barn utveckling 

22



 
 

 
 

17 

viktig då den kan ge riktmärken för vad som normalt kan väntas av barn i 
olika åldrar och utvecklingsstadier. Vissa normalitetsbegrepp behövs för att 
kunna anpassa pedagogiska mål och medel till barns behov, funktionssätt 
och möjligheter i olika stadier. Begreppen behövs också för att man i tid ska 
kunna uppmärksamma när ett barn eller en grupp av barn avviker från det 
normala utvecklingsmönstret och kan behöva någon form av särskilt stöd 
för sin utveckling (Socialstyrelsen 1987:3, s. 20). 

 
Att det generella statsbidraget för barn som behöver särskilt stöd (som 
är begreppet som används i programmet) har blivit en realitet ute i 
kommunerna avspeglas i att nu tas också barngruppens problem upp 
som ett tänkbart stödmotiv. Det finns en viss försiktighet i formulering-
arna när utredarna använder formuleringen riktmärken för vad som nor-
malt kan väntas av osv. Däremot när man senare i texten skriver om 
avvikelser från det normala utvecklingsmönstret skapas frågor kring 
relationen till den verksamhet som barngruppen och barnen möter. Det-
ta berörs vidare i texten. Där skildras en syn på barns utveckling, där 
växelspelet mellan barnet och omgivningen betraktas som utveckling-
ens drivkraft. När man i programmet försöker definiera begreppet barn 
som behöver särskilt stöd aviseras att det inte är någon klart avgränsad 
grupp, men i texten exemplifieras vilka barn det kan röra sig om: 
 

Barn med olika svårigheter och handikapp som psykisk utvecklingsstör-
ning, rörelsehinder, barn med motoriska-perceptuella svårigheter, syn- och 
hörselhandikapp, allergi och andra medicinska handikapp. Det kan gälla 
barn med mer eller mindre djupgående känslomässiga svårigheter. Barn i 
familjer i kris kan för kortare eller längre tid behöva särskilt stöd i försko-
lan. Invandrar- och flyktingbarn behöver i första hand ett språk- och kultur-
stöd och ibland även stöd för att bearbeta sin speciella situation (Socialsty-
relsen 1987:3, s. 50). 

 
Vidare läggs vikt vid att stödet ska vara flexibelt, både i innehåll och 
ifråga om varaktighet, beroende på vilka problem som barnet eller 
barngruppen uppvisar. Den generella kvalitén på verksamheten fram-
hålls också i utredningen. Om den är undermålig, kan det öka riskerna 
för att barn kommer få problem i förskolans verksamhet. God kvalité 
kan däremot ses som ett instrument för att förebygga problem.  
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Organisatoriskt förordas att det bör finnas en speciell ansvarsfunktion 
inom kommunernas ledningsorganisation för barn som behöver särskilt 
stöd. Fortfarande finns en fokusering av de s.k. förtursärendena och det 
märks att resonemangen i stor utsträckning berör var placeringen bör 
ske. En individuell plan ska helst upprättas innan barnet börjar på för-
skolan. Det kan verka lite egendomligt när man tidigare i programtex-
ten har lyft fram vikten av barnets möte med miljön som ett viktigt inci-
tament för pedagogiska överväganden. Förutom välplanerade placer-
ingar för barn med olika beteendeproblem, läggs nu ytterligare några 
redskap till arsenalen för att möta barn som behöver särskilt stöd. 
Minskade barngrupper och personalförstärkning kan motiveras utifrån 
enskilda barns eller barngruppens behov. När det gäller personalför-
stärkningarna så pointeras att det krävs en kvalificerad utbildning samt 
kompetens för att arbeta med specialpedagogiska lösningar för barnen. 
I anknytning till det framhålls den samverkan som ska ske med andra 
aktörer i organisationen. Konsultation och fortbildning är viktiga kom-
ponenter för att stödet ska bli adekvat utformat. Dokumentation är en 
annan aspekt som berörs i programtexten. Det ses som extra viktigt i en 
decentraliserad organisation där verksamheten ska dokumenteras för att 
legitimera politiska beslut. Det finns ingen direkt anvisning när det 
gäller dokumentationen för barn som behöver särskilt stöd, förutom de 
redan nämnda individuella planerna. Samtidigt skapar den centralt pla-
cerade ansvarsfunktionen för dessa barn en praxis med dokumentation 
av enskilda barns, eller barngruppers, problem från mitten av 1980-talet 
i många kommuner.  
 Ett citat från tidningen Förskolan från 1991 ger en tidstypisk bild av 
praktiken med observationer av avvikelser bland barnen inom försko-
lans verksamhet. 
 

Iakttagelserna bör diskuteras kollegor emellan för att lättare upptäcka vad 
som är normalt, vad som är avvikande och vad som bara är omoget. Vid ett 
omoget beteende bör man förstås avvakta och göra samma iakttagelse läng-
re fram. Upptäcker man avvikelse talar man med kollegorna först och sedan 
med föräldrarna. När familjen gett sitt medgivande rådfrågar man en expert 
(Olsson, 1991, s. 8). 
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1991 ger socialstyrelsen ut Barnomsorgen är för alla barn (1991:1) 
som kan ses som ett förtydligande av intentionerna i det pedagogiska 
programmet rörande barn som behöver särskilt stöd i förskolan. Det 
som gör denna skrift extra intressant är att den kommer precis innan de 
omfattande nedskärningar i förskolan som följer av den ekonomiska 
krisen i början av 1990-talet. I utredningen märks också att forskningen 
om specialpedagogiska insatser i förhållande till förskolans verksamhet 
har börjat komma igång. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av hur barn med svårigheter har 
det i barnomsorgen delvis är svårtydd. Forskningsresultaten kan tolkas på 
olika sätt och forskningen på området är på många sätt bristfällig. Helt klart 
är emellertid att vi vet att integreringen av barn med handikapp inte sker au-
tomatiskt utan kräver aktiva insatser från personalens sida (Socialstyrelsen 
1991:1, s. 29). 

 
Basförutsättningarna för verksamheten ses som grunden för att undvika 
speciallösningar kring enskilda barn och barngrupper. Samtidigt blir det 
centralt att verksamheten ska vara flexibel för att fånga upp barn som 
kortare, eller längre perioder, behöver stöd för sin utveckling. I texten 
pointeras att detta inte är förbehållet barn som är förtursärenden utan 
bedömningen måste ske utifrån varje barns speciella behov. Man ska 
inte väja för att i positiv mening särbehandla de här barnen (s. 36). 
Denna skrift publicerades under en period då förskoleverksamheten 
hade gynnsamma förutsättningar för sin verksamhet. Med tanke på den 
utveckling som skedde i förskolan under 1990-talet, efter att denna 
skrift publicerades, är det intressant att författarna ändå varnar för ett 
växande problem i storstadsregionerna. Variationerna i kommunerna är 
stora, ifråga hur man har valt att organisera sig avseende barn som be-
höver särskilt stöd, slås fast i utredningen. Stödteam är en variant som 
rekommenderas för att kartlägga och besluta om extra insatser. Detta 
kan öka möjligheter för samarbete med instanser utanför barnomsor-
gen. Decentraliseringen är också ett fenomen som utredningen måste 
förhålla sig till. Slutsatsen som dras är att decentraliseringen ökar be-
hovet av centrala funktioner för samlad kunskap och samordning som 
stöd till den lokala nivån. 
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2.4 

Ansvaret för förstärkningsresurserna decentraliseras idag ofta till distrikts- 
eller förskolenivå. Därmed mister man fördelarna med ett centralt ansvar 
för hur förstärkningsresurserna ska fördelas. Behovet av nödvändiga avväg-
ningar mot andra stödinsatser, rätta prioriteringar och kompetenta bedöm-
ningar av när och hur förstärkningsresurser ska användas talar för att det bör 
finnas ett samlat ansvar under en person med sakkunskap och överblick 
(Socialstyrelsen 1991:1, s. 64). 

 
Föreståndarens nyckelroll i praktiken i relation till dessa frågor är bety-
dande enligt utredningen. Föreståndaren fungerar som ett viktigt mel-
lanled mellan personalen och förvaltningen. Då föreståndaren har det 
pedagogiska ansvaret för verksamheten så krävs en insyn i avdelning-
arnas dagliga arbete med barnen. Han/hon ska även fungera som ett 
bollplank när det gäller enskilda barns situation. 

I den ekonomiska krisens kölvatten 
I Barnomsorgen i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 1995:2) påpekas 
ytterligare den växelverkan som sker mellan barnet och förskolans mil-
jö och konstateras att förhållanden i barnomsorgen kan således både 
förebygga och skapa problem hos barn (s. 49). Man går alltså ett steg 
längre än i tidigare utredningar, vilket sannolikt beror på de erfarenhe-
ter som gjordes i barnomsorgen efter de ekonomiska neddragningarna 
under första hälften av 1990-talet. Återigen (precis som i Pedagogiska 
programmet, Socialstyrelsen 1987:3) görs ett försök att definiera vilka 
barn som socialtjänstlagens § 16 Barn som behöver särskilt stöd hand-
lar om. 
 

Barn med funktionshinder av olika svårighetsgrad, t.ex. rörelsehinder, ut-
vecklingsstörning, hörsel- eller synskador, är en förhållandevis liten del av 
samtliga barn med behov av särskilt stöd. En betydligt större grupp utgörs 
av de barn som har mer diffusa och svårtolkade problem. Det kan gälla barn 
med olika typer av lättare funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser 
med biologisk grund, exempelvis koncentrationssvårigheter och motorisk-
perceptuella svårigheter, eller barn med språk- och talsvårigheter. Det kan 
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också gälla barn med känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter samt 
barn som far illa (Socialstyrelsen 1987:3, s. 49). 

 
Vidare finns det i texten en tydlig dimension där författarna tar avstånd 
från en administrativ definition av begreppet barn med behov av sär-
skilt stöd. Det ska inte vara beroende av om barnet får särskilt stöd, 
som ska utgöra grunden för begreppets definition. Utredarna pekar på 
att genom en generellt god kvalité med kunnig personal, tillräcklig per-
sonaltäthet, väl sammansatta barngrupper av lämplig storlek och ett 
medvetet arbetssätt kan behoven täckas för många barn i behov av sär-
skilt stöd. Däremot krävs ibland särskilda stödinsatser för vissa barn.  
 I förarbetet till den första läroplanen i förskolan Lpfö-98, Att erövra 
omvärlden (SOU 1997:157) behandlas barn med behov av särskilt stöd 
kortfattat. Egentligen lyfts inget nytt fram avseende begreppet, men 
utredningen understryker att undersökningar visar på att den generella 
kvalitén på barngruppens villkor har extra stor betydelse för barn i be-
hov av särskilt stöd. Det kan noteras att man i texten växlar mellan att 
använda begreppen barn med behov av särskilt stöd och barn i behov 
av särskilt stöd. I utredningen fastslås: 
 

Erfarenheterna visar ibland att skolans och förskolans bedömningar av barn 
i behov av särskilt stöd kan vara mycket olika. Det är olyckligt om detta på-
verkar ansvarsfrågor och resursfördelning i respektive verksamhet på ett så-
dant sätt att den enskildes behov ej tillgodoses på bästa sätt. Ett gemensamt 
synsätt och en helhetssyn bör vara ett oavvisligt krav (SOU 1997:157, s. 
84). 

 
Resursfördelning och förstärkning av resurser för att tillgodose behovet 
av särskilt stöd, faller inom förskolechefens ansvar enligt utredningen. 
Då läroplanen var ett led i att förskolan kom under samma paraply som 
skolan, i kombination med den allt mer decentraliserade organisatio-
nen, kan detta innebära att det skapas en konkurrenssituation mellan 
skolor och förskolor om resurser. Förskolechefernas ökade administra-
tiva ansvar kan också skapa problem då insynen i den pedagogiska 
verksamheten tenderar att minska. Dessa problem lyfts fram i skolver-
kets nationella utvärdering Förskola i brytningstid (Skolverket, 2004). 
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Samtidigt är denna bild inte entydig då flera av de intervjuade förskole-
cheferna som ingick i en nationell studie gav uttryck för att distansen 
kan vara en fördel, eftersom de då inte riskerar att ”slukas upp” av olika 
krav och förväntningar (Skolverket 2004, s. 54). Empirin i utvärdering-
en bygger på enkäter och intervjuer med förskolechefer och avdel-
ningspersonal. Det framgår av dessa att det sker en ökning när det gäll-
er andelen barn som definieras som barn i behov av särskilt stöd. Varia-
tionen är dock stor mellan olika kommuner och den största ökningen 
finns i storstadsområdena (Stockholm, Göteborg och Malmö). Även 
inom storstadsområdena finns en stor variation där lågresursområden 
rapporterar en större andel barn i behov av särskilt stöd, som dessutom 
tenderar att öka i antal. Här bollar författarna med olika tänkbara för-
klaringar på detta: 
 

• Den generella kvalitén och förutsättningarna för verksamheten har för-
sämrats. 

• Uppväxtvillkoren har förändrats till det sämre för vissa barn i samhället. 

• Läroplanen ställer högre krav på barns individuella utveckling och 
lärande jämfört med tidigare styrdokument. Enskilda barns utveckling 
observeras och kartläggs i större omfattning. En konsekvens kan bli att 
”normalitetsspannet” krymper och att fler barn hamnar utanför och be-
traktas som i behov av särskilt stöd (Skolverket 2004, s. 172). 

 
Utvärderingen återkommer till den tredje punkten ovan vid flera tillfäl-
len och framhåller de faror som kan finnas i individuella kartläggningar 
av barnen, som exempelvis de utvecklingsplaner vilka vuxit i försko-
lans praktik avsevärt under senare tid. Detta kan stå i motsättning mot 
vikten av att utgå ifrån varje barns förutsättningar, intresse och behov.  
 

Den ökade individualiseringen kan ha goda effekter om enskilda barns be-
hov, förutsättningar och intressen blir mer synliga och om personalen an-
vänder denna kunskap för att anpassa verksamheten till att barn är olika. 
Men samtidigt finns det också en risk att utvecklingsplanerna (eller andra 
former av kartläggningar), trots att intentionerna från början varit något an-
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2.5 

nat, i praktiken mer kommer fokusera barnets brister och bli ett instrument 
för normalisering (Skolverket 2004, s. 182). 

Sammanfattande analys  
När man studerar texter skrivna under en annan tidsperiod, som Barns-
tugeutredningen, måste begreppen historiseras. Foucault (1983) menar 
att de begrepp som definierar människor måste analyseras i den histo-
riska kontext som de ingår i. Det finns historiska samhälleliga villkor 
som kan förklara varför begrepp finns vid vissa tidpunkter. 
 Fairclough (2001, 2003) skulle på motsvarande sätt se begreppens 
användning som ett uttryck för olika intressegruppers tolkningsrätt i ett 
socialt sammanhang. Foucault (1983) anser snarare att begrepp som 
exempelvis normalt och onormalt används mer för att legitimera olika 
discipliners tolkningsrätt (t.ex. psykologi, psykiatri eller psykopatolo-
gi). Oavsett vilket av dessa synsätt man har är det av intresse att lyfta 
fram begreppens historia för att förstå dess plats i diskurser. 
 Begreppet barn i behov av särskilt stöd har historiskt fyllts med nya 
innebörder parallellt med de små justeringar som har skett i dess ut-
formning. Begreppets förändring över tid är av intresse i ett diskursana-
lytiskt perspektiv då det uttrycker olika förhållningssätt till de barn som 
anses som avvikande. När ordalydelsen förändrades från att beteckna 
barnen ”med” särskilda behov till att bli ”i” behov av särskilt stöd, var 
detta en markering att inte placera problemet hos barnet. Begrepp som 
barn med särskilda behov/i behov av särskilt stöd, kan ses som sociala 
konstruktioner. Samtidigt finns det en funktionell sida av begreppen. 
Den funktion, som begreppen kan ha i den sociala praktiken, kan vara 
av avgörande betydelse för den pedagogiska situationen som skapas då 
ramarna för verksamheten kan ändras. Det kan ibland vara svårt att 
bena ut skillnaden mellan konstruktionen av begrepp och deras funk-
tionella sida.  
 Begreppet barn med behov av särskilt stöd hade på 1970-talet en 
annan funktion än i dagens förskola, åtminstone i ett ”mikroperspek-
tiv”. Det bands till stor grad samman med praktiken att ge förtur åt vis-
sa grupper av barn. I och med att barnomsorgen byggdes ut under 
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kommande årtionden blev funktionen förändrad, vilket förstärktes i och 
med en reform av statsbidragens utformning för ändamålet. Öronmärk-
ta pengar infördes till barn i behov av särskilt stöd på generell basis. 
Nya praktiker och förfaranden skapades för begreppet. Funktionen blev 
åtminstone i ett verksamhetsperspektiv förändrad då det i allt större 
utsträckning blev ett argument för att frilägga resurser, men samtidigt 
finns än idag begreppet som en funktion, i samma anda som tidigare, i 
de s.k. biståndsärendena som regleras i skollagen (SFS 1985:1 100). 
 

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens 
behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt. 

 
Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som 
behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att 
barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verk-
samheten och syftet med denna (SFS 1985:1 100). 

 
I kommuner och landsting finns idag personer som handlägger dessa 
ärenden och gör bedömningar om enskilda barns behov motiverar en 
förtur till en plats i förskolan. Denna praktik liknar på många sätt den 
ursprungliga förtursfunktionen som var kopplad till begreppet barn med 
särskilda behov.  
 I ett ”makroperspektiv” kan det vara svårare att avgöra om funktio-
nen har förändrats över tid då utvecklingsbedömningarna i första hand 
kan ses som ett sätt att vidmakthålla gränser mellan normalitet och av-
vikelser. I det hänseendet blir det extra svårt att skilja mellan konstruk-
tion och funktion, då själva urskiljandet som sådant har en funktion, 
nämligen att konstruera gruppen barn i behov av särskilt stöd. Det finns 
indikationer på att detta är en av de grundläggande aspekterna för av-
skiljandet via begreppet eftersom det såväl idag, som historiskt, funnits 
en diskrepans mellan de grupper av barn som definierats avvikande och 
tilldelning av resurser. Att ett barn idag bedöms som biståndsärende 
innebär inte per automatik (långt därifrån) att extra resurser tilldelas 
barnet under förskolevistelsen, vilket också utredningarna på 1980-talet 
ger uttryck för gällande förtursärendena. Det kan vara ett uttryck för att 
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det finns ett glapp mellan social praktik och de som har den legitima 
makten att formulera begreppet. Eller kan detta vara ett uttryck för en 
pågående ”maktkamp” mellan olika tolkningsföreträdare. 
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3 Kontextuella faktorer som på-
verkar avvikelse- och utveck-
lingsbedömningar 

De yttre ramar som omgärdar förskolepraktiken är viktiga att beakta i 
förhållande till speciella åtgärder för vissa barn. Detta blev extra påtag-
ligt i början på 1990-talet då den offentliga sektorn blev föremål för 
omfattande omvandlingar. Den mest genomgripande förändringen var 
de kraftiga ekonomiska nedskärningarna som gjordes. Emanuelsson 
(2004) för ett resonemang om de svårigheter som finns att realisera 
styrdokuments intentioner med ledord som integrering och inkludering 
under perioder då skolor utsätts för stress via exempelvis nedskärningar 
av resurser. Parallellt med de ekonomiska förändringarna fanns också 
en mer ideologiskt präglad decentraliseringstrend inom kommunal 
verksamhet, inte minst i våra storstadskommuner. Genom att flytta ut 
fler beslut på lokal nivå var förväntningen att avståndet mellan våra 
politiskt förtroendevalda och gemene man skulle minska. På så sätt kan 
de reformer som genomfördes sägas vara demokratiskt präglade.  
 Reformerna gav också friare händer för politiker och tjänstemän att 
utforma verksamheter efter rådande förhållande på lokalplanet. Samti-
digt blev effekten att många obekväma beslut fick tas på lokal nivå, 
vilket minskade trycket på den rikspolitiska nivån. Söder (1997) menar 
att decentraliseringen och individualiseringen har förändrat förutsätt-
ningarna för integrering av personer med funktionshinder. Den centrala 
styrningen av verksamheter via specialdestinerade resurser, satsningen 
på speciella professionstjänster eller målformuleringar i lagstiftning och 
läroplaner – kan ses som ett skydd för utsatta grupper som funktions-
hindrade. När detta skydd sviktar finns en risk för att funktionshämma-
des behov osynliggörs. 
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Decentraliseringen har organiserats genom stadsdelreformer i storstä-
derna. Efter övergången till stadsdelar i flera större städer i början på 
1990-talet har man från politiskt håll arbetat med resursfördelningsmo-
deller som ett instrument för att få en rättvis fördelningspolitik mellan 
olika stadsdelar. Det har förts fram en hel del kritik mot stadsdelssy-
stemet. Bokenstrand (2000) pekar på de brister som finns i fråga om 
reflexivitet. Systemet används inte på det enhetliga och generella sätt 
som det är tänkt. Fördelningen mellan olika stadsdelar kan via resurs-
fördelningsmodellen syfta till att uppnå vissa specifika mål. Politiska 
mål kan döljas bakom resursfördelningsmodellens komplexitet. Trots 
att de enskilda parametrarna i resursfördelningsmodeller är tydliga och 
urskiljbara kan helheten vara svårare att skönja. Problem kan uppstå när 
det tas centrala politiska beslut, som exempelvis maxtaxa på förskolan. 
Hur mycket måste man i sådana lägen ändra i modellen för att behålla 
den tidigare balansen mellan olika stadsdelar? Obekväma politiska be-
slut kan verkställas via resursfördelningsmodellerna och sedan får 
stadsdelarna pussla ihop sina resurser efter bästa förmåga. När stadsde-
lar redovisar stora underskott, vilket skett flera gånger under de senaste 
åren, skapas en osäkerhet huruvida det beror på misshushållning i de 
berörda stadsdelarna, eller om det finns ett ”systemfel” i resursfördel-
ningsmodellen. Ett annat problem är att det finns en effektivitetshäm-
mande faktor. Om stadsdelar genererar överskott i sin kassa tvingas de 
att finansiera andra stadsdelars underskott. 
 Även på lokal nivå finns konstant svårigheter när det gäller ekono-
miska prioriteringar. När verksamheter som förskola/skola tilldelas 
minskade resurser för sin verksamhet är det idag svårt att skilja mellan 
de centrala och de lokala prioriteringar som ligger till grund för detta. 
 

Kommunerna har genomfört en långtgående decentralisering av ansvar och 
beslut i många viktiga frågor. Frågor kring barngruppsstorlek, insatser för 
barn i behov av särskilt stöd, personalens barnfria tid och insatser för kom-
petensutveckling beslutas oftast på lokal nivå (Skolverket 2004, s. 52). 

 
Hur man har hanterat nedskärningarna i olika stadsdelar varierar en hel 
del och det märks inte minst inom barnomsorgen. Om detta beror på 
olika prioriteringar i olika stadsdelar, eller på att resursfördelningsmo-
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dellerna är trubbiga instrument i förändringstider, kan man bara speku-
lera om.  
 Personalmöten på förskolor under 1990-talet präglades, i större ut-
sträckning än tidigare, av diskussioner om ekonomiska frågor och var 
det fanns möjlighet att göra besparingar. Sparbetingen duggade tätt och 
barnantalet i grupperna ökade snabbt. Förutom ett ökat barnantal i 
grupperna i förskolan har en rad genomgripande förändringar skett i 
barnomsorgen sedan i början av 1990-talet. Några av dessa är: 
 
Förskolan, som tidigare var en del av den sociala sektorn i kommuner-
nas verksamhet, placerades under utbildningsdepartementet 1996. 
Verksamheten blev samtidigt juridiskt reglerad av skollagen istället för 
socialtjänstlagen (SOL) och Skolverket blev tillsyningsmyndighet. 
 
1998 infördes förskolans första läroplan, Läroplan för förskolan (Lpfö-
98) och ersatte Allmänna råd för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
1998; Socialstyrelsen, 1987:3). Sexåringarna lämnade samtidigt försko-
lan och införlivades i grundskolan i s.k. förskoleklasser. 
 
Föreståndarna i förskolan minskades först kraftigt och fick sedan fler 
förskolor att ansvara för. Det har sedan lett till olika lösningar efter 
sammanslagningen med skolan, men generellt sett minskar det nära 
arbetsledarskapet gentemot förskolepersonalen (se t.ex. Skolverket, 
2004). 
 
Ökade satsningar har gjorts från politiskt håll på alternativa förskole-
former såsom föräldra- och personalkooperativ. 
 
Tak infördes gällande kostnaden för föräldrarna för barnomsorg, den så 
kallade maxtaxan. Dessutom infördes allmän förskola från och med 
januari 2003. Alla fyra- och femåringar erbjuds därmed plats i försko-
lan tre timmar per dag, de så kallade femtontimmarsbarnen (Prop. 
1999/2000:129). 
Det kan vara svårt att avgöra vilka motiv som ligger bakom de olika 
förändringarna. Pedagogiska, ideologiska och ekonomiska motiv kan 
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vara svåra att separera. När förskolan organiserades tillsammans med 
grundskolan och förskollärare följer med in i grundskolans verksamhet 
via sexåringarna, skapas nya kontaktytor. Frågor av specialpedagogisk 
karaktär aktualiseras på nytt även för barn i förskoleåldern. Förskole-
pedagogikens grund i psykologin har delvis gemensamma referensra-
mar med specialpedagogiken, som i allt större utsträckning pointerar en 
relationell syn på barns avvikelse.  
 Inom den specialpedagogiska forskningen idag finns en betoning på 
Inclusive Education, som syftar till att forma miljön efter eleven, istäl-
let för tvärtom. Hur begreppet barn i behov av särskilt stöd (i förskolan) 
har förändrats över tid avspeglar denna tidsanda. Förskolan skiljer sig 
dock från grundskolan när det gäller exempelvis barngruppernas sam-
mansättning, arbetssätt och pedagogisk grundsyn. Ett par centrala skill-
nader när det gäller barn i behov av särskilt stöd är att: 
 

1. I förskolan sker i princip en total integration av barnen oavsett 
vilka problem och handikapp barnen har. Inför skolstarten sker 
uppdelning av barnen, mellan dem som ska gå i grundskola re-
spektive särskola. 
 

2. I organisationen rörande barn i behov av särskilt stöd finns en 
skillnad då skolan har psykolog och läkare i sin organisation (se 
t.ex. Hjörne, 2004), vilket kan påverka hastighet och möjlighet 
att ställa diagnoser på barnen. I förskolan görs merparten av ut-
redningar av enskilda barn via externa insatser. 
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4.1 

4 Tidigare forskning kring utveck- 
lingsbedömningar i förskolan 

Forskning kring utvecklingsbedömningar av barn i förskoleåldern är 
förhållandevis begränsad, åtminstone utifrån ett nationellt (special-) 
pedagogiskt perspektiv. Under uppbyggnadsfasen av förskolan under 
1970 och 80-talen publicerades en del svenska forskningsarbeten som 
var av mer specialpedagogisk karaktär. Intresset för dessa frågor under 
denna period berodde sannolikt på en pågående process med integre-
ring av barn med skiftande bakgrund och förutsättningar i förskolans 
verksamheter. Internationella jämförelser är svåra att göra då förskolans 
målgrupp, organisation, tradition och innehåll varierar avsevärt mellan 
olika länder. I min översikt har jag valt att framförallt behandla svenska 
och norska studier. Förskolans utveckling har följt varandra i dessa 
länder och har många beröringspunkter. Den norska forskningen (till 
skillnad mot den svenska) om utvecklings- och avvikelsebedömningar i 
förskolan har haft en koppling till specialpedagogisk forskning riktad 
mot grundskolan.  

Forskning rörande integreringen i svensk 
förskola 

Med influens av det s.k. Head Start-projektet i USA (se Hellmuth, 
1968) startades i mitten av 1970-talet SIF-projektet i Sverige. Bakgrun-
den till projekten finns i ett kompensatoriskt tänkande för barn som 
växer upp i socialt utsatta områden. SIF står för specialpedagogik i för-
skolan, och det finns tydliga historiska kopplingar till den uppsökande 
verksamheten via utvidgade hälsokontroller för fyraåringar i BVC:s 
regi. Den enskilda delen av SIF-projektet som knyter an tydligast till 
mitt eget projekt är Ingrid Toshachs studie ”barn med behov av särskilt 
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stöd” och förskolepersonalens planeringsarbete. Hennes studie har en 
socialantropologisk (etnografisk) ansats, där hon har följt planeringsar-
betet på en förskola i ett socialt ”tungt” område under två års tid. Studi-
en mynnade ut i en omfattande forskningsrapport (Toshach, 1983) som 
är en aning ostrukturerad och svårtydd. Det finns dock en del intressan-
ta resultat presenterade i rapporten som jag vill lyfta fram.  
 I planeringssamtalen på förskolan används termen ”barn med behov 
av särskilt stöd” i ringa omfattning. Begreppet är vad man skulle kunna 
kalla ett administrativt begrepp i organisationen och personalen själva 
använder andra begrepp för att beteckna de ”avvikande” barnen. Ett 
begrepp som är centralt i studien är att barnen betecknas som ”jobbi-
ga”. Jobbigheten kan ta sig i uttryck i ytterligheter gentemot ett tänkt 
normalt beteende: 
 

– en uppfattad störning i balansen i relationer som rör barnet; styrningen el-
ler kontrollen hos eller kring ett barn fungerar ej beroende t.ex. av att barnet 
uttryckligen motsätter sig en sådan styrning eller att barnet undandrar sig 
den (Toshach, 1983, s. 380). 

 
Toshach pekar vidare på att det finns en rad skillnader mellan de offici-
ella dokumentens intentioner och begreppsanvändning jämfört med 
personalens föreställningar om sitt arbete med barns behov. Persona-
lens definitioner av begrepp som barn med behov av särskilt stöd är 
avhängigt av de olika organisatoriska nivåerna som omgärdar verksam-
heten, vilka tenderar att få en underordnad betydelse i de officiella do-
kumenten. Barnens avvikelser kommer också att bedömas i relation till 
den befintliga miljön som finns på respektive barnstugeavdelning, vil-
ket de offentliga definitionerna inte tar hänsyn till. Personalen har dess-
utom ett kompensatoriskt tankesätt kring barnets ”uppfostran” dvs. att 
pedagogerna ser sin roll som mer styrande i arbete med barn vars 
hemmiljö präglas av förhållandevis otydliga regler och normer. En syn-
tes görs rörande begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” enligt 
följande: 
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”Barn med behov av särskilt stöd” har idag – med de föreställningar, de ar-
betssätt och de villkor i vid bemärkelse som råder inom barnomsorgen – 
olika innebörder i olika sammanhang. På en policynivå är den framförallt 
bärare av en idé, på administrativ nivå fyller den funktionen av ett instru-
ment för fördelning av resurser och på en praktisk-pedagogisk nivå har den 
egentligen ingen innebörd (Toshach, 1983, s. 438). 

 
I rapporten dras paralleller till Bernsteins begreppsapparat (Bernstein & 
Lundgren, 1983), där förskolepedagogiken karaktäriseras av s.k. osyn-
lig pedagogik. Organisatoriskt menar Toshach att förskolans praktik 
kännetecknas av weak framing och weak classification. Begreppen 
handlar om på vilket sätt rådande maktförhållanden i ett samhälle över-
förs via kodsystem i pedagogiska sammanhang. Exempelvis kan betyg-
systemet i grundskolan ses som en starkare styrning mot en kontroll av 
verksamhetens uppdrag i ett samhälleligt projekt. Förskolans medbor-
gerliga fostran tar sig snarare uttryck i en osynlig pedagogik med otyd-
ligare ramar och kontrollfunktioner. 
 1986 kom Agneta Lindh-Munthers avhandling Stöd och stimulans i 
förskolan? Det är en av få svenska avhandlingar som försöker ta sig an 
ett bredare perspektiv på begreppet barn med behov av särskilt stöd i 
förskolan. Hennes avhandling är i första hand en litteraturstudie där hon 
granskar utredningar, styrdokument samt tidigare forskning på området. 
Hon visar att styrdokument, som arbetsplaner och Barnstugeutredning-
en, har anammats ute i förskolepraktiken. Samtidigt konstaterar hon: 
 

att dessa dokument genom sitt motsägelsefulla innehåll inte kunnat vara an-
nat än ett bräckligt stöd för förskolepersonalens arbete (Lindh-Munther, 
1986, s. 82). 

 
Då avses både identifieringen av, och det pedagogiska arbetet med, 
barn med särskilda behov. I den fortsatta genomgången jämförs olika 
kartläggningar av barn med behov av särskilt stöd med s.k. förtursären-
den. Resultaten pekar på att det finns en viss överensstämmelse mellan 
vilka barn som bereds plats på förskolan genom förtursprincipen och 
vilka barn som blir föremål för gruppreduceringar eller andra form av 
extraresurser på förskolorna. Detta samband är dock vagt, vilket förfat-
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4.2 

taren anser bero på att bedömningarna görs med olika syften och i skil-
da miljöer.  
 I sin avslutning påpekar Lindh-Munther att det i socialstyrelsens 
policydokument i slutet på 1970-talet togs avstånd ifrån att överhuvud-
taget använda begreppet barn med behov av särskilt stöd. Bakgrunden 
var att de positiva effekter, som exempelvis gruppreducering eller per-
sonalförstärkning kunde ge, inte var belagda. Däremot fanns en hel del 
forskning som styrkte tesen om de negativa konsekvenser som etikette-
ring av barn kunde ge i form av stämplings- och utstötningseffekter. En 
annan oro som låg till grund för detta avståndstagande var att försko-
lans verksamheter kunde riskera att följa grundskolans utveckling. I 
grundskolan fanns under denna period en omfattande specialundervis-
ningssektor, som var förhållandevis ekonomiskt belastande. Avhand-
lingen bygger, liksom Toshachs studie, på delar av Bernsteins begrepp 
och teorier. Lindh-Munther anknyter i första hand till medelklassens 
reproduktion i det pedagogiska sammanhanget.  
 Under 1980 och 90-talen gjordes väldigt få forskningsstudier röran-
de specialpedagogiska frågor i förskolan. De arbeten som gjordes var 
ofta kopplade till specifika grupper av barn med olika handikapp och 
deras integrering i förskolan. Rabe & Hills avhandling Psykiskt utveck-
lingsstörda barn i kommunal förskola - integrering belyst ur ett social-
psykologiskt perspektiv (1987) är ett typiskt exempel på en avhandling 
som växt fram utifrån ett praxisnära perspektiv i relation till integre-
ringsproblematiken. 

Svensk forskning riktad mot förskola med 
specialpedagogisk fokus efter 1980-talet 

I de forskningsöversikter som gjorts på senare tid inom det barnpeda-
gogiska området (Lind, 2001; Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson 
& Kärrby, 2001; Klerfeldt, 2002; Haug, 2003) återfinns bara enstaka 
forskningsprojekt som är specialpedagogiskt inriktade med hemvist i 
förskolan. Även perioden efter dessa översikter stärks bilden av be-
gränsad forskning inom området. Emanuelsson, Persson och Rosen-
qvist (2001) konstaterar att de inte kunnat finna något enda forsknings-
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projekt eller studie som i egentlig mening skulle kunna karakteriseras 
som förskolestudie i det specialpedagogiska området mellan åren 1995-
2000. Det finns något enstaka undantag. 
 Elisabet Sjöbergs rapport Barn som behöver mer (FOU-rapport 
1997:1) är ett exempel. Hon har undersökt 23 barn som betecknas som 
”barn med psykosociala störningar” från fyra olika socialdistrikt i 
Stockholm. Empirin består av intervjuer av vuxna i barnens närhet (för-
äldrar, personal, resurspersoner) samt observationer av barnen i försko-
lemiljön. Barnens svårigheter kategoriseras utifrån personalens be-
skrivningar, intryck under observationer samt föräldrarnas utsagor.  
 

Tabell 1. Beskrivning av barnens problem, 23 barn; 15 pojkar, 8 flickor 
 

Flickor Pojkar Alla
Fördröjd eller avvikande språkut-
veckling 

4 10 14 

Svårigheter i leken 3 6 9 
Utagerande beteende 4 5 9 
Koncentrationssvårigheter 3 4 7 
Brister i hemmiljön 3 2 5 
Kontaktstörningar 2 3 5 
Utvecklingsförseningar 2 2 4 
Antal svårigheter genomsnitt 2,6 2,1 2,3 

 
Anm. Tabell hämtad från FOU 1997:1, s. 14. 
 
Samma barn placerades i flera kategorier om bedömningen var sådan. 
Efter att ha definierat barnens problem förs en diskussion om miljön på 
förskolorna och dess påverkan på barnen i undersökningen. Stor andel 
av resurspedagogerna ansåg att det fanns en koppling mellan barngrup-
pernas storlek och barnens problem. Denna bild delades av knappt hälf-
ten av föräldrarna. I rapporten tas också frågor om samordnarnas funk-
tion i verksamheten upp. I de fyra distrikten såg organisationen olika ut 
med varierande grad av eget budgetsansvar bland samordnarna. Ge-
mensamma nämnare var att de hade ansvaret för ett bedöma resurstill-
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delningen för barn i behov av särskilt stöd samt att de ingick i stöden-
heten på förvaltningsnivå. Samordnarens roll bedömdes som central: 

Var och en var de mer eller mindre spindeln i det skyddsnät som de, respek-
tive deras distrikt, byggt upp kring barn i behov av särskilt stöd (Sjöberg, 
FOU 1997:1, s. 72). 

 
I de undersökta distrikten rapporterades att mellan 45 procent och 85 
procent av respektive budget för barn i behov av särskilt stöd gick till 
barn med psykosocial problematik. Den stora variationen förklaras del-
vis genom att i något distrikt bekostades barn med exempelvis grava 
fysiska handikapp, ur en annan budget. I rapporten understryks dock att 
skillnaderna snarare kan härledas till samordnarens prioriteringar och 
budgetens storlek. Med en mindre budget är det enligt Sjöberg sanno-
likt att det i första hand är barn med medicinska och fysiska handikapp 
som prioriteras eftersom deras svårigheter är tydligare.  
 Specialpedagogers handledningssamtal med pedagoger behandlas i 
Kerstin Bladinis avhandling Handledning som verktyg och rum för re-
flektion (2004). De specialpedagoger som ingår i hennes studie har näs-
tan uteslutande sin bakgrund i förskolan, men arbetar idag inom både 
förskola och grundskola. I sin undersökning intervjuade Bladini både 
pedagoger och specialpedagoger verksamma i förskolan. Många av 
dessa samtal behandlade barnens svårigheter. Utveckling och kommu-
nikation var centrala teman i dessa samtal om barnen. I materialet defi-
nieras barns svårigheter ibland bero på att barnen är sena eller omogna. 
Ofta ses detta i förhållande till olika moment i verksamheten och/eller i 
relationen med andra barn och pedagogerna. Språk och kommunika-
tionsproblem skapar också negativa spiraler för barnen.  
 Elisabeth Nordin-Hultman (2004) pekar i sin avhandling Pedagogis-
ka miljöer och barns subjektskapande på tre dominerande meningsska-
pande mönster som kan problematisera det ”naturliga” psykologiskt - 
pedagogiska synsättet. 
 

• Det första handlar om att man härleder barnens beteenden till 
psykologiska, sociala och biologiska bakgrundsfaktorer.  
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• Det andra mönstret handlar om att se barnet som en enhetlig och 
sammanhängande identitet som i princip är oberoende av kon-
textuella faktorer. Särdrag och karaktäristika dekontextualiseras 
för att hitta det typiska hos barnet. 

• Det tredje mönstret handlar om att man letar efter de situationer 
som barnen ger intryck av att inte klara av (Nordin-Hultman, 
2004, ss. 18-19). 

 
Dessa mönster medför att det är barnen som är och har problemen vil-
ket innebär att den befintliga pedagogiken och förskolemiljön barnen 
möter inte behöver ifrågasättas. När utvecklingspsykologin införlivas i 
praktiken ute på förskolorna kommer detta i motsättning mot andra 
teorier som präglar förskolans ideologi. 
 

Utvecklingstänkandet ställer i varje stund barn i relation till tänkta normala 
förlopp, till hur barnen bör vara och till hur de avviker från normen. Det 
som barnen säger och gör förstås därmed inte som ett relevant meningsska-
pande i konkreta situationer och som ett samspel utan istället i relation till 
var barnet befinner sig i de abstrakta bakomliggande utvecklingsförlop-
pen… Att identifiera sådana föreställningar som sätts i arbete när vi använ-
der begrepp som individ, identitet och utveckling gjorde det möjligt att för-
stå vad det är som gör att ett barns sätt att vara förläggs till barnet självt, 
trots allt tal om ett samspel med omvärlden (Nordin-Hultman, 2004, s. 164-
165). 

 
Ett aktuellt tillskott inom fältet är Ann-Marie Markströms avhandling 
Förskolan som normaliseringspraktik (2005). Avhandlingens syfte är 
att, utifrån ett etnografiskt och explorativt arbetssätt, studera hur aktörer 
i några förskolor via sociala praktiker skapar institutionen samt formu-
lerar och realiserar barndom. Den teoretiska ansatsen i avhandlingen 
påminner på många sätt om min egen, med ett interaktionistiskt och 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Avhandlingen berör både ”talet 
om” och ”görandet” i verksamheten som drar gränser mellan det nor-
mala och det avvikande. Markström introducerar begreppet institutio-
nellt situerad normalitet för att accentuera sedimenterade ordningar, 
men också handlandet i specifika situationer i verksamheten. Inom in-
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stitutionen finns reglerande funktioner som tid och rum, via dessa re-
gleras barnens vardag. Utvecklingssamtalen på förskolan får också en 
intressant funktion, enligt Markström, då de befinner sig på gränsen 
mellan det institutionella och det privata. I analysen av utvecklingssam-
talen blir denna bild tydlig. Blandningen mellan det professionella 
språket och ett mer vardagligt tilltal framträder och detta benämner 
författaren som en hybriddiskurs. När det normala förskolebarnet kon-
strueras görs detta med hänsyn till barnets ålder och kön. Konstruktio-
nen bygger på en rad olika tankar om vad som kännetecknar det norma-
la. I relation till detta skapas paradoxer som författaren ser i materialet.  
 

Analysen så här långt i kapitlet visar att aktörerna uttrycker föreställningar 
om barn som något essentiellt och naturligt. Att barn utvecklas från en in-
ifrån styrd agenda står i viss motsättning till att personalen förväntas över-
vaka barnets naturliga utveckling. Föreställningen om ett givet, sant och es-
sentiellt barn står i spänningsförhållande till projektet att få barn att anpassa 
sig till förskolekollektivet. Barn som inordnas i en normalitet som är kon-
textuellt bunden till förskolan (Markström, 2005, s. 150). 

 
Markström visar att det finns cementerade vanor och traditioner som 
aktörerna följer och reproducerar, men att det även sker ständiga för-
handlingar och överträdelser av densamma. Till skillnad mot Nordin-
Hultman (2004) som hävdar att personalen till stor utsträckning är offer 
för en strukturell makt, pointerar Markström att personalen är en ak-
törskategori bland andra som skapar och återskapar föreställningar och 
sociala ordningar. Barnen är också själva aktörer i skapandet av det 
normala förskolebarnet. Trots att det finns en kärna av förväntningar 
och förgivandetagande rörande gränser för det normala, finns det också 
ett visst förhandlingsutrymme i situationen. Ett ”lagomperspektiv” 
skymtar fram i analysen där barnet ska vara lagom: självständigt, obe-
roende, aktivt, envist och starkt. Dessutom förväntas barnet ge uttryck 
för glädje och trivsel i förskolemiljön. 
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4.3 

                                                

Några norska studier 
Förskolestudier med en specialpedagogisk inriktning har i större ut-
sträckning figurerat i Norge än i Sverige under perioden. Historiskt 
påminner utvecklingen av den norska förskolan i stora drag om den 
svenska. Integreringen av barn med olika typer av ”avvikelser” har i 
princip följt samma mönster (dock något årtionde senare i Norge). För-
ändringar i synen (och retoriken) på avvikelser bland förskolebarn i 
norska styrdokument har utvecklats likartat som i Sverige. Det relatio-
nella perspektivet har fått ett ökat förklaringsvärde vilket avspeglas i 
dokumenten (Tøssebro, 1992, 1997; Ytterhus, 2000).  
 Inkluderande och exkluderande praktiker utifrån barnens perspektiv, 
gentemot grupperna funktionshämmade barn och barn med invandrar-
bakgrund, studeras i Ytterhus avhandling (2000). Författaren för en del 
intressanta resonemang angående integration. Integration som idé är 
inte möjlig utan en initial tankemässig segregation (se också Emanuels-
son, 2004). 
 

Ut i fra en slik tankegang blir ”integrering i samfunnet” et utsagn med lo-
gisk motsetning. En slik integreringstanke fodrer segregering. Integrering 
gir ingen mening uten at vi i utgangspunktet har definert noen til å op-
prettholde skille mellom ”vi” og ”dem” på (Ytterhus, 2000, s. 7). 

 
Undersökningen som ligger till grund för avhandlingen är en etnogra-
fisk ansats som inkluderar observationer, intervjuer och sociometriska 
mätningar på sju förskoleavdelningar fördelade på fem förskolor. Re-
sultaten i undersökningen visar på att barnen huvudsakligen definierar 
andra barn i två huvudgrupper. Antingen betecknas barnen som ”de 
greie1” eller som ”de rare2” med ett antal underkategorier. Kategorierna 
bygger i stor utsträckning på barnens sociala förmåga samt deras krea-
tivitet i leksituationer. Barnens bedömningar av varandra är situations-
bundna och snabbt föränderliga. Samtidigt visar studien på att de barn 

 
 
1 ”greie” kan översättas med god, bra eller snäll 
2 ”rare” kan översättas med ovanlig, udda eller ”dum” 
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som har ”osynliga” avvikande drag löper störst risk för att exkluderas i 
grupperna, av de andra barnen. Barn med ”synliga” attribut (t.ex. rörel-
sehandikapp och invandrarbakgrund) löper mindre risk, vilket författa-
ren tolkar som ett uttryck av solidaritet.  
I boken Å vokse opp med funksjons-hemming (Tøssebro & Lundeby, 
2002) slås an ett mer samhälleligt perspektiv rörande avvikelser bland 
barn i förskolan. Boken grundar sig på ett omfattande empiriskt materi-
al där enkäter och intervjuer har gjorts med cirka 600 föräldrar till 
funktionshämmade barn i förskolans verksamhet. Författarna tar upp 
flera olika aspekter på diagnosers funktion i förhållande till föräldrar 
och förskoleverksamhet. I relation till föräldrarna blir diagnosen något 
som präglar förståelsen av barnet. Diagnosen fungerar som ett ”pass-
word” i förhållande mellan barn, föräldrar och hjälpapparaten kring 
barnen utifrån flera perspektiv: 
 

För att överhuvudtaget ges tillgång till olika former av stöd 
 

Diagnosen blir en bekräftelse på att problemet är kopplat till barnet och att 
det rör sig om ett varaktigt tillstånd 

 
Diagnosen förenklar olika byråkratiska processer och minskar behovet av 
att detaljerat beskriva de problem som barnet uppvisar i olika situationer 
(Tøssebro & Lundeby, 2002, ss. 62-64). 

 
Flera föräldrar som ingick i undersökningen uttryckte att det inte var så 
viktigt ifall diagnosen deras barn fått stämde eller inte. Det centrala var 
istället effekten som diagnosen hade för att öppna nya möjligheter. 
Tøssebro och Lundeby visar på ytterligare mönster utifrån det statistis-
ka materialet som ingick i undersökningen. Även barn som inte fått en 
formell diagnos men genomgått en utredning av barnhabiliteringen 
hade fått en ”legitim stempel” (s. 67) som fungerar på motsvarande sätt 
som ett password. De konstaterar att deras material ger små möjligheter 
för jämförelser gentemot andra barn i förskoleverksamheten. Samtliga 
barn i materialet har genomgått en utredning eller fått en diagnos efter-
som detta utgjorde en parameter i undersökningens urval. 

45



 
 

  

 
40 

4.4 

I boken tas också upp flera perspektiv som berör integrering eller 
segregering av funktionshämmade barn i förskolan. Frågan hyser ett 
större intresse från dem som granskar verksamheten utifrån, än vad 
föräldrarna själva gav uttryck för i undersökningen. Föräldrarnas upp-
fattning bygger istället på det vardagliga mötet med institutionen och 
de signaler som barnen själva ger ifråga om trivsel och utveckling. Ifall 
barnet befann sig på en specialavdelning eller var integrerad på en re-
guljär förskolavdelning påverkade knappt alls föräldrarnas utsagor. 

Avslutande reflektioner kring forskningen 
De sammanställningar som görs då och då av Skolverket rörande barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan, bygger ofta på enkäter och bearbetas 
på ett kvantitativt sätt. Inom skolans sfär har det däremot gjorts en del 
forskning av mer kvalitativ art, för att ringa in och problematisera verk-
samheten med elever i behov av särskilt stöd (exempelvis Persson, 
1997, 1998, 2001; Helldin, 1997; Tideman m.fl., 2004).  
 När utbyggnaden av förskolan hade nått sin kulmen och förtursären-
dena tappade sin aktualitet så minskade forskningen inom fältet. De nya 
praktikerna som vuxit fram ur ett förfarande med generella statsbidrag 
för barn i behov av särskilt stöd, har knappast alls berörts inom forsk-
ningen. Praktiken att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern inom 
ramen för begreppet barn i behov av särskilt stöd fortskrider och ut-
mynnar i olika typer av stöd, trots att forskningen kring bedömnings-
grunderna är mycket begränsad. De långsiktiga effekterna av stödet är 
inte heller klarlagda vilket är problematiskt eftersom stödet förutsätter 
en avvikelsebedömning. 
 Denna avhandling är avsedd att öka kunskapen om den sociala prak-
tik som kan föregå ett beslut om resurstilldelning, samt den diskursiva 
praktik som konstrueras kring dessa barn. Centralt i min undersökning 
är olika legitimitetsaspekter inom organisationen, samt maktförhållande 
rörande avvikelsebedömningar knutet till olika professioner som arbe-
tar med barn i förskoleåldern. Min studie syftar däremot inte till att ge 
något svar på stödresursernas långgående effekt för enskilda barn. 
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5.1 

5 Syfte och preciserade fråge-
ställningar 

Syftet med min avhandling är att beskriva och problematisera praktiken 
att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern. Jag avser att granska de 
organisatoriska processer som formar den diskursiva praktiken i förhål-
lande till bedömningar av förskolebarns utveckling. Som en aspekt av 
detta ingår att synliggöra olika professioners tolkningsrätt ifråga om 
normalitet och avvikelse.  

Problemprecisering 
Historiskt har det funnits en praktik i förskolan med att utvecklingsbe-
döma barnen. Denna praktik blommade ut i och med utvecklingspsyko-
logins successiva intåg i den svenska förskolevärlden under 1930, 40- 
och 50-talen (Hultqvist, 1990; Tallberg-Broman, 1991). 
 Begreppet barn med behov av särskilt stöd myntades i Barnstugeut-
redningen (SOU 1972: 26, 27) och därmed formaliserades utvecklings-
bedömningarna. I läroplanstexter och andra officiella dokument har det 
funnits en tendens att se barn i behov av särskilt stöd som en oproble-
matisk och enhetlig kategori, oberoende av de situationsbundna varia-
tioner ifråga om bedömningsgrunder som kan finnas. Juridiskt sett 
finns få direktiv och styrningsmekanismer avseende kommuners (stads-
delars) sätt att definiera och hantera barn i behov av särskilt stöd. De-
centraliseringen har ytterligare ökat möjligheten för lokala lösningar för 
hur man utformar praktiken, samt definierar begreppet.  
 De flesta svenska forskningsarbeten som gjorts med förskolan som 
bas inom området, bygger i stor utsträckning på kvantitativa undersök-
ningar och/eller gjordes under 1980-talet (t.ex. Wiechel, 1981; To-
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5.2 

shach, 1983; Lindh-Munther, 1986, Rabe & Hill, 1987; Lutz, 2001, 
2002).  
 I de statliga utredningar som gjorts efter Barnstugeutredningen har 
försök gjorts att definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd (Soci-
alstyrelsen, 1987:3; Socialstyrelsen, 1995:2). På senare tid ger de statli-
ga utredningarna uttryck för en mer problematiserande syn på utveck-
lingsbedömningar i förskolan (SOU 1997:157; Skolverket, 2004). Även 
de enstaka forskningsarbeten som gjorts de senaste åren som berört 
specialpedagogiska frågor i förskolan, karaktäriseras av att frågornas 
komplexitet behandlas (Bladini, 2004; Nordin-Hultman, 2004; Mark-
ström, 2005). 
 Jag avser att tränga bakom siffror och statistik för att synliggöra den 
organisation, samt de kognitiva institutioner (Meyer & Scott, 1983) 
som ligger till grund för olika aktörers tolkning och användning av be-
greppet barn i behov av särskilt stöd. För att skapa en sådan förståelse 
krävs också att visa hur begreppets funktion och innehåll har förändrats 
över tid. En central fråga i min avhandling har varit hur legitimitet ska-
pas för praktiken att definiera avvikelser bland barn i förskoleåldern. 
För att närma mig detta spörsmål har jag valt att studerat hur språket 
används för att uppnå legitimitet samt analyserat olika aktörers (profes-
sioners) påverkan i denna process. Jag anser att begreppet barn i behov 
av särskilt stöd är centralt för att förstå praktiken att utvecklings- och 
avvikelsebedöma barn i förskoleåldern. 

Preciserade frågeställningar 
Genomgången av tidigare forskning, samt de utredningar som gjorts 
historiskt rörande utvecklingsbedömningar i förskolan, har lett fram till 
följande preciserade frågeställningar för min egen studie: 
 

• Hur beskriver pedagoger de beteenden hos barn som ligger till 
grund för att de kommer definieras som barn i behov av särskilt 
stöd? 

• Hur kategoriseras de förskolebarn som blir föremål för extra 
personalresurser? 
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• Vilka aktörer (professioner) definierar gränserna för när extra 
resurser ska bli tillgängliga? 

• Hur skapas legitimitet för den process som leder till dessa kate-
goriseringar? 

• Vilken funktion har begreppet barn i behov av särskilt stöd i re-
lation till förskoleverksamheten? 

 
Samtliga frågeställningar i min undersökning avser jag att behandla i 
relation till en resurssvag stadsdel i en svensk storstad. Analysdelarna i 
min presentation av empiriskt material utgår ifrån dessa frågeställning-
ar. 
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6 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel avser jag att redovisa den teoretiska grund som påverkat 
planering, genomförande och bearbetning av mitt forskningsprojekt. 
Som forskare ställs man inför en rad dilemman när det gäller ontologis-
ka och epistemologiska frågor. Olika grenar av forskning har olika an-
satser, perspektiv, ”sanningar”, normer och värderingar. Implicit eller 
explicit finns ett krav på att man ska positionera sig inom olika fält och 
forskningstraditioner. Ramarna för vad som är tillåtet och inte tillåtet 
varierar naturligtvis inom skilda fält, men är också beroende på det 
sammanhang och den kultur som man är verksam i. Pedagogikämnet 
som är min ämnesmässiga hemvist, är på många sätt ett sammansatt 
ämne som innefattar en stor bredd av olika typer av ansatser och per-
spektiv. 
 När jag ska placera in mig själv och de ansatser/perspektiv som lig-
ger till grund för det projekt som jag arbetar med, så är jag inspirerad 
av det diskursanalytiska perspektivet. Jag anser också att det är viktigt 
att skapa ramar kring problemområdet med teoretiska influenser från 
sociologi och organisationsteori. Själva ämnet för min studie barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan hamnar dessutom per automatik i det 
specialpedagogiska fältet. Specialpedagogiken kan lite förenklat ses 
som en gren av det allmänpedagogiska fältet3. 

 
 
3 Förhållandet mellan specialpedagogiken och allmänpedagogiken är idag föremål för en omfat-
tande diskussion. En inkluderande pedagogik i det allmänpedagogiska fältet minskar behovet 
av specialpedagogiska insatser och vice versa (se exempelvis Skrtic, 1991,1995; Haug, 1995; 
Persson, 1997, 1998, 2001; Armstrong, Armstrong & Barton, 2000). 
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6.1 Social konstruktionism 
Paradigmbegreppet (Kuhn, 1962) lyfts ofta fram i samband med veten-
skapliga riktningar i olika tidsepoker. Kunskaper inom olika forsk-
ningsfält byggs upp i enlighet med rådande ideal, normer och värde-
ringar. I perioder kan dessa ideal, normer och värderingar komma i 
gungning och stora ontologiska och epistemologiska frågor utmanar 
grundvalen för den befintliga forskningen. Paradigmskiften sker när 
nya synsätt och vetenskapsideal växer fram som en kontrast mot tidiga-
re ordning. 
 Geertz (1993) använder metaforer för att beskriva de förändringar av 
forskningsansatser som skett över tid avseende det vi kan beteckna so-
cialt liv. Från att socialt liv tidigare beskrivits i termen organism, skif-
tade det mot att ses som ett spel, vidare till ett drama och idag mer som 
en text. Denna beskrivning av utvecklingen speglar ett successivt av-
ståndstagande från generaliserande teorier och en utveckling mot mer 
subjektiva interpretationer av samhälleliga fenomen. Personligen är jag 
lite tveksam till paradigmbegreppet, eller snarare till hur detta används. 
Ibland får jag en känsla att varje ny generation av forskare tillskrivs att 
ingå i ett nytt paradigm. I mina ögon ligger den stora förändringen i 
socialvetenskaperna i och med att det konstruktionistiska synsättet 
gjorde sitt inbrott i forskarvärlden.  
 Jag har inte en renodlad konstruktionistisk syn på omvärlden utan 
anser att det finns strukturer, mönster och kategorier som kan beskri-
vas, förstås och till en viss del förklaras. Samtidigt ser jag på samhälle-
lig verksamhet, som är objektet för min undersökning, som en myriad 
av pågående processer/praktiker som ständigt förändras och/eller re-
produceras via aktörernas försorg. De mönster och strukturer som man 
försöker synliggöra via sin forskning är tid- och situationsbundna, men 
kan ändå ge en viss förståelse i ett större perspektiv. Den bild som man 
avtecknar är naturligtvis den enskilde forskarens bild av verkligheten, 
men med ett väl underbyggt reflexivt material och argumentation kan 
bilden även göras trolig i en läsares ögon. I ett forskningsprojekt som 
utgår ifrån flera discipliner, som mitt eget, finns det alltid en risk att 
fastna i olika teoretiska utgångspunkter, vilka appliceras på det egna 
projektet. Samtidigt finns det ofta något gemensamt i de teoretiska in-
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fallsvinklar som man fastnar för och anser relevanta utifrån det pro-
blemområde studien behandlar. 
 En gemensam nämnare för de teoretiska influenser som präglat mitt 
forskningsprojekt är social konstruktionism. Att ge en heltäckande de-
finition på begreppet är naturligtvis ogörligt, men vissa gemensamma 
spår finns inom forskningen som relaterar till begreppet. Burr (1995) 
tar upp några grundläggande utgångspunkter för studier som bygger på 
ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, (min tolkning och över-
sättning):  
 

En kritisk hållning mot kunskap som tas för given. Detta innefattar också 
den forskning som man själv är en del av. Objektiva tolkningar av verklig-
heten är en chimär. Kategoriseringar av vår omvärld är inte direkta avspeg-
lingar utan en av många tänkbara tolkningar. 

 
De sätt som vi tolkar vår omvärld är historiskt och kulturellt bestämda. Det-
ta innebär också att tolkningarna inte heller är fixerade utan snarare kan ses 
som en form av processer. 

 
Kunskaps giltighet eller ifrågasättande sker i social interaktion mellan män-
niskor. Språket blir på så vis centralt för hur vår delade förståelse av hur 
kunskap skapas. 

 
Kunskap och socialt handlande (verksamheter) påverkar varandra. När tolk-
ningen av kunskapen runt ett samhälleligt fenomen förändras, kommer ock-
så handlandet påverkas och vice versa. 

 
Studieobjekten i undersökningar av denna typ varierar. Det kan röra sig 
om exempelvis begrepp, känslor, fenomen och klassificeringar av män-
niskor. Konstruktionen ses ofta som historiskt betingad men också kon-
textuellt beroende. Ofta relaterar konstruktionen till idéer snarare än 
vad som kan betecknas som ett faktiskt förhållande.  
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Hence by constructionism (or social constructionism if we need, on occa-
sion, to emphasize the social) I shall mean various sociological, historical, 
and philosophical projects that aim at displaying or analyzing actual, his-
torically situated, social interactions or causal routes that led to, or were in-
volved in, the coming into being or establishing of some present entity or 
fact (Hacking, 1999, s. 48). 

 
I stor utsträckning handlar sociala konstruktioner ofta om idén om ett 
fenomen. Hacking menar vidare att inte heller begreppet idé fångar upp 
det komplexa nätverk som ligger till grund för konstruktionen av ex-
empelvis komplexa begrepp. Han introducerar därför begreppet ”ma-
trix”4 som syftar på konstruktioners ursprung. Som exempel använder 
han konstruktionen av kategorin ”kvinnliga flyktingar”. Det matrix i 
vilket idén om de kvinnliga flyktingarna formas är ett nätverk praktiker 
och institutioner via exempelvis tidningsartiklar, domstolsutlåtanden 
och hantering av immigrationsärenden. Dessutom finns de mer materi-
ella villkoren som också i sitt ursprung är socialt konstruerade såsom 
gränsbevakningsstationer, pass, domstolsbyggnader, flygplatsdiskar 
osv. 
 I förhållande till konstruktioner som kategoriserar grupper av män-
niskor finns det som Hacking benämner loopingeffekter (Hacking, 
1999). Själva kategoriseringen av människor i specifika grupper påver-
kar individer på olika sätt. Själva idén har ofta både ”manifesta” och 
”latenta” funktioner (Merton, 1938/1968), vilket refererar till idéns 
medvetna respektive omedvetna effekter. Hacking (1992, 1999) skiljer 
mellan indifferent och interactive kinds (typer), för att understryka 
skillnaden mellan hur kategoriseringar och klassificeringar påverkar 
olika objekt/subjekt. Interaktiva typer, som exempelvis hyperaktiva 
barn, använder olika strategier medvetet eller omedvetet där de identifi-
erar sig med den gängse bilden eller bryter mönster. Murphy (2001) har 
fört fram en del kritik mot Hacking´s uppdelning, där medicinska be-

 
 
4 Ordet matrix är närbesläktat med ordet livmoder. Den metaforiska dimensionen av begreppet 
anspeglar på livmoderns funktion som ursprunget till liv. Matrixbegreppet symboliserar med 
andra ord det komplexa nätverk av sociala praktiker och kognitiva institutioner, som exempel-
vis begrepp och fenomen ”växer fram” i. 
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6.2 

dömningar ofta betraktas som indifferenta och inte tar hänsyn till de 
sociala och tidsbundna faktorer som omgärdar diagnoser. Murphy före-
språkar en modell där alla diagnoser ska ses som en kombination av 
medicinska, psykologiska och sociologiska överväganden. 
 Det dialektiska förhållande som klassificeringar kan ha enligt Hack-
ing (1992, 1999) står till viss del i kontrast mot stämplings- och stigma-
tiseringsteorier (t.ex. Goffman, 1963). Stigmatisering är ett begrepp 
som kan associeras till ett mer strukturalistiskt paradigm där subjektet i 
större utsträckning ses som ett “offer” för maktstrukturer, med begrän-
sat förhandlingsutrymme. När steget tas att definiera någon som avvi-
kande, samt att avvikelsen definieras, kommer detta att innebära för-
ändringar i relationen mellan individen och omgivningen. Beteenden 
som faller inom ramen för det förväntade kommer att bli en bekräftelse 
medan avvikande beteende från den definierade avvikelsen kommer 
sannolikt inte att förstärkas. Den sociala roll som individen tillskrivits 
kommer på så vis att bekräfta sig själv (Scheff, 1969). 

Diskursanalytiska utgångspunkter 
 

Social analysis under the text metaphor is the study of that which conditions, 
limits, and institutionalizes discursive formations, or social practices, a form of 
analysis that asks how power comes to be concentrated in the hands of those 
who have the order, classify, exclude and affirm or deny the truth of proposi-
tion- that is, how power comes to be concentrated in the hands of those who 
have the right to interpret reality (Dreyfus & Rabinow, 1983, s. 59). 

 
Diskursanalyser bygger ofta på en konstruktionistisk syn på begrepp 
och användande av begrepp. Språket får en central betydelse i hur soci-
ala praktiker byggs upp och konstrueras. Fairclough (2001, 2003) an-
vänder sig av begreppen social praktik, diskursiv praktik och text. Hans 
begrepp skapar ett system som kan utgöra grunden i en diskursanalys. I 
hans ansats åskådliggörs den ständiga växelverkan som sker mellan 
dessa nivåer och hur dessa är inbäddade i varandra.  
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Text är både skriven och talad. Texter är snarare produkter än processer – 
en produkt av textproduktionsprocessen. Jag kommer att använda termen 
diskurs för att beskriva hela processen som rör socialt samspel via språket, 
texten är bara en del av denna. Denna process inkluderar förutom texten en 
tolkningsprocess där texten utgör en resurs. Textanalyser utgör alltså bara 
en del av en diskursanalys som bör inkludera analys av tolkningsprocessen. 
En texts formella uttryck kan ses på som spår av produktionsprocessen eller 
också som en indikation på processen. Det är viktigt i diskursanalyser att 
man involverar interaktionen mellan texter, deltagare och interaktionsmöns-
ter (Fairclough, 2001, min översättning, s. 20). 

 
Det kan vara av vikt att definiera hur jag tolkar dessa begrepp samt 
deras samband med varandra. Min definition bygger till stor del på 
Norman Fairclough´s teoretiska utgångspunkter och hans sätt att hante-
ra begreppen (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Winther-Jörgensen & 
Phillips, 1999; Fairclough, 2001, 2003). 
 
Text: Textbegreppet innefattar såväl tal, skrift och bild. När det gäller 
talad text kommer jag använda begreppet i relation till transkriberat 
material. På det sättet kommer texter att vara i första hand en produkt 
snarare än en process. Texter måste sättas in i ett sammanhang där hän-
syn tas till de betingelser som omgärdar texten. Att analysera texters 
funktion och formella uttryck är en annan viktig del för att förstå den 
diskursiva praktiken. 
 
Diskursiv praktik: För mig innebär diskursiv praktik både det språk 
som används i en kontextuellt avgränsad miljö, men också de normer 
och värderingar som sätter gränser för vad som kan sägas och hur saker 
kan sägas. Hur texter konsumeras och produceras är av central betydel-
se för att förstå texten i sin kontext, men också för att förstå sambandet 
till den sociala praktiken. Den diskursiva praktiken utgör med andra ord 
en del av den sociala praktiken och består av tre huvudelement: 
 

Genrer, anknyter till de mönster som vi använder för att interagera språk-
ligt med varandra  
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Diskurser, det sättet som vi använder språket för att representera omvärl-
den i ett avgränsat sammanhang 

 
Stilar, är avhängigt av personlig och social identitet via språkets använd-
ning (Fairclough, 2003). 

 
Diskursordning: Diskursordningen är summan av alla de genrer och 
diskurser som används inom en social institution eller social domän. 
Med andra ord kan man använda en institution som förskolan liktydigt 
med en diskursordning. Det finns dock svårigheter med att se detta som 
synonymt eftersom det finns delar av den diskursiva praktiken som 
möter andra institutioner och organisationer. Just dessa möten kan vara 
av extra intresse att studera, inte minst för att se på olika styrkeförhål-
landen i fråga om makt. I mötet mellan olika diskursordningar formas 
ofta nya sätt att artikulera språket, vilket kan benämnas interdiskursivi-
tet. 
 
Social praktik: Den sociala praktiken innefattar både diskursiva och 
ickediskursiva element enligt Fairclough (2001, 2003). I kritiska 
diskursanalyser läggs stor vikt vid språkets roll i upprätthållandet av 
den sociala ordningen, eller som ett verktyg för social förändring. 
Språket får på så sätt ett dialektiskt förhållande till den sociala prakti-
ken. Å ena sidan är språket format av den sociala praktiken, å andra 
sidan formar språket den sociala praktiken via kommunikativa händel-
ser och dess förhållande till diskursordningen. För att skapa ett sam-
manhang kring den sociala praktiken framhålls ofta vikten av att plocka 
in andra teoretiska perspektiv när man gör en kritisk diskursanalys.  
 Den sociala praktiken, vilken ligger till grund för utvecklingsbe-
dömningar i förskolan, sker via aktörers försorg och bygger ofta på en 
upparbetad praxis. Tidigare avväganden fungerar som en guide inför 
nya situationer. Samtidigt finns alltid en dynamik mellan förändring 
och reproduktion av den sociala praktiken. Resursfördelningen som 
sker för enskilda barn kan ses som ett icke-diskursivt element. Yttre 
faktorer såsom ekonomi, nya forskningsrön och organisatoriska föränd-
ringar, kan påverka och förändra praktiken, både vad det gäller vad 
enskilda aktörer gör och hur detta avspeglas i språket. För att göra en 
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6.3 

analys av hur gränserna dras mellan olika kategoriseringar av barn blir 
det språk som används i verksamheten ett viktigt analysverktyg. 

Aktör och struktur 
Giddens (1979, 1984) menar att människor har en förmåga att reflekte-
ra över och reglera sina handlingar. Många av dessa handlingar bygger 
på någon form av teori om verkligheten (ontologi) och blir ofta så ru-
tinmässiga att de så småningom kan bli en del av det omedvetna. På 
motsvarande sätt byggs relationer upp mellan människor. Handlings-
mönster i sociala sammanhang ”rutiniseras” successivt och kommer 
efter ett tag tas för självklara. Det finns naturligtvis olika grad av an-
passning beroende på exempelvis maktpositioner mellan olika aktörer 
och institutionell kultur och historia. Ur ett social konstruktionistiskt 
perspektiv blir förhållandet mellan aktör och struktur dock problema-
tiskt. 
 

In fact, both top-down and bottom-up conceptions of relationship between 
the individual and society are problematic for social constructionism. The 
top-down view leaves discourse as a side-effect of social structure, and it 
therefore cannot be the focus for social change. The bottom-up view, worse 
still, cannot accommodate any kind of social constructionism, since the in-
dividual is taken to be logically prior to the social (Burr, 1995, s. 96). 

 
Sociala institutioner finns ofta innan nya aktörer äntrar arenan, men 
bibehålls eller förändras i relation till nya respektive befintliga aktörer. 
Genom ett sådant synsätt är det snarare en fråga om en pågående pro-
cess mellan olika aktörer som formar institutionell verksamhet än att 
det finns en befintlig struktur. Berger & Luckman (1966/1998) menar 
att det är viktigt att hålla i minnet att oavsett hur solid den institutionel-
la världens objektivitet kan upplevas av den enskilde är det en objekti-
vitet producerad av människor. Möjligheterna att påverka och förändra 
sociala sammanhang och institutioner kan vara begränsad. Berger & 
Luckman (1966/1998) ser vidare institutioner som direkt beroende av 
historicitet och kontroll. Institutioner kan inte förstås utan ett historiskt 

57



 
 

  

 
52 

6.4 

sammanhang och inte verka utan kontroll på aktörers handlande. Gid-
dens (1984) skiljer mellan allokativa och auktoritativa resurser som de 
kapaciteter som finns för att förändra den sociala omgivningen (struktu-
ren). De första handlar om kapaciteter att påverka den materiella om-
givningen, medan de senare framförallt är sammanbundna till kapacite-
ter att styra och kontrollera människor. Resurser handlar med andra ord 
om makt. Strukturen som sådan involverar alltid aktiva och reflexiva 
aktörer. Strukturen innebär både begränsningar och möjligheter till so-
cial handling. Detta benämner Giddens som duality of structure. 
 Trots att strukturen ständigt både reproduceras, eller förändras, via 
aktörernas försorg finns det möjlighet att identifiera mer abstrakta och 
generella strukturella principer. Det ska noteras att dessa inte har en 
egen självständig existens. På motsvarande sätt byggs sociala institu-
tioner och hela samhällssystem upp. Strukturella principer utgör också 
stommen i ett ännu vidare begrepp, nämligen strukturella kluster som 
fungerar som bärande i samhällets uppbyggnad. Exempel på ett sådant 
kluster kan vara: 
 

Privat egendom: Pengar: Kapital: Arbetskontrakt: Vinst  

(exempel från Månson, 1998, s. 427). 

Förskolans organisation och legitimitet 
Inom organisationsteorin skiljer forskare på organisationer och institu-
tioner. Institutioner ses som kognitiva fenomen som i sig själva inte kan 
handla. Det är via organisationer som institutioner blir ”kött och blod” 
och formaliseras till sammanslutningar av identifierbara aktörer. Jag 
kommer således att i första hand beskriva förskolan som en organisa-
tion, men också beröra dess institutionella karaktär. 
 Organisationer kan ibland beskrivas som aktörer, men samtidigt är 
det människorna inom organisationer som utför handlingar. Organisa-
tionen kan ge aktören en trygghet för sitt handlande, samtidigt som det 
finns ramar och konventioner som begränsar enskilda aktörers hand-
lingsalternativ. Ahrne och Hedström (1999) beskriver människors (ak-
törers) handlingar i relation till ett organisatoriskt filter. De positioner 
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de enskilda aktörerna har filtrerar möjliga handlingar. Organisationer 
kan för en utomstående betraktare te sig som en enad aktör, men ju 
närmare man kommer desto mer fragmenterad framträder verksamhe-
ten. 
 Olika aktörer, eller grupper av aktörer, har olika starkt inflytande 
över organisationens verksamhet och kan konservera rådande ordning 
eller skapa förändringar. En del forskare vill understryka den ständigt 
pågående processen genom att inte tala om organisationer utan istället 
om organisering. Här kan man se en paradox då det finns en styrka i 
organisationer eftersom de skapar trygghet för aktörerna genom en kon-
tinuitet i verksamheten. Samtidigt kan flexibilitet och förändring vara 
förutsättningar för att organisationer ska uppfylla sina mål på lång sikt.  
 Begreppet byråkrati är centralt i förståelsen för organisationers upp-
byggnad. Begreppet används ofta lite slarvigt och har fått en negativ 
klang förknippad med ineffektivitet. Byråkrati bör nog snarare ses som 
en grundförutsättning för att uppnå effektivitet i organisationer. Max 
Weber (1914/1983) har beskrivit vad som kännetecknar idealtypen av 
byråkratiska organisationer. En syntes av hans teorier har gjorts av Co-
ser (1977). 
 

• En specialisering till olika områden 
• En verksamhet som följer generella regler, som kräver en viss inlärning 
• Skrivna dokument som bevaras 
• En klar hierarki av beslutsfattare med olika uppgifter och kompetens 
• Rekrytering och befordran av anställda enligt utbildningskompetens 
• Fasta karriärvägar och en intern befordringsgång 
• Arbetet är en heltidssyssla som ger en inkomst som går att leva på  

(Min översättning) 
 
I stora drag kan förskolan/skolan som organisation anses uppfylla vissa 
av dessa kriterier. Samtidigt är den bild som ofta ges av offentlig sektor 
som en stark byråkratisk rörelse i samhället, vilken kontrasterar mot 
privata sektorn, i princip felaktig. Undersökningar har visat att de by-
råkratiska principerna ofta stärks i strikt hierarkiska organisationer, 
vilket ofta kännetecknar den privata sektorn snarare än den offentliga 
(Szulkin, 1996).  
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Skrtic (1991) placerar skoladministrationer i gränslandet mellan två 
olika former av byråkrati, maskinell respektive professionell. Den ma-
skinella står för en effektivisering via formalisering, rationalisering och 
standardisering av verksamheten. Medarbetarna i organisationen funge-
rar som länkar i en kedja och är beroende av varandra. Den professio-
nella bygger i större utsträckning på autonoma medarbetare som via 
utbildning och kompetens är specialiserade och är lösare kopplade till 
varandra. Skrtic menar vidare att skolan har historiskt byggts upp som 
två parallella organisationer, en maskinellt byråkratisk utåt, medan inåt 
har det skapats en informell struktur. Den informella strukturen korre-
sponderar istället med arbetets innehåll samt koordinering mellan olika 
funktioner och lokala villkor inom skolan.  
 Ett problem som finns inom förskolan är att ”produktionen” är svår 
att mäta, både kvalitets- och kvantitetsmässigt. I så kallade mjuka orga-
nisationer finns det andra kriterier som kan styra innehållet i verksam-
heten. Detta avspeglas också i de försök som görs för att mäta kvalité 
av förskoleverksamhet. Dessa utvärderingar bygger ofta på olika for-
mer av självvärdering (t.ex. ECERS, Harms & Clifford, 1980; Sheridan 
2001). På liknande sätt kan man se på det dagliga arbetet ute på våra 
förskolor, där en kontinuerlig självvärdering kan ses som en viktig fak-
tor för att sätta gränsen för organisationen via kognitiva institutioner.  
 

I organisationer med svårigheter att mäta verksamheten ifråga om kvalité 
och kvantitet så tenderar organisationerna konkurrera genom att utveckla 
sin förmåga att handskas med institutionella krav. I institutionella fält är le-
gitimitet ett konkurrensmedel som säkrar organisationernas resurstillgångar 
och överlevnadschanser (Powell & DiMaggio, 1991, s. 190). 

 
Man kan på så sätt se den utveckling som skett i förskolan under den 
sista femtonårsperioden som ett utökat ansvar för verksamheten på var-
je enhet. Den tidigare centrala styrningen av verksamheten har sanno-
likt ersatts i stor utsträckning av andra styrningsmekanismer. Denna 
förändring ökar möjligheterna att finna lösningar på lokala problem. 
Samtidigt finns det också risker med denna utveckling. 
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Samtidigt finns uppenbara risker att det politiska systemets legitimitet mer 
och mer urholkas när lokala skillnader – inom och mellan kommuner och 
landsting – börjar uppfattas som orättvisor (Löfquist, 1999, s. 47). 

 
När föreståndarna inom förskolan under 1990-talet fick ett allt större 
ekonomiskt ansvar och började ansvara för allt fler förskolegrupper så 
ökade avståndet mellan verksamheten och styrningen av densamma 
(Skolverket, 2004). Denna specialisering ökade ytterligare när före-
ståndarna försvann ur organisationen och ersattes med rektorer som i 
stor utsträckning är placerade i skolans lokaler. I organisationer med 
stark specialisering ökar betydelsen av att informationsöverföringen ska 
bli så effektiv som möjlig. Risken är att arbetsledare ser på förskolan i 
första hand utifrån ett ekonomiskt perspektiv, medan pedagogerna på 
förskolorna lägger fokus på den pedagogiska verksamheten.  
 Organisationer får legitimitet genom att anpassa sig till de normer 
och värderingar om hur goda, moderna och effektiva organisationer ska 
vara utformade och agera. Man kan dock inte begränsa legitimiteten till 
att vara något som skapas uppifrån i organisationer. Det kan lika gärna 
ses som en funktion som kan härröra från enskilda aktörer/grupper 
verksamma i organisationens alla skikt.  
 Sahlin-Andersson (1994) pekar på att många organisationer är sam-
mansatta av skilda grupper av verksamma där olika gruppers insyn i 
varandras arbete är begränsat. Särskilt gäller det professionella grupper 
som kontrollerar hela processen från problemformulering till uppfölj-
ning av det egna arbetet. Sättet att agera styrs i sådana grupper i mindre 
utsträckning av organisationens ledning. Gruppnormer och den profes-
sionella kunskap som utvecklas och sprids i den forskning, utbildning 
och det kontinuerliga kontaktnät som dessa grupper växer fram ur och 
är knutna till, får istället ökad betydelse.  
 På det sättet kan det finnas en intern legitimitet i princip på alla ni-
våer i en organisation. Enskilda aktörers handlingar kan hela tiden re-
producera gruppens normer och värderingar och/eller förändra gränsen 
för vad som anses legitimt i verksamheten. Förskolans/skolans verk-
samheter beskrivs ofta som svåra att förändra då professionskulturen är 
stark och motverkar politiska intentioner via exempelvis styrdokument. 
Det som visar sig i praktisk handling sker i mötet mellan den officiella 
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diskursen och lokalt rådande maktförhållanden. På det lokala planet 
utvecklas ofta aktörer som har viktiga positioner för gränsdragningen 
för vad som är legitimt. Lipsky (1980) kallar dessa aktörer för ”gate-
keepers”, vilket syftar på deras position att öppna eller stänga för orga-
nisatoriska processer/praktiker. Det innebär att de s.k. ”gräsrotsbyråkra-
terna”, är de aktörer som i stor utsträckning formar politiken på lokal-
planet genom sina handlingar och överväganden. Persson (2001) pekar 
på traditioner, personliga erfarenheter, kollegialitet, revirbevakning och 
maktrelationer som viktiga faktorer, vilka sätter gränser för pedagogers 
handlingsalternativ. Organisationer är naturligtvis inte heller isolerade 
från omgivningen. Det kan snarare vara svårt att definiera gränsen mel-
lan en organisation och omgivningen då det ständigt finns en växelver-
kan av påverkan och idéer.  
 De verksamheter som jag har varit en del av under de år som jag 
varit förskollärare har ofta haft gemensamma drag. Oavsett geografiska 
variationer och områdens socioekonomiska karaktär har jag upplevt att 
det funnits en gemensam kärna i verksamheten, och en tanke bland per-
sonalen, kring vad som kännetecknar en bra verksamhet. Detta kan här-
röra i stor utsträckning till det forskare inom organisationsteorin be-
tecknar som kognitiva institutioner. Kognitiva institutioner kan beskri-
vas som självklara, eftersträvansvärda och gemensamma idéer och fö-
reställningar, som organisationer och övriga samhällsaktörer tar för 
givna och som påverkar aktörer utan att de nödvändigtvis är medvetna 
om detta (Meyer & Scott, 1983). Reproduktionen av institutioner sker 
inte bara i aktörernas handlande utan är också beroende på att handlan-
det blir rutiner och formaliseras. 
 

That is, institutions are not reproduced by ”action,” in this strict sense of 
collective intervention in a social convention. Rather, routine reproductive 
procedures support and sustain the pattern, furthering its reproduction – 
unless collective action blocks, or environmental shock disrupts, the repro-
ductive process (Jepperson, 1991, s. 145). 

 
Det är svårt att skapa sig en bild av huruvida decentraliseringen har 
ökat eller minskat likriktningen mellan förskolornas verksamheter. 
Även om den centrala styrningen minskar behöver inte effekten bli att 
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olikheterna mellan verksamheterna ökar. Nya styrningsmekanismer 
träder in och ersätter de gamla. Powell och DiMaggio (1991) använder 
begreppet institutionell isomorfism för att beteckna likriktning av orga-
nisationer inom institutionaliserade fält. De menar att det finns tre hu-
vudsakliga krafter som ligger bakom detta fenomen:  
 
Coercive ismorphism: Bygger på formell och informell påtryckning 
från andra organisationer som man är beroende av och kulturella för-
väntningar från samhället där organisationen ingår. 
 
Mimetic ismorphism: Osäkerhet är en stark pådrivande kraft för att or-
ganisationer ska modellera andra organisationer.  
 
Normative pressures: Den tredje källan till likriktning kan härledas från 
professionalisering. Gemensam utbildningsgrund och inskolning i re-
dan befintlig struktur kan påverka aktörer att följa de normer och regler 
som finns i organisationen, vilket bidrar till att reproducera befintliga 
strukturer.  
 
I anknytning till det kan också hegemonibegreppet vara intressant 
(Gramsci, 1971/1997; Laclau & Mouffe, 1985; Torfing, 1999). Hege-
moni uttrycker inte nödvändigtvis ett maktförhållande som bygger på 
förtryck, utan kan snarare ses som en konserverande funktion av rådan-
de maktförhållanden, vilka kan bibehållas genom konsensusprinciper.  
 

Hegemony is relations of domination based upon consent rather than coer-
cion, involving the naturalision of practices and their social relations as well 
as relations between practices, as matters of common sense – hence the 
concept of hegemony emphasises the importance of ideology in achieving 
and maintaining relations of domination (Chouliaraki & Fairclough, 1999, 
s. 24). 
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6.5 

                                                

Normalitet, avvikelse och makt 
En levande och bred debatt pågår idag kring hur man kan se på begrepp 
som normalitet och avvikelser. Ifrågasättandet av gränserna mellan 
dessa begrepp sker idag av forskare från en rad olika discipliner. 
Många arbeten som diskuterar dessa gränser hämtar influenser från 
Foucaults arbeten (se t.ex. Vansinnets historia under den klassiska epo-
ken, 1972/2001 & Övervakning och straff, 1974/2001). 
 I Övervakning och straff målar Foucault fram en bild av ”discipline-
ringen av kroppen”5 i den framväxande moderniteten via institutioner 
som fängelser, skolor, militärtjänst, politiska och rättsliga instanser. 
Foucault själv uttrycker det: 
 

Jag påstår inte att de humanistiska vetenskaperna har uppstått ur fängelset. 
Men att de har kunnat formas och få den oerhörda kunskapsteoretiska ver-
kan vi känner till, beror på att de burits av en ny, specifik maktmodalitet: en 
kroppens politik, ett visst sätt att göra anhopningen av människor foglig och 
nyttig. För detta krävdes att definiera relationer till vetandet som infördes i 
maktförhållandena; det behövdes en teknik för att väva samman underku-
vande och objektivering; det innebar nya individualiseringsprocesser (Fou-
cault, 1974/2001, s. 355). 

 
Fängelset är kanske den mest ”renodlade” instansen när det gäller att 
disciplinera kroppen efter samhälleliga normer. Detta har skapat en 
legitimitetskris, vilket gör att de rättsliga instansernas ansatser att mäta, 
värdera, diagnostisera för att skilja mellan normalt – onormalt ökar. 
Foucault menar att det finns motsvarande funktioner i andra sam-
hällsinstanser. 
 

 
 
5 Foucault beskriver en historisk process där fysisk disciplinering (mot fängelsefångar) ändrar 
karaktär och blir mer raffinerad och sofistikerad. Psykologiska begrepp som skam och samvete 
blir ”diciplineringsverktyg” i samhällets tjänst. 
 

64



 
 

 
 

59 

Normaliseringsdomarna är allestädes närvarande. Vi befinner oss i läraren-
domarens, läkaren-domarens, uppfostraren-domarens, ”socialarbetaren”- 
domarens samhälle; alla dessa låter det universellt normativa råda: och var 
och en av dem, på den punkt han befinner sig, låter kroppen, rörelserna, be-
teendet, uppförandet, färdigheterna och prestationerna lyda under normerna 
(Foucault, 1974/2001, s. 354).  

 
Margot Bengtsson (2001) lyfter fram begreppet ”psy-komplex” (med 
inspiration av bl.a. Foucault) i sin bok Tid, rum, kön och identitet. Be-
greppet är en del av en så kallad sanningsregim. Ett nätverk av teorier, 
tekniker och praktiker som omfattar eller inbegriper akademisk-, pro-
fessionell- och populärpsykologi. Nätverket täcker in de olika sätt på 
vilka människor i den moderna västerländska kulturen kategoriseras, 
observeras och regleras av psykologin. Utifrån ett sådant perspektiv 
ifrågasätts vetenskapens legitimitet att särskilja och kategorisera män-
niskor. De fenomen man anser sig kunna ”upptäcka” skapas samtidigt 
via de teorier och praktiker som man är en del av. Här ser jag vissa pa-
ralleller till Ian Hackings begrepp ”matrix” och hans resonemang avse-
ende hyperaktiva barn.  
 

I do not necessarily mean that hyperactive children, as individuals, on their 
own, become aware of how they are classified, and thus react to the classi-
fication. Of course they may, but the interaction occurs in the larger matrix 
of institutions and practises surrounding this classification … The classifi-
cation hyperactive did not interact with the children simply because the in-
dividual children heard the word and changed accordingly. It interacted 
with those who were so described in institutions and practices that were 
predicated upon classifying children as hyperactive (Hacking, 1999, s. 103).  

 
Med andra ord integrerar omgivningens förväntningar och anpassningar 
av förutsättningarna för dessa barn med idén om det hyperaktiva barnet. 
I Magnus Tidemans avhandling Normalisering och kategorisering 
(2000) presenterar han tre sätt att se på normalitet: 
 

Statistisk normalitet, det normala ses då som ett tillstånd som delas av en 
majoritet av befolkningen. Normalitet kan mätas och bedömas i relation till 
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en normalfördelningskurva med hjälp av medelvärden och standardavvikel-
ser. 

 
Normativ normalitet, innebär att normaliteten bedöms utifrån de gängse 
värderingar som råder i ett samhälle under en viss tidpunkt. 

 
Individuell eller medicinsk normalitet, normaliteten definieras i relation till 
sin motsats det vill säga avsaknad av det avvikande eller det sjuka. Förenat 
med detta finns en tanke om att det krävs behandling av avvikelsen för att 
uppnå normalitet (Tideman, 2000, s. 53). 

 
Oavsett vilken av dessa definitioner som används finns det svårigheter 
att identifiera en gemensam referensram för vad som är normalt respek-
tive avvikande. Utifrån en statistisk syn på normalitet krävs det instru-
ment för att mäta skillnader mellan människor. Inte ens när det gäller 
fysiska attribut ger en normalfördelningskurva en självklar brytpunkt, 
mellan vad som ska anses normalt respektive avvikande. Om man se-
dan tar hänsyn till de mätinstrument som bygger upp psykologiska be-
dömningar av människor beteenden och egenskaper kompliceras denna 
bedömning ytterligare. Kring detta kretsar en stor del av den kritik som 
idag riktas från olika håll rörande bedömning av barn utifrån ett tradi-
tionellt utvecklingspsykologiskt perspektiv. 
 Inom sociologin finns idag en rad forskare som diskuterar gränsen 
mellan det normala och det avvikande. Kritiken är ofta fundamental 
och riktar sig emot tanken om att klassificera, kategorisera och diagnos-
tisera människor utifrån ett avvikelseperspektiv. Detta ses ofta som ett 
försök att legitimera rådande ordning och grundar sig i stor utsträck-
ning i att reproducera maktförhållanden (Börjesson, 1997, 2003; Kärf-
ve, 2000; Börjesson & Palmblad, 2003). Det är viktigt att notera att 
maktbegreppet i den diskursanalytiska traditionen inte är ett entydigt 
begrepp bundet till enskilda aktörer. Istället är makt en effekt av dis-
kurser. Via legitim kunskap och ”sunt förnuft” definieras avvikelser 
utifrån befintliga kulturella normer. I detta avseende finns det också en 
potential till förändring då olika diskurser påverkar och förändrar var-
andra. Kontextuellt och historiskt tillmäts de olika förklaringsvärde. 
Makten finns inbäddad i den sociala praktiken och kan i lika stor ut-
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sträckning vara produktiv som destruktiv (Foucault, 1974/2001; Fairc-
lough, 1992, 2001).  
 Johansson (1992) har intresserat sig för förhållandet mellan indivi-
der och byråkratiska organisationer. Komplexiteten och det unika hos 
individer hindrar att organisationer och individer kan mötas. Genom att 
individer reduceras till enstaka enskilda egenskaper och beteenden i 
mötet med organisationen skapas klienter. Börjesson och Palmblad 
(2003) fokuserar speciellt klientiseringen som sker vid DAMP-
utredningar och problematiserar denna praktik: 
 

Det som skiljer klandervärda uppföranden från ursäktande tillstånd i detta 
sammanhang är att igenkännandet finns i en rad eller ett batteri av beteen-
den. ”Om du känner igen dig i minst fem av nedanstående åtta problem har 
du …” Det är alltså batteriets kombination och mängd av icke önskvärda 
beteenden, känslor, tankar, problem, som avgör om strecket för normalitet 
skall dras framför eller bakom en person. Denna operationalisering är natur-
ligtvis i grunden godtycklig, i mening socialt bestämd. Man kan ställa frå-
gor som: Varför just dessa fem påståenden? Och varför fem av åtta? Varför 
hänger just dessa problem samman? (Börjesson & Palmblad, ss. 203-204). 

 
Diagnostisering av olika psykologiska tillstånd inom olika organisatio-
ner i samhället bygger på en klientbaserad praktik. Trots att få av dessa 
diagnoser bygger på fysiologiska och medicinska ”fakta” är det läkarna 
(psykiatrerna) inom sjukvården som har legitimitet att ställa neuropsy-
kiatriska diagnoser. Det finns huvudsakligen tre olika sätt enligt Son-
nander (1997) att definiera psykisk utvecklingsstörning psykologiskt, 
socialt och administrativt: 
 

Psykologiskt innebär psykisk utvecklingsstörning en hämmad intellektuell 
förmåga eller låg utvecklingsnivå i första hand och den brukar mätas 
psykometriskt med hjälp av intelligenstest. 

 
Graden av anpassning, eller annorlunda uttryckt, hur individen möter om-
givningens krav är det centrala i den sociala definitionen. Skalor har kon-
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6.6 

struerats för att mäta social förmåga, som också kan benämnas anpassnings-
förmåga eller adaptiv förmåga. 

 
Den administrativa definitionen grundas i huvudsak på två överväganden. 
Den första baseras på individens behov av stöd och hjälp. Den andra base-
ras på hur samhällets hjälpsystem är uppbyggt och vilka rutiner som styr 
fördelningen av insatser (Sonnander, 1997, s. 12-13). 

 
Sonnander skriver vidare om det mer sociologiska (socialpsykologiska) 
synsättet rörande begreppet med grund i en mer konstruktivistiskt tolk-
ning. Ett tankesätt är bara giltigt så länge människor är överens om dess 
legitimitet i ett samhälleligt system eller sammanhang. Via aktörernas 
försorg konstrueras och rekonstrueras sociala fenomen och begrepp 
som psykisk utvecklingsstörning.  
 Man kan få ett intryck av att kritiken mot utvecklingspsykologin och 
den kognitiva psykologin som förklaringsmodeller på avvikelser skulle 
vara något som bara kritiseras utifrån. Inom den psykologiska discipli-
nen finns också ett stort ifrågasättande, även om det samtidigt finns en 
stark tradition där den så kallade mainstream-psykologin fortfarande 
har en stark ställning. Inom denna finns fortfarande en stark tilltro till 
att man via olika tester, mätningar och experiment kan göra klassifice-
ringar av människors problem på ett objektivt och dekontextualiserat 
vis. Dion Sommer går i sin bok Barndomspsykologi (1997) till starkt 
angrepp mot denna föreställning och påtalar att utvecklingsmässiga 
bedömningar av ett barns aktivitet är ett resultat av social värdering. 
Värderingarna vilar på allmänna kulturella normer för, och erfarenheter 
av, vad man kan och bör förvänta. Värderingarna blir på detta sätt nor-
mativa och beror också på vem som värderar och i vilket syfte. Härige-
nom blir en normalitet/avvikelsebedömning inte allmän utan relativ och 
funktionell.  

Normalitet i förhållande till pedagogik 
Skrtic (1995), med influenser av Foucault, pekar på att när det gäller att 
definiera normalitet finns en stark koppling till olika professioners 
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tolkningsrätt. Vissa yrkesutövare kommer att ha makten att sätta grän-
sen mellan det normala och det avvikande. Bladini (2004) skiljer mel-
lan på två olika perspektiv som kännetecknar specialpedagogisk forsk-
ning. Inom individperspektivet söks förklaringar till svårigheter hos den 
enskilda individen och baseras på ett psykologiskt, medicinskt, katego-
riskt, eller kompensatoriskt synsätt. I ett miljörelaterat perspektiv för-
stås svårigheterna som en relation mellan individens förutsättningar och 
omgivningens krav. Dessa olika perspektiv inom forskningen har varit 
svåra att kombinera enligt författaren. Eftersom båda perspektiven re-
ducerar komplexiteten av specialpedagogiska frågor, så förespråkar en 
del forskare bättre kommunikation mellan företrädare inom respektive 
perspektiv (t.ex. Hacking, 1992; Skidmore, 1996; Murphy, 2001). 
 Inom den specialpedagogiska forskningen bunden till skolans värld, 
har förhållandet mellan allmänpedagogiken och specialpedagogiken 
varit föremål för diskussion. Peder Haug (1995) skiljer mellan ett kom-
pensatoriskt perspektiv och ett demokratiskt perspektiv inom special-
pedagogiken. I det kompensatoriska perspektivet handlar det om att få 
barnet upp till den nivå som andra barn har inom ett visst område. Det 
demokratiska perspektivet syftar istället till att institutionen (miljön) 
avnormaliseras. Gränserna för normalt beteende omformuleras så att 
fler barn inkluderas i den allmänna pedagogiken. Institutionen kommer 
då att bemästra en större variation och heterogenitet. Om avvikande 
beteende ses som en brist i interaktionen mellan miljön och individen 
kommer också fokus ligga på att hitta nya vägar att omforma miljön så 
den kan passa det enskilda barnet. 
 

De tidigare alltför snäva utgångspunkterna för specialpedagogiskt tänkande 
och arbete har i många fall medverkat till segregering och avskiljning… 
Under senare år har den specialpedagogiska forskningen börjat anta utma-
ningen att kritiskt granska de miljöbetingelser under vilka specialpedago-
giska behov kan tänkas uppkomma. Det vore fel att säga att ett paradigm-
skifte inträffat - snarare är det så att den individfokuserade forskningen fort-
farande finns men den miljörelaterade forskningen fått utökat utrymme 
(Persson, 2001, s. 28). 
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Utgår man ifrån en brist hos individen kommer detta att leda till en fo-
kusering på att fördjupa kunskapen om problemet för att åtgärderna ska 
bli verksamma. Det leder ofta till att barnen kategoriseras för att få en 
grund att stå på när man sedan ska anpassa individen i den givna mil-
jön. Risken finns att detta sedan kommer att ses som en allenarådande 
omständighet och att man därför inte kommer att ifrågasätta miljön och 
eventuella vägar att omskapa och förbättra miljön utefter det enskilda 
barnets behov.  
 

När aktörer talar om ”upptäckter” av särskilda behov är det nästan alltid 
med skolans vardag som referens. Handikapp är en relation i meningen att 
det är i vissa situationer, miljöer, och i jämförelser som handikappet ”visar 
sig” (Börjesson, 1997, s. 19). 

 
Normalitetsbegreppet kan annars utgå ifrån en föreställning om att det 
är ett relativt begrepp som definieras i relation till den miljö som barnet 
möter. De olika synsätten kommer att påverka vilka åtgärder som anses 
adekvata i sammanhanget. Antingen ser man det avvikande som en 
brist kopplat till individen, eller ses avvikelsen som en brist i interak-
tionen mellan den omgärdande miljön och individen.  Inom specialpe-
dagogiken finns idag en levande debatt om hur kategorisering av barn 
görs, även om diskussionen i hög utsträckning ofta har fokus på de ef-
fekter som denna praktik får på verksamheten.  Skrtic (1991) går ett 
steg längre och menar att specialpedagogiken i våra skolor kan ses som 
ett uttryck för skolväsendets misslyckande att realisera demokratiska 
ideal. Diagnoser, interventioner som grundar sig på ett beteende- eller 
biologisk bedömning, ignorerar sociala, politiska eller kulturella om-
ständigheter som påverkar definitioner av olika handikapp. I förläng-
ningen kan detta ha en negativ inverkan på socialpolitiska intentioner 
för utsatta grupper i samhället. Många av de diskussioner som handlar 
om diagnostiseringen av barn riktar sig mot skolans verksamhet, vilket 
kan tyckas naturligt då många barn som får diagnoser är i skolåldern 
samt att specialpedagogiken i stor utsträckning är ansluten till grund-
skolans verksamhet. Utredningar och diagnoser riskerar ofta att fungera 
som ett argument för att söka specialpedagogiska lösningar och segre-
gera verksamheten i skolan. Haug (2004) menar att professionella 
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gruppers önskan om speciella lösningar kring enskilda barn blir associ-
erat med en segregerande diskurs. Krav om att förändra lärarpraktiken 
för att möta variationen bland eleverna är istället knutet till ett inklude-
rande perspektiv. 
 Själva diagnosen kan dessutom skapa förutfattade meningar om vad 
som kännetecknar olika ”typer” av barn och vad som är adekvat peda-
gogik i relation till olika handikapp. Detta kan skapa en situation där 
handikappet kommer i förgrunden och att objektiva lösningar söks på 
subjektiva problem. En annan omfattande diskussion handlar om den 
effekt som individen själv upplever beroende av den diagnos man till-
skrivs. Specialpedagogisk forskning framhåller ofta de stämplingseffek-
ter som påverkar individen (se exempelvis, Rabe & Hill, 1987; Persson, 
1997, 1998, 2001; Emanuelsson m.fl., 2001).  
 Tideman m.fl. (2004) pekar på skolledningens uppgift att skilja mel-
lan de behövande eleverna och de icke-behövande. Skolledningen ska 
effektivisera användandet av specialpedagogiska resurser och då blir 
kategoriseringar (framförallt medicinskt baserade diagnoser) en av få 
vägar att motivera ökade resurser till skolan. Klasslärarna i undersök-
ningen betonade sin ökade arbetsbörda och att stödbehovet ökade i sko-
lan beroende på nedskärningar i grundbemanningen. 
 Eva Hjörne (2004) har i sin avhandling Excluding for inclusion? 
bland annat studerat de organisatoriska processer som ligger till grund 
för att skilja ut ”de avvikande eleverna” i grundskolan. Hon har analy-
serat möten i elevvårdsteam och visat på en ensidighet där eleverna blir 
ensamma bärare av sina problem i relation till skolans verksamhet. Re-
dan när en elev introduceras på dessa möten sker en första kategorise-
ring där eleven bedöms ha problem. Elevvårdsteamen, som består olika 
professioner, visade en stor samstämmighet när det gällde att karaktäri-
sera vad som kännetecknar de avvikande eleverna. De karaktärsdrag 
som lyfts fram på dessa möten är riktade mot elevernas tillkortakom-
manden som ofta förklaras med omognad och bristande intellektuell 
kapacitet. Psykologiska och biomedicinska perspektiv på avvikelserna 
får ett stort förklaringsvärde för elevernas misslyckanden med skolar-
betet.  Neuropsykiatriska diagnoser får också en central roll i samman-
hanget. Diagnoserna blir dessutom ett viktigt verktyg för pedagogerna i 
diskussioner med föräldrarna. 
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Det finns förhållandevis begränsad forskning som anknyter till försko-
lans värld när det gäller synen på avvikelser. Samtidigt finns det få 
verksamheter som har en så stark koppling till utvecklingspsykologin, 
vilken än idag utgör en grundläggande komponent såväl i utbildningen 
till förskollärare som i den praktiska verksamheten ute på våra försko-
lor. Dahlberg, Pence och Moss (2001) formulerar kritik när det gäller 
utvecklingspsykologin som grunden för utvecklingsbedömningar av 
barn i förskoleåldern. Kritiken är problematiserande inför den universa-
lism och vetenskapsoptimistiska tanke som ligger till grund för positi-
vistiska ansatser, vilket reducerar komplexiteten när det gäller att be-
döma avvikelser. Normalitet kan ses som ett begrepp som kan definie-
ras utifrån normen av vad ett barn förväntas klara av utifrån exempelvis 
ålder och mognad. Dahlberg m.fl. (2001) menar att barnet via en barn-
centrerad pedagogik blir ett objekt för normalisering. Utvecklingspsy-
kologin fungerar då som ett raster som barnens beteenden värderas ut-
ifrån. Den normativa funktionen är framträdande då bedömningar speg-
las mot hur barn bör vara utifrån olika stadier och åldrar. Med en ökad 
kritik, problematisering och ifrågasättande av utvecklingspsykologin 
som grund för förskolepedagogiken, varför avspeglas då inte detta ute i 
verksamheterna? Har forskningen svårt att nå ut, eller kan det finna 
andra förklaringsgrunder? 
 

Många policymakare och praktiker inom förskoleområdet är omedvetna om 
att utvecklingspsykologin har ”fått ta stryk”: de fortsätter att förlita sig på 
att den ska förse dem både med en ”sann” redogörelse för barndomen och 
en grundval för policy och praktik (Dahlberg m.fl., 2001, s. 156). 

 
Skollagen som idag juridiskt reglerar förskolans verksamhet ger en 
definition på vilka barn som är barn i behov av särskilt stöd. 
 

2: a Kap. 3 §… Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd 
i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver 
(SFS 1985:1100, Skollagen). 
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Den nuvarande läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
Lpfö-98) är i enlighet med andra aktuella läroplaner generell i sin ka-
raktär, vilket ger ett stort utrymme för olika tolkningar. Vilka barn som 
ska bedömas som barn i behov av särskilt stöd, samt hur ett sådant stöd 
ska utformas, lämnas i princip öppet. Definitionen på barn i behov av 
särskilt stöd är följande:  
 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta 
stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (LpFö-98: 8).  

 
Att läroplanen är förhållandevis vagt skriven och ger en otydlig defini-
tion av begreppet barn i behov av särskilt stöd kan ge utrymme för att 
annat än pedagogiska överväganden kan utgöra grunden för att resurser 
blir tillgängliga. Knappheten på resurser kan i sig själv fungera som ett 
argument för att förlita sig i än större utsträckning på externa bedöma-
re, vilket verkar vara en tendens i dagens förskola. Lenz-Taguchi 
(2000) kallar det för en utvecklingspsykologisk renässans i förskolan 
under 1990-talet som hon menar ska förstås mot bakgrund av den eko-
nomiska lågkonjunkturen. Extra resurser knutna till barn med särskilda 
behov blir ett sätt för personalen att öka personaltätheten, helt i samspel 
med föräldrarnas önskemål.  
 Förskolans parametrar rörande barnens utveckling är inte uppbyggd 
kring konkreta/mätbara resultat, utan utgår snarare ifrån en föreställd 
normalutveckling, vilken i sin tur grundas i personalens gemensamma 
erfarenhet av barns utveckling. När personalen möter nya barn i verk-
samheterna kommer dessa att jämföras med denna prototyp. Skulle 
avvikelsen ifrån prototypen bli för stor, krävs det en ny kategorisering. 
Detta kan ha sina fördelar då pedagogerna ofta ser på barnets avvikelser 
i relation till en bredare helhetssyn, men samtidigt kan detta skapa yt-
terligare ett incitament för att varje enskild grupp ska definiera sina 
behov. 
 

For those who study the operation of categories in discourse, the cluster of 
category-based attributes is not viewed as a kind of mental picture influenc-
ing perception but as a potentially inconsistent cluster of expectations and 
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6.7 

associations drawn on in an occasioned manner (Potter & Wetherell, 1987, 
s. 133). 

 
Kategoriseringar har med andra ord inte neutrala värden utan bidrar till 
att forma och omformulera diskursiva praktiker. Detta sker inte heller 
enligt någon universell princip för tolkning utan mer slumpmässigt och 
subjektivt. I skolans värld finns ett samband mellan de elever som be-
döms avvikande och elevernas egna resultat, men också i de fall då 
elevers beteende påverkar gruppens resultat i skolarbetet negativt. För-
skolan har inte riktigt samma förutsättningar rörande resultat anslutna 
till mätbara mål. Ändå finns det ofta en stor samstämmighet på varje 
enhet vilka barn som ska bedömas som barn i behov av särskilt 
stöd/stödärenden rörande resurser (Lutz, 2001). Kanske kan detta ses 
som ett uttryck för heterogenitet i grupperna och en ovilja att förändra 
den rådande pedagogiken utifrån dessa barn. Något som kan stärka ett 
sådant resonemang är att andelen barn som lyfts fram på lokal nivå ofta 
är tämligen opåverkad av de socioekonomiska och demografiska fakto-
rer som rimligen borde inverka. Persson (1998) konstaterar att orsaken 
till att vissa elever får specialpedagogiska resurser i skolan i ringa ut-
sträckning kan förklaras med hjälp av olika bakgrundvariabler på indi-
vidnivå. Detta tyder på att det snarare kan sammanhänga med interak-
tionen mellan lärare och elev, eller elev och elev. Förmodligen förklarar 
detta varför stödresurser är förhållandevis jämnt fördelade mellan olika 
geografiska områden. Att varje grupp definierar sina egna behov kan 
vara ett uttryck för heterogeniteten i klasserna. 

Sammanfattning, teoretiska utgångspunkter 
Forskning om förskolans praktik har i stor utsträckning haft sin grund i 
ett psykologiskt tänkande. Med tanke på pedagogikens historiska kopp-
ling till psykologi så är inte det särskilt konstigt. De förändringar som 
har skett inom socialvetenskaperna med en förändrad syn på kunskap 
och en svängning mot en konstruktionistisk förståelse av omvärlden 
börjar också märkas i förskoleforskning. Som en effekt av detta så ökar 
andelen pedagogisk forskning som teoretiskt har sin hemvist inom so-
ciologin istället för psykologin. Specialpedagogisk forskning har haft 
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en liknande utveckling som övrig pedagogisk forskning och idag är det 
sociologiska perspektivet starkt inom disciplinen. 
 Utifrån mina forskningsfrågor som berör organisatoriska processer 
och konstruerande av språkliga begrepp utifrån ett aktörsperspektiv var 
en sociologisk ingång naturlig. Social konstruktionism är ett över-
gripande begrepp som har präglat min teoretiska utgångspunkt, insam-
lande av empiriskt material och mina analyser. Influenser ifrån diskurs-
analytiska teorier och metoder har också funnits med, vilka ofta utgår 
ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
 Legitimitet är ett annat begrepp som varit central för olika delar av 
min studie. Utvecklingsbedömningar i förskolan är en praktik som i 
liten utsträckning utgår ifrån olika typer av formaliserade mätningar. 
De riktlinjer som finns för hur bedömningarna ska göras är dessutom 
otydliga. Legitimitet blir på så vis en självreglerande faktor inom insti-
tutionen. Detta finns beskrivet inom organisationsteoretisk forskning 
och anses typiskt för organisationer där produktiviteten är svår att mäta. 
Legitimitetens koppling till olika professioner som bedömer barn inom 
ramen för olika institutionella sammanhang och hur det avspeglas i 
diskursiva och andra delar av den sociala praktiken har vuxit fram som 
en central fråga i min studie. Vilka institutioner som producerar legitim 
kunskap och innehar tolkningsrätten för att definiera avvikelser synlig-
gör också maktförhållanden.  Diagnosers betydelse och andra faktorer 
som skiljer ut avvikelser från det normala blir på så vis viktiga teoretis-
ka infallsvinklar. 
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7.1 

7 Metod 

Utifrån min egen förförståelse av utvecklingsbedömningar i förskolan 
kändes det angeläget att inte reducera komplexiteten och ”bara” studera 
fenomenet från ett ideologiskt/kritiskt perspektiv. Analyser som lägger 
tonvikten på den funktionella sidan av en praktik riskerar att bli repro-
ducerande till sin karaktär. Om det dysfunktionella perspektivet domi-
nerar blir analysen mer radikal (Merton, 1938/1968). Jag har valt att 
närma mig mina forskningsfrågor utifrån båda dessa perspektiv då det 
ger större möjlighet att synliggöra den komplexitet som omgärdar prak-
tiken att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern.  

Fallstudie 
I ett tidigt skede av processen mot denna avhandling beslutade jag mig 
för att göra en fallstudie av hur en stadsdel i en storstad har organiserat 
sina insatser för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Att göra en 
fallstudie genom att använda ett antal olika metoder för materialinsam-
ling kändes som en väg vilket skulle kunna ge en rikare empiri för att 
ringa in praktiken i stadsdelen. Mina tidigare försök att skapa en bild av 
utvecklingsbedömningar i förskolan (Lutz, 2001, 2002) med kompara-
tiva ansatser, som jag har beskrivit i inledningen (kapitel 1), motiverade 
mig denna gång att försöka hitta vägar att studera fenomenet ”inifrån”.  
 Många av de tankar som låg till grund för mitt materialinsamlande 
delar jag med Bill Gillham (2000). Genom en fallstudie ges en möjlig-
het att undersöka fenomen från ”insidan” och se praktiken ur ett verk-
samhetsperspektiv. Fallstudier ökar möjligheten att ”komma under 
skinnet” på en grupp eller en organisation och få en uppfattning om vad 
som händer i den informella verkligheten som bara kan studeras från 
insidan. På så vis kan man som forskare göra en konception av de pro-
cesser som ligger till grund för hur praktiken formas. Den formella si-
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7.2 

dan av praktiken att utvecklingsbedöma barn i förskolan präglas av de 
centrala direktiv som finns i lagar, utredningar och styrdokument. Då 
dessa direktiv är vaga i sin karaktär är det sannolikt att inom praktiken 
utvecklas en officiell diskurs som svarar på de direktiv som finns. Sam-
tidigt växer det sannolikt fram en mer praxisnära inofficiell diskur-
siv/social praktik som anpassas efter rådande villkor.  

Metodologiska överväganden av 
diskursanalytisk karaktär  

När man gör diskursanalytiska undersökningar krävs i stor utsträckning 
att man växlar mellan att studera empirin in i minsta detalj och att ta ett 
par steg tillbaka och försöker se de generella mönster som avtecknas i 
materialet. Här ska också påpekas vikten av att även söka efter de fak-
torer som kan vara svåra att se i den diskursiva praktiken, exempelvis 
de ”sanningar” och förgivettaganden som formar den diskursiva/sociala 
praktiken. Det som betecknas som ”sunt förnuft” inom en praktik kan 
ofta avteckna de underliggande maktförhållanden som finns mellan 
olika aktörer och professionella fält (Burr, 1995; Fairclough, 2001).  
 I den kritiska diskursanalysen understryks att det är inte bara under-
sökningspersonernas ”genuina” erfarenheter och innebörder som är av 
intresse. Det är också centralt att analysera sociala och språkliga fakto-
rer som ligger bakom, eller åtminstone utgör en väsentlig del av dessa 
erfarenheter och innebörder (Alvesson & Deetz, 2000). Vad som ligger 
bakom de gränser för vad enskilda aktörer inom en verksamhet diskur-
sivt formulerar är också subjektivt betingat då olika positioner ger olika 
grad av möjlighet att legitimera och/ eller förändra diskursen. 
 Börjesson (2003) beskriver diskurser som talordningar och logiker 
som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepte-
rat som sant, trovärdigt, förnuftigt och ”gott”. Diskursen sätter också 
gränser för vad som är möjligt att säga i olika sammanhang. Centralt i 
diskursanalytiska undersökningar blir också, enligt Börjesson, att ana-
lysera vem som är initierad att tala, vem som är kapabel till det mest 
seriösa talandet. 
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Att fånga dessa mönster med hjälp av exempelvis ”rena” intervjuunder-
sökningar är på många sätt svårt, då forskaren själv får en betydelse för 
den situation som skapas. Det som fångas i intervjusituationen måste 
ses i förhållande till det sammanhang som själva intervjun utgör. 
 

Respondent’s answers and comments are not viewed as reality reports de-
livered from fixed repository. Instead, they are considered for the ways that 
they construct aspects of reality in collaboration whit the interviewer. The 
focus is as much on the assembly process as on what is assembled (Holstein 
& Gubrium, 1997, s. 121). 

 
När man arbetar med kvalitativa studier och försöker både deskriptivt 
och på en förståelsenivå synliggöra en diskursiv praktik, kan det var 
viktigt att undersökningen innehåller åtminstone delvis naturalistiska 
material (Fairclough, 1992, 2001, 2003; Chouliaraki & Fairclough, 
1999). Med naturalistiska material avser jag att man som forskare för-
söker tränga in i redan befintliga texter i den diskursiva praktiken. Ett 
exempel på en befintlig text i mitt eget empiriska material är de ansök-
ningshandlingar som pedagoger skriver varje termin till samordnaren 
för att frigöra resurser för barn i behov av särskilt stöd. Dessa ansök-
ningar är en del av den diskursiva praktiken oberoende av min egen 
påverkan.  
 Renodlade intervjuundersökningar riskerar alltid att bli situations-
bundna där intervjuarens påverkan ofta blir stor. Samtidigt är den sub-
jektiva påverkan av insamling och analys av empiri alltid betydande. 
Man får som forskare försöka analysera sin egen roll i interaktionen 
med det som studeras. Exempelvis är det inte oproblematiskt att studera 
befintliga texter inom en diskursiv praktik då dessa också ofta svarar 
upp på de förväntningar som finns, snarare än att vara ett uttryck för 
aktörers egna tankar och viljor.  
 

Rather than arguing that it is possible to do a ”straightforward” analysis of 
interactional data, we suggest that one focuses first on each participant’s 
perception of their own and others role behaviors in relation to what can be 
inferred from observing discourse data (Sarangi & Slembrouck, 1996, s. 
82). 
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7.3 

Utifrån deras resonemang bör forskaren med andra ord inte nöja sig 
med att samla in naturalistiskt material utan också försöka förstå inne-
börden av aktörers perception av sin och andra aktörers roller i diskur-
sen. I förbindelse till det spelar ”Members Resources” (Fairclough, 
2001) som människor har med sig en viktig roll, vilket innebär indivi-
dens kunskap om språk, värderingar, övertygelser, antaganden och so-
ciala positioner. Detta är viktigt både för tolkningar och för produktio-
nen av texter. 
 Kritisk diskursanalys är inte oproblematisk att använda sig av i en 
undersökning som min egen. Fairclough har sin bakgrund inom lingvis-
tiken och använder diskursanalysen företrädesvis i analyser av mass-
mediala fenomen. Dessutom är han verksam i en annan kultur, vilket 
också kan skapa svårigheter i att försöka applicera hans teorier på mitt 
material. Det finns ändå intressanta utgångspunkter i hans sätt att närma 
sig forskningsfrågor, inte minst om man som jag lägger starkt fokus på 
hur begrepp används och konstrueras.  

Den egna fallstudien 
Jag hade naturligtvis en bild av verksamheten från min egen tid som 
förskollärare, efter tidigare undersökningar och utifrån teoretisk kun-
skap när jag påbörjade mitt empiriska arbete. Jag har försökt att vara 
lyhörd för de nya frågor och perspektiv som väckts under forsknings-
processen och jag har arbetat utifrån en abduktiv ansats. Redan i det 
initiala skedet i mitt avhandlingsarbete hade jag en bild av vilket mate-
rial som kunde vara centralt för mina frågeställningar. Under arbetets 
gång har det skett justeringar, men samtidigt har det funnits en kärna 
kvar av den ursprungliga idén.  
 Fallet i min studie är den avgränsade grupp av barn som pedagoger-
na, i den studerade stadsdelen, söker extra personalresurs för. Hur den-
na grupp av barn definieras språkligt och processas genom organisatio-
nen är centralt för att synliggöra konstruktioner av avvikelser och för 
att skapa förståelse rörande den diskursiva praktiken. Diskursen kring 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan bygger till stora delar på en 
muntlig tradition. Hur denna reproduceras eller förändras kan vara svårt 
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att synliggöra. Samtidigt finns det ”skriftliga spår” som arkiveras och 
som kan fungera som en källa till förståelse av den diskursiva praktiken 
(Fairclough, 1992, 2001, 2003; Chouliaraki & Fairclough, 1999).  
 Att välja att göra en fallstudie kan ses som ett försök från min sida 
att få en ökad förståelse av fenomenet som skulle kunna gå förlorad i en 
bredare undersökning. Syftet är inte att skapa en generaliserande kun-
skap om området utan snarare att ge ett exempel på hur en organisation 
arbetar med denna fråga. Att få en inblick i hur olika aktörer inom or-
ganisationen samarbetar (eller inte) kan ge en bild av vilket tolknings-
företräde och inflytande som olika intressenter har. För att skapa en 
sådan bild krävs flera olika källor, inte minst med tanke på att det kan 
finnas en diskrepans mellan ett politiskt korrekt förhållningssätt och 
den sociala praktiken.  

7.3.1 Materialinsamling 
I initialskedet tog jag kontakt med den som fungerar som samordnare i 
stadsdelen för att etablera en kontakt som sedan utgjorde en grogrund 
för fortsatt samarbete. Samordnaren har en nyckelfunktion när det gäll-
er resurstilldelning till barn i behov av särskilt stöd i stadsdelen. Utifrån 
de ansökningar som pedagogerna på förskolan skriver, fördelas resurser 
från ett centralt konto som samordnaren ansvarar för. En skrivelse 
skrevs också till politikerna i den aktuella stadsdelen för att få tillgång 
till sekretessbelagt material, vilket godkändes. Själva materialinsam-
landet startade under senhösten 2003 och avslutades juni 2004. Den 
empiri som samlades in var av tre typer: 
 

1. Inspelning av ett möte där samordnaren och biträdande rekto-
rerna diskuterar de barn som var aktuella för personalförstärk-
ning vt-04 (december 2003). 
 

2. Kopior av ansökningshandlingar från pedagogerna på förskolan 
till samordnaren rörande personalförstärkning för barn i behov 
av särskilt stöd (januari-februari2004). 
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3. Intervjuer med ett spektrum av personer inblandade i att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd i förskolan (april-maj 2004).  

 
När jag designade min undersökning gjorde jag det utifrån en tanke om 
att försöka använda mig av ”samma” material fast i olika delar av den 
organisatoriska processen. Genom att studera ansökningarna från vt-04 
och vara med på ett verksamhetsmöte om de barn som fanns i ansök-
ningarna, samt forma intervjuerna för att skapa en bild av de avväg-
ningar som görs av olika inblandade i processen, gav detta en möjlighet 
att se hur texter växer fram i diskursen. Detta kan vara ett sätt att få 
fram en så kallad intertextuell kedja (Fairclough, 2001). Att sedan ana-
lysera hur språkbruket förändras i olika steg i kedjan är en viktig del i 
analysen.  
 Att ta del av de formaliserade delarna av diskursen kan vara ytterli-
gare ett sätt att få andra bilder av den diskursiva praktiken. Att kombi-
nera dessa med observationer och intervjuer skapar i mina ögon ett ri-
kare material. I begreppet formaliserade delar lägger jag dels sådant 
som blanketter, formulär, interna enkäter osv., men också de beslutsvä-
gar som finns formellt, eller informellt, i organisationen. Just hur pro-
duktionen av texter i en social praktik går till, samt vilka krav och funk-
tion dessa svarar upp på, kan vara en viktig pusselbit för att förstå pro-
cessen (Fairclough, 2001).  
 Sammanfattningsvis så innebär de olika insamlingsmetoder som jag 
använt i min fallstudie att olika delar av det empiriska materialet har 
olika abstraktionsnivåer. Intervjuerna rör inte konkreta ansökningar 
utan utgörs av mer generella resonemang kring barn i behov av särskilt 
stöd. Orsaken till detta är att jag har gjort en avvägning rörande etiska 
aspekter (se nedan).  

7.3.2 Samtalsobservation 
Som startskott på min undersökning var jag med och spelade in ett 
möte som samordnaren hade med de biträdande rektorerna om resurs-
fördelning till barn i behov av särskilt stöd under vt-04. Mötet hölls på 
en förskola i stadsdelen och jag spelade in för att sen transkribera det 
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som sades. Mötet gav många uppslag och tankar för mitt fortsatta arbe-
te.  

7.3.3 Arkivsökning 
I verksamheten skrivs det ansökningar av pedagogerna på förskolan för 
att få loss centrala medel för personalförstärkning. Dessa ansökningar 
görs på en standardiserad blankett (se bilaga C). Ansökningarna skrivs 
inför varje ny terminsstart för de barn där pedagogerna anser det vara 
befogat med personalförstärkning. Samordnaren samlar ihop ansök-
ningarna och gör sedan ett förslag om resursfördelning utifrån den tota-
la bilden av ärenden. Efter att det gjorts förankras hennes förslag i or-
ganisationen. Ansökningarna arkiveras därefter och sammanställs års-
vis. Antalet ansökningar varierar mellan olika söktillfällen. Under de år 
jag har studerat (vt 2001-vt 2004) kom det in mellan 25-40 ansökningar 
per termin. Jag utgick ifrån de 27 barn som det söktes resurser för inför 
vt-04. Dessa ärenden följde jag sedan bakåt i arkivet till varje ansök-
ningstillfälle, till den första gången de kom med i ”systemet”. Just det 
första ansökningstillfället är av extra intresse då det ofta innefattar en 
noggrannare beskrivning av barnet än vid senare ansökningstillfällen. 
När ett barn har tilldelats personalförstärkning dras stödet i princip ald-
rig bort helt. Detta innebär att pedagogerna inte är motiverade att göra 
särskilt omfattande beskrivningar i ansökningar av barn som redan har 
tilldelats extra resurs. En vanlig variant i dessa ärenden är att pedago-
gerna helt enkelt skriver se tidigare ansökan.  
 Samtliga namn på barn och förskolor kodades av sekretesskäl. Jag 
skrev av ordagrant vad som stod på ansökningarna, samt de eventuella 
bilagor som fanns med i ansökningshandlingen. Som stomme för in-
samlingen användes de rubriker som finns på blanketten. Sedan samla-
des uppgifterna för varje enskilt barn i ett speciellt dokument för att 
skapa en helhet avseende det enskilda ärendet. Problemet med att samla 
in materialet på det sätt som jag gjort är att det inte blir synligt vilka 
andra ärenden som enskilda barn jämförs med vid enskilda ansöknings-
tillfällen. Samtidigt finns en klar tendens att det är en väl inoljad orga-
nisation i stadsdelen, vilket gör att det är försvinnande få ärenden som 
får avslag. Däremot kan antalet timmar pedagogerna söker för enskilda 
barn skilja sig från antal timmar de tilldelas. 
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När jag samlade in materialet satt jag på stadsdelkontoret och skrev av 
ansökningar ordagrant, viss korrigering förekom dock när det gällde 
direkta stavfel då jag inte ansåg att dessa hade någon relevans.  
 
Tabell 2. Första ansökningstillfälle för extra personalresurs utifrån de barn som ingår i 
materialet vårterminen 2004. 
 
Första ansök-
ning 

Antal barn Antal ansökningar 
som har granskats 

Noteringar 

vt 01 3 21 
 

En av ansökningarna är 
ännu äldre som första-
gångsärende och saknas 
därför i arkivet.  

ht 01 
 

1 6  

vt 02 
 

1 5  

ht 02 
 

4 16  

vt 03 
 

5 15  

ht 03 
 

3 6  

vt 04 
 

10 10 Ett av ärendena är tvilling-
par på samma ansökan 

Totalt 27 79  
 
Anm. Tabellen är baserad på arkiverade ansökningar. 
 
För de barn som första ansökan skedde vårterminen 2001 fanns således 
sju olika ansökningar (en per barn/termin) medan för de tio barn som 
var förstagångsärenden vårterminen 2004 så granskades endast en an-
sökning per barn. Att jag satt i samordnarens rum och gjorde detta arbe-
te gav åtskilliga tillfällen att diskutera de uppgifter som samlades in 
samt alstrade idéer inför den intervjuundersökning jag genomförde se-
nare under våren i stadsdelen. 
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7.3.4 Intervjuer 
Det fanns flera syften med att göra intervjuer i min undersökning. Via 
intervjuerna kunde olika aktörer ge sina tolkningar och förklaringar 
kring olika begrepp som florerar i verksamheten. Dessutom rörde inter-
vjuerna organiseringen i stadsdelen och de kontaktytor som finns mel-
lan olika aktörer. En del av detta var också hur enskilda ärenden pro-
cessas genom organisationen och vilken roll enskilda aktörer spelar i 
det sammanhanget. Som grund för mitt urval av respondenter var att 
jag ville höra olika röster inom organisationen6. Förskollärarna valdes 
slumpmässigt från sex olika förskolor i stadsdelen. Övriga respondenter 
valde jag strategiskt då dessa hade en lång erfarenhet av praktiken att 
jobba med frågor rörande barn i behov av särskilt stöd. Sammanlagt 
genomfördes 15 intervjuer med följande fördelning: 
 
• Sex förskollärare (F1-F6) 
• Två biträdande rektorer (B1-B2) 
• En pedagog med operativt ansvar för ett barn i behov av särskilt 

stöd (förkortas BBSS-ped) 
• Två psykologer, verksamma på BVC respektive i stadsdelens 

resursteam (P1-P2) 
 
Dessutom gjorde jag fyra intervjuer med samordnaren i stadsdelen ut-
spritt under perioden oktober 2003-juni 2004. Merparten av intervjuer-
na gjordes centrerat under tre-fyra veckor i april-maj 2004 med en upp-
samlande intervju med samordnaren i juni. Intervjuerna gjordes ute på 
förskolor, på stadsdelskontoret och på BVC. Längden på intervjuerna 
varierade från ca 40 minuter till 75 minuter, med undantag för den sista 
intervjun som var drygt två timmar lång.  

 
 
6 BVC-psykologen ingår inte i stadsdelens organisation men då flera ansökningshandlingar 
innefattade intyg från henne, så kändes det viktigt att inkludera henne i undersökningen. BVC-
psykologen är också viktig som en länk när det att gäller remittering av ärenden vidare till 
exempelvis barnhabiliteringen.  
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7.4 

När jag designade min intervjuundersökning utgick jag från ett antal 
grundteman som fanns med i alla intervjuer (se bilaga D). Utöver detta 
fanns det speciellt riktade frågor beroende på vilken yrkeskategori jag 
intervjuade. Det fanns hela tiden en öppenhet inför nya teman och frå-
gor som baserades på tidigare intervjuer. Det var också tanken bakom 
att ha en lång ”uppsamlande” intervju med samordnaren i slutet av pe-
rioden. Det föll sig naturligt att hon intervjuades flera gånger under 
perioden av materialinsamlandet. Hon har en central roll i organisatio-
nen rörande barn i behov av särskilt stöd i den aktuella stadsdelen.  
 Intervjuerna blev i stor utsträckning en form av samtal där jag via 
öppna frågor försökte tona ner min egen roll. Den förförståelse som jag 
har av förskolans verksamhet kan både ses som en tillgång och ett hin-
der i intervjusituationen. Att analysera sin egen roll i sammanhanget 
kan vara svårt. Något som jag dock ser som positivt var att det fanns en 
variation mellan samförstånd respektive utprövande diskussioner under 
intervjuerna. De utprövande diskussionerna där inte tolkningarna av 
olika innebörder är självklara kan indikera en öppenhet i samtalet. Sam-
tidigt så går det aldrig att bortse ifrån den något konstlade situation som 
en intervju alltid blir. 
 Samtliga intervjuer spelades in digitalt. De transkriberades sen suc-
cessivt under våren och sommaren. Transkriptionerna skickades också 
tillbaka till intervjupersonerna för att ge en möjlighet att lägga till eller 
förtydliga i efterhand. Att de intervjuade gavs denna möjlighet ansåg 
jag vara viktigt ur ett etiskt perspektiv. Endast en av de intervjuade 
gjorde denna återkoppling och då baserat på ett smärre förtydligande av 
den transkriberade intervjun.  

Analys av materialet, tillvägagångssätt 
Allt eftersom jag samlade in mitt empiriska material så försökte jag i 
stor utsträckning att göra en successiv bearbetning. Utifrån verksam-
hetsmötet och ansökningarna planerade jag hur intervjuguiderna skulle 
se ut. På motsvarande sätt började analysarbetet tidigt i projektet.  
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Schematisk skiss över turordning för insamling av empiriskt material 
och analyser: 
 
• 1:a intervju samordnare 
• Inspelning av verksamhetsmöte 
• Insamling av arkiverade ansökningar och de utfall som dessa givit  
• 2:a intervju samordnare 
• En första analys görs av verksamhetsmöte. Denna analys ligger se-

dan till grund för utformning av intervjuguider 
• Intervjuguider arbetas fram 
• 3: dje intervju samordnare 
• Övriga intervjuer genomförs 
• Analys görs av ansökningsblankettens uppbyggnad (analysen görs 

utifrån ”ifyllda” blanketter) 
• 4:de intervju samordnare (uppsamlingsintervju) 
• Intervjuer transkriberas och en första analys görs 
• Verksamhetsmötet analyseras på nytt 
• Innehållet i de arkiverade ansökningarna analyseras 
• Intervjuer analyseras utifrån organisatoriska perspektiv 
• Intervjuer analyseras utifrån kategoriseringar av barnen som gjorts 

på verksamhetsmöte 
 
Samtliga intervjuer spelades in digitalt, vilket har gett en god möjlighet 
till att lyssna på intervjuerna i flera omgångar. Även det transkriberade 
materialet har varit föremål för ett antal genomläsningar för att försöka 
ringa in de frågor som varit centrala i förbindelse till syftet med min 
undersökning. De olika delarna i min fallstudie har sedan analyserats på 
olika sätt: 
 
Verksamhetsmötet bedömde jag som att det i stor utsträckning berör-
de legitimitetsaspekter rörande den sociala praktiken med resurstilldel-
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7.5 

ning till barn i behov av särskilt stöd. I min analys har jag försökt syn-
liggöra dessa legitimitetsanspråk. 
 
Blanketten som används till stödärendena har analyserats utifrån dess 
rubriker. Dessutom har jag lagt vikt vid blankettens struktur samt syn-
liggjort några perspektiv som inte berörs utifrån rubrikernas innehåll.  
Efter flera läsningar av materialet ifrån arkivsökningen framträdde 
några återkommande tema. Dessa analyserades därefter utifrån ett antal 
huvudkategorier (närmare beskrivet i resultatkapitlet, 8.2). 
 
Intervjuerna designades i stor utsträckning utifrån olika begrepps be-
tydelse och funktion i organisationen. Även intervjumaterialet har ana-
lyserats utifrån huvudkategorier. Dessa är tätt kopplade till intervjugui-
dens fokusområden (se bilaga D). 
 
Analyserna svarar företrädesvis på frågan rörande vad den diskursiva 
praktiken är ett uttryck för. I en förlängning anser jag att det också är 
viktigt att fördjupa analyser avseende varför och hur praktiken repro-
duceras eller förändras via språket. I mina analyser har jag inte behand-
lat genus-, etnicitet och klassperspektiv i någon större omfattning, vil-
ket jag anser vara centrala perspektiv i framtida analyser av materialet. 

Etiska överväganden 
När man ska arbeta med sekretessbelagt material krävs att syftet med 
undersökningen redovisas redan innan man får tillgång till materialet. 
Dessutom måste man vara tydlig med vilka principer som gäller för hur 
uppgifter kommer presenteras och användas. Det har funnits flera etis-
ka dilemman att ta hänsyn till i mitt projekt. Exempelvis skulle det me-
todologiskt varit en poäng med att använda autentiska fallbeskrivning-
ar, som ett underlag till de intervjuer jag gjorde i ett senare skede. Jag 
har istället valt att utgå ifrån de begrepp och mer generella mönster jag 
kunde se i ansökningarna då det fanns etiska risker med att använda 
autentiskt material för detta ändamål. På motsvarande sätt undvek jag 
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7.6 

att lyfta fram enskilda ansökningar som underlag för diskussioner med 
de pedagoger som hade skrivit dem då jag såg detta som ett etiskt brott 
mot deras yrkesintegritet. 
 I presentationen av empirin har jag, till den grad som jag känt möj-
ligt, försökt att avidentifiera materialet för att uppfylla kraven på konfi-
dentialitet. Här finns också en hel del problem då det är viktigt att för-
söka skapa en bild av stadsdelen för att förstå de ramar som omgärdar 
verksamheten. Ju utförligare beskrivning av stadsdelen och dess barn-
omsorg desto större risk för att materialet blir identifierbart. 
 Även när det gäller kravet på samtycke har det funnits problem i 
projektet. Det samtycke jag har fått har gjorts via ett politiskt beslut i 
den aktuella stadsdelen ifråga om att ta del av arkiverade akter. Då ma-
terialet är så omfattande har detta inneburit att enskilda barn, föräldrar 
och pedagoger som figurerar i akterna inte är enskilt tillfrågade.  
 Avslutningsvis när det gäller de etiska frågorna vill jag lyfta fram de 
svårigheter som gäller objektifiering och kategorisering av barnen i 
undersökningen. Detta är något som jag själv känner mig kritisk till i 
många andra undersökningar och i verksamheter rörande barn i behov 
av särskilt stöd. Ändå är detta i princip omöjligt att undvika när man 
själv bygger upp kategorier utifrån materialet, söker efter mönster, och 
i ett senare skede presenterar materialet.  

Stadsdelen Fågelsången 
I detta kapitel avser jag ge en schematisk bild av den stadsdel som jag 
har utfört min undersökning i. Stadsdelen Fågelsången (fingerat namn) 
tillhör en av stadens resurssvaga stadsdelar. Detta är naturligtvis inte en 
slump utan ett medvetet val. Utifrån min förförståelse ger de kontextu-
ella villkor som råder i en sådan stadsdel en mer renodlad praktik när 
det gäller utvecklingsbedömningar av barn i förskoleåldern. I resurs-
svaga stadsdelar är det sannolikt att vikten av att dra gränser mellan 
normalitet och avvikelser ökar utifrån ett verksamhetsperspektiv. So-
ciala problem är i den miljön en utbredd problematik, vilken är svår att 
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kompensera via speciella åtgärder för enskilda barn7. Det kan vara vik-
tigt att betona att det är just på den administrativa nivån som denna 
”renodling” sannolikt sker. På en verksamhetsnivå är det snarare troligt 
att den heterogenitet som präglar barngrupperna ökar toleransen för 
avvikelser. Att det blev just Fågelsången ibland de resurssvaga stadsde-
larna som finns i staden var däremot en slump.  
 När resursstyrka definieras i stadsdelar utgår man ifrån den befintli-
ga befolkningen boende i stadsdelen. Detta innebär att resursstyrka inte 
per automatik säger något om den verksamhet som bedrivs i stadsde-
lens regi. Fågelsången har fler demografiska karaktäristika som ofta 
kännetecknar resurssvaga stadsdelar. Dessa är exempelvis låg förvärvs-
frekvens, högt ohälsotal, hög andel av befolkningen med invandrarbak-
grund och att en hög andel av befolkningen bor i flerfamiljsbostäder.  
 
Förvaltning och förskoleverksamhet i stadsdelen 
Förvaltningarna i olika stadsdelar är olika uppbyggda, men ofta finns 
en speciell barn- och ungdomschef i stadsdelen med huvudansvar för 
de insatser som riktar sig mot barn och unga. Kopplat till de olika che-
ferna på förvaltningsnivå finns personer med speciella inriktningar 
och/eller administrativa uppgifter. I många stadsdelar finns ett centralt 
resursteam, som arbetar med individ och familjefrågor. I Fågelsångens 
stadsdel har förvaltningen behållit ett centralt ansvar på förvaltningsni-
vå när det gäller barn i behov av särskilt stöd i förskolan. I en del andra 
stadsdelar har detta lagts ut på rektorsområden. 
 

I större städer fattas besluten oftare på lokal nivå jämfört med i mindre 
kommuner. Ett undantag är insatser för barn i behov av särskilt stöd där be-
sluten ofta är mer centraliserade i större städer (Skolverket, 2004, s. 48). 

 
I stadsdelen finns knappt tusen barn inom förskolans verksamheter för-
delade på knappt 20 förskolor. Av det totala antalet barn i förskoleål-

 
 
7 Ett analogiskt resonemang finns presenterat i Stone (1984) där administrativa aktörer som 
handhar ekonomiska resurser förändrar sitt beteende utifrån kontextuella faktorer. När det finns 
ett starkt tryck på speciella insatser renodlas praktiken.  
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dern inom stadsdelen är det bara 50-60 % som finns inom den reguljära 
förskoleverksamheten. Denna andel är inte särskilt unik när det gäller 
resurssvaga stadsdelar i storstadsområdena. Problemet uppmärksam-
mades i början på 2000-talet: 
 

This has lead to a situation where numbers of children with parents who are 
unemployed do not have access to pre-school. Many of these children have 
immigrant background (Utbildningsdepartementet, 2000, OECD-rapport). 

Idag har lagstiftningen förändrats rörande arbetslösa föräldrars rätt till 
att ha sina barn på förskolor. Orsaken till att andelen barn som finns i 
den reguljära förskolan ändå är förhållandevis låg i dessa miljöer beror 
sannolikt på en kombination av olika faktorer. Delvis kan det fortfaran-
de vara en avspegling av den låga förvärvsfrekvensen, vilket medför att 
fler vuxna finns i barnens närmiljö. Det kan motivera att inte ha barnen 
i förskolan. Kulturella skillnader när det gäller familjens roll/samhällets 
åtaganden gentemot barnen kan också vara en viktig faktor. Maxtaxan 
till trots kan också ekonomiska aspekter påverka.  
 Förskolorna i stadsdelen är idag organiserade i ett antal rektorsom-
råden, där den biträdande rektorn på respektive skola har arbetsledaran-
svar. Då förskolan numer finns inom samma administrativa och eko-
nomiska organisation som övrig skolverksamhet i stadsdelen, kan det 
vara viktigt att understryka de skillnader som finns mellan respektive 
verksamhet ifråga om barnunderlaget. Majoriteten av förskolebarn 
kommer så småningom till grundskolan, men samtidigt kommer ensta-
ka barn efter förskoleperioden börja på särskola. Detta påverkar ”kon-
kurrensen” när det gäller att få loss extra resurser till exempelvis perso-
nalförstärkningar. I den decentraliserade organisationen med förhållan-
devis autonoma rektorsområden ställs politikerna och skoladministra-
tioner inför ekonomiska fördelningsfrågor på lokal nivå.  
 Den sociala praktiken rörande barn i behov av särskilt stöd involve-
rar en rad olika aktörer som också påverkar hur den diskursiva prakti-
ken formas. Att använda en diskursordning i form av en institution 
(förskolan) är tänkbart men samtidigt menar Fairclough (2001) att dis-
kurser och diskursordningar kan fungera över institutionsgränser. 
Diskursordningen betecknar alltså olika diskurser som delvis täcker 
samma terräng. Förskolans diskurs innehåller naturligtvis många olika 
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delar och verksamheter, men samtidigt hålls den samman genom sin 
institutionella karaktär. När det gäller att specifikt studera utvecklings-
bedömningar av barn i förskoleåldern utgör detta ett område där olika 
diskurser möts. Mötet kan skapa en situation där diskurserna påverkar 
varandra, vilket kan leda till en förändring av språkbruk, så kallad in-
terdiskursivitet. Mötet mellan diskurser kan exemplifieras genom några 
av de professioner som är inblandade i praktiken: 
 
• Förskollärare (initierar ibland ärenden) 
• Psykologer (utreder barn med vissa svårigheter) 
• Läkare/psykiater (ställer diagnoser) 
• Samordnare (administrativt och ekonomiskt ansvarig) 
• Biträdande rektorer (fungerar som mellanhand mellan pedagoger 

och samordnare) 
• Resurspedagog (utreder och arbetar med pedagogiska lösningar för 

vissa barn och barngrupper) 
• Stadsdelspolitiker (drar upp riktlinjer ekonomiskt och politiskt)  
• BBSS-pedagoger (arbetar operativt som personalresurs kopplade till 

vissa barn) 
 
En annan viktig grupp är föräldrarna som i dagens organisation i stads-
delen har stor betydelse för att initiera utredningar och måste ge sam-
tycke när initiativ kommer från andra håll. 
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Exempel på aktö-
rer 

Organisationsnivå Exempel på verk-
samheter 
Barnhälsovård  Psykolog  

Psykiater 
Logoped 
Arbetsterapeut 

Region - Landstingsnivå 

Barnhabilitering 

   
Psykolog Familjerådgivning 
Socionom Socialtjänst 
Samordnare 

Stadsdelsnivå 

Resursteam 
   
Biträdande rektor 
Pedagog 

Rektorsområde Förskola 
 

Föräldrar, Barn 

 
Figur 1. Förenklad organisationsskiss, stadsdelen Fågelsången 

7.7 Presentation av empiriskt material 
Praktiken med utvecklingsbedömningar av förskolebarn, inom ramen 
för begreppet barn i behov av särskilt stöd, är en komplex process. Det-
ta har inneburit att de analyser och teoretiska utgångspunkter som lig-
ger till grund för resultatsredovisningen varierar något. Samtidigt är 
min uppfattning att det finns grundläggande ontologiska och epistemo-
logiska utgångspunkter som gör dessa teoretiska och metodologiska 
ingångar kompatibla. En av de stora utmaningarna när man analyserar 
empiriskt material är att hitta ”rätt avstånd” när man gör analyserna. 
Ibland krävs att man tar ett steg tillbaka för att skapa en överblick. 
Andra gånger krävs detaljerade analyser för att kunna göra en adekvat 
bedömning av materialet. För att ge en överblick över presentationen av 
empiriskt material (Kap. 8-11), och vilka utgångspunkter som ligger till 
grund för de olika analyserna, kommer här en kort presentation av vad 
som behandlas i kommande kapitel: 
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8. Utvecklingsbedömningar av barnen och bedömningarnas funktion 
Den blankett som används för att söka extra personalresurs för barn i 
behov av särskilt stöd i stadsdelen har analyserats. Jag anser att den 
utgör en viktig del för förståelsen av den diskursiva praktiken. Genom 
arkiverade ansökningar för extra personalresurs för enskilda barn har 
jag lyft fram vad som kännetecknar beskrivningar och bedömningar av 
dessa barn. Förutom problembeskrivningarna behandlas också de posi-
tiva omdömen som gjorts av barnen, samt hur pedagogerna avser att 
använda personalförstärkningen. Aspekter som handlar om ett antal 
funktioner med att definiera barnen som i behov av särskilt stöd, samt 
hur detta relaterar till den generella kvalitén i verksamheten, tas också 
upp i detta kapitel. Tids- och kompetensaspekter vägs mot varandra. 
 
9. Interna maktperspektiv och legitimitet 
Till grund för min analys rörande interna maktperspektiv i den sociala 
praktiken utgår jag ifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt. Verksam-
hetsmötet där samordnaren och biträdande rektorer går igenom de barn 
som är aktuella för extra personalresurs vt-04, samt för en mer generell 
diskussion rörande dessa ärenden, ingår som en del av min analys. Le-
gitimitetsaspekter, samt språkliga kategoriseringar av barnen från detta 
möte, utgör hörnstenar i min fortsatta analys. Organisatoriska processer 
analyseras också utifrån begreppen reproduktion och förändring, fram-
förallt baserat på de intervjuer rörande praktiken att utvecklingsbedöma 
barnen i stadsdelen som jag gjort.  
 
10. Externa aktörers påverkan på den sociala praktiken 
Ur ett aktörsperspektiv avser jag att ge en bild av hur barnen i under-
sökningen kategoriseras och diagnostiseras samt vem eller vilka som 
gör dessa bedömningar. Utredningar och diagnosers betydelse penetre-
ras i denna del. Framförallt presenteras delar av intervjumaterialet kring 
diagnosernas betydelse för att frilägga resurser i organisationen.  
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11. Verksamma kategorier i den diskursiva praktiken 
I kapitlet redovisas och analyseras intervjumaterial rörande tre katego-
riseringar som görs av barnen. Bedömningar som ligger till grund för 
kategorierna görs antingen av externa eller interna aktörer. Kategorier-
na är: 
 

• Utvecklingssena barn 
• Utvecklingsstörda barn 
• Barn inom autismspektrat 
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8 Utvecklingsbedömningar av 
barnen  

Förvaltningen i stadsdelen Fågelsången gör med jämna mellanrum en-
kätundersökningar bland pedagogerna på stadsdelens förskolor. Syftet 
är att kartlägga olika aspekter av verksamheten som en form av kvali-
tetskontroll. Ett tema som tas upp i dessa enkäter är barn i behov av 
särskilt stöd. De personer (samordnarna) som idag administrerar stödet 
till barn i behov av särskilt stöd i stadsdelarna (i den aktuella staden för 
min studie) har arbetat fram egna definitioner av olika begrepp. Syftet 
har varit att skapa möjligheter för kvalitativa jämförelser inom och mel-
lan olika stadsdelar. Samordnargruppen har ansett det viktigt att skilja 
mellan begreppen ”barn som behöver stöd” och ”barn i behov av sär-
skilt stöd”. Vidare görs distinktionen att till kategorin barn som behö-
ver stöd kan alla barn räknas. Medan begreppet barn i behov av särskilt 
stöd avser: 
 

Barn som har specifika problem kopplade till den egna utvecklingen. Det 
innebär således att antal barn i behov av särskilt stöd inte kan definieras ut-
ifrån befintliga resurser, utan endast utifrån en kartläggning av enskilda 
barn i förskolan (från policydokument framtaget på samordnarmöte). 

 
Att samordnarna på detta sätt pointerar detta perspektiv är utan tvekan 
ett uttryck för de tuffa betingelser som de arbetar under, där ekonomis-
ka begränsningar fungerar som ett hinder för deras verksamhet. To-
shach (1983) menar att begreppet barn med behov av särskilt stöd har 
olika funktioner i olika sammanhang. På policynivå är det framförallt 
bärare av en idé, medan på administrativ nivå fyller det funktionen att 
fördela resurser. Samordnarnas policydokument markerar skillnaden 
mellan dessa nivåer och tar således avstånd från en renodlad administ-
rativ definition av begreppet (Sonnander, 1997). 
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8.1 

Pedagogerna i stadsdelen Fågelsången gör sedan årligen en uppskatt-
ning över antalet barn i respektive barngrupper som de bedömer tillhöra 
gruppen barn i behov av särskilt stöd. Enkäterna visar små variationer 
mellan olika mätningstillfällen under perioden 1999-2004 och andelen 
barn som bedöms tillhöra gruppen pendlar mellan 14-17 procent av det 
totala barnunderlaget inom den reguljära förskoleverksamheten. Av 
dessa är det bara ca vart femte barn som renderar i en ansökan om extra 
personalresurs, vilket innebär att cirka tre procent av det totala antalet 
barn på stadsdelens förskolor (vt-04, 27 barn). 
 Ansökningarna formuleras av pedagogerna och skrivs under av för-
äldrar och biträdande rektor innan de skickas vidare till samordnaren. I 
de flesta fall har pedagogerna haft en kontinuerlig dialog med den bi-
trädande rektorn innan de sätter sig ner och skriver en ansökan. På det 
viset får den biträdande rektorn en nyckelposition när det gäller att sov-
ra vilka ansökningar som ska gå vidare. Med andra ord fungerar den 
biträdande rektorn som en ”gatekeeper” (Lipsky, 1980) i denna process. 
När ansökningarna kommit samordnaren till handa, arbetar hon fram ett 
förslag om hur resurserna, utifrån den centrala potten, ska fördelas mel-
lan de olika barnen och verksamheterna. Om hon upplever att det finns 
oklarheter i ansökningarna förs en dialog med den berörda biträdande 
rektorn via telefon. Det färdiga förslaget förankras sedan med samtliga 
biträdande rektorerna på ett verksamhetsmöte en gång per termin.  

Ansökningsblankettens uppbyggnad och 
funktion i verksamheten 

Som ett underlag för samordnarens bedömningar om resursfördelning 
har en gemensam blankett tagits fram för ansökningar i stadsdelen (se 
bilaga C). Dessa blanketter fyller pedagogerna i en gång per termin och 
efter resurstilldelningen arkiveras ansökningarna. Jag väljer att benäm-
na detta som en ”formaliserad” del av diskursen.  
 När jag intervjuade pedagoger i stadsdelen beskrev dessa några mo-
ment som ofta föregår att de skriver en ansökan. På samtliga avdel-
ningar där jag gjorde intervjuer har pedagogerna delat upp barnen och 
har så kallade ansvarsbarn. Detta innebär att pedagogen följer barnet 
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lite extra och är den som har det huvudsakliga ansvaret när det gäller 
kontakten med barnets föräldrar. Kontinuerligt förs samtal pedagogerna 
emellan rörande samliga barn på avdelningarna vid olika planerings-
träffar och avdelningsmöten. När ett barn bedöms vara aktuellt för en 
ansökan om extra personalresurs, så varierar förfarandet något på de 
olika avdelningarna. En gemensam nämnare är att huvudansvaret för att 
skriva ansökningar ligger på en förskollärare oavsett vem som har bar-
net som sitt ansvarsbarn. Ibland diskuteras innehållet i ansökan fram av 
samtliga pedagoger på avdelningen, andra gånger skrivs ansökan av en 
enskild pedagog (förskollärare).  
 
Analys av ansökningsblankett: I analysen utgår jag ifrån huvudrubri-
kerna som bygger upp blanketten (se bilaga C). Analysen är i första 
hand semantisk men också placering av olika frågor och avsett utrym-
me för svaren ingår också som en del av min analys. 
 
Beskrivning av barnet 
Jag anser att redan när det gäller att beskriva ett enskilt barn, är det 
tänkta utrymmet för detta på blanketten mycket begränsat. Signalen 
som ges är att beskrivningarna egentligen har en underordnad betydelse 
och ska hållas på ett summariskt plan. Genom att ge ett så litet utrym-
me riskeras att bilden kommer att bli kategorisk och fokusera på bar-
nens problem (även om instruktionen antyder något annat). Om istället 
stödet söks för en barngrupp kommer bilden bli ännu mer summarisk. 
Naturligtvis har varje enskild medarbetare i organisationen möjlighet 
att exempelvis lägga till skrift på baksidan av blanketten eller skicka 
med bilagor. Blankettens utformning uppmanar inte till det utan signa-
lerar korta ”kärnfulla” beskrivningar. Då merparten av barnen i mitt 
material har utretts eller diagnostiserats av externa bedömare kan detta 
vara ett skäl till de korta beskrivningarna. Tøssebro och Lundeby 
(2002) visar i sin undersökning att diagnoser minskar behovet av att 
detaljerat beskriva de problem som barnen uppvisar. 
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Ange pågående insatser 
Under denna rubrik ska pedagogerna referera till pågående insatser för 
enskilda barn. De yrkeskategorier som finns representerade i uppräk-
ningen inom parentesen psykolog, pedagogkonsulent, logoped, Social-
tjänst, HAB och BUP kan vara värda några rader. Dessa svarar mot den 
uppdelning som ofta görs av barnens olika utvecklingsrelaterade fält 
(dessa har markerats av mig).  
 

• Logoped - Språklig utv. 
• Socialtjänst - Social och emotionell utv. 
• HAB (habilitering) - Motorisk, språklig och kognitiv utv. 
• Pedagogkonsulent - Riktar sig mot personalens pedagogiska 

kompetens. 
• Psykolog och BUP- Kognitiv och emotionell (social) utv. 

 
Att både psykolog och BUP finns med i uppräkningen är intressant då 
mig veterligen det är just psykologer som företrädesvis arbetar på BUP. 
Detta kan nog ses ett uttryck för den stora tyngden som läggs på ut-
vecklingspsykologi i förskolans kontext.  
 
Utredning och diagnos 
Inom förskolan har det nästan skapats en ”antikultur” till diagnoser av 
barn i behov av särskilt stöd. Tanken om en helhetssyn på barnen och 
individuellt anpassad verksamhet har fungerat som riktlinjer i dagens 
pedagogiska syn. På blanketten får diagnosen inte någon central bety-
delse, vilket märks på att den placeras emot slutet av blanketten. Det 
efterfrågas inte heller efter något utredningsmaterial av barnet eller 
liknande utan endast ett namn på eventuell diagnos. Samtidigt kan ut-
redningar och diagnoser bli en tungt vägande faktor när det gäller att 
fördela resurser på en administrativ nivå i stadsdelen. 
 
Åtgärdsprogram/individuell plan 
Denna fråga syftar på en inomorganisatorisk verksamhet som enligt 
lokala styrdokument påbjuder personalen att upprätta en individuell 
plan för alla barn som anses behöva extra stöd inom befintlig verksam-
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8.2 

het eller via biståndsärenden. Frågan borde med andra ord sakna bety-
delse men att den finns där är sannolikt ett uttryck för att denna verk-
samhet inte fungerar tillfredsställande idag. 
 
Boende i stadsdelen 
En oansenlig fråga vars betydelse kanske kan verka ointressant. Skenet 
bedrar dock, då detta kan ha en ekonomisk betydelse. Det är den stads-
del där barnet bor som bekostar verksamheten ekonomiskt vilket inne-
bär att om ett barn bor i den aktuella stadsdelen så kommer barnet att 
bli en kostnad. Om däremot barnet kommer ifrån en annan stadsdel 
kommer barnet generera pengar till den aktuella stadsdelens pott för 
barn i behov av särskilt stöd och med andra ord bli en intäkt.  
 
Beskriv hur ni avser att använda sökt resurs 
Denna fråga har klara kopplingar till åtgärdsprogrammen som berörts 
tidigare. Genom att precisera ändamålet för den sökta resursen ställs det 
ett krav på pedagogerna att definiera sitt fortsatta arbete med det aktuel-
la barnet.  

Beskrivning av barnens problem 
För att göra analysen av innehållet av vad pedagogerna skriver i ansök-
ningarna om barnen, började jag med att mening för mening sortera 
materialet. Analysen är inspirerad av en grounded-theory tradition 
(Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991) där jag utifrån beskriv-
ningarna bygger upp kategorier, samt lyfter fram några centrala be-
grepp. Genom ett antal genomläsningar av ansökningarna avtecknade 
sig återkommande mönster. Det var tre problemområden som domine-
rade i texterna och dessa analyserades vidare: 
 

• Problem med språk och kommunikation 
• Koncentrationssvårigheter 
• Utagerande beteende 
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Utifrån denna tematisering i kombination med influenser av Christina 
Hellbom-Thibblins (2004) avhandling Kategorisering av barns ”pro-
blem” i skolans värld, sorterade jag fram ett antal huvudkategorier av 
de beskrivna problemen. Dessa huvudkategorier utgjorde sedan grun-
den för det fortsatta analysarbetet av problembeskrivningarna. Samtliga 
kategorier utgår ifrån pedagogernas bedömningar av barnens beteenden 
eller egenskaper. Huvudkategorierna som jag arbetade utifrån var föl-
jande: 
 
Barnets samspel med andra barn/pedagoger (samspelsaspekter) 
Denna kategori innefattar beskrivningar där barnen uppvisar problem i 
samspelet med andra barn eller med pedagogerna på avdelningen. I 
denna kategori finns exempelvis en hel del utsagor som redogör för 
barnets oförmåga att leka på ett åldersadekvat sätt. 
 
Barnets känslomässiga problem i förskolemiljön (känslomässiga aspek-
ter) 
I ansökningarna finns en del formuleringar där barnens beteende präg-
las av inre känslotillstånd som kan ta sig i utryck på ett skiftande sätt. 
Aggressioner, passivitet och begränsade reaktioner på smärtimpulser är 
några exempel på vad jag innefattar i denna kategori. 
 
Barnets fysiska problem (fysiska aspekter) 
Förutom fysiska handikapp såsom nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga 
finns också beskrivningar av olika motoriska problem i ansökningarna. 
 
Barnets problem i relation till verksamheten (verksamhetsrelaterade 
aspekter) 
I princip alla problem som beskrivs i ansökningarna är naturligtvis pro-
blem i förhållande till den befintliga verksamheten. I vissa fall gör dock 
pedagogerna direkta kopplingar till moment av dagsprogrammet på 
förskolan och då faller dessa under denna kategori. 
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Bedömningar som samlas ihop till övergripande begrepp (generella 
bedömningar) 
I ansökningarna finns förhållandevis få generella bedömningar där 
barns olika beteenden fogas samman till ett övergripande begrepp. Det 
förekommer dock i större utsträckning efter att pedagogerna har fått en 
extern bedömares utlåtande. Med generell bedömning avser jag något 
som barnet tillskrivs att ha eller vara, exempelvis utvecklingsstör-
ning/utvecklingsstörd. 
 
Bedömningar som relaterar till egen ovisshet om tillvägagångssätt el-
ler otillräcklighet (svårtolkade aspekter) 
Att beskriva barnens problem i en ansökan bygger på stor del på de 
upplevelser som pedagogerna har av barnen. Samtidigt finns en hel del 
beskrivande fraser i ansökningarna där barnens beteende är svårtolkat 
eller beskrivs utan att det härleds direkt till verksamheten. 
 
Övriga aspekter som har analyserats 
Även de positiva omdömen om barnen som fanns med i ansökningarna 
analyserades samt de föreslagna åtgärderna som pedagogerna avsåg att 
använda den extra personalresursen till. 

Språk och kommunikation 
Utav totalt 27 ansökningar som kom in till samordnaren inför vt-04 var 
det 21 ansökningar där det fanns hänvisningar till barnens bristande 
språk. I sexton av fallen finns notering om att logoped är inkopplad 
eller att barnet står på kö för att få hjälp av logoped.  
 
Samspelsaspekter 
I många ansökningar är barnets bristande språkliga förmåga en viktig 
komponent för samspelsproblem. Oförmåga att göra sig förstådd skapar 
situationer där dessa barn leker för sig själva.  
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Flickan har en allvarlig språkförsening, har dålig språkförståelse. Leker 
mycket själv - tar inte kontakt med andra barn. 

 
Ibland kan också det bristande språket bli ett problem där barnets oför-
måga att kommunicera uppmärksammas negativt av de andra barnen. 
 

Han har svårt med vissa uttal därav blir han retad av de andra barnen. 
 
I de föreslagna åtgärderna för hur man pedagogiskt ska arbeta med barn 
med språkliga brister blir kopplingen till sociala färdigheter väldigt 
tydlig. Att utveckla barnens språkliga förmåga är mycket centralt för en 
positiv social utveckling enligt många föreslagna åtgärder. Resursper-
sonen ska arbeta nära barnet och ge en språklig vägledning i olika si-
tuationer när barnet leker med de andra barnen. I flera fall har man re-
dan, eller vill börja arbeta mer med, olika bildmateriel för att utveckla 
kommunikationen med barnen.  
 

Förklara och sätta ord på allt som händer, använda tecken som stöd. 
 
Känslomässiga aspekter 
Det är få ansökningar där språkliga brister sammanlänkas med barnens 
upplevelse. Det finns dock enstaka undantag: 
 

Saknar tal och upplever stor frustration över att inte kunna göra sig för-
stådd. 

 
Att inte fler ansökningar innehåller liknande formuleringar kan tyckas 
konstigt. Det ger ett intryck av att barnens bristande kommunikation i 
stor utsträckning blir ett problem för omgivningen snarare än för barnet 
självt.  
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Fysiska aspekter 
Vad som orsakar de brister som barnen har på det språkliga området är 
ofta oklart. I många fall konstateras bara att barnet saknar tal, har dålig 
språkförståelse, dåligt uttal osv. utan att pedagogerna gör en bedöm-
ning av vad detta kan härledas till. Det finns några enstaka barn i un-
dersökningen där man misstänker att upprepade öronoperationer påver-
kar den språkliga förmågan.  
 
Verksamhetsrelaterade aspekter 
Något som framträder i materialet är vikten av att förskolebarn kan ta 
emot och förstå instruktioner. När barnen inte klarar av detta skapas ett 
problem.  
 

Dålig språkförståelse, följer efter andra barn vid instruktioner, annars blir 
det fel. 

 

Förstår inte enkla instruktioner, fast man visar bild och handlingsmässigt. 
Han är främmande inför förskolans rutiner och frågande inför vanliga var-
dagliga situationer. 

 

Kan inte ta emot en enkel instruktion utan vi måste leda och visa. 
 
I diskussioner om stora barngrupper inom förskolan pekas ofta på de 
problem som drabbar barn med koncentrationssvårigheter. Stora barn-
grupper ökar risken för en livlig miljö som påverkar dessa barn nega-
tivt. På motsvarande sätt kan man fundera på hur stora barngrupper 
påverkar de barn med språkliga och/eller kommunikativa problem. I en 
stor barngrupp krävs i större utsträckning att pedagogerna arbetar med 
instruktioner till hela barngruppen.  
 
Generella bedömningar 
Trots att logopeder är inkopplade för många av barnen i min undersök-
ning finns få hänvisningar i ansökningarna som refererar till språkliga 
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bedömningar. Det finns dock ett barn som definieras både av pedago-
gerna och i ett medskickat utlåtande från logoped som lyder, har en 
allvarlig språklig störning på alla plan. Ibland kan dock pedagogernas 
sätt att uttrycka sig angående barnets svårigheter med språket indikera 
att de möjligen fått influenser ifrån exempelvis logopeder: 
 

Försenad språkutveckling, har ett mycket svagt språk avseende både im-
pressivt o expressivt. 

 
Annars ryms kommunikativa problem inom bredare diagnostisering 
som att barnet exempelvis är inom autismspektrat, vilket behandlas i ett 
senare kapitel. 
 
Svårtolkade aspekter 
En fråga som dyker upp när jag analyserar ansökningarna är; hur skiljer 
pedagogerna mellan mer djupgående språkliga problem och problem 
beroende på flerspråkiga miljöer? När barnen uppvisar ett stereotypt 
beteende är detta ofta en varningsklocka för pedagogerna, vilket märks 
tydligt i beskrivningarna. I flera fall gäller detta barnens språk: 
 

Har svårt att organisera och tolka intryck, för att få grepp om tillvaron upp-
repar samma sak om och om igen. 

 
Hakar upp sig - säger samma meningar varje dag. 

 
I andra beskrivningar upplever pedagogerna att det saknas en djupför-
ståelse språkligt hos barnet: 
 

Hon är ofta tyst, har inga ord att uttala. 
 
Analys, språk och kommunikation: Barnens språk och kommunika-
tionsförmåga är väldigt centrala i ansökningarna. Detta är något som 
ger konsekvenser på många olika plan för individen, verksamheten och 
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samspelet mellan barnen. Trots att barnen i stadsdelen till stor del har 
en flerspråkig bakgrund finns få hänvisningar till detta när pedagogerna 
skriver om bristande språk och kommunikation. De åtgärder som känns 
angelägna i många fall är att resurspersonen ska arbeta nära barnet, och 
språkligt leda barnet, för att utveckla barnets språk i olika situationer. 
Enskild träning är också något som förespråkas i flera ansökningar, ofta 
då kombinerat med olika bildmateriel. Detta gäller inte minst de barn 
som har autismdiagnoser eller bedöms finnas någonstans inom ”au-
tismspektrat”. 

Koncentrationssvårigheter 
Ett annat framträdande tema i materialet är att många av barnens pro-
blem är förbundna med barnens bristande koncentrationsförmåga. Ofta 
sammankopplas koncentrationssvårigheterna med begränsad impuls-
kontroll och/eller att barnen tenderar att växla aktivitet 
ofta/överaktivitet. Barnet kan också upplevas svårt att få kontakt med. 
Här finns med andra ord kopplingar till barnens kommunikationsför-
måga. 
 
Samspelsaspekter 
I beskrivningar görs ibland kopplingar mellan barnets begränsade kon-
centrationsförmåga och de effekter detta ger i samspelet med andra 
barn. De barn som beskrivs med koncentrationssvårigheter har ibland 
svårt att följa gängse normer som barnen själva sätter upp i lekarnas 
utformning och ”straffar ut sig” i leksituationerna, enligt pedagogerna.  
 
Känslomässiga aspekter 
Trots att en del av barnen som har svårt med koncentrationen får svå-
righeter med samspelet med andra barn finns många beskrivningar där 
barn med koncentrationssvårigheter anses trivas bra på förskolan. 
 

Han har en del koncentrationssvårigheter. Annars är pojken pigg och glad 
och han trivs bra på avdelningen. 

105



 
 

  

 
100 

Mycket svårt att koncentrera sig. Annars är han mycket glad och trivs på 
förskolan med andra barn. 

 
Glad o positiv kille, intresserad av att lära sig. Har stora koncentrationssvå-
righeter. 

 
Fysiska aspekter 
Kopplingar till motoriska problem finns också uttalat i flera fall vilket 
också avspeglas i de tankar som finns för hur en extra personalresurs 
kan användas i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. 
 

Behöver hjälp med grov- och finmotoriska rörelser som kräver koncentra-
tion under en längre stund. 

 
Koncentrationsförmågan ses som något som med adekvat hjälp kan 
”tränas” eller ”övas upp” och detta ska i stor utsträckning göras enskilt 
med barnet. Detta motiveras med att det är mer gynnsamt att arbeta 
med barnen i små grupper då koncentrationen inte störs lika lätt då.  
 
Verksamhetsrelaterade aspekter 
I andra beskrivningar relateras barnets förmåga att koncentrera sig till 
den situation som finns på förskolan. Kopplingar görs ibland till de 
ramar som omgärdar den pedagogiska verksamheten. Ibland finns en 
tydlig hänvisning till en önskan om att kunna göra strukturförändringar 
för dessa barn. 
 

Kan koncentrera sig i leken och i aktiviteter när han är motiverad och i liten 
grupp tillsammans med vuxen. 

 
Flickan har svårt att koncentrera sig i sin grupp, hon fungerar bättre om hon 
får mycket uppmärksamhet från en vuxen eller i mindre grupp. 
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Generella bedömningar 
Även om materialet pekar på samspelet mellan individen och försko-
lans miljö så skapas också en annan bild. Koncentrationssvårigheter 
relateras i vissa fall till en inre enskild egenskap som beskrivs som att 
den ”lever sitt eget liv” och barnet har inga eller begränsade möjlighe-
ter, att stå emot. Egenskapen är med andra ord något som barnet ”har”.  
 

Har stora koncentrationssvårigheter. Minsta ljud räcker för att han ska tappa 
fokus. 

 
Han har en del koncentrationssvårigheter. 

 
Svårtolkade aspekter 
Koncentrationssvårigheter finns med som en komponent i ett brett 
spektra av olika ansökningar, allt ifrån barn med diagnoser (t.ex. ut-
vecklingsstörning, autism), till barn vars problem bedöms ha en 
psykosocial grund.  
 
Analys, koncentrationssvårigheter: Något som förbryllade mig i min 
undersökning är att barn som beskrivs att ha koncentrationssvårigheter 
också betecknas som glada och att de trivs på förskolan. Markström 
(2005) har med ett perspektiv där ”normala” förskolebarn uttrycker 
glädje och trivsel i förskolan. Jag kan tolka mitt material på flera olika 
sätt. Betoningen av barnens glädje och trivsel i ansökningarna kan helt 
enkelt vara ett sätt för pedagogerna att skapa en motbild av barnen som 
inte bara pekar ut problemen. I en pågående undersökning av Jonsdottir 
(opublicerat manus) som undersöker vänskapsrelationer mellan försko-
lebarn finns också ett liknande mönster. De barn som är exkluderade i 
grupperna skattas högt av pedagogerna när det gäller trivsel på försko-
lan.  
 En annan tolkning är att barnen har utvecklat en försvarsmekanism 
och håller ”god min”. Bladini (2004) gör motsvarande bedömning i sin 
avhandling rörande barn med språk och kommunikationsproblem. En 
del av dessa barn döljer sina brister genom att skratta och skoja. Något 
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som också stärker en sådan konception är att det finns ett framträdande 
mönster i mitt material att barn med koncentrationssvårigheter hade 
stora problem i samspelet med sina kamrater på förskolan och i förhål-
lande till verksamheten.  
 Bland de föreslagna åtgärderna pekar pedagogerna ofta på att barn 
med koncentrationssvårigheter behöver vistas i mindre barngrupper för 
att få lugn och ro. Dessutom anses det viktigt för dessa barn att få en-
skild träning med aktiviteter som tränar upp deras förmåga att koncent-
rera sig.  

Utagerande barn 
En tredje grupp av barn som framträder i ansökningarna är barn som är 
utagerande. Begreppet innefattar barn som visar mycket aggressivitet, 
upplevs svårstyrda, livliga och impulsiva. Här finns ett mönster att det i 
stor utsträckning rör sig om pojkar. Problem med språk och kommuni-
kation finns ofta i dessa problembeskrivningar som en del i de utage-
rande barnens problematik. I vissa fall stämmer inte detta då grunden 
till utagerande beteende istället förklaras psykosocialt. Däremot blir 
kopplingarna mellan barnens koncentrationssvårigheter och aggressivt 
beteende ofta tydlig i materialet, oavsett ursprunget till barnets pro-
blem. 
 
Samspelsaspekter 
Samspelet med de andra barnen är ofta en stor svårighet för utagerande 
barn. Ofta beskriver pedagogerna en känsla av otillräcklighet då det 
gäller att hinna fånga upp och arbeta med dessa barn. Barnen beskrivs 
ofta som ombytliga med snabba humörsvängningar, vilket också påver-
kar samspelet mellan barnet och de vuxna på avdelningen.  
 

Far omkring, förstör både material och andra barns sysselsättning. Biter 
andra barn när han får en motgång. Han har stora sociala problem. 
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Utagerande, svänger mycket i sitt förhållningssätt mot barn såväl som vux-
na. Ena stunden ska han bråka och slåss och vara aggressiv för att i nästa 
stund bli mjuk och vill kramas. 

 
I nästan samtliga fall finns en gemensam tanke hur en extra personal-
resurs ska användas i arbetet med dessa barn. Lotsa in i gruppen, funge-
rar som förebild, knyta ihop händelser och känslor samt sätta gränser. 
Pedagogerna påtalar vikten av att arbeta nära dessa barn samt före-
komma barnen innan konflikter uppstår för att skapa en positiv spiral.  
 
Känslomässiga aspekter 
Utagerande beteende bland barnen i materialet beskrivs ofta som något 
barnen har med sig i bagaget beroende på exempelvis bristande gräns-
sättning i hemmiljön. Ibland skymtar bilden fram att det rör sig om en 
strategi från barnens sida att få uppmärksamhet från de vuxna på för-
skolan. Aggressivitet sätts ibland i samband med specifika situationer 
och moment i verksamheten, men ofta beskrivs detta mer som en egen-
skap hos barnen på ett mer generellt plan.  
 
Fysiska aspekter 
Orsaken till de utagerande barnens problem beskrivs sällan bero på 
fysiska orsaker, däremot kan barnens problem visa sig fysiologiskt. 
 

Hon kryper. Hon kissar på sig flera gånger om dagen fast att vi hjälper och 
påminner henne om toalettbesöken (min anmärkning: fyraårig flicka som 
nyligen genomgått traumatiska händelser). 

 
I materialet finns också barn som beroende på sociala orsaker exempel-
vis matvägrar både på förskolan och hemma. 
 
Verksamhetsrelaterade aspekter 
De utagerande barnen skapar många problem i verksamheten. Ofta be-
skrivs dessa barn som ett hinder för att genomföra olika moment på 
förskolan. 
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De är mycket livliga och kräver en vuxen. Bara till vilan måste det vara två 
vuxna. Även till samlingen krävs det två vuxna. Annars blir det mycket stö-
kigt. 

 
En annan vanlig anmärkning i ansökningarna är att barnen i denna 
”grupp” är rymningsbenägna, vilket också påverkar hur man måste or-
ganisera sitt arbete på avdelningen. Det finns få anspelningar på hur 
verksamheten ska kunna anpassas utifrån dessa barns behov. Fokus 
ligger på att anpassa barnen till befintlig verksamhet. 
 
Generella bedömningar 
Pedagogerna gör sällan några bedömningar av vilka orsaker som ligger 
bakom barnens utagerande beteende. Ibland ges dock förhållandevis 
ingående beskrivningar av enstaka barns sociala situation. Om det finns 
en utredning eller en diagnos ställd av exempelvis läkare/psykolog be-
skrivs inte barnens hemförhållanden i ansökningarna. Däremot kan 
omskrivningar av diagnoser förekomma som: 
 

Är prematura. 
 

Har en hjärnskada eller enligt familjen är han på en två-årings nivå intellek-
tuellt efter utredning. 

 
Svårtolkade aspekter 
Högt tempo, tätt återkommande gråt, skrikattacker och stereotypa bete-
ende är exempel på beteenden som pedagogerna oroar sig för när det 
gäller de utagerande barnen. Dessa barn skapar också ofta känslor av 
otillräcklighet och trötthet vilket markeras i ansökningarna. 
 
Analys, utagerande barn: Utagerande barn är ingen lätt avgränsad 
grupp i förhållande till barn med koncentrationssvårigheter. Aggressivt 
beteende kan ofta grunda sig i en svårighet att anpassa sig till den miljö 
som barnet möter. Orsaksförklaringar till utagerande beteenden hos 
barn kan variera kraftigt men tenderar ändå i min empiri ofta att ha mer 
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8.6 

”sociala förtecken”. Då stadsdelen jag gjort min studie i har en omfat-
tande psykosocial problematik är det troligen barn med svår problema-
tik som blir föremål för en ansökan. Dessa barn utgör ofta ett stort pro-
blem för verksamheten på förskolan, vilket också märks i beskrivning-
arna då pedagogerna ofta ger uttryck för en känsla av otillräcklighet. 
Att arbeta väldigt nära dessa barn anses vara av stor vikt för att skapa 
ett gott klimat och en positiv miljö för alla barn på avdelningarna. 

Barn i behov av särskilt stöd, begreppets 
funktion 

En av de centrala frågorna i min studie är att skapa förståelse av vilken 
funktion som begreppet barn i behov av särskilt stöd har. Att definiera 
en grupp av barn att vara i behov av särskilt stöd har naturligtvis ett 
syfte. Om man utgår ifrån en administrativ definition av begreppet, som 
jag gjort i mitt material, kan jag se åtminstone två huvudsakliga skäl till 
att påtala barnens stödbehov: 
 

• Att skapa ökad kompetens för hur pedagogerna ska bemöta bar-
net pedagogiskt. Kompetensen kan frigöras inom organisatio-
nen, eller externt vilket skapar ett nätverk kring barnet. 

• Att frigöra tid för att arbeta specifikt med ett barn som inte kan 
få sina behov tillgodosedda i den ordinarie verksamheten. 

8.6.1 Funktion i relation till tid och kompetens 
I intervjuerna pekade de flesta pedagogerna på att tidsfaktorn väger 
tyngst när det gäller att ta steget för att söka extra resurser. 
 

F3: Mm, de barnen som vi har nu så har vi känt att det handlar mycket om 
tiden, att vi räcker inte till. Vi ser vad vi skulle behöva göra med de här bar-
nen men vi räcker inte till. 

I: Mm 
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F3: Sen är det ett av barnen som är, som vi har pratat med mamman att hon 
skulle gå till HAB för där behöver kanske en sjukgymnast hjälpa det barnet 
till exempel eller så men annars så känns det nog mest som att det är för att 
vi kan inte sträcka ut oss mera. 

 
I fler intervjuer kopplades också tiden till möjligheten att gå ifrån den 
stora barngruppen för att arbeta med barnet enskilt, vilket också av-
speglades sig i ansökningarna då pedagogerna definierade vad extrare-
sursen skulle användas till. Mer segregerande lösningar efterfrågas för 
att arbeta med barnens problem. 
 

F4: Tid tycker jag att man ansöker om, tid och en människa till helt enkelt 

I: Mm 

F4: och att man kan gå ifrån och sen kompetensen, vi har mycket kompe-
tens i huset tycker jag sen tycker jag att varje barn är så individuellt som vi 
har att då får man liksom ändå försöka göra upp något speciellt för just det 
barnet. 

8.6.2 Funktion i relation till grundbemanning 
Det var totalt sett en mörk bild som målades upp i intervjuerna när det 
gällde förskolans möjlighet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 
i stadsdelen. Den gängse bilden var att grundbemanningen på försko-
lorna idag har sjunkit till en nivå som skapar dåliga förutsättningar för 
att arbeta med de barn som faller utanför ramarna. Dessutom ansågs 
ribban för när det var lönt att söka extra resurser ligga högt. 
 

I: Ja, hur vet man var gränsen går för vilka barn som man, liksom det är lönt 
att söka överhuvudtaget? 

F6: Det vet man ju inte.  

I: Har man någon uppfattning om det ändå? 

F6: Den uppfattningen som vi har är att det är ju inte mycket som är lönt, 
det ska vara mycket grova handikapp eller så (skratt) man ska känna att det-
ta är absolut lönt, men vi tar ju en chansning och många gånger har vi kan-
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ske flera stycken som skulle behöva en gnutta extra tid för sig själv och då 
för man ihop dom med hopp om att vi kanske kan få någon hjälp, någon 
timma så man kan ta dom så där lite grann då. Men vi söker för det vi kän-
ner att dom behöver absolut hjälp och förhoppningsvis så får man något lite. 

 
F3: Från hur det har varit tidigare, det är ju svårt att säga för man, för jag 
tror att det var just detta att tidigare så fanns det mer personal i förskolorna 
det var inte så ont om personal och så snålt och så stora grupper förr, så fle-
ra av dom här barnen som har problem idag som vi söker resurser på, flera 
av dom barnen kanske inte hade några problem då 

I: Näe  

F3: Eller man upplevde inte att de hade problem därför att gruppen bestod 
aldrig av fler än fjorton stycken och det var ändå tre-fyra personal som gick 
omkring med dom så man fanns där hela tiden för dom 

I: Mm 

F3: Men idag så finns man inte nu är vi två stycken på femton stycken då 
finns vi inte där hela tiden  

I: Näe 

F3: Vi räcker inte till, till att ta hand om dom. 
 
Samordnaren gav också en mörk bild av förutsättningarna och menade 
till och med att dagens nivåer ifråga om grundbemanning kunde skapa 
nya barn i behov av särskilt stöd. 
 

S: Och man kan väl säga så här att grundtanken som jag uppfattar det, det är 
att förskolan ska vara av en sån kvalité att vi ska kunna ta hand om de flesta 
barn som har sin plats där och sen är det ett fåtal barn som man kanske be-
höver ha extra resurser för eller behöver göra extra åtgärder för eller insat-
ser eller köpa in extra material eller anpassa miljön extra för, det kan ju vara 
lite olika saker. Men det är ju ett fåtal men då bygger ju det på en tanke om 
att grundverksamheten ska vara av en bra kvalité. 

I: Mm 

S: Det vill säga att det ska vara barngrupper som är möjliga att hantera och 
en personaltäthet som är möjlig så vi kan utföra det uppdrag som vi har en-
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8.7 

ligt läroplanen. Å det kan man väl säga med alla besparingar som har skett 
på förskolan genom åren att grundverksamheten idag innebär stora barn-
grupper, dålig personaltäthet vilket gör att kanske vi inte tar hand om barn 
på samma goda sätt som vi gjorde innan. Dom här barnen som kanske finns 
i gränstrakterna alltså du kan vara utvecklingsförsenad men med en bra pe-
dagogisk verksamhet så tar du faktiskt ifatt där 

I: Mm 

S: får stimulans och lite extra uppmärksamhet och lämnar förskolan och det 
är inga problem så att säga. Det har blivit svårare att göra idag i förskolan 
det är kanske till och med så att en dålig verksamhet skapar barn i behov av 
särskilt stöd därför man får inte sina behov tillgodosedda och det är för-
ödande tycker jag. Och den här gränsen kommer ju alltid vara lite luddig. 

Sammanfattande analys 
Vad som formuleras av pedagogerna i ansökningar om extra stöd är 
centralt för att förstå hur begreppet barn i behov av särskilt stöd skapas, 
omformuleras och fylls med ett innehåll i den diskursiva praktiken. 
Blanketten som används har ett uppenbart syfte är att samla in informa-
tion för bedömningar om resurstilldelning. Formulär och blanketter kan 
också fungera som en form av standardisering av en verksamhet. Sa-
rangi och Slembrouck (1996) går ett steg längre och menar att skrivna 
dokument inom organisationer och sociala praktiker ofta utgör en form 
av social kontroll. Även om blanketten endast utgör en del av förfaran-
det att definiera vilka barn som ska tilldelas resurser (förstärknings-
timmar) i stadsdelen, är det intressant att titta närmare på blankettens 
uppbyggnad och vilka signaler blanketten ger och inte minst vad som 
inte efterfrågas via blanketten. Frågan om att beskriva barnet allsidigt 
tydliggör att det är barnet som är subjektet och det är en beskrivning av 
detta som är av intresse. Detta ger ett intryck av att det är själva be-
skrivningen som är det enda som är intressant för bedömningen. Vad 
som exkluderas är att försöka förstå eller förklara de problem som 
finns. Barnet separeras helt ifrån både hemmiljö och förskolemiljön. 
Problemen liksom tillgångarna knyts till barnet. Det finns inget i blan-
ketten som syftar till att beskriva barnets uppväxtmiljö, familjeförhål-
lande, sociala eller etniska bakgrund. Det finns inte heller någon fråga 
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som anknyter till vilka anpassningar som gjorts på den aktuella försko-
lan för att möta det beskrivna barnet. Åtgärdsprogrammet kan väl del-
vis utgå ifrån en sådan princip, men detta underlag efterfrågas inte inför 
samordnarens bedömning av ärendena, utan bara konstateras ifall det 
existerar eller inte. Vid ett samtal som jag hade med samordnaren i den 
aktuella stadsdelen framkom att det inte fanns något intresse från hen-
nes sida att få åtgärdsprogrammen tillsammans med ansökningarna. 
 Årligen går det ut en enkät till förskolepersonal i stadsdelen där de 
ska göra en bedömning av hur många barn som är barn i behov av sär-
skilt stöd. Resultatet brukar ligga på ca 15 procent av alla barn i verk-
samheten, vilket motsvarar ca 120 barn. Av dessa kommer pedagogerna 
att söka extra personalresurs för cirka vart fjärde barn, det vill säga att 
ca 90 av 120 barn bedöms som barn i behov av särskilt stöd, antingen 
bedöms falla inom ramen för den allmänna pedagogiken, eller upplevs 
inte lönt att söka extra resurser för. Psykosocial problematik i sig ger 
inte legitimitet i nuvarande organisation i stadsdelen för att få loss re-
surser, vilket märks på att 80 procent av de barn som definieras som 
barn i behov av särskilt stöd i enkäterna och som aldrig leder till någon 
ansökan. Dessa barn kommer med stor sannolikhet inte att bli föremål 
för stora insatser under sin tid i förskolan. Däremot utgör de en bety-
dande del av de barn som får extra resurser i grundskolan. Tideman 
m.fl. (2004) redovisar att skolledare pekade ut sociala orsaker, som den 
tyngst vägande faktorn som ligger bakom elevers skolsvårigheter i 
grundskolan. Eftersom det ofta pekas på vikten av att fånga upp barn 
med psykosocial problematik tidigt kan detta ses som alarmerande och 
är inte ett uttryck för demokratiska strävanden och utvidgning av nor-
malitetsbegreppet i stadsdelen. 
 När man analyserar ett empiriskt material gör man sig ständigt skyl-
dig till reduktioner av den komplexitet som finns i institutionella prak-
tiker som förskoleverksamhet. De beteendemönster bland barnen som 
framträdde i materialet var: 
 

• Problem med språk och kommunikation 
• Koncentrationssvårigheter 
• Utagerande beteende 
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Dessa kategorier är inte fristående utan flertalet av barnen som beskrivs 
i ansökningarna bedöms ha problem kopplade till samtliga områden. 
Det finns också ofta ett samband mellan de olika områdena då exem-
pelvis koncentrationssvårigheter kan härledas i en bristande språk och 
kommunikationsförmåga hos barnet. I nästa steg kan detta utgöra grun-
den för att förklara barnets utagerande beteende.  
 I relation till min studie är Markströms avhandling (2005) intressant 
på flera sätt. Hennes analyser rör många aspekter av de processer som 
föregår en urskiljning av det avvikande barnet i förskolan. En del av de 
mönster som hon lyfter fram finns också i mitt material. Däremot finns 
det en hel del skillnader som jag uppfattar beror på kontextuella olikhe-
ter mellan de miljöer som undersökningarna är gjorda i. Samspels-
aspekten är central i hennes analys av konstruktionen av det normala 
förskolebarnet, medan språk och kommunikation inte får någon fram-
trädande roll i hennes studie. Detta tolkar jag som att hennes undersök-
ning har gjorts i en miljö där förekomsten av flerspråkighet varit be-
gränsad. Markström (2005) menar vidare att pedagogernas förhand-
lingsutrymme underskattas av Nordin-Hultman (2004) som i större 
utsträckning accentuerar en strukturell maktdimension. Jag är beredd 
att hålla med Nordin-Hultman. Barnen är delvis aktörer i utformningen 
av det ”normala” förskolebarnet och har utrymme att förhandla om 
normalitetens gränser. Samtidigt är maktförhållandet asymmetriskt. 
Pedagogerna sätter gränserna. De normer som finns för vilka barn som 
anses normala respektive avvikande har sannolikt med både genus- och 
klassfaktorer att göra. Något som var påtagligt när jag studerade ansök-
ningarna i stadsdelen var att väldigt få ärenden fick avslag. Men i mate-
rialet fanns en handfull ansökningar som gällde barngrupper istället för 
enskilda barn. Min bedömning är att det finns idag en stor medvetenhet 
bland pedagogerna på förskolorna att det krävs en problematik som 
motiverar en utredning från externa bedömare för att kunna få loss re-
surser för enskilda barn. När det gäller gruppansökningarna är det sna-
rare en utveckling mot att enskilda barn ska synliggöras för att ansök-
ningarna ska leda till resursförstärkning. Det generella mönstret pekar 
mot att det sker en ökning av att definiera problemen som egenskaper 
hos enskilda barn. 
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9.1 

9 Interna maktperspektiv och legi-
timitet 

Verksamhetsmöte inför vt-04 
I december-2003 fick jag möjlighet att närvara och spela in det verk-
samhetsmöte som behandlade ansökningarna inför vt-04. Det var ingen 
självklarhet eftersom det i samtal med samordnaren, samt i intervjuer 
som jag senare gjorde med biträdande rektorer, framkom att dessa mö-
ten tidigare kunde vara en aning känsliga. Orsaken var att tidigare när 
de biträdande rektorerna arbetade närmare pedagoger och barn på för-
skolorna skapades ibland intressekonflikter. Min närvaro på mötet för-
ankrades i förhand bland mötesdeltagarna. Samordnaren uttryckte det 
som att det inte var några problem eftersom praktiken rörande dessa 
ärenden hade ”satt sig” i organisationen.  
 Verksamhetsmötets första del präglades av en redovisning av sam-
ordnarens (S) förslag. Varje enskilt barn kategoriserades (dessa katego-
riseringar kommer att behandlas i separat kapitel) utifrån sina problem. 
Förslag rörande resurstilldelning redovisades och i vissa fall motivera-
des. Under denna redovisning markerade samordnaren tydligt att det 
inte skulle förekomma någon diskussion av enskilda ärenden utan att 
eventuella diskussioner skulle komma efteråt. Sedan detta var gjort 
öppnades mötet upp för de närvarande (fyra biträdande rektorer B1-B4) 
för en diskussion på en mer generell nivå.  
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Tabell 3. Transkription av verksamhetsmöte 2003-12-09 
 

Tur Inlägg Kommentar/Analys 
1 S: Jag kommer stanna där och släpper ordet 

fritt. 
Öppnar upp diskussionen 

2 B3: Ja, jag är väldigt nöjd. Bekräftar att det förslag 
som samordnaren tidigare 
gått igenom är till belåten-
het. 

3 B1: Ja jag också. Samtycke 
4 B4: Mmh Samtycke 
5 B3: Ja det är ju så att vi söker ju inte för det 

sociala i nån utsträckning 
Pekar på en grupp barn 
som exkluderas i stor ut-
sträckning. 

6 S: Nä Samtycke 
7 B3: Det går ju inte lätt att backa upp Legitimitet kontra ekono-

mi. 
8 S: Nä det är det ju inte  Samtycke 
9 B2: Det är väl det som egentligen är intressant 

för dej Kristian det där med att vi lägger rib-
ban nånstans i den värld vi befinner oss i. 

Legitimitet kontra ekono-
mi. 

10 B4: Jo vi har ju gjort det nu.  
11 B2: Och vi vet efter som vi varit med så pass 

länge, så vi vet liksom vilka som går igenom, 
så det blir bara ett arbete runt omkring. Så 
därför lägger man på en viss nivå och det 
känns nästan som personalen har accepterat 
det. Så vi lyckas på något sätt signalera ut 
vilka behov som är möjliga att söka utifrån. 

Legitimitet kontra erfaren-
het, ekonomi och pedago-
gerna ute i verksamheten.  

12 B4: Kanske vore det lite spännande, ibland så 
har vi jämfört om det eller det barnet skulle 
komma i en annan stadsdel. Med tanke på var 
vi har lagt oss så kanske det skulle få ett jätte-
stöd i en annan. 

Praktiken i relation till 
andra stadsdelar. 

13 S: Samtidigt skulle jag kunna säga såhär, om 
jag ska prata mot dig B2 lite, så ska jag säga 
att det är lite blandad kompott utifrån hur 
erfaren man är som arbetsledare. För egentli-
gen är rutinen såhär att ni ska inte släppa ige-
nom något som inte verkar seriöst och då ska 
jag säga såhär att det är blandat beroende på 
bakgrund, hur länge man varit med i dom här 
diskussionerna. Jag tycker att jag får ta emot 
ansökningar där man kan ifrågasätta om man 
skulle ha skrivit på dem, men vad jag har gjort 

Svar på tur 11, ifrågasätter 
den generella bilden av 
kompetenta arbetsledare 
(biträdande rektorer). 
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då är att jag har ringt upp till arbetsledaren och 
fört ett resonemang. Jag har förklarat hur jag 
tänker och så vidare, alltså så den diskussio-
nen kan vi gå vidare med 

14 B2: Man talar ju ofta utifrån sig själv Replik 
15 S: Men om man säger så, att vi helt så i grup-

pen så är vi lite olika tycker jag beroende på 
hur länge man varit med också. Men jag tyck-
er väl att det är fördelen att vi gör på det här 
sättet så man ringer upp och för resonemanget 
för att höra hur den tänker och jag tänker så-
här. 

Erfarenhet som legitimi-
tetsskapare. 

16 B2: Så man kan säga att du har satt ribban. Legitimitet kontra ekono-
mi. 

17 S: Jag försöker tänka likadant oavsett om det 
är Sjöfågeln eller Rovfågelns rektorsområde, 
så om jag har gjort den här bedömningen för 
det barnet så får det samma effekt på nästa 
ställe. 

Rättvisa som legitimitets-
skapare gentemot arbetsle-
dare och pedagoger. 

18 B2: Men du har ribban då. Legitimitet kontra ekono-
mi. 

19 S: Ja det har jag ju. Samtycke 
20 B2: Och sätter standarden. Legitimitet kontra ekono-

mi. 
21 S: Precis och jag sätter ju också ribban lite 

grann efter de resurser för att vara trovärdig, 
man kan ju också säga såhär, om ni hade 
skickat in tio till så kan man tycka att de skul-
le haft resurs men de kommer inte få någon 
och hur trovärdigt är det? För nånstans kan jag 
känna såhär att, vi sköter ändå det här så pass 
seriöst. När man sen ska gå och ha den här 
diskussionen om central resurs så tycker jag 
att man kan motivera väldigt kraftigt att lägg 
två-tre tjänster till så hanterar vi ganska bra. 
Men det är ju fortfarande att det faller en utan-
för eller två eller tre vilket alltid är fallet en-tre 
tjänster som vi inte har råd med kan man säga. 
Fick man lite mer pengar på den centrala pot-
ten framöver så skulle vi kunna hantera det, att 
de inte prioriterar den centrala potten är lite 
tragiskt tycker jag.  

Legitimitet (ekonomiskt) 
kontra andra verksamheter 
i stadsdelen. Seriositet som 
legitimitetsskapare. 

22 B4: Ja det handlar ju också om lyhördheten i 
säg, det här med diagnostiseringen och allt det 
här runt omkring så att alla bitarna faller på 
plats innan man har någonting att stå på, så att 
säga kött på benen. Då först så kan man ju 
skicka vidare. Jag kan i och för sig hålla med 

Diagnoser som legitimi-
tetsskapare. Ansökningar-
nas kvalité som en del av 
den formella proceduren. 
Pedagogernas kompetens 
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B2 att behovet av dom här duktiga specialpe-
dagogerna på förskolan är stort, dom som kan 
det där lilla extra och kan fånga det och direkt 
kan säga det, det och det va, det är det vi efter-
lyser och det är dom diskussionerna vi har. 
Idag räcker det inte till, det är då det blir in-
tressant och vi kan föra diskussionen vidare 
och då kan vi säkert föra diskussionen vidare 
och åstadkomma som du säger helt andra 
ansökningar med annan kvalité. Personalen 
kan mycket redan men det handlar många 
gånger om att få till det på det sättet som det 
ska va för procedurens skull eller hur man ska 
uttrycka det. 

som legitimitetsskapare. 

 
Analys verksamhetsmöte: Som teoretisk grund för min analys av 
verksamhetsmötet kommer jag att använda mig av en diskursanalys 
influerad av en modell framarbetad av Gee (1999) men också utifrån en 
kritisk diskursanalytisk verktygslåda influerad av Fairclough (1992, 
2001, 2003).  
 Om vi börjar med syftet för diskussionen ovan så ges deltagarna 
(B1-B4) en möjlighet att ge sina synpunkter på det förslag som just 
presenterats, men diskussionen lyfts upp på en mer principiell nivå, 
vilket delvis kan ha att göra med min närvaro att göra. Det indikeras i 
tur 9 som riktas direkt till mig.  
 Metaforen som introduceras i denna tur det vill säga ”att lägga rib-
ban” utgör en viktig startpunkt för den fortsatta diskussionen. I detta 
sammanhang är en rimlig bedömning att det handlar om vilka typer av 
ärenden som har legitimitet i denna praktik och har en möjlighet att 
utmynna i tilldelning av resurser. Legitimitetsaspekter löper som en röd 
tråd genom diskussionen och är själva navet som diskussionen snurrar 
kring. Det kan vara viktigt att påpeka att jag i min analys inte tagit hän-
syn till vem resonemanget vänder sig till. Diskussionen som redovisats 
ovan kan ses som ett sätt för aktörerna att intern legitimera de över-
väganden som legat till grund för resurstilldelningen. En alternativ 
tolkning är att diskussionen växte fram beroende på min närvaro på 
mötet, då diskussionen snarare skulle vara ett sätt att legitimera sin 
praktik gentemot mig som ”observatör”. I min fortsatta analys har jag 
förbundit legitimiteten i relation till ett antal aspekter: 
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• Ekonomi, är central i detta samtal, vilket är naturligt då arbetsle-
darna har ett ekonomiskt ansvar i respektive rektorsområde för 
förskoleverksamheten. 

 
• Kompetens, bland pedagogerna, men också när det gäller arbets-

ledarnas kompetens att fungera som gatekeepers. 
 
• Erfarenhet, kopplas i stor utsträckning till kompetens i resone-

manget. Blir i diskussionen i princip synonymt med acceptans av 
rådande praktik. 

 
• Seriositet, relaterar i stor utsträckning till andra delar av stadsde-

lens verksamheter. 
 
• Rättvisa, en form av ”intern” legitimitet där resurserna ska förde-

las utifrån befintliga behov. 
 
• Diagnoser, ses som ett instrument som ”ger kött på benen” för 

vilka ärenden man ska gå vidare med.  
 
• Procedur, att skapa en välfungerande procedur med ansökningar 

av hög kvalité ökar legitimiteten för verksamheten. 
 
Citatet (tur 11) visar på den reproducerande effekt som sker i den socia-
la praktiken.  

B2: Och vi vet eftersom vi varit med så pass länge, så vi vet liksom vilka 
som går igenom, så det blir bara ett arbete runt omkring. Så därför lägger 
man på en viss nivå och det känns nästan som personalen har accepterat det. 
Så vi lyckas på något sätt signalera ut vilka behov som är möjliga att söka 
utifrån. 

 
Mötet, förutom att bekräfta det förslag som läggs fram, fungerar dess-
utom som en signal indirekt ut till pedagogerna på förskolorna när det 
gäller vilka problembilder som barnen måste uppvisa för att det ska 
vara lönt att söka extra resurser. Diskursers påverkan på de sociala 
sammanhangen kan både verka konserverande eller förändrande (t.ex. 
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Fairclough, 2001). Viktigt är naturligtvis också att notera att detta möte 
inte kan ses som en isolerad företeelse. Det är ett möte i en kedja av 
liknande möten som kontinuerligt påverkar praktiken med bedömning-
arna av vilka barn som ska erhålla resurser i form av personalförstärk-
ning.  
 I tur 5 tar en av de biträdande rektorerna upp perspektivet som hand-
lar om att ansökningarna inte gäller ”det sociala” i någon större ut-
sträckning eftersom detta inte går att backa upp. I detta sammanhang 
refererar hon till den grupp av barn (i denna stadsdel, stora grupp av 
barn) vars problembilder i stor utsträckning kan spåras tillbaka till soci-
ala missförhållanden i hemmen. Hon pekar här på de begränsade eko-
nomiska resurser som finns för att fånga upp dessa barn med hjälp av 
extra personalresurs. Detta kan ses som ett antagonistiskt inlägg som 
ifrågasätter de premisser som finns för ändamålet i stadsdelen. När den 
biträdande rektorn i detta inlägg använder pronomen ”vi” syftar hon på 
gruppen biträdande rektorer (plus pedagogerna på förskolorna) som då 
står i ett antagonistiskt förhållande till förvaltningen (samordnaren). 
 I tur 12 kommer detta perspektiv upp igen men då i relation till 
andra stadsdelars förutsättningar. Jag har upplevt att det finns en an-
tingen uppfattad, eller också en reell skillnad, till vilken grad social 
problematik kan utgöra grunden för att söka extra resurser för enskilda 
barn i områden med olika social karaktär. Återigen används pronomen 
”vi” men denna gång inkluderas förvaltningen (samordnaren) och kon-
trasteras mot andra stadsdelar. Just innebörden av vi-formen under 
samtalet skiftar med jämna mellanrum. Fairclough (2001) pekar just på 
pronomens betydelse för att skapa samhörighet eller utanförskap när 
han analyserar ett excerpt ur ett officiellt tal av Margret Thatcher. I mitt 
exempel kan det ses som ett sätt att förhandla för att skapa en intern 
legitimitet av den sociala praktiken.  
 Rollfördelningen och dynamiken i verksamhetsmötet i stort var tyd-
lig när man var närvarande. Samordnaren fungerade mycket som en 
form av bollplank och hade makten att förstärka respektive bromsa oli-
ka typer av inlägg i diskussionen. Senare i samtalet diskuterades en 
funktion som gruppen (de biträdande rektorerna och samordnaren) har, 
nämligen att prioritera vissa barn.  
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S. Ja och då har man ju ingen chans att göra nåt åt det, hur som helst min 
tanke när det gäller ”den centrala potten” (min omskrivning) det är att jag 
skulle önska att man la en liten summa pengar, motsvarande två-tre tjänster. 
För då, vi ligger alltid ungefär där när vi sköter det, då tycker jag det är lätt 
att resonera om det. 

B2: Det andra sättet är ju att göra precis som vi gör, att istället för att lägga 
det på ”den centrala potten” så hamnar det på varje rektorsområde. Om man 
räknar ut det så är det två tjänster så det är samma sak, så då kan man lägga 
det där. 

S: Fastän om man tittar med facit i hand, så kan man säga såhär att dom 
barn som får resurs från ”den centrala potten” dom får den, där är en garanti 
att de får den. 

B2: Jo till en viss del så… 

S: Ser man det från mitt perspektiv så kan jag se såhär, om vi är överens om 
prioriteringen så ska alla barn som vi är överens om prioriteras, så sker inte 
med alla som hamnar utanför ”den centrala potten”. 

B2: Jo det är sant. 

S: Alltså är det bevisat så att säga, jag vet att jag bokfört det nåt år, men nu i 
våras så fick alla i stort sätt det de önsk… eller det man behövde, så det be-
ror ju lite på hur vi ligger till. Men är det många som ligger utanför så är det 
inte alls säkert att man får. 

B2: Fast vi har prioriterat dem? 

S: Fastän vi har prioriterat dom, och då tycker jag att det är fel. Då blir det 
bingo när man kommer i ”den centrala potten”, därför tycker jag det är mer 
rättvist ifall vi lagt på två-tre tjänster, det är inte mer som det nu är. Då be-
höver man inte komma tillbaka och förhandla med sitt rektorsområde, och 
så får man nej och så va. Då har man en annan trygghet. 

B4: Ja det kostar ju ändå lika mycket och då har man haft respekt för…. 

S: Det kommer jag i alla fall slåss för. Men kan vi säga såhär då att vi fattar 
ett beslut att ni godkänner det här förslaget. 

B1, B2, B3, B4: Allmänt medhåll 
 
Denna del av samtalet kretsar kring relationen mellan den centrala pot-
ten pengar till extra resurser och rektorsområdenas budgetar. Enstaka 
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9.2 

barn får en officiell ”prioritering” på mötet utan att detta kopplas till 
resurstilldelning via den centrala potten. Denna prioritering är en signal 
ut till respektive rektorsområde att barnet ska/bör tilldelas resurser 
inom ramen för rektorsområdets budget. Prioriteringsfunktionen funge-
rar dock dåligt enligt samordnaren, då tilldelning av resurser från rek-
torsområdets budget riktade mot dessa barn ofta uteblir. Det finns två 
extra intressanta detaljer i detta utdrag enligt min analys. Samordnaren 
uttrycker i det första inlägget -för då, vi ligger alltid ungefär där när vi 
sköter det och syftar på två-tre tjänster som skulle täcka in de barn som 
anses motivera extra personalresurs. Att samordnaren uttrycker avsak-
naden av resurser som konstant på samma nivå, utgår ifrån en tanke att 
stödbehovet skulle vara konstant över tid. Jag är skeptisk till detta då 
jag snarare kan se det som ett uttryck för en kontinuerlig anpassning 
mellan vilka barn som pedagogerna anser vara lönt att skriva ansök-
ningar för och tidigare utfall. Den andra detaljen är den snabba vänd-
ning som sker i slutet av denna diskussion där samordnaren ”förankrar” 
sitt beslut och får ett formellt erkännande av mötets deltagare.  
 Verksamhetsmötet var ett av mina första möten med den diskursiva 
praktiken i stadsdelen. På så vis fick detta samtal en stor betydelse för 
mitt fortsatta insamlande av empiriskt material. Jag fick bland annat en 
inblick i de begrepp som används för att kategorisera olika typer av 
problem som barnen kan ha. Via samtalet kunde jag också skapa mig 
en bild av hur organisationen är uppbyggd kring dessa ärenden. När jag 
senare byggde upp mina intervjuguider avseende olika ämnesområden 
var det naturligt att arbeta vidare utifrån dessa begrepp och organisato-
riska frågor. 

Social förändring eller reproduktion 
Utifrån diskussionen på verksamhetsmötet väcktes en rad frågor kring 
vilken möjlighet olika aktörer har att påverka den sociala praktiken 
med utvecklingsbedömningarna. Jag fick intrycket av att förhandlings-
utrymmet för aktörerna var starkt begränsat på flera nivåer i organisa-
tionen. En biträdande rektor gav också en bild av att det skett föränd-
ringar över tid där det idag finns en stor medvetenhet om de nivåer som 
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finns i organisationen som indikerar när det är lönt att söka extra resur-
ser för barn. 
 

B3: Ja, jag tror vi lärt oss mer också, och sen om du säger det med ribban, 
visst det är ju så att man vet att det är inte lönt, det är inte lönt och det är 
inte lönt, vi vet ju hur mycket pengar vi har och personalen verkar resonera 
så också, tidigare var det in med så mycket som möjligt så vi kan visa, men 
nu finns det inte tid för det idag. 

I: Hur tror du när det gäller personalen som jobbar ute på avdelningarna, 
hur tror du dom uppfattar nivåerna som finns i organisationen hur svårt det 
är att få loss resurser. 

B3: Dom vet att det är svårt, så ibland när man kommer och säger till att det 
är dags att skicka in ansökningar så säger dom att det är ändå inte lönt. 

 
I en intervju med samordnaren tog jag upp ”medvetenheten i organisa-
tionen” i relation till arbetsledarnas förändrade situation. 
 

I: …kan det finns vissa fördelar ifrån din situation, ifrån de biträdande rek-
torernas situation med att inte vara för nära verksamheten när man är i en 
period när man ska göra stora neddragningar? 

S: …det är klart att det är ju alltså allmänt sett så är det självklart så att ju 
längre bort från verksamheten du befinner dig desto lättare är det att ta svå-
ra beslut, det är jag fullständigt övertygad om och att det var mer ledsamt 
innan. Det beror ju inte på att problematiken har ändrat sig eller att vi har 
fått mer resurser, det beror ju snarare precis som du säger på att när du är 
nära verksamheten så blir det så fruktansvärt med Pelle som du vet precis 
hur det är och hur han har det och hur personalen reagerar, att han inte ska 
få en resurs… (för längre utdrag se bilaga A). 

 
Det fanns exempel i mitt material där pedagogerna på en avdelning 
beskrev en process för att hitta nya vägar för att få loss resurser. Peda-
gogerna på avdelningen uttryckte en frustration över att de barn som 
lämnar förskolan inte har de kompetenser som de anser krävs inför 
skolstarten.  
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F3: Mm, nu är det ju så att vi anser inne på avdelning Tjädern där vi nu har 
femton barn, det beror på hur man räknar förstås för det är väl sexton-
sjutton om man räknar all de här femtontimmarsbarnen och så, men vi tyck-
er att vi har fem-sex stycken som är i behov av särskilt stöd som behöver 
extrahjälp, vi sökte en resurs för gruppen och fick inte det beviljat och nu så 
tänkte vi denna gången att vi söker för både gruppen och för de här enskilda 
individerna som vi känner behöver hjälp men det är ju till hösten (avser 
nästkommande ansökningstillfälle ht-04, min anmärkning). 

…..-Så kände vi att vi fixar inte det så då sökte vi då en person för gruppen 
och då när det inte gick igenom då tänkte vi att då får vi försöka sätta oss 
och söka på allihop som behöver bara för att peka på att det här är faktiskt 
ett stort problem. 

I: Mm 

F3: Och inte bara säga att okej vi fixar väl det här nu då 

I: Mm 

F3: Och sen skicka ifrån oss barnen och känna att det här känns inte bra, för 
det är ju det vi gör nu. Det är några av de här barnen som vi kände att de 
hade behövt haft en egen, att det hade behövt vara en person extra i gruppen 
som hade kunnat hjälpa dom här barnen som vi nu skickar upp i skolan och 
känner att de har inte fått det som vi hade velat att dom skulle haft med sig 
eller inte bara velat utan det vi känner att de verkligen behöver för att kunna 
hantera sig själva uppe i skolan. 

 
Samma avdelning kom också upp i intervjun med samordnaren där hon 
gav en bild av att detta i grund och botten var ett problem på arbetsle-
darnivå: 
 

S: samtidigt så har jag en viss förståelse för att man inte har den här tiden 
eller att man inte har fått stöd, för ibland, tanken med den här ansökan kan 
man säga är att arbetsledaren ska ha granskat den och skrivit på den och då 
ska hon som jag tänker ha gjort den första sorteringen så sker inte alltid allt-
så jag får ju ansökningar och nu ska jag ta ett exempel från en förskoleav-
delning där man ansöker för fyra barn och på den ena ansökan står det fyrtio 
timmar och på nästa står det trettio, på nästa står det trettio och på nästa står 
det fyrtio. Och då ringer jag upp arbetsledaren och säger alltså menar du att 
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du tänker att den här avdelningen behöver två heltider och två 0,75 extra 
personal? Näe säger hon, ja men hur ska jag förstå det då? Alltså så va 

I: Ja 

S: Fast då tänker ju jag att hon ska säga att man behöver en heltid för dessa 
fyra barnen eller något sånt va. Så dom, man kan säga att dom är ganska så 
bra för att ge mig ett underlag men funkar ändå inte eftersom arbetsledar-
skapet inte funkar.  

 
Lite senare i intervjun kom vi tillbaka till diskussioner om arbetsledar-
rollen och då menade samordnaren att hon saknade lite civilkurage 
bland de biträdande rektorerna. Om dessa drev sina ärenden hårdare 
skulle detta kunna medföra ett argument om resursfördelning på central 
nivå i stadsdelen. Denna bild upplevde jag som en aning motsägelsefull 
gentemot bilden i intervjun, om avdelningen som försökte söka för var-
je enskilt barn då de nekats resurs, vilket då sågs som en arbetsledar-
miss. 
 

S: …..alltså det engagemanget och vreden eller sorgen gör ju att man kan-
ske bråkar, ställer saker på sin spets. Idag så för vi ju ett resonemang så att 
säga, ja har du gjort den här fördelningen det var ju hemskt jag fick ju inte 
så mycket men okej det är ju inte längre resurserna räcker till, sen händer 
det ingenting alltså man går inte vidare i organisationen och ställer till ett 
himla liv och det tycker jag egentligen att man ska göra så 

I: Mm, men på något sätt så finns det något lite motsägelsefullt mot vad du 
har sagt tidigare, om man tänker på det exemplet du drog förut 30, 40, 40, 
30 (syftar på intervjucitatet på förgående sida, min anmärkning). 

S: Mm 

I: kan inte vara ett uttryck för ett rop på hjälp? 

S: Jo  

(för längre utdrag se bilaga B). 
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9.3 Sammanfattande analys 
De diskussioner som kom upp på verksamhetsmötet visade både på hur 
ekonomiska överväganden styr verksamheten och på en hög grad av 
anpassning till dagens nivåer och gränser för när barn ska få extra re-
surser. Förhandlingsutrymmet för enskilda aktörer att förändra den so-
ciala praktiken de ingår i är med andra ord starkt begränsat. De föränd-
ringar som skett på dessa möten över tid, då det tidigare var betydligt 
mer turbulens, kan indikera att det idag råder ett närmast hegemoniskt 
tillstånd (t.ex. Gramsci, 1971/1997; Chouliaraki & Fairclough, 1999) 
rörande barn i behov av särskilt stöd i stadsdelen (åtminstone på led-
ningsnivå i organisationen). Att skapa legitimitet för den sociala prakti-
ken gentemot olika nivåer inom organisationen är centralt. Legitimite-
ten kopplas till en rad olika perspektiv som rör den egna praktiken men 
också andra verksamheter i stadsdelen. Ekonomiska överväganden 
finns som ett raster även när diskussionen berör aspekter som seriositet, 
rättvisa och kompetens. En alternativ tolkning skulle kunna vara att 
förskolan i ökad utsträckning arbetar utifrån vad Peder Haug (1995) 
kallar ett demokratiskt perspektiv. Det demokratiska perspektivet syftar 
till att institutionen (miljön) avnormaliseras, så att gränserna för nor-
malt beteende omformuleras så fler barn inkluderas i den allmänna pe-
dagogiken. Institutionen kommer då att bemästra en större variation 
och heterogenitet. I stadsdelen Fågelsången är jag dock skeptisk till en 
sådan tolkning eftersom de ekonomiska resurserna i dagens organisa-
tion är kraftigt nedbantade. Grundbemanningen på stadsdelens försko-
lor är låg och en betydande andel av barnen i stadsdelen kommer ifrån 
en socialt belastad miljö. 
 Stödets utformning är en annan fråga som känns angelägen att dis-
kutera. I det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987:3) påpe-
kas vikten av att stödet ska vara flexibelt såväl i innehåll som ifråga om 
varaktighet. Praktiken i stadsdelen som jag har undersökt arbetar ge-
nom ett antal BBSS-pedagoger (plus lite lösa pengar) för ändamålet. 
Det finns också en princip att befintligt stöd aldrig dras in. Naturligtvis 
är detta en grundläggande förutsättning för att få en kontinuitet för 
verksamheten och för att skapa en långvarig relation mellan pedagogen 
och det enskilda barnet som får stöd. Ytterligare en fördel med detta 
system är att enskilda BBSS-pedagoger kan fortbilda sig och öka sin 
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kunskap om olika typer av handikapp. Däremot låses en stor del av 
resurserna upp i organisationen på detta vis. Praktiken bygger på en 
tanke om att stödbehovet skulle vara relativt konstant över tid och har 
inte en beredskap för, om det under en termin skulle tillkomma ett 
ovanligt stor antal barn med stödbehov. En grupp av barn som kan 
komma i kläm i nuvarande organisation är de som behöver intensivt 
stöd under en begränsad period. Barn som exempelvis drabbas av olika 
typer av kriser som svåra skilsmässor, dödsfall i familjen osv. 
 Det finns en medvetenhet bland aktörer i organisationen att gränsen 
mellan vilka barn som motiverar extra resurser eller ej, är otydlig. Sam-
tidigt finns en gemensam tanke om att, ifall de kan utöka antalet BBSS-
pedagoger i stadsdelen med två-tre tjänster så ska behovet täckas. Sam-
ordnaren och de biträdande rektorerna ansåg med andra ord att det finns 
en klar gräns för vilka barn som motiverar extra personalresurs. Den 
medvetenhet som finns bland pedagogerna på förskolorna i stadsdelen 
motsäger dock en sådan klar gräns. Det som sannolikt kommer att hän-
da om man utökar antalet BBSS-pedagoger är att det skulle komma nya 
grupper av barn som befinner sig i gränszonen för att få extra resurser. 
Om samtliga barn i undersökningen antingen varit under utredning, 
eller haft en diagnos, hade det varit lättare att motivera ett resonemang 
där det finns en tydlig gräns mellan olika grupper av barn.  
 När jag analyserar praktiken ur ett ”internt” maktperspektiv, fram-
träder en bild av att det finns väldigt begränsat utrymme för enskilda 
aktörer på förskolorna att påverka och förändra praktiken för barn i 
behov av särskilt stöd. Att skriva ansökningar för barn med exempelvis 
psykosocial problematik kommer i stor utsträckning att vara bortkastad 
tid. I organisationen finns så kallade ”gatekeepers” (Lipsky 1980), i 
första hand de biträdande rektorerna som gör en första bedömning om 
ärenden ska processas vidare, i andra hand samordnaren som beslutar 
om resurstilldelningen. Exemplet med avdelningen som beskriver sina 
försök att förändra rådande ordning genom att skicka in ett antal ansök-
ningar då tidigare gruppansökningar inte gått igenom är intressant. Den 
kritik som samordnaren riktar mot den biträdande rektorn som inte satt 
stopp för att ansökningarna gått vidare synliggör arbetsledarens roll 
som ”gatekeeper” i sammanhanget. Denna funktion har blivit allt star-
kare över tid och kan också fungera smidigare idag när glappet mellan 
pedagogerna och deras arbetsledare har blivit större. Känslomässigt 
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engagemang för pedagogerna och enskilda barn ses som ett hinder och 
kan möjliggöra en skarp sortering rörande vilka ärenden som går vidare 
i organisationen. De biträdande rektorernas situation blir besvärlig, då 
de förväntas att sätta stopp för ”oseriösa” ansökningar, men samtidigt 
göra sin röst hörd för att ställa krav om mer centrala medel för ändamå-
let barn i behov av särskilt stöd, i stadsdelen. 
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10.1 

10 Externa aktörers påverkan på 
den sociala praktiken 

Makten att definiera barnens problem 
De bedömningar som görs av förskolebarnen sker i två olika samman-
hang. Bedömningar som görs av barnhälsovården och barnhabilitering-
en får effekt på den pedagogiska praktiken. Däremot är influensen i 
motsatt riktning obefintlig. 
 
Förskola 
Pedagoger gör pedagogiska 
bedömningar som utmynnar 
i individuella utvecklings-
planer, åtgärdsprogram och 
ansökningar. 

 

Rektorsområde – förvalt-
ning 
Biträdande rektorer och 
samordnare beslutar om 
tillsättning av extra resur-
ser. 

  
Barn och Föräldrar 

 

 

Barnhälsovård 
Psykologer och läkare gör 
utredningar av barn och 
familj. Ställer medicinska 
diagnoser. Har remitterings-
funktion. 

 
 

Barnhabilitering 
Psykiater, logopeder, ar-
betsterapeuter m.fl. gör 
utredningar av barn och 
ställer psykiatriska diagno-
ser. 

 
Figur 2. Organisation, utvecklings/avvikelsebedömningar i stadsdelen Fågelsången. 
 
Pedagogerna på förskolorna artikulerade i intervjuerna att de bedömer 
barnens beteende i syfte att skapa bättre pedagogiska förutsättningar för 
barnen. På så vis satte de barnet i centrum och ansåg sig arbeta utifrån 
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barnens bästa. Psykologen på barnhälsovården betonade istället att 
uppdraget var gentemot föräldrarna, och att bedömningar utgår ifrån 
föräldrarnas relation till barnet. När ett barn i nästa steg bedöms som 
avvikande och definieras som i behov av särskilt stöd kan detta göras 
internt eller externt. Genom att analysera ansökningarna så syns att det 
finns en variation rörande vem det är som kategoriserar eller diagnosti-
serar barnen. I stor utsträckning sker detta av externa utredare, som inte 
är en del av förskolans organisation i stadsdelen. Följande tabell visar 
vilka professioner som definierar barnens problem och hur problemen 
benämns. 
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Tabell 4. Kategoriseringar av barn som tilldelats extra personalresurs, externa och 
interna aktörer 
 
Bedömning gjord av (aktörs-
perspektiv) 

Benämning av problemet  

Läkare (psykiater) på habilite-
ringen 
(diagnoser) 

Utvecklingsstörning + rörelsehandikapp (2) 
Autism (5) 
Genomgripande störning i utvecklingen (1) 
Lindrig utvecklingsstörning (1) 
Prematur + understimulans (1) 
Psykomotorisk utvecklingsförsening (1) 

Barn under utredning på habili-
teringen. Kategorisering av sam-
ordnare. 

I autismspektrat (1) 
Troligen utvecklingsstörd, åtminstone utveck-
lingssen (1) 
Ätstörning (1) 
Språkförsening (1) 
Utvecklingssen (1) 

Läkare på BVC 
(diagnos)* 

Specifikt fysiskt handikapp (1) 

Logoped 
(bedömning) 

Språkstörning (1) 

Utredd av psykolog BVC. Be-
dömning/kategorisering 

Svår socioemotionell problematik (2) 

Bedömning/kategorisering av 
pedagog på förskolan 

Språkliga, motoriska problem samt koncentra-
tionssvårigheter (2) 

 
Anm. Källor, verksamhetsmöte, samt arkiverade ansökningar i stadsdelen (de fem 
avslagna ärendena i materialet är exkluderade). 
* Av sekretesskäl preciseras inte diagnosen. 

 
Det finns en hierarkisk dimension i tabellen om man studerar det utfall 
som de olika ansökningarna gett i fråga om omfattningen av det bevil-
jade stödet av personalresurs. De barn som idag har en diagnos ställd av 
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läkare, eller som är under utredning på habiliteringen, är de barn som 
får mest omfattande stödåtgärder, 50-100 procent av vistelsetiden på 
förskolan. De som ”endast” har en bedömning av pedagoger på försko-
lan och inte är under utredning har extra personalresurs ca 12-25 pro-
cent av sin tid på förskolan. De fem ansökningarna i materialet som 
fick avslag rörde samtliga barn utan extern utredning av psykolog eller 
psykiater. Logoped var inkopplad för ett av barnen och familjerådgiv-
ning, eller socialtjänst, för ytterligare tre av dessa barn. 
 En genomgående trend i min studie är att barn som är under utred-
ning, eller redan genomgått en utredning (av psykiater eller psykolog), 
har större möjligheter att få extra personalresurser. ”Orsakssidan” till 
problemen blir på så vis central. Vilket kan exemplifieras ifrån ett in-
tervjuavsnitt med samordnaren: 
 

S: alltså då går man ju ganska mycket på ansökningarna alltså för det finns 
ju ganska så många barn som har, tycker jag, man söker för ett barn som har 
en oerhört svår social problematik hemma, alltså det är oftast barn som har 
föräldrar som är psykiskt störda mamman eller pappan, och vi har extrema 
fall där barnet har sett mamman försöka ta livet av sig, mamman är psykiskt 
sjuk, föräldrarna har separerat, pappan tar hand om barnet men barnet ska 
umgås med sin mamma varannan helg och så vidare och hanterar inte det 
här och har inte fått någon psykologisk hjälp som barn, hade det varit en 
vuxen hade man fått kristerapi 

I: Mm 

S: och så vidare va det finns inget som är självgående för barn på det sättet, 
och som man kan, så söker man såklart resurs för, dom här barnen då som 
man tycker är oftast är jättesvåra på förskolan och som man lider med och 
har det så pass knepigt söker man ju ofta en heltidsresurs för eller trettio 
timmar och när jag frågar dom vad ska man göra med den här resursen då? 
Därför barnet i sig kan, bör vara fullständigt normalutvecklat så att säga va. 

 
Just den sista meningen pekar på en viktig detalj nämligen vad man 
skulle kunna benämna en biologiserad syn på barns utveckling. Då har 
respondenten till viss del lämnat beteendesidan och ser inte barnets 
utveckling som ett samspel med miljön. Denna biologisering skymtar 
också fram i mitt material när det gäller de olika professionernas tolk-
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ningsrätt ifråga om de ”avvikande” barnen. Psykologen i resursteamet 
beskrev en ”maktkamp” mellan psykologer och läkare (psykiater). 
 

P2: Så det är inte liksom det va, utan det är just den här springande punkten 
är just det här med diagnoserna och det är bara en läkare som får sätta en 
diagnos då va. Så (egennamn) psykologen på BVC får inte heller sätta en 
diagnos. Utan vi liksom hon och dom på habiliteringen vi gör ju underlag så 
att 

I: Vad är läkarens roll i det hela då? 

P2: (skratt) ja det är…  

I: jag menar om ni gör hela underlaget och gör själva utredningen och då 
antar jag att ni rekommenderar vilken diagnos som läkaren ska ställa eller? 

P2: Ja, så kan det ju vara men och här har man fört diskussion om att psyko-
loger skulle få rätt att sätta neurologiska diagnoser va, och sen är ju det här 
en diskussion mellan de här professionerna va, och då skulle vi ju ta över 
detta och det vill ju naturligtvis inte medicinarna. 

Utredning/kategorisering och diagnos som 
legitimitetsskapare 

I mitt arkivarbete fäste jag ganska snart uppmärksamhet på de externa 
utredningar som görs på en del av barnen. Under flera intervjuer och 
diskussioner, med exempelvis samordnare och biträdande rektorer, to-
nades vikten av diagnoser ner, i relation till vilka barn som får extra 
resurser i form av personalförstärkningar. Samtidigt framkom under 
flera av intervjuerna att aktörerna såg utredningar som en form av dörr-
öppnare och ett sätt att visa på tyngden i problematiken. 
 

I: hur uppfattar du dom nivåer och gränser ligger för vilka barn som får ex-
traresurser? 
BBSS-ped: Mm, det är inte lätt att bedöma det alltså utifrån en ansökan det 
är det ju inte, det är bara det skrivna ordet om man säger, eller hur persona-
len upplever det hela så det är väldigt svårt men har man en diagnos så har 
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man ju lättare att få en resurs. Ett autistiskt barn får ju alltid en resurs om 
man söker, det är ju ingen tvekan där att man måste ha en person. 

F1: Ofta så är det ju, det är ju lättare naturligtvis att få resurs för någon som 
har en utredning av något slag och det kan kännas nästan som det är ett 
måste mer eller mindre nu, att utredaren har kontakt med habiliteringen el-
ler genom BVC eller så, att det syns nåt på papper så man kan visa att så här 
och så här och så här är det. Då är det givetvis lättare att få en resurs också. 

 
Samordnaren menade att det inte finns någon policy att barn under ut-
redning eller med diagnos lättare ska få extra personalresurs. Däremot 
pekar hon på att det är svårare att beskriva psykosocial problematik. 
 

I: Du och biträdande rektorer vill gärna tona ner diagnosens betydelse lite 
och personalen ger en helt annan bild och liksom säger att diagnoser är jät-
teviktiga men framförallt kanske då att, kanske inte diagnosen som sådan 
men att det finns en pågående utredning har då stor betydelse, hur tänker du 
runt det? 

S: För att få resurs alltså jag tror ju också det, verkligheten är ju så att dom 
barn som har ett synligt handikapp och ofta är det ju då det är en diagnos, 
har lättare generellt sett att få en resurs. Och det handlar inte om att man får, 
det handlar inte om att det finns en policy om att det är lättare att få en 
resurs med diagnos för det är det inte… 

Men sen när det gäller, det är säkert också så att generellt sett över landet att 
alla som har synliga handikapp har lättare att få en resurs medan psykosoci-
al problematik är mer svårbeskrivlig och generellt sett så egentligen så tror 
jag at det är en tung problematik men dom kanske kan vistas där utan att ha 
en sån här som man ibland säger som personal, en personlig assistent med 
den här enorma kopplingen till en expertperson eller ett extra jag. 

 
Ur intervju med psykologen i resursteamet: 
 

I: Men liksom lite allmänt hur tungt väger diagnosen eller räcker det att 
man har kategoriserat barnen eller behövs det en diagnos för att det ska 
komma loss resurser? 
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P2: Alltså jag skulle nog vilja säga att vi försöker ju motivera för att det är 
barnets behov och då utgår man ifrån barnet och inte ifrån en diagnos 

I: Näe 

P2: Det faktum att man har en diagnos är inget som gör det självklart att 
man ska få någonting va. Men så klart du har ju rätt i det, för jag tänker mig 
att det är så du tänker att barn med diagnos där är vägen till att få resurs 
mycket kortare. 

I: Mm 

P2: Så är det, va 
 
Analys: Att utredningar och diagnoser reducerar komplexiteten i bar-
nens problematik anser jag vara tydligt i intervjucitaten. Psykosocial 
problematik bedöms vara svårare att beskriva. Min reflektion blir, med 
anledning av ansökningsblanketternas uppbyggnad att ”som man frå-
gar, får man svar”. Då bedömningsgrunden som delvis ligger till grund 
för resursfördelningen inte tar hänsyn till pedagogernas bedömning av 
barnets hemmiljö, blir denna aspekt av underordnad betydelse. Genom 
att pågående utredningar och ställda diagnoser preciseras i underlaget 
för resursfördelningen blir detta tunga argument när olika ärenden vägs 
mot varandra.  
 
Exempel från arkiverade ansökningar 
Barn som mellan olika ansökningstillfällen fått en diagnos kan fungera 
som en indikator på hur tungt diagnoser och kategoriseringar väger i 
verksamheten. I materialet finns dock få sådana exempel eftersom dia-
gnoser inte är särskilt frekventa totalt sett, eller har utredningar ofta 
påbörjats innan placeringen på förskolan.  
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Beskrivning av barnet vt-02 som var första ansökningstillfället (fick 
personalresurs 25 procent av sin vistelsetid på förskolan). 
 

(…8 ) Har en allvarlig språklig störning på alla plan. Intryck av att vara för-
senad på andra utvecklingsområden. I övrigt är han/hon snäll, glad, hjälp-
sam, passiv, snubblig, oföretagsam & har ett stort sömnbehov. 

 
Beskrivning av samma barn innan utredning ht 02 (fick resurs 25 pro-
cent). 
 

… har en allvarlig språkförsening, pratar delvis med nonsensljud. Frågar 
och påpekar saker men diskuterar inte. De ord och fraser han/hon kan, har 
perfekt uttal. Hakar upp sig - säger samma meningar varje dag. Förstår inte 
att man måste ha kontakt med den han/hon pratar med. Tycker mycket om 
att leka med dockor men leker själv, har inte kontakt med andra barn för att 
leka. Gillar även att måla - ritar huvudfoting och cirklar. Är glad, trygg i de 
situationer han/hon känner igen. Är hjälpsam men kan vara hjälplös. Väljer 
inte självmant pussel, spel eller att rita. Hans/Hennes största fördelar är att 
han/hon älskar musik & sång och att han/hon är nyfiken!  

 
Beskrivning av samma barn efter utredning vt-03 (fick resurs 67 pro-
cent). 

 

…har en allvarlig språkförsening, har dålig språkförståelse. Svårt att ta 
emot instruktioner i grupp, svårt att koncentrera sig en längre tid. Behöver 
träna både grov & finmotorik. Leker mycket själv- tar inte kontakt med 
andra barn. Är glad & trygg i de situationer han/hon känner igen. Är hjälp-
sam men kan även vara hjälplös. Väljer inte självmant pussel, spel eller att 
rita. Älskar musik och sång. 

 

 
 
8 Utav sekretesskäl utelämnas köns och åldersuppgifter. 
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Analys: Den första ansökan är förhållandevis kort och opreciserad när 
det gäller barnets språkliga brister. Den andra är mer detaljerad och 
beskriver problemet på en beteendenivå. Den sista ansökningen är åter-
igen kortare men mer diskursivt preciserad. Om det är texten som så-
dan som har gett resultat i utökad resurs är dock mer tveksamt då den 
sista ansökningen också innehåller diagnosen psykomotorisk utveck-
lingsförsening (efter habiliteringens utredning) som saknas i de två för-
sta.  

Sammanfattande analys 
Min analys rörande de barn som får extra personalresurs visar tydligt 
hur viktigt det är att barn utreds av företrädesvis habiliteringen för att 
extra resurser ska bli tillgängliga. Tøssebro och Lundeby (2002) visar 
på ett likartat mönster i Norge, där en utredning av barnhabiliteringen 
fungerar som en ”legitim stempel” för att få tillgång till olika former av 
stöd. I de två fall i min undersökning, där ingen utredning eller katego-
risering gjordes externt, fanns förklaringen att dessa barn befann sig på 
en avdelning där det redan fanns en BBSS-pedagog som arbetade med 
annat barn (som var utrett). Pedagogen hade utrymme att öka antalet 
timmar så det var ett organisatoriskt motiv till tilldelningen.  
 Praktiken i stadsdelen ligger väl i linje med Skrtic (1991) som pekar 
på olika professioners tolkningsrätt när det gäller att definiera avvikel-
ser. Det går också att välja en annan utgångspunkt där man ser samord-
naren som en gatekeeper i organisationen. Genom att det i princip bara 
är de barn som utreds som sanktioneras med extra resurser kommer 
organisationen formas utifrån denna premiss. I den lokala budgetsför-
handlingen i stadsdelen skulle samordnaren kunna driva frågan om ut-
ökade resurser för andra typer av problem än de som definieras via ha-
biliteringens utredningar. Bland dem som arbetar på ledningsnivå med 
barnomsorgsfrågor i stadsdelen lyfts ofta den tröghet som finns med 
utredningar och diagnoser upp som ett problem. Det är ytterligare en 
indikation på hur viktig utredningen är för att legitimera de extra resur-
ser som tillsätts för enskilda barn. I stadsdelen finns samtidigt en offici-
ell diskurs bland de aktörer som finns på arbetsledar- och förvaltnings-
nivå, att utredningar och diagnoser inte ska bli styrande för de priorite-
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ringar som görs via extra personalresurser. Pedagogerna som jag inter-
vjuade gav en helt annan bild då de ansåg att utredningar var helt cen-
trala för att motivera extra resurser för enskilda barn. 
 Stone (1984) tar upp ett antal aspekter om relationen mellan ekono-
miska förhållanden och byråkratiska processer rörande diagnoser. Trots 
att hennes utgångspunkter grundar sig i resonemang om sjukskrivning-
ar och arbetsskadeersättningar beroende på psykiatriska tillstånd bland 
vuxna, finns det en del analogiska samband till utvecklings- och avvi-
kelsebedömningar i förskolans värld. Under pressande förhållanden 
ökar trycket på olika läkarutlåtanden för att få tillgång på extra resurser. 
Då psykiatriska tillstånd/diagnoser inte är stringenta kommer ett större 
antal människor också få medicinska utlåtanden. Stone menar att effek-
ten blir att ansvaret för att sätta gränser mellan vad som är legitima skäl 
till extra resurser då flyttas ut till administrativa funktioner i samhället. 
Praktiken blir på så sätt mer renodlad och lokala beslutsfattare kommer 
att konservera resurser för de mest behövande grupperna. 
 

As programs employees, these are the people most likely to impose a strict 
definition of disability, most likely to identify with the formal program goal 
of minimizing access to need-based benefits and conserving program re-
sources for the most needy cases. So we might guess that as applications go 
up, the proportion of administrative awards will go down (Stone, 1984, ss. 
162-163). 

 
En förändring som avspeglades i materialet var att antalet gruppansök-
ningar har minskat successivt under perioden 2001-2004. Dessutom 
fanns det i arkivet exempel på senare år där ansökningarna behandlade 
ett antal barn (fem-sju barn) men var ändå inte en gruppansökan. Det 
vill säga att i ansökan preciserades ett antal barns problem specifikt 
(summariskt). Min bedömning är att det har blivit viktigare vid de sena-
re ansökningstillfällena att definiera enskilda barns problem för att få 
loss resurser.  
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11 Verksamma kategorier i den 
diskursiva praktiken 

När samordnaren i stadsdelen hade möte med de biträdande rektorerna 
och gick igenom sitt förslag rörande resursförstärkningar kategorisera-
de hon barnen. Tre kategorier av barn blev tydliga: 
 

• Utvecklingsstörda 
• Utvecklingssena 
• Barn i autismspektrat 

 
Dessa kategoriseringar utgjorde en viktig del senare i mina intervjuer 
vilka ligger till grund för resultatredovisningen i detta kapitel. 

Utvecklingsstörda/utvecklingssena barn 
några jämförelser 

Den mest genomgående skillnaden mellan begreppen (utvecklings-
sen/störd) ligger i orsaken till de olika kategoriseringarna. Problemen 
som barnen uppvisar ifråga om beteendestörningar grundar sig i olika 
orsaker enligt respondenterna. Utvecklingsstörning förbinds med en 
fysiologisk skada i hjärnan hos barnet, vilken kan vara ärftlig eller be-
tingad. När det gäller de utvecklingssena barnen finns en uppsjö av 
orsaksförklaringar bland intervjupersonernas utsagor. Dessa kan delas 
in i två huvudkategorier: 
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Tabell 5. Orsaksförklaringar till utvecklingssena barn 
 
Biologiska orsaker Miljörelaterade orsaker 
Barnet mognar sent Understimulering hemifrån 
För tidigt födda (prematur) Krigsupplevelser 
Har inte ännu utretts färdigt (kommer 
troligen få en diagnos senare) 

Föräldrar med psykiska problem (anknyt-
ningsproblematik) 

 Incest 
 Flerspråkighet 
 Missbruk hos föräldrarna 

 
Anm. Källor: Intervjuer med pedagoger, psykologer, biträdande rektorer & samordna-
re i den aktuella stadsdelen. 

 
Denna uppställning ger ett intryck av att begreppet utvecklingssen i den 
aktuella stadsdelen är ett samlingsbegrepp som innefattar delvis det 
som ofta tidigare betecknades som psykosocial problematik. Enligt min 
tolkning är detta ett sätt att skilja ut en begränsad grupp av barn (genom 
att kategorisera dessa) ifrån det stora antalet barn i stadsdelen som har 
olika typer av psykosocial problematik.  
 Pedagogerna som intervjuades hade en relativt samstämmig syn på 
vad begreppet utvecklingssen står för. De använde normalt sett inte 
begreppet själva men förstod dess innebörd. Bland pedagogerna var det 
vanligare att de uttryckte att barnen var försenad i utvecklingen ifråga 
om ett eller flera specifika utvecklingsområden. Det som flera av dem 
lyfte fram som centralt när det gällde barn med försenad utveckling var 
att barnen befinner sig på en ”normalkurva” men deras utveckling be-
döms inte vara åldersadekvat. 
 

F1: -En utvecklingsförsening är väl kan man väl mer säga tycker jag känns 
som att det är, att man ligger alltså att man ligger efter i sin utveckling, man 
har, man har en normal utveckling fast man följer kanske inte det som anses 
vara normalt för ens ålder. 
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Centralt i det vidare resonemanget rörande begreppet var att det med 
rätt stöd och stimulans finns goda chanser att ett barn som bedöms som 
sent kan komma ifatt och bli normalt. Flera av pedagogerna menade 
också att det fanns klara problem med begreppet då det inte betecknar 
en tydligt definierad grupp av barn. I anslutning till detta lyfte de fram 
problem med att definiera begreppet normal. Samtidigt fanns en tilltro 
att det går att skilja ut åtminstone de barn som är tydligt försenade på 
något utvecklingsområde. 
 

F 6: -… men man kan ju känna att dom är utvecklingsförsenade. Jo när det 
är något märkbart alltså, jag tycker inte att det är något vi skriver i en sån 
ansökan utan att det är mycket. 

 
När det gäller de två psykologer jag har intervjuat fanns en stor skillnad 
på hur de såg på begreppet utvecklingssen. Psykologen verksam på 
BVC sa: 

 
P 1: Inom barnhälsovården håller vi oss till utvecklingssen alltså när jag 
ställer frågeställningar så att säga, liksom på mina remisser, jag tycker inte 
att jag kan spika fast någon störning då det är något som är bestående.  

 
Citatet ger uttryck för att begreppet kan beteckna barn som remitteras 
vidare till habiliteringen där psykologen på BVC anser att det är troligt 
att en diagnos kommer att ställas i förlängningen. Psykologen som är 
chef för resursteamet i stadsdelen var betydligt mer skeptisk till att 
överhuvudtaget använda ett begrepp som utvecklingssen: 
 

P 2: Ja, det här tycker jag är ett sådant här vanskligt begrepp som man får 
vara väldigt försiktig med om man överhuvudtaget ska använda bara, jag 
menar att någonstans så har vi någon slags normalkurva, vid tre års ålder 
ska man ha vissa färdigheter, men man måste ju ha en förståelse för att det 
kan finnas en mängd olika saker som gör att man är efter, va. Detta är ju på 
något sätt att man har försökt att hitta någonting, något funktionellt sätt att 
förklara barnens beteende, man tittar på barnet och hur det beter sig sen har 
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man någon slags normalskala liksom och så ser man, ja, han ligger lite un-
der där och då är han utvecklingsförsenad, va, väldigt vanskligt.  

 
Samordnaren hade också en hel del synpunkter på begreppet utveck-
lingssen.  
 

S: Utvecklingssen är ju som jag kan uppleva det, eller kraftigt utvecklings-
försenad vet jag inte ens om det är någon diagnos men alltså, det kan man ju 
kanske se mer som att man kan komma ifatt eller reparera. Utvecklingssena 
barn kan ju vara att personalen kan tycka att de är väldigt försenade i sin ut-
veckling, som erfarna pedagoger. De är ju inte då åldersadekvata språkligt, 
socialt eller kognitivt.  

Legitimiteten att definiera begrepp 
Ett vanligt inslag i intervjuerna var att de intervjuade markerade att de 
saknade legitimitet att definiera begreppen. Ibland pedagogerna så var 
det snarast ett avståndstagande där de i intervjuerna menade att de säl-
lan eller aldrig använder sig av samlingsbegrepp för barnens beteenden, 
utan istället preciserade enstaka beteendeproblem.  
 

F6: Det är sådana begrepp som vi helst inte vill använda, utvecklingsstörd 
det där aktar man sig lite för att uttala sig själv om, det är inget vi kan be-
döma men man kan ju känna att dom är sena i sin utveckling. 

 
F4: Men jag vet inte, men utvecklingssen tycker jag är ett lurigt ord. Jag 
tycker att man ska säga specifikt vilken typ av problem barnen har istället 
för att lägga det under ett nytt ord som inte alla, alla vet inte riktigt vad det 
står för, då blir det konstigt. 

 
BBSS-Ped: Det är ju inte liksom så att man använder begreppet utveck-
lingssen så utan man glider ändå nog in på vilket område som barnet är ut-
vecklingsförsenat på och det kan ju vara språk, motorik eller psykosociala 
problem och så. 
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Samordnaren markerar också i en intervju att hon saknar legitimitet att 
definiera begreppen.  
 

I: Hur ser du på begreppen utvecklingsstörd kontra utvecklingssen? Är det 
två begrepp som ligger på samma linje eller är det två skilda begrepp? 

S: Ah, svårt att svara på för jag känner att man är ute på hal is eftersom jag 
är ju ingen medicinsk expert eller psykolog, men ofta är det såhär, jag kan 
uppleva att det är en gradskillnad om man är utvecklingsstörd då är man ju 
testad utifrån olika medicinska, psykologiska tester och då har man sett att 
man fungerar på en viss nivå, kognitiv osv. och är man under till exempel 
en viss gräns när det gäller det som vi lite slarvigt kallar IQ så tillhör man 
kanske särskolan när man sen ska börja då. Hos oss är ju alla på förskolan 
men sen ska sorteras vidare.  

Barn inom autismspektrat 
Åtta av barnen som tilldelades extra personalresurs under vårterminen 
2004 i stadsdelen definierades som barn i autismspektrat av samordna-
ren. Av dessa hade fem stycken autismdiagnos och resterade tre var 
under utredning av habiliteringen. Enligt Gillberg (1994) beräknas fyra-
elva barn/10 000 födda barn falla inom diagnosen autism. Sedan mitten 
av 1990-talet har andelen barn med autism ökat i beräkningar. Svårig-
heter finns då olika beräkningarna grundar sig på olika underlag. Ibland 
räknar man med närliggande diagnoser och/eller autismliknande till-
stånd. Oavsett vilken källa jag utgår ifrån är andelen barn med autism-
diagnos anmärkningsvärt hög i stadsdelen. Detta togs upp i flera inter-
vjuer vilket gav flera förklaringsmodeller: Psykologen i resursteamet 
började med en genetisk orsaksförklaring i kombination med en funk-
tionell förklaring av diagnosers framväxt: 
 

P2: om du förstår vad jag menar, befolkningsmässigt så är vi ju, det är ju en 
extrem stadsdel detta va, du måste tänka så här, vi har ganska så många so-
malier, i den somaliska gruppen så har vi en överrepresentation av en 
mängd olika, bland annat autism.  

I: Mm 
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P2: Vi har åttio procent av barnen med annat ursprung vi har många kultu-
rer företrädda här där det är väldigt vanligt med kusingifte och så vidare 
alltså det vi slarvigt kanske skulle kalla för inavel då eller någonting 

I: Mm 

P2: ja så får du väl rätta mig. Men du förstår väl vad jag menar, och det ger 
ju också en överrepresentation av utvecklingsstörning etcetera och autism 
va. Jag tror att det finns en sån förklaring till det så för mig handlar det inte 
om, för mig handlar det inte om att man är, för det skulle man kunna ha en 
tanke om va, att man i någon slags okunnig välvilja så vill man hjälpa till 
va, för det har ju funnits det också och så ger man en diagnos därför att man 
vill vara snäll och så hjälper man till på något sätt va. Jag har såna exempel 
också där man för att hjälpa till och vara snäll ger barnet diagnosen utveck-
lingsstörning. 

 
Det finns studier som stöder en tes om att frekvensen barn med autism 
kan öka i familjer där en eller båda föräldrarna har invandrarbakgrund 
(Gillberg, 1994). Att detta skulle vara genetiskt betingat har varit svåra-
re att belägga. Gillberg själv är försiktig med sådana förklaringsmodel-
ler. 
 Den ”snällhet” som psykologen refererar till uppfattar jag som ett 
uttryck för viljan att få loss resurser kring barnen. En alternativ tolk-
ning kan vara att diagnosen fungerar som en ansvarsbefrielse för för-
äldrar och förskola/skola när det gäller barnens avvikelser. Lite senare i 
intervjun gavs en mer problematiserande bild av att barn från andra 
kulturer är överrepresenterade när det gäller gruppen ”barn i autisms-
pektrat”. 
 

P2: Ja, jag har ju talat med somaliska föräldrar när jag har suttit med dom 
och ska delge liksom det här att vi måste utreda ditt barn för att vi tror att 
ditt barn är autistiskt och då vet jag föräldrar som har sagt: -nämen snälla 
du, alla barn i Somalia är så här till tolv års ålder, sen blir de annorlunda  

I: Mm, men samtidigt så kanske det beror på den kultur som finns där 

P2: visst 
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I ett samtal med samordnaren utvecklades en mer kulturell teori, som 
kan ligga till grund för överrepresentation av barn i autismspektrat med 
afrikanskt ursprung. 
 

S: När man tittar på hur dom tillägnar sig språket så gör dom ju inte det på 
vårt, alltså vi som svenskar eller västerlänningar vi lär oss språket genom att 
kommunicera med varandra och vi tittar på mamma och pappa och vi har en 
turtagning, mamma säger någonting och barnet svarar och så vidare. Så 
finns det ett samspel mellan den vuxna och barnet som bygger väldigt, väl-
digt aktivt på en dialog eller så, att den vuxna tittar och tolkar barnet och så. 
Enligt forskningen så lär sig somaliska barn inte alls på det sättet mamma 
och pappa kommunicerar inte med barnen utan de kommunicerar med var-
andra och barnet är med i rummet men man riktar sig aldrig direkt till bar-
net man har inte turtagning och barnet snappar upp av det här samtalet och 
sen så då härmar men barnet för inte dialogen där utan någon annanstans 
med andra barn eller med släktingar. Det är då ett annat sätt ett situations-
anknutet sätt på att lära sig språket. Om vi tycker att vårt sätt är det riktiga, 
det visar sig ju också att somaliska de somaliska barnen pratar lika bra som 
de svenska, alltså det finns två sätt att lära sig ett språk uppenbarligen. Sen 
så blir det ju problem när somalier flyttar till Sverige och när familjen kan-
ske lever på ett annat sätt än vad man kanske gjorde i sitt hemland för här 
finns kanske inte de större barnen eller släktingar och då kanske man inte 
lär sig språket på samma sätt: Dels så misstolkar vi somaliska barn, man har 
tittat på det, forskning visar det att när de kommer till skolan så tittar dom 
till exempel inte på läraren och ett barn som inte tittar på en lärare i Sverige 
det tycker vi är obehagligt, opålitligt och så säger vi: - titta i ögonen va, och 
de svarar inte ibland på en direkt fråga utan är tyst och då tolkar vi det som 
att de inte kan. 

I: Nej 

S: istället för att gå bakom kulturkoden, det som är viktigt är att inte se det 
ena som bättre eller sämre än det andra men exempelvis i Sverige så kanske 
man måste kommunicera på somaliskt sätt hemma men på ett annat sätt i 
skola och förskola. Därför i vårat samhälle går det inte om man ska växa 
upp och klara sig här och det är viktigt att man för en diskussion om: Sen 
har man ju också tittat på somaliska barn, alltså att en hel del har blivit klas-
sade som ganska autistiska eller fler åt det hållet eller vad man ska säga, jag 
kan för lite för att säga någonting om den diskussionen men dom är kanske 
inte i sitt sätt att vara som barn i vanliga fall är. 
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11.4 Sammanfattande analys 
De tre kategorier av barn som dominerar gruppen som får extra perso-
nalresurs i stadsdelen definieras företrädesvis av externa bedömare. 
Barnhabiliteringen gör utredningar och diagnostiserar utvecklingsstörda 
och barn med olika autismdiagnoser. Kategorin utvecklingssena barn är 
lite mer otydlig, men kategoriseras antingen av psykologen på BVC 
eller av samordnaren i stadsdelen. Begreppet är en form av samlingsbe-
grepp som innefattar barn som av olika orsaker uppfattas ligga efter en 
ålderadekvat nivå på ett eller fler utvecklingsområden.  
 För att ge en förklaring till den höga frekvensen av barn som katego-
riseras eller diagnostiseras som autistiska, refererar båda de intervjuade 
till den somaliska folkgruppen i stadsdelen När jag tittade specifikt på 
dessa ansökningar var det endast något enstaka barn vars etniska ur-
sprung var somaliskt/afrikanskt. Kopplingen till folkgrupper verkar 
tveksam i detta material.  
 Min tolkning lutar snarare åt det mer funktionella perspektivet, som 
också psykologen berörde rörande diagnoser. Diagnoser kan fungera 
både som en dörröppnare för att få loss resurser, men också som en 
bekräftelse för omgivningen att problemet är knutet till barnet och i 
”bästa fall” möjligt att förklara biologiskt. Autismdiagnoser har inte 
alls på samma sätt som DAMP/ADHD-diagnoser utsatts för kritik. Det 
fanns inget barn i materialet som har fått en DAMP/ADHD-diagnos, 
vilket kan bero på barnens ålder i studien. En alternativ tolkning kan 
vara att diagnoserna inte är så stringenta som den medicinska forsk-
ningen på området antyder. Diagnostiseringen av barn på exempelvis 
barnhabiliteringen är med stor sannolikhet kontextuellt beroende (se 
t.ex. Murphy, 2001) och påverkas av vem som gör utredningen.  

148



 
 

 
 

143 

12.1 

12 Diskussion 

Detta kapitel är strukturerat utifrån de utgångspunkter som presenteras i 
inledningen av avhandlingen. Den egna undersökningen har behandlats 
utifrån de preciserade frågeställningarna framförallt i analysdelarna i 
min empiriska presentation, men dessa analyser utgör också en viktig 
grund för diskussionen. 

Utvecklingsbedömningar utifrån 
kontextuella och historiska perspektiv 

Förändringarna när det gäller förskolan och dess verksamhet har varit 
påtagliga, inte minst under den senaste tjugoårsperioden. Två framträ-
dande aspekter under denna period har varit framträdande: 
 

• Decentralisering och avreglering av den offentliga sektorn 
 

• Kraftiga ekonomiska nedskärningar i offentlig verksamhet, i 
kölvattnet av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet 

 
De ekonomiska nedskärningarna har medfört ett ökat tryck på att skilja 
ut enskilda barn för att frigöra resurser. Man kan se tendenser att i allt 
högre utsträckning placera problemen hos barnet. I ett vidare perspektiv 
kan detta ses som ett sätt att reproducera rådande samhälleliga struktu-
rer. Orsaken till problemen flyttas ifrån missförhållande och ojämlikhe-
ter i samhällets uppbyggnad och ses som individens tillkortakomman-
den. Genom att skapa speciallösningar kring enskilda barn minskar 
trycket på att förändra både de ramfaktorer som omgärdar verksamhe-
ten, men också innehållet i verksamheten.  
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Redan 1975 problematiserade och kritiserade Köhler (SOU 1975:33) 
den utvecklingspsykologins teoribildning som är framträdande i Barns-
tugeutrednuingen (SOU 1972: 26, 27). Den kritik som framfördes mot 
utredningen är lika aktuell idag och riktar sig mot att det relationella 
perspektivet mellan barns utveckling och omgivningen reduceras i ett 
utvecklingspsykologiskt bedömningsperspektiv. Att placera problemen 
hos barnen kan dölja samhällets fördelningspolitiska snedfördelning 
och skillnader i uppväxtvillkor.  Skrtic (1991) menar på motsvarande 
sätt att specialpedagogiken kan ses som samhällets misslyckande att 
skapa en demokratisk skola.  
 Dahlberg m.fl. (2001) uppfattar att det finns en omedvetenhet bland 
pedagoger när det gäller den kritik som riktats mot utvecklingspsykolo-
gin som en komponent i pedagogiken. Jag har dock upplevt, när jag har 
varit ute på fältet och mött personer involverade i förskolans verksam-
het, att det finns en relativt stor medvetenhet om att de ”gamla utveck-
lingspsykologiska sanningarna” inte har samma förklaringsvärden idag. 
Pedagogerna i min undersökning var medvetna om kontextuella fakto-
rers betydelse för barns utveckling och det relationella perspektivet 
framträder i samtal rörande bedömningar av barnen. Däremot skapas 
via organiseringen och den administrativa praktiken rörande barn i be-
hov av särskilt stöd en icke-kontextuell diskurs som är präglad av att se 
barnet som ”problembärare” och fokuserar individens tillkortakom-
manden. De kontextuella faktorernas betydelse är framträdande i Nor-
din-Hultmans avhandling (2004) där hon menar att barn inte är och har 
egenskaper/beteenden i förskolan, utan blir och får dessa attribut i mö-
tet med den pedagogiska miljön. Nyare teorier med mer postmodernis-
tiska förtecken får inte fäste i verksamheterna. Det kan nog delvis spå-
ras i teoriernas komplexa och relativa karaktär, vilket ger få svar på hur 
verksamheten ska struktureras. Teorierna ger inte heller några tydliga 
verktyg för att förstå barnen utifrån nya referensramar.  
 De barn som definieras som utvecklingssena i min undersökning 
indikerar en förhandling mellan interna och externa aktörers beskriv-
ningar av barnens problem. Begreppet utvecklingssen har i stor ut-
sträckning funktionen att legitimera fall av svår social problematik, 
internt i organisationen. Detta anser jag ansluter till Dion Sommers 
(1997) resonemang om att normalitet/avvikelsebedömningar inte är 
allmänna utan relativa och funktionella. När tilldelning av extra resur-
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ser sker i organisationen fungerar detta som en signal ut till pedagoger-
na, vilken typ av problem som barnen ska uppvisa för att vara aktuella 
för framtida ansökningar. I mitt material framträdde dels att det är vik-
tigt att synliggöra enskilda barns problem, dels att psykosocial proble-
matik har liten legitimitet i dagens praktik. 
 I Sjöbergs rapport (FOU 1997:1), rörande fyra socialdistrikt i Stock-
holm i mitten på 1990-talet, utgjorde gruppen barn med psykosociala 
problem som tilldelades extra personalresurs i förskolan mellan 45-85 
procent av de barn som fick resurs. I min fallstudie är motsvarande an-
del under tio procent. Denna påtagliga skillnad kan vara en effekt av en 
generell förändring över tid, men mer sannolikt är att skillnaden går att 
spåra i kontextuella skillnader mellan områden med olika social karak-
tär. I stadsdelen Fågelsången är det i princip omöjligt att legitimera 
speciella pedagogiska lösningar för barn med problem baserade på so-
ciala brister i uppväxtmiljön beroende på det stora antalet ärenden som 
skulle skapas då. 
 Mina resonemang kan på många plan ses som en kritik mot rådande 
verksamhet i stadsdelen, men jag vill markera att det inte är avsikten. 
Stödet till barn i behov av särskilt stöd i stadsdelen styrs i stor utsträck-
ning av den ekonomiska tilldelning som beslutats till ändamålet på oli-
ka nivåer inom stadsdelen, mellan stadsdelar, mellan kommuner och på 
rikspolitiskt plan. Utifrån de betingelser som råder i stadsdelen anser 
jag att dagens verksamhet är ett ”väloljat maskineri” där prioriteringar 
görs logiskt. Logiken i detta fall utgår i stor utsträckning ifrån en medi-
cinsk rationalitet där barnens problem blir förklarade via symptomdia-
gnoser. Det finns dock ett grundläggande problem med att mista tolk-
ningsrätten när det gäller avvikelser i den pedagogiska organisationen. 
När externa aktörer gör bedömningar av barnens problem är det ingen 
självklarhet att dessa överensstämmer med den faktiska pedagogiska 
arbetssituationen på förskolorna. Beteenden hos barnen som har sitt 
ursprung i psykosociala villkor kan vara skäl för extra insatser. Risken 
är också uppenbar att dessa beteenden samlas in under olika kategorise-
ringar som successivt fångas upp av nya eller befintliga psykiatriska 
diagnoser. Beteendeavvikelser av social karaktär kan på så vis bli till 
tillstånd och sjukdomar (Stone, 1984; Börjesson, 1997; Murphy, 2001).  
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12.2 

De kategorier av problem som beskrivs av pedagogerna i mitt material 
påminner om resultaten i Sjöbergs rapport (FOU 1997:1). Dessa likhe-
ter är noterbara då barnen i hennes undersökning uteslutande beteckna-
des som barn med psykosocial problematik. Överensstämmelsen kan 
tolkas på olika sätt. De kan vara ett uttryck för att vissa typer av bete-
enden skapar problem i relation till förskolans pedagogik oavsett pro-
blemens ursprung. En alternativ tolkning är att det finns en bristande 
stringens i neuropsykiatriska diagnoser och att dessa i stor utsträckning 
mäter normativt och kulturellt formade förväntningar av barns beteen-
den vilka samlas under en kategorisering. Stone (1984) synliggör de 
ideologiska och politiska bakomliggande orsakerna som kan finnas till 
att individualisera avvikelser i ett samhälle för att skapa en minskad 
kritik rörande sociala skillnader mellan olika grupper. De nedskärning-
ar som har gjorts i grundbemanning på förskolorna, och i tilldelningen 
för barn i behov av särskilt stöd sedan början av 1990-talet, kan utgöra 
en pusselbit i förståelsen av de problem bland ungdomar som blivit 
påtagliga i storstadsregioner under senare tid. De åtgärder som inte sätts 
in på tidigt skede bland barnen kan på lång sikt skapa konsekvenser. 

Integration, segregation och inklusion 
Den pågående diskussionen inom specialpedagogiken avseende inklu-
dering - integration - segregation i skolan är intressant ur ett förskole-
perspektiv. Förskolan har under förhållandevis lång period haft en 
verksamhet där i princip alla typer av barn har integrerats i verksamhe-
ten. Den spridning av åldrar som finns bland barnen i förskolan (1-5 år) 
borde skapa en inkluderande miljö med en anpassning till en bred va-
riation av praktiker i mötet med barnen. Till vilken grad en inkludering 
skett där den pedagogiska miljön anpassas efter barnen istället för 
tvärtom är ändå tveksamt. Det inkluderande perspektivet som är fram-
trädande i specialpedagogiska diskussioner gentemot skolan (t.ex. 
Skrtic, 1991, 1995; Haug, 1995; Persson, 1997, 1998, 2001; Arm-
strong, Armstrong & Barton, 2000) märks inte alls i mitt empiriska 
material.  
 Ett av huvudmotiven som anförs av pedagogerna i min undersökning 
när de söker extra personalresurs för enskilda barn, är att kunna lyfta ur 
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barnet ur barngruppen för individuell träning. Det tyder på en strävan 
mot mer segregerande lösningar. I relation till detta kan man också 
fundera på vad ordet särskilt står för när pedagogerna definierar det 
stöd som anses koppla an till barnens behov. Detta kan grunda sig både 
i ett kvantitativt och i ett kvalitativt antagande. Med andra ord kräver 
dessa barn särskilt mycket stöd och särskilt bra stöd för sin utveckling. 
Det verksamhetssamtal som jag observerade präglades av ett kvantita-
tivt synsätt rörande resurser för de avvikande barnen. Diskussionerna 
på mötet berörde inte kvaliteten på stödet över huvudtaget utan relatio-
nen mellan barnen och pedagogerna reducerades till antal resurstim-
mar/avvikande barn. 
 I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) understryks vikten av att 
göra observationer av barns utveckling rörande ett antal utvecklingsom-
råden nämligen: kognitiv, social, emotionell, språklig och motorisk 
utveckling. Fokuseringen som ligger på barnet i denna praktik är också 
något som synliggör en tanke om integration. Trots att utredningen för-
söker betona det samspel som finns mellan barnets utveckling och den 
omgärdande miljön lyfts inte observationer av den pedagogiska miljön 
som barnet möter alls i samma utsträckning. Jag anser vidare att de 
ansökningsblanketter som används i stadsdelen för att söka extra resur-
ser i min undersökning innehåller implicita direktiv. Det som exklude-
ras är att försöka förstå eller förklara de problem som finns. Barnet se-
pareras helt ifrån hemmiljö, såväl som förskolemiljön och problemen 
(tillgångarna), knyts till barnet. Att inte förskolans verksamhet lyfts 
fram ser jag som ett tecken på att barnen i första hand ska integreras i 
befintlig verksamhet. Blanketten indikerar också detta då den egna 
verksamheten inte berörs i någon fråga. Inte heller i mina intervjuer 
fördes några framträdande diskussioner utifrån ett inkluderande per-
spektiv. Min tolkning är att när processen att integrera barn med olika 
problem i förskolan parallellt med utbyggnaden av barnomsorgen ”blev 
klar” i slutet på 1980-talet, kändes ”projektet” avklarat. Integrationen 
ansågs/anses vara lyckad då man i förskolan idag rumsligt har integre-
rat heterogena barngrupper. Om effekten blivit att barnen anpassats 
efter verksamheten eller vice versa kan vara svårt att avgöra.  
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12.3 Maktrelationer i ett professionsperspektiv 
Utvecklingsbedömningarna i förskolan kan ses som ett led i det som 
Foucault benämner ”psykomplex” (se också Bengtsson, 2001), där 
psykologin i manifesteras i verksamheterna som omgärdar barnen i 
förskolan. Den täta historiska kopplingen mellan pedagogik och ut-
vecklingspsykologi i kombination med en generell utveckling i samhäl-
let där individperspektivet blivit centralt, kan vara ett incitament för 
den starka genomslagskraft som psykiatriska bedömningar fått för att 
förklara avvikelser bland barn i förskolan.  
 Att göra barnobservationer som exempelvis kan utmynna i individu-
ella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, är praktiker där det relatio-
nella perspektivet tenderar att försvinna. Dessa praktiker kan tolkas 
som ett uttryck för ett individperspektiv (Bladini, 2004) som är fram-
trädande både i psykologiska och mediciniska praktiker. Redan när 
barnen uppmärksammas och kategoriseras utifrån observationer av ett 
antal icke önskvärda beteenden startas också en process som kan för-
stås som en normaliseringsdiskurs. Barnen blir på så vis klienter (Jo-
hansson, 1992) i sitt möte med verksamheten. Klientskapet formalise-
rades när praktiken med att skriva ansökningar för enskilda 
barn/grupper kom igång under 1980-talet. Makten finns inbäddad i den 
sociala praktiken utan något tydligt agentskap. Däremot finns gränser 
för legitimiteten att definiera och använda språkliga begrepp som stöd 
för sina ”upptäckter” (Börjesson, 1997).  
 En fråga som känns angelägen är var gränsen går mellan experter 
och icke-experter i denna praktik. Inom förskolans praktik finns så kal-
lade bistånds- (förturs) ärenden som kan vara intressanta att reflektera 
över. Principen är att vissa barn får förtur in i förskolans värld på grund 
av det egna beteendet eller problem i deras familjer. Detta kan utgöra 
ett viktigt stöd för barn och familjer i utsatta situationer. Motivet bak-
om praktiken kan vara en tidig intervention med barnets bästa i för-
grunden. En annan tolkning kan vara att det är fråga om att få en kon-
trollapparat kring dessa dysfunktionella barn och familjer, via förskolan 
i första hand, men också med förgreningar till andra verksamheter som 
kan sättas in för att normalisera situationen. I en sådan tolkning blir 
pedagogerna i förskolan definitivt medlemmar i ”expertgruppen” i rela-
tion till familjerna som barnen kommer ifrån. Betingelserna för att be-
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driva förskolans verksamhet har förändrats, vilket också kan föda nya 
sätt att handskas med nya situationer. Lenz-Taguchi (2000) skriver om 
en utvecklingspsykologisk renässans i förskolan under 1990-talet som 
hon menar ska förstås mot bakgrund av den ekonomiska lågkonjunktu-
ren. Trots att barnen i förskolan ingår i ett pedagogiskt sammanhang 
kommer bedömningar i stor utsträckning att grunda sig i psykologiska 
eller psykiatriska bedömningar via externa ”experters” försorg. I grund-
skolan är många av de professioner som har en legitim tolkningsrätt 
integrerade i organisationen. Hjörne (2004) pekar på psykologernas och 
psykiatrikernas stora betydelse för avvikelsebedömningar i elevvårds-
teamens möten och elevvårdskonferenser i skolan. Även inom psykiat-
rin har det skett en förskjutning i fråga om förklaringar till människors 
avvikelser. En maktkamp mellan olika tolkningsföreträdare när det 
gäller att definiera barns (vuxnas) problem är påtaglig i ett historiskt 
perspektiv inom psykiatrin. Det finns också antydningar om detta i mitt 
material utifrån en av psykologernas resonemang om ”medicinarnas” 
ovilja att släppa ifrån sig diagnostiseringsmakten.  
 Inom psykiatrin utgör DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) ett viktigt verktyg för att definiera avvikelser bland 
barn (och vuxna). Mellan DSM II (1968) och DSM III (1980) skedde 
en total omsvängning inom psykiatrin (jfr Wakefield, 1997; Eaton, 
2001). De psykodynamiska teorierna tappade mycket av sina förklar-
ingsvärden och ersattes med neuropsykiatriska teorier med stark kopp-
ling till medicin (biologi). De tillstånd, som tidigare i stor utsträckning 
förklarats psykologiskt, patologiserades och symptombilder ersatte ti-
digare orsaksförklaringar. Under samma period skedde också en för-
skjutning mot att allt fler psykiatriska diagnoser sammanbands med 
biologiska förklaringsmodeller. Denna utveckling har fortgått sedan 
dess. Autism bland barn kan utgöra ett exempel där framförallt genetis-
ka men också förvärvade förklaringar (t.ex. förlossningsskador och 
vaccinbiverkningar) vunnit mark på bekostnad av anknytningsteoretis-
ka orsaksförklaringar.  
 Pedagogerna i min undersökning vill inte se sig själva som en del av 
diagnostiseringskulturen. När jag analyserade ansökningarna var det 
sällan som barnens problem och beteenden samlades under generella 
bedömningar av pedagogerna. Man skulle kunna tänka sig att det vore 
vanligt med så kallad interdiskursivitet (Fairclough, 1992, 2001) där 
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begrepp från externa utredares bedömningar skulle införlivas i pedago-
gernas texter om barnen. Själva formen att beskriva några av barnens 
beteenden, via fallbeskrivningar i ansökningarna, kan dock kännas som 
en praktik influerad av den medicinska diskursen. Att praktiken med 
ansökningsblanketter, som fokuserar på symptombilder och inte efter-
frågar beskrivningar rörande barnets sociala situation inom kommuner 
och stadsdelar, sammanföll tidsmässigt med omsvängningen inom psy-
kiatrin är sannolikt inte en slump. 

Utvecklingsbedömningars funktion 
Många undersökningar som rör gränserna mellan det normala och det 
avvikande för diskussioner på ett ideologiskt och filosofiskt plan. Själv 
ser jag ett problem i detta då det kan reducera komplexiteten i frågor av 
denna art. I den undersökning jag själv gjort, där kopplingen till peda-
gogisk verksamhet är stark, kan man naturligtvis välja att ta avstånd 
från kategoriseringar och diagnostiseringar av barn med motivet att 
detta bara reproducerar befintlig praktik och befäster gränserna mellan 
normalitet och avvikelse. Samtidigt kan avvikelsebedömningar ha en 
viktig funktion att fylla för att skapa resurser för en verksamhet som 
drivs under ogynnsamma betingelser. Naturligtvis kan det etiska i ett 
sådant resonemang ifrågasättas, då det innebär att barn med olika pro-
blembilder ska identifieras och fungera som en dörröppnare för att ska-
pa betingelser för en förbättrad verksamhet. 
 I min undersökning frågade jag pedagogerna om bakgrunden till att 
de skriver ansökningar. Tidsperspektivet lyftes då fram, vilket innebär 
att pedagogerna i första hand efterfrågar större utrymme att själva skapa 
pedagogiska miljöer som kan fånga upp barn som avviker från normen 
- inte extern kompetens i form av nya arbetssätt. Trots att pedagogerna 
själva inte betonar kompetensfaktorer så skapas via bedömningarna 
ofta ett nätverk för barnen. Detta nätverk kan arbeta operativt med barn 
och föräldrar, men också i relation till pedagogerna på förskolan. Spe-
cialkunskap om olika dysfunktioner, alternativa arbetssätt och olika 
pedagogiska materiel är exempel på kompetenshöjande faktorer som 
kan skapas via nätverken. Detta kan ses som en positiv tolkning av det 
Hacking (1999) benämner loopingeffekter. Praktiken rörande de barn 
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som definierats som avvikande utvecklas parallellt med idén om vad 
som är adekvat pedagogik för barn i aktuell kategori. Den negativa 
tolkningen berör mer stämplingseffekter och de hämmande effekter 
som kan skapas i fokuseringen på några i förhand uppmärksammade 
beteenden hos barnen, vilka reducerar komplexiteten och situations-
bundna perspektiv på barnets utveckling.  
 Scheff (1969) pekar på hur omgivningen kommer att förändra sin 
attityd inför den avvikande efter bedömning och kategorisering av pro-
blemen. Hans resonemang känns väldigt angeläget utifrån min egen 
studie eftersom utvecklingsbedömningar i förskolan sker i en grund-
läggande ålder för barnets självuppfattning. Att ta steget som förälder, 
eller annan vuxen i barnets närhet, att låta exempelvis psykiater utreda 
barnet sker inte utan en viss vånda. Diagnosen kan på så sätt bli en 
framtida ram för vilka av barnets beteenden som uppmärksammas och 
fungera som en bekräftelse på att man gjort rätt. Risken är uppenbar att 
detta också kommer påverka, på ett medvetet eller omedvetet plan, att 
avvikande beteende från avvikelsen inte kommer att förstärkas. Barnet 
kan på så vis socialiseras in i en avvikarroll.  

Framtidsscenarier 
Om förskoleverksamheten och de barn som finns på våra förskolor 
skulle befinna sig på ett ”status quo-läge” i kombination med en allt 
mer förfinad och stringent diagnostiseringsteknik, skulle jag kunna fö-
respråka en strikt hållning där vissa på förhand definierade diagnoser 
skulle alstra en viss typ av stöd. Där utöver skulle inga barn få extra 
resurser, utan istället skulle dessa resurser fördelas för att förbättra de 
allmänna betingelserna för förskoleverksamheten.  
 Tyvärr befinner vi oss inte på någon jämlik nivå ifrån början, då det 
är i princip omöjligt att mäta och kompensera de skillnader som finns 
mellan olika stadsdelar och kommuner när det gäller vad barnen har 
med sig in i förskolan ifråga om socialt och kulturellt kapital. För att 
dessa skillnader skulle jämnas ut på ett avgörande sätt skulle det krävas 
en radikal fördelningspolitik, som skulle kunna betraktas som ett poli-
tiskt självmord. När intentioner gjorts i den riktningen exempelvis i 
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Göteborg har några av de starkare stadsdelarna hotat med att bryta sig 
ut och bilda egna kommuner. På motsvarande sätt har liknande diskus-
sioner blossat upp på andra håll avseende den så kallade Robin Hood-
skatten. 
 En alternativ väg att gå skulle kunna vara utifrån det lokala planet 
där en omfördelning skulle kunna ske från grundskola till förskola ifrå-
ga om resurser. Det finns knappast någon grogrund för sådana reformer 
eftersom barns prestationer i skolan prioriteras före de erfarenheter som 
barnen får med sig från förskolans verksamhet, trots att det idag finns 
en medvetenhet om hur grundläggande de tidiga åldrarna är när det 
gäller barns utveckling. Detta avspeglas dock inte i vare sig skolpolitis-
ka satsningar eller i ekonomiska prioriteringar på det lokala planet. Inte 
heller inom den pedagogiska forskningen är barn i förskoleåldern en 
prioriterad grupp. Att fånga upp barn med psykosocial problematik 
redan i förskoleåldern skulle kunna minska behoven av specialpedago-
giska åtgärder i grundskolan. I ett sådant antagande ligger att kognitiv 
utveckling och lärandeprocesser är helt beroende av självtillit och soci-
al trygghet. 
 En tredje tänkbar väg är att helt sonika avskaffa praktiken att knyta 
extra resurser kring enskilda barn i förskolan och realisera en ”förskola 
för alla”. De enskilda satsningar som görs kring enskilda barn skulle 
istället fördelas till en förbättring av verksamheten på ett generellt plan. 
Personligen är jag tämligen skeptisk till en sådan utveckling då det 
skulle kunna utgöra en grogrund för en tillbakagång till mer segrege-
rande lösningar för barn med vissa problemtyper. 
 Lärarutbildningar är en viktig aktör i relation till de utvecklingsbe-
dömningar som sker av förskolebarn. I den ”nya” lärarutbildningen på 
de allra flesta orter, har kunskapen om yngre barn och deras utveckling 
fått ett minskat utrymme. Även om utvecklingspsykologin har utgjort 
en bakgrund till att barn observeras och bedöms utifrån ett reducerat 
perspektiv så kan utvecklingspsykologiska teorier bidra med viktiga 
kunskaper för blivande pedagoger. Samhälleliga perspektiv där barn 
och unga ses i relation till kontextuella faktorer utgör idag en naturlig 
del i lärarutbildningen. Samtidigt så skapar ett individualistiskt tänkan-
de som genomsyrar samhället i stort, en ökning mot att barnen i skolan 
ska anpassas till befintlig pedagogik. Exempelvis individuella utveck-
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lingsplaner och åtgärdsprogram har blivit bedömningsinstrument både i 
grundskolans och i förskolans praktik idag. 
 Oavsett vilket framtidsscenario som vi tänker oss när det gäller barn 
i behov av särskilt stöd i förskolan är bristen på kunskap avseende detta 
fenomen påtaglig. Komparativa studier med kvantitativa och kvalitativa 
inslag behövs för att vägleda framtida satsningar. Longitudinella studier 
där olika typer av stöd studeras och de mer långgående effekterna av 
speciella lösningar kring enskilda barn studeras är en annan pusselbit.  

Några kritiska synpunkter på min studie 
och fortsatt forskning 

Denna presentation av min undersökning ser jag som en grund för fort-
satt arbete med frågor rörande avvikelsebedömningar av förskolebarn. 
Den presentation som jag gjort av det empiriska materialet ger en rela-
tivt bred bild av fenomenet vilket också avspeglas i en teoretisk bak-
grund som är omfattande och flervetenskaplig. I mitt fortsatta arbete 
med materialet kommer jag i större utsträckning fördjupa vissa aspekter 
i materialet som jag bedömer vara av extra intresse. Detta ger en större 
möjlighet att utveckla analyser och öppna upp för andra tolkningar av 
materialet. Aspekter som inte behandlats i det skede är exempelvis ge-
nus-, etnicitets- och klassperspektiv i materialet. Inte minst genusaspek-
ter känns som intressanta ur flera olika synvinklar:  
 

• Varför dominerar pojkar när det gäller avvikelsebedömningar 
både när det gäller diagnostiserade och icke-diagnostiserade 
barn? 

• Hur påverkas avvikelsebedömningar av den kvinnodominans 
som finns inom förskolans praktik? 

• Hur påverkas referensramarna för vad som bedöms ”avvikande” 
hos barnen, i ett genusperspektiv? 

 
Som avslutande ord skulle jag också vilja ta upp det perspektiv som 
handlar om avhandlingars funktion som körkort respektive kunskapsbi-
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drag i relation till forskarsamhället. I min analys av mitt eget bidrag så 
känner jag mig kritisk till att ha skrivit in mig allt för tydligt i den spe-
cialpedagogiska diskursen. Detta kan i och för sig vara intressant då 
relativt lite forskning har gjorts gentemot förskolans verksamhet utifrån 
”modernare” specialpedagogiska perspektiv. Det kan också vara bra 
som en motvikt gentemot den tendens som kan anas inom förskole-
forskningen där pedagogers kompetens ses som lösningen på många 
problem, som utifrån mitt perspektiv kan ha helt andra bottnar som 
kräver andra typer av lösningar. Att man färgas av den forskning som 
bedrivs inom ett fält är naturligt men detta innebär också risker i hur 
man kommer att betrakta sitt empiriska material.  
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Bilagor

Bilaga A, Längre utdrag från intervju 

I: Mm, utan att vara konspiratorisk, så funderar jag lite på, du gav en bild och jag har även från biträdande 
rektorer uppfattat något liknande på något sätt, tidigare när du hade möten med biträdande rektorer så förekom 
det lite gråt och tandagnissel därför man kände sig så frustrerad över situationen och då vill jag koppla an lite 
till den frågan som jag hade tidigare med. Kan det finns vissa fördelar ifrån din situation, ifrån de biträdande 
rektorernas situation med att inte vara för nära verksamheten när man är i en period när man ska göra stora 
neddragningar? 
S: Mm (skratt), lätt konspiratorisk fråga, det klart att det är ju alltså allmänt sätt så är det självklart så att ju 
längre bort från verksamheten du befinner dig desto lättare är det att ta svåra beslut, det är jag fullständigt 
övertygad om och att det var mer ledsamt innan det beror ju inte på att problematiken har ändrat sig eller att vi 
har fått mer resurser, det beror ju snarare precis som du säger på att när du är nära verksamheten så blir det så 
fruktansvärt med Pelle som du vet precis hur det är och hur han har det och hur personalen reagerar, att han 
inte ska få en resurs, du blir helt förtvivlad som arbetsledare för du ser att han behöver det eller du vet inte hur 
du ska stötta personalen och så vidare. Å det engagemanget saknar jag alltså så, alltså rent generellt så kan jag 
säga också att förskolan behöver det nära ledarskapet, man behöver vara nära verksamheten för att se hur man 
bäst ska kunna stödja barn och personal och föräldrar, och det är helt självklart. Men visst är det så att i 
besparingstider eller när det är kärvt är du längre bort så känns det inte lika mycket, självklart inte. Men det 
gagnar inte heller verksamheten. 

Bilaga B, Längre utdrag från intervju 

S: Men det är ju, jag tycker snarare tycka att dom är sämre därför att utifrån det 
underlaget jag gör så välkomnar jag ju en diskussion att det, att arbetsledare blir förbannade och säger det är ju 
inte klokt ska inte jag få en resurs så gå vidare till sin arbetsledare, alltså det engagemanget och vreden eller 
sorgen gör ju att man kanske bråkar, ställer saker på sin spets. Idag så får vi ju ett resonemang så att säga, ja 
har du gjort den här fördelningen det var ju hemskt jag fick ju inte så mycket men okej det är ju inte längre 
resurserna räcker till, sen händer det ingenting alltså man går inte vidare i organisationen och ställer till ett 
himla liv och det tycker jag egentligen att man ska göra så, och jag kan ju känna, jag kan ju inte sitta och dra 
det själv va för jag handlar ju på uppdrag, mitt uppdrag är att samordna dom resurser som finns och försöka 
göra så gott som möjligt. Jag kan påtala brister i det men om sen inte arbetsledarna också gör det  
I: Mm 
S: utifrån sin roll så kan jag inte göra så mycket mer för jag har inte ett uppdrag  
I: Mm, men på något sätt så finns det något lite motsägelsefullt mot vad du har sagt tidigare, om man tänker på 
det exemplet du drog förut 30, 40, 40, 30  
S: Mm 
I: kan inte vara ett uttryck för ett rop på hjälp? 
S: Jo 
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Bilaga C: Ansökningsblankett 

SDF xxxxxx    2002-03-03 
Barn och Familj 

RESURSANSÖKAN FÖRSKOLA 

FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD, BBSSPEDAGOG 
RESURSPEDAGOG

Förskola: ___________________________________________________ 

Avd: ___________ Antal platser: _______ Åldersgrupp: __________

Ansökan avser: 
Personal för barn i behov av särskilt stöd                     Nytt barn?:      Forts ans?: 

Antal tim/vecka: ______               fr o m ______    t o m ______

Om personal från pedagogteamet önskas, fyll i aktuellt namn: 
_________________________________________________________

Resurspedagog               fr o m ____________    t o m ________________ 

Beskrivning av barnet/barnen/problematiken som ansökan avser. Ge en så allsidig bild som 
möjligt. Beskriv både det som är problem och barnets/barnens starka sidor. Glöm ej att 
ange barnets/barnens ålder, kön och vistelsetid. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Beskrivning av gruppen som ansökan avser. Ge en så allsidig bild som möjligt. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________

Ange pågående insatser (psykolog, pedagogkonsulent, logoped, Socialtjänst, HAB, BUP) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Är barnet utrett         Ja         Nej 
Om diagnos finns, ange vilken __________________________________________________ 

Finns ett åtgärdsprogram/Individuell plan    Ja Nej

Är barnet boende i vår stadsdel      Ja Nej: ange stadsdel_____________ 

Beskriv hur ni avser att använda resurs: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Datum ____________- 

Verksamhetsansvarig: ______________________________________________ 

Föräldrar/förälder __________________________________________________ 
(endast vid enskilt barn) 

Ansökan som avser vårterminen skickas in till pedagogkonsulenten senast 1 november. Ansökan som avser 
höstterminen skickas in senast 30 april. 
För nya barn i behov av särskilt stöd (bbss) med behov av resurser skickas bara ansökan in, oavsett tidpunkt. 
Behövs hjälp vid resursansökan, kontakta pedagogkonsulent eller förskolepsykolog.  
Ansökan som avser resurspedagog skickas in till pedagogkonsulenten när det är aktuellt. 
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Bilaga D: Intervjuguider 

Schematisk bild över intervjuer 

Allmänna fokusområden 
Som en röd tråd i finns en tanke om fyra fält som ska penetreras i samtliga intervjuer. Sedan 
kommer lite olika perspektiv få olika stort utrymme beroende på vem som intervjuas. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 45-60 minuter. 

Begreppens betydelse i diskursen. Exempelvis barn i behov av särskilt stöd, 
autismspektra, utvecklingssen osv.
Olika aktörers förhållande till varandra: Vilka forum finns?  Hur sker kontakterna? Vilka 
skriftliga dokument är i omlopp? Hur ser man på olika roller som olika aktörer har i 
processen?
Tidsperspektivet, Vilka förändringar över tid upplever olika informanter rörande barn i 
behov av särskilt stöd, angående organisation, ramar runt verksamheten och hur man 
täcker det behov som man bedömer finnas? 
Genus och etnicitetsperspektiv runt barn i behov av särskilt stöd.

Speciella fokusområden beroende på vem som intervjuas 

1. Samordnare (1 pers.). Jag har redan gjort ett par intervjuer med samordnaren i 
stadsdelen. Jag har valt en modell där jag gör flera kortare intervjuer med henne eftersom 
det ger en möjlighet att utifrån den process som sker under mitt materialinsamlande alstrar 
frågor kontinuerligt. Beroende på att jag sitter på hennes rum under materialinsamlandet så 
finns denna möjlighet. Beroende på hennes spindelfunktion i organisationen så finns det ett 
antal olika fält som är av intresse att intervjua henne om. Mycket handlar om hennes 
bedömningsgrund för enskilda ärenden. Men också ramarnas och organisationens 
betydelse i sammanhanget. 

2. Biträdande rektorer (2 pers.). Intervjun kommer att fokusera på den funktionen man har 
som gatekeepers i organisationen. Vilka ärenden som inte passerar respektive passerar för 
ytterligare bedömning. Relationen mellan grundbemanning och personalresurser och andra 
ramfaktorer kommer också vara en del av intervjuerna. 

3. Psykologer BVC & Resursteam(2 pers.). Rollen i organisationen kommer att diskuteras 
och var i processen psykologen blir inkopplad och av vem. Begreppen kommer också vara 
extra intressanta i denna intervju. Synen på vilka grupper av barn där det är av extra vikt 
med personalförstärkningar utifrån ett psykologiskt perspektiv. Funktionen psykologen har 
vid skiftet mellan förskola -skola/särskola kommer ingå i intervjun. Juridiska frågor om 
vilka skyldigheter man som psykolog har att följa upp ärenden som uppmärksammas.  
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4. BBSS-pedagog (1 pers.). Personalförstärkning som åtgärd viktigast för vilka barn? Hur 
flexibiliteten fungerar när tjänsterna ofta kopplas till ett antal barn? Hur inkopplad man är i 
processen att initiera ärenden. 

5. Förskolepedagoger (ca. 6 pers.). Hur vet man när man ska ansöka? Vad ska en ansökan 
innehålla? Vem tar initiativet? Känslan inför sin roll i relation till förkunskaper? Hur vet 
man var ribban ligger i organisationen? Kopplingar till biträdande rektorer extra intressant. 
Upplever man att det finns grupper av barn som kommer i kläm i det rådande systemet? 
Hur ser man på förskolans roll gentemot barnen i ett större perspektiv, vad är uppdraget 
gentemot barnen? Vilka skillnader och likheter ser man mellan skolans och förskolans 
uppdrag?  
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