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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats ämnar studera hur pedagoger som arbetar inom förskolans 

resursavdelningar genom sitt tal konstruerar barnen i behov av särskilt stöd samt försöka förstå 

vilka konsekvenser en särskiljande praktik får för dessa konstruktioner. Studien är genomförd på 

tre resursavdelningar i en kommun i Sverige. Metoden som används i undersökningen är 

kvalitativa gruppintervjuer med arbetslag som fokusgrupper. Som underlag vid intervjuerna har 

frågeområden funnits men samtalen har tagit olika form beroende på vad informanterna har valt 

att lyfta. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av en verktygslåda hämtad från 

kritisk diskursanalys. Resultaten tyder på att pedagogerna konstruerar barnen i behov av särskilt 

stöd utifrån kategorier kopplade till deras särskilda behov som t.ex. diagnoser. Vid talet om 

barnen i behov av särskilt stöd är det vanligare förekommande med begrepp hemmahörande i en 

medicinsk diskurs snarare än i en pedagogisk diskurs. Barnhabiliteringen ses som en viktig instans 

för att förstå vilket slags stöd barnen i behov av särskilt stöd behöver. Diskursen om barnet i 

behov av särskilt stöd reproduceras genom, för verksamheten, meningsbärande konstruktioner 

och utmanas då normen för dessa konstruktioner bryts.   

Nyckelord 

Barn i behov av särskilt stöd, resursavdelning, förskola, diskurs, diskursanalys 
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Förord 

Att genomföra denna studie har varit en spännande, intressant och stundvis påfrestande historia. 

Föreliggande uppsats vill jag främst tillägna min familj! Till mina barn som har stått ut med en 

mamma som ständigt haft en bok under näsan och stundvis bjudit på postmodernistiskt litteratur 

till kvällsaga. Till min man som många gånger trott att detta varit mer möjligt än jag själv. Övrig 

familj och vänner som kommit med positiva tillrop och löften om redigt firande när allt är klart 

ska också ha en stor eloge. Och till Lena som varit mitt snöre med fäste i marken när jag fladdrat 

runt i luften som en rådvill ballong. Ett stort tack även till de pedagoger som så öppenhjärtat 

delade med sig av sina tankar om sitt uppdrag. Jag har milt sagt haft en del bollar i luften under 

skrivandets gång så när jag läser detta i framtiden vill jag att det detta förord ska vara en 

påminnelse om att jag trots all denna jonglering fick ihop allt tillslut.  
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Inledning 

Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats där alla barn oavsett behov och förutsättningar 

ska få delta. Barn som någon gång under sin förskoletid, av olika anledningar, behöver extra stöd 

har rätt att få detta tillgodosett utifrån just sina specifika behov (Skolverket, 2010:5). Trots att jag 

kan hålla med om allt detta så ter det sig för mig något konstigt att båda dessa påståenden finns 

formulerade i samma skrift. Inte att alla har rätt till en trygg, rolig och lärande miljö anpassad 

utifrån det egna behovet men dock det faktum att det verkar vara skillnad på alla barn och barn i 

behov av särskilt stöd. Om förskolan ska var en plats för alla oavsett behov och förutsättningar kan 

det då finnas behov som anses vara särskilda och vad är det som avgör detta? Själv tänker jag att 

de särskilda behoven då måste stå i relation till hur verksamheten organiseras. Under min 

yrkesverksamma tid som förskollärare har jag gått från ett, vad jag skulle kalla, ganska oreflekterat 

men vedertaget sätt tänka om barn till att försöka förhålla mig mer problematiserande inställd till 

frågan. Mina funderingar kring detta väcktes när jag efter några yrkesverksamma år som 

förskollärare kom i kontakt med verktyget pedagogisk dokumentation1 och påbörjade en resa där 

jag allteftersom fick syn på mitt eget sätt att vara, tänka, handla etc. och upptäckte hur mycket jag 

var en del av hur omgivningen blev. Resan pågår fortfarande men det jag hittills kommit fram till 

är att tillvaron i förskolan och problematiserandet går hand i hand. Det finns inte en sanning som 

gäller i alla lägen utan förskolans verksamhet är mer komplex än så. Detta har gjort mig nyfiken 

på att närmare undersöka hur våra förutfattade meningar om hur barn i behov av särskilt stöd 

”är” påverkar vårt sätt att bemöta dem samt om särskilda lösningar bidrar till en mer effektiv 

pedagogik eller till att skapa ett redan, i våra tankar, förutbestämt barn. 

                                                
1 Pedagogisk dokumentation syftar till att försöka se och förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet. Det 
handlar om process och innehåll där innehållet är material som visar på t ex vad barn gör, säger o s v och 
processen är själva användandet av materialet som reflektionsunderlag för att synliggöra det pedagogiska 
arbetet. Sett ur ett postmodernt perspektiv gör den pedagogiska dokumentationen inte anspråk på att visa 
sanningen (Dahlberg, Moss & Pence, 2001:218,220) 
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Bakgrund 

Det finns gott om forskning som berör skolans domäner gällande det specialpedagogiska 

ämnesområdet medan förskolans specialpedagogiska praktik varit ett relativt outforskat område. 

Tidigare forskning inom det specialpedagogiska området i förskolan har varit riktade mot 

enskilda individer såsom studier där träningsprogram och habiliteringsinsatser avhandlats 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001: 29-30). Under senare år har märkts ett större intresse 

i forskningen för specialpedagogiska frågor inom förskolans område (Lutz 2009:15). Det 

postmodernistiska sättet att problematisera omvärlden har gett upphov till fler specialpedagogiska 

studier där den sociologiska/pedagogiska kontexten ställts i fokus (Rosenqvist, 2007:40). Studier 

utifrån detta perspektiv skulle därmed kunna sägas bredda perspektivet på den specialpedagogiska 

verksamheten i förskolan eftersom detta tidigare till stor del utgått från individfokus.  

 

I augusti 1998 trädde förskolans första läroplan i kraft som var tänkt att förstärka förskolans 

pedagogiska uppdrag samt ge förskolans pedagogik större genomslagskraft i skolan. Övergången 

till ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem innebar en genomgripande förändring för 

förskolan vilket medförde att kraven på utvärdering ökade. Detta bidrog till att kommunerna 

ställde större krav på förskolan att bedöma och utvärdera sin egen måluppfyllelse. Reformen 

medförde även en starkare betoning på barns lärande samt en ökad fokusering på barns 

individuella utveckling vilket visade sig leda till ökad dokumentation av enskilda barns utveckling 

t.ex. i form av individuella utvecklingsplaner. (Skolverket, 2008:10). Flera forskare (Asp Onsjö, 

2006; Bjervås, 2011; Elfström, 2005; Hjörne & Säljö, 2008; Lutz, 2009; Palla, 2011) har 

uppmärksammat just hur barn talas eller skrivs fram genom olika former av bedömning. Under 

senare år har inte bara bedömningen av barn ökat utan det har även skett på ett mer 

genomgripande sätt i syfte att försöka bredda bilden av barnet. En sådan strävan, efter en bredare 

helhetssyn, öppnar upp för möjligheten att bedöma flera utvecklingsområden men bidrar 

samtidigt till ökade risker att fokus hamnar på avvikelser hos det enskilda barnet. Med 

utgångspunkt i att ett synliggörande av barn, genom bedömning, har blivit vanligare blir frågan 

vilket barn som tillåts konstrueras viktig. Nordin-Hultman (2004:17-18) menar att bakomliggande 

teorier och tankemönster utformar det barn vi ser och att det därmed blir av största vikt att finna 

en medvetenhet kring detta. 

 

Enligt Skolverket (2008:50) har antal barn i behov av särskilt stöd stadigt ökat sedan 

förskolans läroplan infördes. Barn som på något vis har behov av extra stöd ska enligt läroplanen 

få tillgång till detta och i första hand inom ramen för den ordinarie verksamheten. Denna princip 

har ända sedan 70- talet framhållits som viktig men trots detta förekommer särlösningar som t.ex. 

resursavdelningar. På sådana typer av avdelningar krävs dock oftast en diagnos för att bli 
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inskriven och det har i det stora hela visat sig vara av godo att en medicinskt/psykologisk diagnos 

existerar när det handlar om att få extra resurser till förskolans verksamhet (Skolverket, 2008:54-

55). Börjesson & Palmblad (2003:18-19) menar att diagnoser blir ett slags biljetter till att kunna få 

olika slags stödinsatser vilket även Hjörne & Säljö (2008:144) kunnat påvisa i sin forskning. 

Förutom diagnoser sägs pedagogernas yttranden ofta ligga till grund för identifiering av 

stödbehov (Skolverket, 2010:53). Sammanfattningsvis kan man säga att införandet av en mål- och 

resultatstyrd förskola har lett till att bedömningen av barn har ökat vilket gör det intressant att 

fråga vilket barn som tillåts bli till i verksamheten. Särlösningar som resursavdelningar är ett sätt 

att ordna för barn som anses vara i behov av särskilt stöd. I föreliggande studie definieras 

resursavdelningen som en avdelning där barngruppen är något färre till antal, personaltätheten är 

högre samt några av platserna är vikta åt barn som klassats vara i behov av särskilt stöd2. Utifrån 

detta resonemang är studiens huvudfrågeställning: Vilka diskurser om barn i behov av särskilt 

stöd finns på resursavdelningen och leder en verksamhet som legitimeras genom särskiljande till 

att dessa diskurser ohotade kan återskapas?  

 

                                                
2 Definitionen är gjord utifrån ett flertal kommuners webbaserade beskrivningar av deras 

resursavdelningar t.ex. 

http://www.mariestad.se/Mariestad/Startsida-Mariestad/Toppmeny/Barn--Utbildning/Forskola-fritidshem-

och-pedagogisk-omsorg/Sarskilt-stod.html 

http://www.halmstad.se/forskolaskola/forskola15ar/forskolor/skolomradecentrum/laxonsforskola/avdelningar

/snackansresursavdelning.6421.html 

http://www.sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/Forskola-och-pedagogisk-omsorg/Forskolor/Aspbacken/Om-

forskolan/Avdelningarna-och-verksamheten/Eken/ 
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Att konstruera världen 

Teoretiska perspektiv 

Föreliggande studies teoretiska ramverk är valt utifrån studiens syfte att granska pedagogernas 

talhandlingar rörande resursavdelningens verksamhet. Det finns flera riktningar inom det 

postmodernistiska projektet men i stora drag ifrågasätter postmodernismen modernismens idé 

om att det finns en sann verklighet som kan upptäckas, att det finns teorier som är universella, 

s.k. ”stora berättelser” som kan appliceras på allt oavsett kontext (Alvesson & Sköldberg, 

2008:390, Dahlberg, Moss & Pence, 2001:37, Kvale, 1997:45). Istället efterlyser 

postmodernismen många olika perspektiv och Dahlberg et al. (2001:35, 86) hävdar att ett 

postmodernt perspektiv innebär att möjligheten att se på kunskap som något universellt, 

oföränderligt och absolut försvinner.  Inom postmodernismen ifrågasätts även språkets möjlighet 

att avbilda den yttre verkligheten objektivt och språket framhålls istället som något tvetydigt, 

metaforiskt, konstituerande m.m. (Alvesson & Sköldberg, 2008:392). En tanke inom 

postmodernismen är att den som gör anspråk på att beskriva den sanna verkligheten därigenom 

skapar ett maktredskap som ger företräde åt en bestämd konstruktion. Ur ett postmodernistiskt 

perspektiv kan dock inte sådana enkla konstruktioner göras eftersom världen anses vara mer 

komplex än att den går att beskrivas genom några konstanta kategorier (Dahlberg et al., 2001:39). 

En annan teoretisk riktning, som är nära besläktad med postmodernism, är poststrukturalism. 

Relationen mellan postmodernism och poststrukturalism är till synes relativt oklar men i stora 

drag kan sägas att medan postmodernister är mer inriktade mot kulturkritik så ägnar sig 

poststrukturalister åt dekonstruktions, språk, diskurser, mening och symboler (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:394). Föreliggande studie baserar sig utifrån detta antagande på ett 

poststrukturalistiskt sätt att se på världen men då det som sagt inte finns en helt tydlig åtskillnad 

mellan postmodernism och poststrukturalism har jag valt att även använda referenslitteratur som 

utgår från begreppet postmodernism.  

Forskningsöversikt 

Histor iska t i l lbakabl i ckar-  kampen om profess ione l l  l eg i t imite t  

För att ge en förståelse för hur barnet och barndomen har betraktats genom olika tider och 

fortfarande betraktas är det viktig att ge en inblick i förskolans historia för att synliggöra vad som 

präglat denna institutions framväxt. Förskolans uppkomst föranleddes av industrialiseringen och 

urbaniseringen som skedde i början av 1900- talet vilket medförde att det geografiska avståndet 

till släkt, p.g.a. inflyttning till större städer, växte samt att arbetsplatsen inte länge var självklart 

lagd inom hemmets egna väggar. Var barnen skulle vistas under föräldrarnas arbetsdagar var ett 
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nytt samhällsproblem som i och med detta såg dagens ljus. Markström (2005:5) framhåller att 

barnuppfostran under början av 1900-talet därmed kom att ses som ett samhällsuppdrag där 

särskilda institutioner som kunde ge vetenskapligt grundad vård var nödvändiga för fostrandet av 

goda samhällsmedborgare. Detta var alltså inte något som helt kunde förväntas vara föräldrarnas 

område. Tallberg Broman (1997:20,21) framhåller att de stora samhälleliga förändringarna, 

förutom behov av nya kunskaper och fostran, skapade oro vilket medförde att satsningar gjordes 

på utbildning och uppfostran för att generera harmoni i samhället. En förebild för den svenska 

förskolans utveckling har enligt Tallberg Broman varit den tyske pedagogen Friedrich Fröbel som 

ansåg att barn var unika väsen. Kring sekelskiftet 1900 startades de första barnträdgårdarna i 

Sverige som hämtade sin inspiration från just hans lära och själva namnet barnträdgård ger en 

fingervisning om det sätt på vilket man såg på barn, som en planta som krävde god omvårdnad 

för att kunna utvecklas. Barnträdgårdarnas målsättningar var flera; att verka för ett gott inflytande 

på barnet, utbilda kvinnor och mödrar till uppfostrarinnor samt utöva ett inflytande på hemmet 

för att detta i sin tur skulle kunna förädlas (Tallberg Broman, 1997:26,29,31,36). På det viset kan 

sägas att barnträdgårdarna, förutom att uppfylla föräldrarnas behov av barnomsorg, utövade en 

form av social kontroll av barnet, hemmet och familjen. Den ökade framväxten av olika 

institutioner för barn bidrog även till att efterfrågan på professionellt kunnande för de som 

arbetade inom dessa institutioner tilltog, ett kunnande som var generellt och oberoende av 

kontexter om tid och rum (Nordin Hultman, 2004:35). Tallberg Broman (1995:158-159) menar 

att en viktig del i professionaliseringsprocessen för förskolan var att hitta allierade inom andra 

områden som t.ex. medicin och teologi som kunde styrka yrkesgruppen. I och med att barnet 

kom att flyttas ut i det offentliga sammanhanget blev även intresset för att studera det starkare. 

Tallberg Broman (1995:10) menar att intresset för undervisning och barnuppfostran tillskrivits 

större vikt ju mer barnet skiljts från vuxenlivet vilket även Bjervås (2011:32) befäster eftersom 

hon menar att begreppet barn i en kategorisering, även idag, förstås utifrån dikotomin barn – 

vuxen. 

Spec ialpedagogikens vetenskapstradi t ion 

Företeelsen att dela in världen i motsatspar återfinns även inom specialpedagogiken där en 

dikotomi som har varit avgörande för detta kunskapsområdes framväxt är normal respektive 

onormal. Asp Onsjö (2006:29) menar att en essentiell fråga inom det specialpedagogiska 

forskningsfältet har varit just den om vad som är normalt respektive avvikande och att detta 

hänger samman med att forskning inom området rent traditionellt har behandlat frågor om social 

gemenskap och utanförskap. Flera olika indelningar har gjorts av det specialpedagogiska 

forskningsfältet och enligt Nilholm & Björck Åkesson (2007:8) härbärgerar detta 

kunskapsområde en rad olika teorier och perspektiv. Skidmore (2004) har delat in den 

specialpedagogiska forskningen utifrån tre paradigm som han menar har präglat den. Dessa 

benämner han som the psycho-medical paradigm, the sociological paradigm och the organizational paradigm. 
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Han menar att dessa tre paradigm förhåller sig till olika teoretiska ramverk och vilket medför 

konsekvenser för vilken diskurs som råder på forskningsfältet. Hans sammanställning av 

forskningsfältet visar att alla paradigm har en sak gemensamt nämligen att de är reduktionistiska. 

Detta innebär att inlärningssvårigheter ses som en produkt beroende av faktorer som ligger 

antingen inom eller utanför individen, i samhället eller på skolan. Bristen i detta betraktelsesätt 

handlar om att en överskridande analys inte kan göras vilket leder till ett förenklat sätt att se på en 

komplex situation. Forskning inom det specialpedagogiska fältet kan fortfarande härledas till 

dessa tre paradigm men ett tillägg har på senare år tillkommit i form av ett kritiskt perspektiv på 

inkludering gällande barn i behov av särskilt stöd (Skidmore, 2004:39). Nilholm (2005:124, 134) 

menar att den specialpedagogiska forskningen vanligtvis delas in i ett traditionellt perspektiv och 

ett alternativt perspektiv där det första fokuserar individen som bärare av problem och det andra 

ser problem som socialt konstruerade. Förståelsen för en verksamhet kommer att bli vitt åtskilt 

beroende på vilket perspektiv som appliceras på en verksamhet. Däremot menar Nilholm att 

verksamheter sällan kan härledas till endast det ena eller det andra perspektivet utan att dessa två 

indelningar ska ses som idealtyper som tydliggör de teoretiska ståndpunkter varpå forskning 

bygger. Det tillägg Nilholm gör är ett dilemma perspektiv då han menar att utbildningssystemet 

är komplext vilket kräver att fokus på hur olika dilemman kan hanteras är viktigare än att hitta 

lösningar på dem. Ett övergripande ideologiskt dilemma han framhåller är skolsystemets 

benägenhet att relatera barn till olika kategorier. Gällande barn i behov av särskilt stöd blir det ett 

dilemma då det ses som viktigt att möta varje barn som en individ, som inte ska jämföras mot 

andra, samtidigt som en särskiljning krävs för att kunna legitimera kompensation av dessa barn. 

Människor konstrueras alltså oundvikligen genom de sätt varpå vi klassificerar dem vilket leder 

oss in på den diskursiva arenan. 

Diskursens makt 

Inom diskursanalytisk forskning är begreppet diskurs framträdande och ett antal olika 

definitioner av begreppet finns. Börjesson (2003:21) menar att diskurser kan ses som 

”/…/talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt 

accepterat som `sant, ´trovärdigt, ´förnuftigt´, ´gott´, med mera”. Detta medför, enligt Börjesson 

(2003:19), att diskursen även sätter gränserna för vad som är möjligt att säga i ett visst 

sammanhang. Winther Jorgensen & Philips (2000:15,16,73) menar att människan genom språket 

skapar representationer av verkligheten vilket innebär att dessa representationer skapar 

verkligheten och inte bara ger en objektiv spegling av den. Världen existerar utanför vårt språk 

men genom språket ges den mening. De hävdar att den sociala verkligheten förändras och 

återskapas genom de strider som pågår på den diskursiva nivån. Eidevald (2009:56) poängterar att 

graden av makt de dominerande diskurserna tillskrivs är beroende av med vilken självklarhet 

diskursen definierar ett sätt att vara. Vidare framhåller han att ett motstånd mot rådande diskurser 

innebär ett risktagande för individen då denne genom detta motstånd riskerar att förlora sitt 
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godkännande i den grupp man deltar. Trots att diskursen lägger restriktioner på vad som kan 

sägas och inte anser Winther Jorgensen & Philips (2000:76) att den som använder språket kreativt 

har möjlighet att förändra diskursordningen och att denna förändring är särskilt möjlig då 

diskurser som används inom andra diskursordningar införs.  

 

Enligt den franske filosofen Michel Foucaults teorier, som de presenteras i Alvesson & 

Sköldberg (2008:371f.f), skapar inte institutioner i sig makt men de tjänar dock syftet att 

organisera och reproducera redan befintliga maktförhållanden. Han menar att makt är en central 

del av relationer mellan människor och att makten reproduceras genom sociala praktiker. Dessa 

praktiker är dock inte en produkt av människan utan tvärtom, människan är en produkt av de 

sociala praktiker hon ingår i. Kunskap och makt är vidare i beroendeförhållande till varandra och 

för att kunna utöva makt behövs kunskap samtidigt som maktutövande kan producera kunskap. 

Foucault (2008:209 f.f) hävdar även att det inte går att tala om en makt eftersom heterogena 

makter finns och verkar lokalt på flera olika nivåer, ställen, områden o s v. Makten syftar inte till 

att sätta upp förbud, något Foucault menar är ett juridiskt sätt att se på makt, utan ämnar istället 

till att disciplinera människor till att klara de positioner de tilldelas inom det område de verkar. 

Genom denna form av disciplinering menar Foucault att makten kan ses som teknologiskt 

uppbyggd eftersom den på detta sätt verkar kontrollerande av individerna utan att för den skull 

innebära en betungande uppgift för någon annan. Dessa tekniska maktmedel är enligt Foucault 

avgörande trots att de kan verka vara små eftersom de leder till att subjektet själv återskapar 

makten. I Eidevalds (2009) avhandling, i vilken han har studerat förskolan som diskursiv 

institution utifrån ett genusperspektiv, visar han på att förskollärare förstår sitt tal och sina 

handlingar som naturlig sann kunskap och inte som ett diskursivt konstruerat sätt vilket kan ses 

som en maktproducerande faktor: 

Genom att både forskning, barn och vuxna bär upp denna ”kunskap” är både forskning, barn och 
vuxna med och producerar makt genom att upprätthålla dessa diskurser. Det går därför inte att 
fråga de vuxna om de bemöter flickor och pojkar lika och utifrån svaret säga något om 
bemötandet, eftersom de oftast uppger att de bemöter dem lika men i praktiken skiljer mellan dem 
(s.167).  

Makten produceras och reproduceras på detta sätt kontinuerligt och av flera aktörer genom 

kunskapen om barnen. Dahlberg et al. (2001:34, 35, 38, 39) menar att maktbegreppet centralt 

inom postmodernismen och utifrån detta perspektiv hänger kunskap och makt oupphörligen 

samman eftersom kunskapen är en direkt effekt av makten vilket gör den till en viktig aspekt att 

belysa i föreliggande uppsats. Fairclough (2010: 39, 44) ställer sig frågande till varför människor är 

omedvetna om hur deras språk påverkar deras omgivning. Svaret på den frågan är enligt honom 

att sociala institutioner påtvingar människor ideologiska och diskursiva normer vilket gör att 

subjektet vet vad som förväntas av denna för att passa in i aktuell institution. För att människor 

ska ha en möjlighet att ifrågasätta och se bortom den rådande diskursen poängterar Fairclough 
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(2010:549) att det måste finnas en medvetenhet om hur diskursen styr de sociala praktiker de 

befinner sig i. Annars riskerar språket att ses som endast en reflektion av en objektiv verklighet.  

Förskolan som diskurs iv inst i tut ion 

Hjörne & Säljö (2008:69) ger en beskrivning av hur institutioner genom tiderna har använt sig av 

kategorisering för att kunna handskas med olikheter t.ex. Binets intelligenstest. Enligt dem krävs 

kategorisering för att institutioner ska kunna utföra sina uppgifter. På så sätt kan även förskolan 

som institution förstås. Enligt Dahlberg et al. (2001:80) är pedagogiskt arbete en produkt av 

pedagogernas uppfattning om vad ett barn är. Beroende på vilka föreställningar pedagogerna i 

förskolan lägger in i begreppet barn kommer olika former av praktik att produceras. Detta 

framhåller även Markström (2005:169, 171) som menar att förskolan inte bara är en fysisk 

institution utan även en inrättning där de människor som ingår däri producerar och reproducerar 

aktuella diskurser. Hon menar att personal och föräldrars föreställningar om vad som är normala 

barn inte alltid är rationella eller logiska utan styrs av föreställningar hämtade från olika diskurser. 

Hon visar även på att de utsagor hennes informanter ger angående det normala barnet svarar upp 

mot de krav som de undersökta institutionerna ställer och att de därmed blir normerande samt att 

förskolan delvis uppstår genom talet om hur barn ska vara för att passa i förskolan. Den norm 

som råder utgör en maktfaktor som gör att barn och föräldrar producerar sig själv som subjekt 

genom de termer som används om dem t.ex. barn i behov av särskilt stöd menar Lenz Taguchi 

(2000:96). Genom denna reproduktion gör sig de vetenskapliga klassifikationerna av vad som kan 

betraktas som onormalt gällande.  

 

Hjörne & Säljö (2008:77, 93, 98, 99) har studerat elevhälsoteamets praktik och menar att 

institutionaliserade problemlösningsprocesser3 är vanligt förekommande i många olika 

verksamheter. Vidare framhåller de att sådana praktiker leder till att skapa samtalskulturer som 

leder till en praxisgemenskap. Förväntningar på vad ett fungerande barn och en fungerande 

verksamhet är, alltså vad som kan ses som normalt, blir avgörande för hur denna 

praxisgemenskap utvecklas och de samtalskulturer som skapas har benägenhet att fokusera 

problemen på det enskilda barnet. Liknande resultat lyfter Palla (2011:155) fram i sin analys då 

hon menar att det är diskursiva konstruktioner som avgör vad som kommer att uppfattas som 

speciellt samt att detta genom språkliga förhandlingar kan omförhandlas. Bjervås (2011:86, 87) 

hävdar att pedagogiska verksamheter med en viss profil kan skapa särskilda diskursordningar 

vilka delvis upprätthålls genom lärares talhandlingar. Den samtalskultur som skapas inom olika 

diskurser kan på så vis sägas producera kunskap som är socialt konstruerad eftersom ”Något blir 

sant när medborgarna är eniga om att det är så” (Assarsson, 2009:153). Den institutionella 

                                                
3 Hjörne & Säljö (2008:77) förklarar begreppet som mötesplatser där man återkommande regelbundet 
diskuterar problem som upplevs vara problematiska för den egna verksamheten.  
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kategoriseringen4 ger på så vis konsekvenser för individ, skola och samhället som helhet eftersom 

barnet kommer att få sin identitet präglad av sättet omgivningen bemöter denne på påpekar 

Hjörne & Säljö (2008:71, 77, 152, 153). Vidare säger de att uppfattningar om vad som är normalt 

respektive onormalt följer ett slags cirkulärt mönster då man ser det man förväntas att se. De har 

uppmärksammat att skolor där personalen har fått kompetensutveckling inom speciella metoder 

anammar just de begrepp som medföljer denna diskurs medan samma begrepp lyser med sin 

frånvaro i andra skolor som inte deltagit i samma kompetensutveckling. Den begreppsliga 

kategorisering personalen uppfattar som funktionell och relevant blir en del av det kollektiva 

minne i personalgruppen vilket gör att benägenheten att använda dessa kategorier i gruppen ökar. 

Även Asp Onsjö (2006:193) påvisar detta i sin forskning då hon pekar på att de diskurser som 

finns i olika arbetslag avgör sättet på vilket åtgärdsprogram för elever processas fram. Olika 

arbetslag tänker och talar på olika sätt vilket blir styrande för processen. Detta kan ses som 

exempel på hur våra kulturella föreställningar om problem och normalitet styr vår blick.  

Barnet  och barndomen som konstruktion 

Barnet och barndomen har genom tiderna konstruerats genom olika diskurser och några har varit 

mer tongivande än andra. För att få en förståelse för hur dessa konstruktioner påverkar vårt 

seende är det viktigt att ge dem en presentation. De konstruktioner om barn och barndom som 

har erbjudits har enligt Dahlberg et al. (2001:67 f.f) skapats utifrån ett modernistiskt perspektiv 

vilket har inneburit att barnet och barndomen har setts som just en speciell verklighet avskilt från 

omgivande relationer och kontexter. Dessa konstruktioner har, anser de, också medfört synen på 

barn som svaga, passiva, outvecklade, inkapabla etc. Flera forskare (Bjervås, 2011: 32 f.f; 

Dahlberg et al., 2001:67f.f; Nordin Hultman, 2004:32 f.f) lyfter några dominerande 

konstruktioner som kan härledas till ett modernistiskt perspektiv på barn och barndom. Dahlberg 

et al. (2001:40,68 f.f) benämner dessa konstruktioner bl. a. som Lockes barn, Rousseaus barn 

samt Piagets barn. Trots att modernistiska konstruktioner kan prägla en verksamhet menar de att 

postmodernismen och modernismen inte kan påstås vara två perspektiv som står i motsats till 

varandra vilket även Bjervås (2011:203) visar i sin avhandling där pedagogernas talhandlingar rör 

sig inom både modernistiska och postmodernistiska tankefigurer om barn vilka möts, samverkar 

och bjuder varandra motstånd.  
 

Lockes barn menar Dahlberg et al. (2001:69) kan ses som från början tom på kunskap vilket 

därmed innebär att uppgiften för vuxenvärlden blir att fylla barnet med kunskap som kan 

förbereda detta för vuxenlivet. Barnet ses som någon som ska bli något annat och inte utifrån 

någon som från början har med sig egna kunskaper och erfarenheter. I dagens samhälle har ljus 

                                                
4 (Hjörne & Säljö, 2008:93) förklarar begreppet som ”/…/språkliga framställningar som opererar som 
redskap i institutionella miljöer/…/”.  



 15 

riktats mot detta sätt att se barn då ett ökat intresse för barnet som framtida arbetskraft 

uppmärksammats från olika aktörer som politiker och företagsledare. Barnet ses som en källa för 

reproduktion av önskade kunskaper. Det Dahlberg et al. (2001:70-71) talar om som Rousseaus 

barn bygger på en syn på barnet som oskyldigt som drivs av en inneboende kraft att vilja göra det 

rätta. Barndomen ur detta perspektiv ses som den gyllene tidsåldern och barnet bör skyddas från 

samhällets ondska och korruption. Piagets barn omnämns av författarna (2001:71 f.f) även som 

det vetenskapliggjorda barnet eftersom de menar att detta uttryck har varit mycket populärt inom 

medicinsk och utvecklingspsykologisk vetenskap. Barnet konstrueras här som ett naturligt snarare 

än ett socialt fenomen som är avkontextualiserat och normaliserat. Ett på förhand antal bestämda 

biologiska stadier stakar ut barnets väg mot mognad och detta sätt att konstruera barn riktar 

fokus mot det individuella barnet, barnet är på ett visst sätt oavsett kontext. Bjervås (2011:37) 

menar att de metaforer som används i tal om barn som t.ex. barn som becoming kan kopplas till en 

modernistisk diskurs där det handlar om att barn ska bli något annat än vad de i dagsläget är, en 

färdig vuxen.  

 

I dag utmanas de modernistiska konstruktionerna om barn av nya idéer till följd av 

postmodernismen och socialkonstruktionismens problematiserande av utvecklingspsykologin. 

Dahlberg et al. (2001:74 f.f) framhåller ”barnet som medkonstruktör” som en ny diskurs vilken 

innebär att barn ses som en samhällsgrupp med egna intressen vilka inte alltid sammanfaller med 

vuxnas intressen. Det innebär även att barndomen ses som socialt kontextualiserad vilket medför 

att det inte finns ett naturligt, universellt barn som kan skiljas från tid, rum, klass, kön etc. Detta 

sätt att se barn medför även ett erkännande av barnet som samhällsaktör som redan från start har 

en egen röst värd att lyssna på. Bjervås (2011:38) benämner detta barn som det kompetenta 

barnet. 

Konstruktionen av det  avvikande barnet  

Börjesson & Palmblad (2003:10:19) påpekar att det alltid har legat i vår kulturella självbild att 

vända blicken mot medicinen och psykologins domäner i sökandet efter normer. Tilltron till 

expertisens förmåga att avgränsa och lösa problem och det medicinska perspektivet på avvikelse 

har länge varit dominerande i samhället och därmed även i skolvärlden. Den vilja som i början av 

förra århundradet fanns att se på barn och barndom som ett avgränsat område lade stor tonvikt 

på att granska detta område ur ett problematiskt perspektiv. Detta gav i sin tur utrymme för olika 

aktörer att hävda sin expertis och utifrån den erbjuda förklaringar och lösningar på de problem 

som uppstod något som även Walkerdine (1995) framhåller:   

Vid 1900- talets början växer två parallella utvecklingslinjer fram som var relaterade till den 
vetenskapliga klassificeringen av barn: först studiet av barn, sedan metoder för att mäta mental 
kapacitet. Dessa är sammanhängande aspekter av vetenskaplig klassificering och de uppstår alltid 
sammanvävda, framsprungna ur utvecklingen av ett uppbåd av samhällsvetenskapliga apparater för 
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klassificering av befolkningen. Som vi redan har sett valdes även barn ut som en särskild klass 
vilken skulle klassificeras separat i denna kartläggning av befolkningen (s. 139).   

Lenz Taguchi (2000:83) hävdar att den medicinskt inriktade formen av dokumentation var den 

dokumentationsform som först anammades inom förskolan och som därefter har behållit hög 

legitimitet. Då den medicinska diskursen råder innebär det, enligt Assarsson (2007:42), att 

särskilda behov konstrueras utifrån individens brister och att bristerna konstrueras i förhållande 

till avvikelser som underförstått förstås genom en diagnos. Börjesson (1997) förklarar striden om 

mandatet att förklara problem som följer:  

Den profession eller annan grupp som lyckas lansera sin problemdefinition har rätten att skilja 
sann kunskap från falsk, vetenskap från lekmannaomdömen, objektiv kunskap från subjektiva 
upplevelser, och så vidare. Den röststarkaste gruppen har härmed också den sociala styrkan att 
utestänga andra tolkningar och förståelser av fenomen (s. 23). 

Makten över det avvikande barnet kan på så vis sägas vara en ständigt pågående kamp. 

Utvecklingspsykologins dominans på den förskolepedagogiska arenan kan sägas vara ett resultat 

av den vikt vetenskapliga sanningar tillmäts inom modernismen och har kommit att fungera som 

en slags normaliseringsteknologi som bestämmer hur barn ska vara. (Dahlberg et al., 2001:58). 

Enligt Lutz (2009:27,190) bidrar infallsvinkeln att bristen finns inom barnet till att fokus kommer 

att ligga på att fördjupa kunskapen om denna brist för att effektiva åtgärder ska kunna hittas. 

Vidare menar han att det ofta utifrån bedömningar skapas nätverk av experter kring barn i behov 

av särskilt stöd. I sin studie har han kan kunnat se att bedömningar som görs av t.ex. 

barnhabiliteringen ger effekter på den pedagogiska praktiken eftersom de blir betydelsefulla för 

resursfördelningen. Hjörne & Säljö (2008:148) påpekar dock att team av olika expertgrupper inte 

nödvändigtvis ger en bredare bild av problematiken utan snarare bekräftar varandras genom det 

institutionaliserade språk som de visat på utvecklats i sådana team. Enligt Nordin Hultman 

(2004:164) har det utvecklingspsykologiska perspektivet, som har haft starkt fäste inom förskolan, 

format vårt sätt att tänka om barn. Att kunna möta barnet på rätt nivå och utgå från barnets 

behov poängterar hon har varit utvecklingspsykologins välvilliga idé men utvecklingstänkandet 

bidrar samtidigt alltid till att ställa barn i relation till vad som förstås som normalt. Walkerdine 

(Hultqvist & Persson, 1995:126) menar att vi inte kan värja oss mot föreställningen om att barn 

följer en normal utvecklingskurva eftersom hon anser att pedagogiska praktiker är genomsyrade 

av den. Genom denna blick konstrueras barnet ofrånkomligen som ett objekt. Problemet med 

detta är att sådana konstruktioner av barn tas för givet och sällan diskuteras vilket medför att ett 

ifrågasättande av dem inte blir möjligt (Börjesson & Palmblad, 2003:28-29; Hjörne & Säljö, 

2008:94). Lutz (2009) ger en bild av principer genom vilka barn konstrueras genom i förskolan: 

Förskolans parametrar rörande barnens utveckling är inte uppbyggda kring konkreta/mätbara 
resultat, utan utgår snarare ifrån en föreställd normalutveckling, vilken i sin tur grundas i 
personalens gemensamma erfarenhet och teoretiska kunskap rörande barns utveckling. När 
personalen möter nya barn i verksamheterna kommer dessa att jämföras med denna ”prototyp”. 
Skulle avvikelsen ifrån prototypen bli för stor, ökar sannolikheten för en kategorisering av 
problemet (ofta kopplat till barnet) i mötet med verksamheten (s.104).  
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Pedagogernas subjektiva tolkning av normalitet blir på så vis styrmedel för hur barnet 

uppfattas. Rosenqvist (Nilholm & Björck Åkesson, 2007:46) framhåller att verksamheter som tar 

avstamp i en diagnosticerande kultur kämpar med föregivet tagna attityder om barnet som 

problembärare vilket kan leda till att själva verksamheten undkommer kritik. Ett exempel han 

lyfter som visar på detta är att forskning angående särskola och utvecklingsstörning fortfarande 

tenderar att handla om den enskilde individen och dennes problem.  

Integrera,  inkludera e l l er  särski l ja  

Enligt Salamancadeklarationen (1994:11) ska utbildningssystemet utformas på så vis att alla barns 

unika egenskaper, intressen m.m. kan tas tillvara och att barn ska integreras i verksamheten. 

Ainscow (1999:148) påpekar att begreppen integrering och inkludering skiljer sig åt. Integrering 

kan förstås som en process då t.ex. en elev inlemmas i en redan existerande gemenskap medan 

inkludering, som Ainscow framhåller under senare år många gånger har ersatt 

integreringsbegreppet, kan förstås som en process där det är skolan ska förändras så att den 

passar mångfalden hos eleverna som går där. Börjesson & Palmblad (2003:9) menar dock att 

skolans stora paradox handlar om det faktum att varje försök till att skapa en skola för alla har 

synliggjort krafter som verkat för att särskilja vissa grupper av barn. Från att handla om att 

segregera de ”onormala” barnen för att skydda normalgruppen handlar särskiljande i dagens skola 

uteslutande om att värna den enskilde individens bästa eftersom en motsatt syn skulle strida mot 

skolans ideologiska hållning (Börjesson & Palmblad, 2003:9). Thomas & Loxley (2007:78 f.f) 

hävdar att olikheter har framhållits som en förklaring till behovet av segregation trots att 

motiveringen för dessa olikheter inte är självklara. Den samhälleliga agendan har därmed sett 

olika ut under olika tidsepoker men särskiljande lösningar har med olika argument alltid framförts 

vilket även har gjort sig gällande inom förskolan där olika grupper vid olika tidsskeden har lyfts 

fram som aktuella för kompensation (Palla, 2011:26 f.f). I den välfärdsstat vi idag lever i ingår en 

kompensatorisk tanke som innebär att de som anses vara mindre bemedlade ska kompenseras 

genom särskilda resurser och dessa resurser ska på byråkratisk väg fördelas av samhället så de 

hamnar rätt (Börjesson & Palmblad, 2003:12; Haug, 1998:17; Helldin, 2007:122,127). Enligt 

Helldin (2007:122) medför detta att de som utsätts för kompensationen, visserligen kortsiktigt, 

kan få ett drägligare liv men att det i det långa loppet leder till en differentiering av dessa individer 

för att de ska vara kompensationen värdig. Han menar även att kompenserande pedagogiska 

lösningar är svåra att argumentera mot eftersom de krävs för att tillgodose behoven i ett 

kompensatoriskt uppbyggt samhälle. Även Assarsson (2007:44) diskuterar detta och menar att en 

juridisk diskurs med avsikt att förbättra rättigheterna för personer i behov av särskilt stöd har fått 

fäste i Europa. Motsättningen i detta menar hon handlar om att en sådan diskurs samtidigt kräver 

att definitionen av särskilda behov blir tydlig vilket i förlängningen kan bidra till en ökad 

kategorisering av individer utifrån deras respektive svagheter. Skrtic (2005:150) anser att 

byråkratiska skolsystem drivs av ett standardiserat, icke anpassningsbart sätt att styra 
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verksamheten vilket betyder att olikhet blir viktigt att urskilja. Detta gör att elever med särskilda 

behov inte passar in i verksamheten. Han pläderar istället för det han kallar adhocracy vilket 

innebär att verksamhetens bygger på ett innovativt och anpassningsbart sätt att organiseras. Detta 

hävdar Skrtic medför att barnet inte konstrueras som handikappat. Ainscow (1999:182) menar att 

en förändrad syn på barn i behov av särskilt stöd kan ske först när förståelse för att det särskilda 

behovet är ett resultat av hur skolan organiseras. Detta kräver att lärare kan se olikheter som en 

tillgång i verksamheten och inte något som ska rättas till vilket kräver en kontext som bygger på 

samarbete och problemlösning.  

 

Den kompensatoriska tanken kan alltså ses som byråkratisk och ett utfall av den tanken är 

behovet av diagnoser. Begreppet diagnos förklaras i Svenska akademiens ordlista som 

fastställande av fel (1998:134). Även Haug (1998:17) menar att en diagnostisering av problem är 

en förutsättning för den kompensatoriska tanken eftersom barnets starka respektive svaga sidor 

måste kartläggas för att det ska kunna synliggöras var resurserna ska sättas in. Sprungen ur en 

positivistisk vetenskapssyn är den kompensatoriska tanken, enligt Haug, behovs-, nytto- och 

effektorienterad vilket medför att det krävs sakkunniga som diagnostiserar enskilda barns 

problem, alltså fastställer felet, och föreslår lämplig behandling för detta. Detta är dock inte helt 

oproblematiskt eftersom diagnoser är präglade av rådande kulturella värderingar och inte kan ses 

som en absolut sanning. Inte alltid finns heller något direkt samband mellan själva diagnosen och 

den undervisning barnet behöver. Asp Onsjö (2006: 196) visar i sin forskning att en, som hon 

kallar det, diagnostisk diskurs där diagnoser är fastställda av läkare tenderar att få en framskjuten 

position i samtalen om hur barnets problematik ska förstås. Följden av detta blir enligt henne att 

tolkningsföreträde ges till utomstående expertis på bekostnad av skolans personal. Tideman 

(2000:243, 273, 274) hävdar att diagnoser producerar sina klienter snarare än avtäcker deras 

faktiska tillstånd och att det finns en hel del risker med diagnoser. Bl. a menar han att det 

individuella hos det enskilda barnet glöms bort i och med den kategorisering en diagnos medför. 

Tideman påminner dock om att biologiska skillnader kan medföra att olika individer har olika 

förutsättningar att klara av skolarbete samt att diagnoser kan ge förutsättningar att fastställa 

orsaken till svårigheter samt visa på adekvat behandling. Det problematiska ligger i att 

svårigheterna härleds till den enskilda individens gener och biologi och alltför sällan hamnar 

fokus på skolans organisation, resurser och bemötande. Medicinska diagnoser, som ofta lyfts 

fram som objektiva sanningar, kan därmed sägas vara ett sätt att legitimera olika former av 

särskiljning.  

 

Tideman (2000:236-237) anser att det finns olika former av hur människor samordnar sig eller 

samordnas i samhället. Grupper där individerna frivilligt deltar utifrån den premiss att de har 

något gemensamt kallar han för sociala grupper medan grupper av människor som arrangeras 

utifrån kriterier definierade av någon utomstående kallas sociala kategoriseringar. Människor som 
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tillhör en social kategori har inte valt detta själva. Tillhörigheten till en social kategori medför 

även en social status, kopplad till kategorin, som oftast är låg. Tideman framhåller att 

kategorisering är en ofrånkomlig del av samhällets institutioner men att det, i och med att det sker 

för att avgränsa och framhålla problem, kan förstås som ett maktutövande och kontroll eftersom 

det leder till att separera de ”normala” från de ”onormala”. Konsekvenserna av denna form av 

kategorisering av människor kan ta sig uttryck i hur andra människor bemöter dem vilket i sin tur 

leder till ett sätt att se sig själv och svara upp mot förväntat handlande. Detta hävdar även Hjörne 

& Säljö (2008:70) som poängterar att en viktig del av institutioners verksamhet är att de bidrar till 

att skapa identiteter. Skolan är till stor del en sådan institution menar de eftersom den inrymmer 

kategorier förbundna med förväntningar som t.ex. elev. Den identitet barnet erbjuds inom 

institutionen kommer att prägla både den egna och andras bild av barnet och dess förutsättningar 

vilket även Thomas & Loxely (2005:77) hävdar. Att bli kallad speciell medför enligt dem att 

barnet får en ny identitet. Tideman (2000:253) kallar detta kategoriserande för en klientskapande 

process med vilket menas att individen går från att vara unik med många olika egenskaper till att 

bli medlem av en särskild organisation eller kategori där endast ett fåtal av individens egenskaper 

avgör dess placering där. Detta är ett förenklat sätt att förhålla sig till en komplex situation som 

även Asp Onsjö (2006: 65 f.f) diskuterar i sin avhandling. Hon beskriver en bild av lärarens 

uppdrag som motsägelsefullt med flera uppdrag som är oförenliga vilket bidrar till att 

kategoriseringsprocessen kommer att bygga på förenklingar och rutiner där vissa sätt att förstå 

omvärlden har tolkningsföreträde. Utifrån ovanstående diskussion kan diagnoser alltså ses som 

ett verktyg för både kompensation och kategorisering. Sett utifrån Ainscows (1999:218f.f) 

definition av begreppet inkludering kan detta sätt att använda diagnoser inte lägga grunden till ett 

inkluderande skolsystem eftersom diagnosen syftar till att urskilja och kompensera det avvikande 

hos barnet. Han argumenterar istället för att se svårigheter som en möjlighet att lära sig och inte 

som ett problem som ska rättas till samt menar att inkludering är en ständigt pågående process 

där likhetstecken inte kan sättas mellan inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Det 

behöver vara något som rör alla som ingår i verksamheten.  

 

Genom det teoretiska ramverket och forskningsöversikten har en bild av den sociala praktik 

som representerar förskolan presenterats. Jag har visat på resonemang som hävdar att vi ser 

omvärlden genom de diskurser som styr vår blick. Dessa diskurser bärs upp av språkliga 

handlingar och kan utifrån detta ses som konstruerande vilket medför att olika sätt att se på barn 

i behov av särskilt stöd genererar olika pedagogiska praktiker.  
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Syfte och frågeställningar 

Utifrån det antagande att människor genom språkliga handlingar konstruerar omvärlden är 

föreliggande uppsats syfte att studera hur pedagoger som arbetar på resursavdelning genom sitt 

tal konstruerar barnen som befinner sig i verksamheten samt studera vilka konsekvenser en 

praktik som bygger på särskiljning får för dessa konstruktioner.  

 

De frågeställningar som föreliggande magisterarbete försöker besvara är: 
1. Vilka diskurser om barn i behov av särskilt stöd ger pedagogerna uttryck för i sitt tal? 
2. Vilket barn konstrueras genom dessa diskurser? 
3. Vilka talhandlingar reproducerar alternativt utmanar diskursen om barnet i behov av 

särskilt stöd? 
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Metod 

Föreliggande studie är kvalitativ och metoden som tillämpats vid insamlandet av det empiriska 

materialet har varit kvalitativa intervjuer, dels i grupp och dels med enskilda informanter. Kritisk 

diskursanalys har använts som analysredskap vid analysen av insamlad data. Nedan följer en 

motivering av metodval samt tillvägagångssätt vid urval, genomförande, databearbetning samt 

etiska överväganden och metoddiskussion. 

Kvalitativ gruppintervju 

Val av metod måste höra samman med studiens teoretiska utgångspunkter (Trost, 2002:26). 

Eftersom mitt fokus har legat på att synliggöra rådande diskurser inom en specifik verksamhet 

har jag använt mig av kvalitativ intervju med fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Ett 

kännetecken för den kvalitativa intervjun är att den utgår från frågeområden istället för fasta 

frågor vilket syftar till att ge informanten möjlighet ge så uttömmande svar som möjligt. Däri 

ligger även svårigheten med en kvalitativ intervju eftersom det är en balansgång mellan att hålla 

intervjun systematisk utan att hamna i en strukturerad fråga-svar intervju. Ett sätt att undvika 

detta är att förbereda frågeområden att utgå från men att under intervjun fokusera på att försöka 

förstå vad informanten säger (Johansson & Svedner, 2006:43). Detta har inneburit att de olika 

intervjuerna har behandlat olika områden eftersom de intervjuade pedagogerna har tagit upp olika 

aspekter. Strävan under intervjuernas gång har varit att låta pedagogernas utsagor leda samtalet 

vidare för att öppna för möjligheten att upptäcka flera perspektiv än mina egna. För att ändå få 

en systematik i intervjuerna utformades frågeunderlaget utifrån relevanta områden för att få svar 

på studiens frågeställningar (se bilaga 3). Enligt Wibeck (2010:22:65) kan fokusgrupper med 

fördel användas när man ämnar undersöka människors uppfattning om frågor som kan vara svåra 

att tala om i en enskild intervju eftersom gruppen då kan ge varandra stöd och tillsammans 

utveckla sina tankegångar. En fokusgrupp kännetecknas av att det är en grupp som är 

sammansatt i forskningssyfte där syftet är att samla in data genom gruppinteraktion utifrån ett 

ämne som på förhand är bestämt att forskaren (Wibeck, 2010:25-26). Min grundidé var att 

använda mig av redan existerande grupper, arbetslag på resursavdelningar. På så vis skulle jag få, 

som Wibeck uttrycker det, en möjlig inblick i den sociala kontexten där idéer formas och beslut 

tas. Nackdelen med detta menar Wibeck kan vara att det kan finnas en förgivet tagen kultur inom 

gruppen om vad som bör samt behöver lyftas.  
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Urval och genomförande 

Eftersom studien tar sin utgångspunkt i resursavdelningens verksamhet påbörjade jag arbetet 

med att hitta arbetslag som ville ställa upp på en gruppintervju genom att leta förskolor inom 

kommuner där resursavdelningar som överensstämde med definitionen av begreppet fanns. I den 

kommun undersökningen är genomförd kontaktades en person med samordningsansvar för 

resursavdelningarna och genom denne fick jag information om vilka kriterier som utgjorde grund 

för en placering av barn på resursavdelning och kunde därmed även fastslå att 

resursavdelningarna inom den aktuella kommunen stämde överens med min definition av 

begreppet. För att få tillgång till förskolorna kontaktades ansvarig förskolechef på förskolorna 

och genom denne distribuerades ett presentationsbrev (se bilaga 1) till aktuella resursavdelningar. 

Sammanlagt kontaktades 12 avdelningar med förfrågan om att delta varav tre valde att delta. 

Utifrån den första kontakten kunde en intervju bokas då jag blev kontaktad av ett arbetslag som 

ville delta. Intervjugrupp nummer två fick jag kontakt med genom egna kontakter som namngav 

mig en person jag kunde höra av mig till. Genom denna person fick jag sedan tillgång till 

intervjugrupp nummer tre.  

 

När kontakt etablerats via mejl upptog jag telefonkontakt då jag återigen informerade om 

studiens syfte samt kunde svara på frågor pedagogerna hade. I intervjugrupp nummer två kunde 

till en början endast två representanter från varsitt arbetslag delta vilket förändrade 

förutsättningarna för mitt upplägg. Då tanken var att jag skulle studera diskurser inom 

fokusgruppen arbetslag blev detta ett problem. Intervjupersonerna arbetade på samma förskola, 

på varsin resursavdelning men hade ett nära samarbete vilket gjorde att de, enligt min bedömning, 

kunde uppfylla mina kriterier för en fokusgrupp. När själva intervjun skulle äga rum hade en av 

deltagarna fått förhinder, vilket jag fick veta först när jag kommit på plats. Eftersom tiden redan 

var avsatt valde jag att ändå genomföra intervjun. Detta innebar naturligtvis ett problem vid 

analysen av resultatet då en person inte kan sägas utgöra en fokusgrupp och de diskurser som 

speglas i det empiriska materialet endast är en persons utsagor. Dock har intervjun ändå bidragit 

med värdefullt material vilket medförde att jag valde att ta med den i resultatdelen. Alla intervjuer 

ägde rum på tid och plats vald av intervjupersonerna. Inledningsvis presenterades studiens syfte, 

vetenskapsrådets forskningsetiska krav samt att intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna 

genomfördes under ett tidsintervall av tre veckor och därefter påbörjades transkriberingen. 

Presentation av deltagande resursavdelningarna 

Resursavdelningarna kan ses som en minoritet inom förskolans nationella verksamhet och detta 

bidrar även till att begränsa antalet deltagande förskolor. Då deltagande pedagoger garanterats 

anonymitet har jag därför valt att inte ge någon närmare beskrivning av varken personer eller 

specifika förskolor som deltar i studien. Istället har jag valt att ge en mer allmän bild av 
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resursavdelningarnas verksamhet i aktuell kommun. Gemensamt för alla avdelningar är att antalet 

platser per avdelningar är 14-15 stycken av vilka 4-5 stycken är reserverade åt barn i behov av 

särskilt stöd och resterande platser åt övriga barn. Det arbetar både förskollärare, barnskötare och 

outbildad personal på avdelningarna och personaltätheten är aningen högre än på en ”vanlig” 

avdelning. Varje pedagog ansvarar för ett eller flera av resursbarnen vilket bl. a innebär att vara 

kontaktperson under olika möten. Två av förskolorna ligger i samma område och den tredje i ett 

annat område. Förskolorna har mellan 4 och 6 avdelningar. Jag har valt att namnge de intervjuade 

grupperna Grupp 1, 2 och 3 efter den ordning jag träffade dem. I Grupp 1 intervjuades tre 

personer vilka jag har valt att kalla P1, P2 och P3. En av pedagogerna hade arbetat på 

avdelningen under flera år medan två var relativt nya på avdelningen. I Grupp 2 intervjuades fyra 

personer som i resultatdelen benämns som P4, P5, P6 och P7. Fyra av dem hade flera års 

erfarenhet av arbete på resursavdelning medan en var relativt ny på avdelningen. Under sista 

intervjun, Grupp 3, deltog en person som kallas P8 i resultatdelen. Då grundtanken var att även 

det skulle ha varit ett gruppsamtal har jag stått fast vid gruppbenämningen. Även denne hade 

flera års erfarenhet av arbete på resursavdelning. För att kunna garantera de deltagande 

informanternas anonymitet har utmärkande begrepp som t.ex. namn och diagnoser som kan 

kopplas till resursavdelningen ifråga avidentifierats i det transkriberade materialet. De barn som 

innehar en s.k. resursplats benämns av pedagogerna som resursbarn. Benämningen används inom 

flera kommuner i landet vilket gjort att jag har kunnat använda begreppet. Det finns även en 

benämning på barnen som innehar en vanlig förskoleplats på resursavdelningen men jag har valt 

att kalla dessa för övriga barn för att kunna uppfylla anonymitetkravet då jag inte kunnat säkerställa 

att denna benämning är vedertagen inom flera kommuner.  

Databearbetning och analysmetod 

Diskursanalys  

För att möjliggöra granskning av pedagogernas talhandlingar har jag valt att använda mig av 

tankegångar från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (Fairclough, 2010; Winther 

Jorgenssen & Philips, 2007). Alvesson & Sköldberg (2008:459) poängterar att diskursanalys är en 

teoretisk och metodologisk riktning besläktad med poststrukturalismen vilket gjorde det till ett 

passande analysredskap för föreliggande studie. Fairclough menar att diskursen är: ”både 

konstituerande och konstituerar” (Winther Jorgensen & Philips, 2007:67). Vidare säger han 

(Fairclough, 2010) att kritisk diskursanalys utgår från tre påståenden; den är relationell, dialektisk 

och transdisciplinär:  

It (kritisk diskursanalys, min anm.) is not analysis of discource ìn itself`as one might take it to be, 
but analysis of dialectical relations between discource and other objects, elements or moments, as well 
as analysis of the ìnternal realtions`of discource. And since analysis of such relations cuts across 
conventional boundaries between disciplines/…/CDA is an interdisciplinary form of analysis, or 
as I shall prefer to call it a transdisciplinary form (s.4). 
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Diskursen formas alltså av relationen till andra sociala praktiker samtidigt som den 

reproducerar den egna praktiken. För att kunna använda sig av diskursanalys som redskap måste 

vissa val göras. Winther Jorgensen & Philips (2000:70) poängterar att det finns olika former av 

diskursanalys däribland kritisk diskursanalys i vilken jag valde att ta min utgångspunkt i studien 

eftersom de menar att denna form av diskursanalys har den mest konkreta tillgången av 

analysredskap. Enligt Fairclough (Winther Jorgensen & Philips, 2000:74) är varje språkbruk en 

kommunikativ handling som inbegriper tre dimensioner; en text som inbegriper skrift, tal, bild; en 

diskursiv praktik där det är intressant att studera hur texten är producerad och hur den 

konsumeras; och en social praktik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jorgensen & Philips, 2000:74) 

 

I föreliggande studie innebär detta att texten är intervjusamtalen och transkriptionen av detta. 

Den diskursiva praktiken är de diskurser som de intervjuade pedagogerna bygger sina 

talhandlingar på och den sociala praktiken är förskolan som institution i samhället. Enligt 

Winther Jorgensen & Philips (2000:90) kräver en full analys av den bredare sociala praktiken att 

även icke-diskursiva element analyseras genom socialteori och kulturteori. Då dessa element inte 

undersökts i föreliggande studie har inte en sådan analys varit aktuell. I pedagogernas utsagor 

berör de vid några tillfällen sådana element själva vilket medfört att jag ändå delvis kunnat koppla 

studien till element som inte studerats i den sociala praktiken. Fairclough (2010:38) anser dock att 

alla kommunikativa handlingar måste ses som en del av en större diskurs. Handlingar utförda på 

mikronivå måste alltid ses som ett reproducerande av den sociala praktiken.  

 

För att få en förståelse för hur diskursanalysen kan användas rent konkret har jag, förutom 

från Winther Jorgensen & Philips (2000:90) hämtat inspiration från Lutz (2009) och Bjervås 

(2011) som båda har använt sig av kritisk diskursanalys i sina avhandlingar. Jag har valt ut några 

analytiska begrepp som möjliggjort analys av insamlad data. Från Winther Jorgensen & Philips 

(2000: 87,88) har jag använt följande redskap:  
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Hegemonisk kamp- en förhandlingsprocess som syftar till att skapa betydelsekonsensus. 

Modalitet- fokuserar talarens grad av instämmande i en sats. Olika uttryck förbinder talaren i 

olika hög grad med dennes påstående. Två andra slags modalitet är sanning och tillåtelse 

(Winther Jorgensen & Philips, 2000:80, 87, 88).  

 

Från Lutz (2009:74) avhandling har jag använt: 

Nominalisering- innebär att aktörsskapet i en handling osynliggörs vilket kan förmedla det sagda 

som fakta eller sanning.  

Pronomenanvändning- används för att analysera vilka aktörer som synliggörs respektive 

osynliggörs i ett beskrivet förlopp (Lutz, 2009:74). 

 

Från Bjervås (2011:104) har jag använt analysverktygen:  

Metaforer- de metaforer vi väljer att använda formar vårt sätt att tänka, det innebär att en 

konstruktion av världen har valts framöver en annan. De kan även bli så vanligt 

förekommande i ett sammanhang så att de används omedvetet.  

Underförstådda antaganden- en form av intertextualitet där det tydligt uttalade antas stå i relation 

med det outtalade (Bjervås, 2011:103-104). 

 

Winther Jorgensen & Philips (2000:84 f.f) menar att ett val angående vad som är relevant 

transkription i förhållande till studiens syfte måste göras eftersom åtminstone delar av insamlad 

data måste skrivas ut. Jag valde att transkribera intervjuerna i sin helhet och min strävan har varit 

att transkribera så ordagrant som möjligt. Däremot har jag valt bort att skriva ut harklingar, skratt 

m.m. då jag inte har strävat efter att göra analyser av data på mikronivå. Trots att min strävan har 

varit att transkribera ord för ord har jag ibland stött på svårigheter då flera personer talat 

samtidigt, otydligt o s v vilket har varit svårt att delge i skriftlig form. Analys av data påbörjades 

till viss del parallellt under transkriberingens gång genom att jag strök under ord jag uppfattade 

betonades och ord som ofta återkom. Alvesson & Sköldberg (2008:465) menar att människor 

genom språket skapar konstruktioner av den sociala världen vilket diskursanalysen kan påvisa. 

Detta sker i tre avseenden: utifrån redan existerande språkliga resurser skapas nya utsagor, det sker ett 

aktivt urval av dessa resurser på så vis att vissa ord och meningar väljs ut medan andra väljs bort och 

slutligen den valda konstruktionen får konsekvenser. Där av valet att markera ord och uttryck som 

återkom i pedagogernas utsagor. Markörer för olika talhandlingar användes; tre punkter … för 

kortare pauser, tre tankestreck --- för längre pauser, vid tal jag inte uppfattade helt skrev jag >>. 

Symboler och ord, som enligt min upplevelse, betonades ströks under och överlappat tal 

markeras med ,,, i slutet av meningen. Allteftersom intervjuerna transkriberats färdig började jag 

att läsa igenom dem för att försöka finna olika teman utifrån pedagogernas utsagor. Denna 

läsning skedde vid upprepade tillfällen och olika tidpunkter samt med försökt till olika fokus för 

att jag skulle kunna få en bredare bild och inte fastna i ett sätt att se på transkriptionen. De 
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slutgiltiga teman jag valde blev En särskiljande verksamhet på oklara premisser och Kampen om de 

särskilda barnen. Under de olika temana har jag, med inspiration från Bjervås (2011:101) lyft in 

transkriptionerna och utifrån detta gjort en analys. Det har inneburit att data gradvis har valts ut 

och därmed även valts bort vilket innebär att det är min tolkning av det empiriska materialet som 

speglas. Transkriptionerna under de olika temarubrikerna har sedan analyserats utifrån de 

analytiska begrepp som beskrivits ovan. I resultatdelen valde jag att anpassa det talade språket till 

ett närliggande skriftspråk för att underlätta läsningen vilket innebär att jag har förändrat ord som 

t.ex. asså till alltså.  

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet fastställer fyra krav för att deras forskningsetiska kod ska anses vara uppfylld. 

Dessa är kravet om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Stensmo, 2002:26). I 

ett första skede fick deltagande pedagoger information om studiens huvudsakliga syfte genom ett 

presentationsbrev (se bilaga 1). Med presentationsbrevet följde en bilaga (se bilaga 2) där en 

närmare presentation av innebörden av de olika forskningsetiska kraven förklarades. Innan 

intervjuerna ägde rum kontaktades de deltagande intervjupersonerna via telefon och vid detta 

tillfälle delgav jag återigen studiens syfte samt svarade på frågor pedagogerna hade. Intervjuerna 

påbörjades genom att jag gick igenom vad de olika forskningsetiska kraven innebar och särskilt i 

förhållande till föreliggande studie. 

 

Kvale (1997:158) menar att det inte finns något självklart svar på hur transkriberat material ska 

delges deltagande informanter. Om det ska delges menar han att man innan bör överväga om 

materialet ska delges rent ordagrant eller i mer sammanhängande form. I föreliggande studie 

valde jag att inte delge de intervjuade personerna det transkriberade materialet utan de erbjöds 

istället att ta del av den färdigställda rapporten om intresse fanns. Bjervås (2011:105) menar att 

det kan vara känsligt att tolka andra människors utsagor och jag vill därmed trycka på att ett 

ledord under analysen av det empiriska materialet har varit respekt. Jag har försökt att med öppet 

sinne läsa det empiriska materialet ett flertal gånger och försökt att se på det ur flera olika 

perspektiv samtidigt som jag har hållit mig till min forskningsansats.  

Metoddiskussion och trovärdighet 

Det poststrukturalistiska ramverk föreliggande studie omges av bidrar i sig till ett 

problematiserande av trovärdigheten. Dahlberg, Moss & Pence (2001:43) säger att en 

postmodernistisk världsbild inte är enkelt att hålla eftersom vi genom att försöka beskriva något 

riskerar att göra det postmodernismen vill motverka, t.ex. visa på mångfald. Börjesson (2003:38) 

menar att vi, genom att studera vilka kategorier som får utrymme inom en verksamhet, kan få en 

möjlig förståelse för vilka kategorier som inte tillåts inom diskursen. Detta är dock inte helt 
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oproblematiskt. Genom att jag själv har gjort kategoriseringar av insamlad data kan sägas att jag 

cementerat sättet att förstå omvärlden. Postmodernismen kännetecknas, som tidigare nämnts, 

även av ett ifrågasättande förhållningssätt till de språkliga handlingarna. Eftersom språket har en 

central plats inom många forskningsområden, menar Alvesson & Sköldberg (2008:392), att detta 

bidrar till ett ifrågasättande av forskarens roll genom att frågor som; kan en forskare och dess 

forskning säga något om ”verkligheten” blir aktuella. Enligt Bjervås (2011:91) är den 

diskursanalytiska forskningens strävan inte att redogöra för sanna beskrivningar av verkligheten 

eftersom det går emot metodens ontologiska grundval. Insamlad datas reliabilitet och validitet 

kan ifrågasättas utifrån Kvales (1997:149,152) idé om att den transkriberade intervjun ska förstås 

som en konstruktion av en muntlig kommunikation som har överförts till skrift och att en 

tolkning alltid görs i och med transkriberingen. Alvesson & Sköldberg (2008:465) menar att 

insamlad data endast kan förstås utifrån kontexten vid intervjutillfället. Min studie blir därmed 

endast ett tvärsnitt av en komplex verksamhet och jag gör, i postmodernistisk anda, därför inte 

heller anspråk på att ge en fullkomlig och sann beskrivning av resursavdelningens verksamhet 

utan resultatet kan ses som en av många möjliga tolkningar. Winther Jorgenssen & Philips 

(2000:28) menar att det kan vara svårt att tolka diskurser man själv har relationer till eftersom 

egna åsikter och värderingar kan riskera överskugga analysen. I och med min bakgrund som 

förskollärare är det naturligtvis en risk som funnits med under analysen av empirin. Kvale 

(1997:101) beskriver den kvalitativa intervjun som ett hantverk som är beroende av intervjuarens 

kunnande, känslighet och empati. Min erfarenhet som intervjuare är begränsad vilket säkerligen 

har haft en påverkan på resultaten av intervjuerna. Efterhand förbättrades min intervjuteknik 

eftersom jag vid starten av transkriberandet kunde få en förståelse av mig själv som intervjuare. 

Enligt Lutz (2009:75) måste en medvetenhet om att neutralitet inför det studerade aldrig kan 

uppnås finnas men de teorier studien vilar på är ett hjälpmedel för att stärka de subjektiva 

tolkningar som görs vilket jag har haft i åtanke genom studiens gång. 

 

Foucault (2008:181) säger att diskursen ska uppfattas lika mycket utifrån det som inte sägs, 

rumsliga dispositioner, attityder m.m. och inte endast utifrån det som faktiskt sägs och på sättet 

det sägs. Även Alvesson & Sköldberg (2008:460) framhåller detta och menar att diskursen är en 

social text som kan utläsas i både muntlig och i skriftliga sociala sammanhang. Den slutgiltiga 

konklusionen av en diskursanalys görs i förhållandet mellan den diskursiva och den sociala 

praktiken (Winther Jorgensen & Philips, 2000:90). I föreliggande rapport fokuseras den sociala 

praktiken endast genom pedagogernas utsagor vilket resulterat i att en fullständig kritisk 

diskursanalys inte har kunnat genomföras. Ett tillägg av egna studier av den sociala praktiken 

hade gjort den kritiska diskursanalysen mer fullständig t.ex. genom studier av ekonomiska och 

politiska förhållanden inom aktuell förskoleverksamhet. Valet att inte undersöka vilka sociala 

praktiker resursavdelningens verksamhet ingår i har grundats framförallt på att jag har fått arbeta 
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med att hålla min tids- och mängdplan gällande data men även på svårigheter att få tillgång till 

arbetslag som ville ställa upp.  

 

Problematiken att mitt huvudsakliga val att intervjua fokusgrupper inte kunde genomföras till 

fullo ger konsekvenser för studiens resultat. Den intervju där endast en person deltog kan inte 

sägas spegla de diskurser om barn i behov av särskilt stöd inom vilka arbetslaget befann sig. Jag 

valde ändå att använda mig av denna intervju eftersom den, i mitt tycke, gav information om hur 

arbetet på en resursavdelning organiseras, vad pedagogerna har att förhålla sig till samt vilka 

diskurser som visade sig genom den intervjuade pedagogens tal vilket gav svar på en del av mina 

frågeställningar. Av de tre deltagande resursavdelningarna var det endast en som på eget bevåg 

kontaktade mig om deltagande. De övriga informanterna fick jag tillgång till genom kontakter 

och det är svårt att säga om de ställde upp av fri vilja eller för att de kände sig skyldiga till det. En 

diskussion kan därmed föras om deltagande kan ses som mer frivilligt från det första arbetslaget 

än från de övriga. För att råda bot på detta har jag försökt att för informanterna klargöra de 

forskningsetiska koderna som Vetenskapsrådet (Stensmo, 2006:26) anger.  
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Resultat och analys 

Nedan följer en redovisning av studiens empiriska data. Redovisningen är indelad utifrån de olika 

teman som framträdde under analysen; En särskiljande verksamhet på oklara premisser och Kampen om 

de särskilda barnen.  Genom pedagogernas talhandlingar framträder synen på barnen i behov av 

särskilt stöd på de aktuella avdelningarna. I analysens har framförallt de två innersta rutorna i 

Faircloughs modell fokuserats (se figur s. 23). I de fall pedagogerna själva berör den sociala 

praktiken har jag valt att lyfta fram även detta för att ge studien en mer heltäckande analys.  

En särskiljande verksamhet på oklara premisser 

I alla grupper framkommer att det inte finns någon tydlig beskrivning av resursavdelningens 

verksamhetssyfte på kommunal nivå. Trots att riktlinjer inte sägs finnas är det ingen av 

pedagogerna som verkar ställa sig frågande till detta utan intrycket är att ”det bara är så”. Följden 

av detta kan tolkas bli att det är pedagogerna på de studerade avdelningarna som konstruerar den 

diskursiva praktiken utifrån sin egen förståelse om vad ett barn i behov av särskilt stöd är, 

behöver, kan o.s.v. samt den sociala praktik de ingår i. Under nedanstående tema fokuseras de 

utsagor som exemplifierar detta. 

Att vara spec i e l l  i  en he l t  vanl ig  verksamhet  

Vid alla intervjuer för pedagogerna diskussioner där två polariserande ståndpunkter återkommer; 

barnen i behov av särskilt stöd som vilka barn som helst kontra som speciella sett utifrån det särskilda 

behovet de tillskrivs samt barnen i behov av särskilt stöd i förhållande till de övriga barn som går på 

avdelningen. Resursbarnen och de övriga barnen ställs genom pedagogernas tal i motsats till 

varandra vilket bidrar till att de blir speciella i förhållande till varandra vilket kan säga skapar ett 

dikotomt förhållande. Genom att barnen jämförs med varandra utifrån dikotomin vanlig – 

särskild, där vanlig är målet, framträder den norm som barnen i behov av särskilt stöd mäts emot. 

Utifrån frågeområdet vilka förutsättningar pedagogerna på resursavdelningarna upplever sig ha 

att förhålla sig till för de ett resonemang om sin verksamhet. Inkludering lyfts i två grupper som 

det huvudsakliga uppdraget i verksamheten. I följande excerpt diskuterar pedagogerna i grupp 2 

syftet med resursavdelningens verksamhet: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P4 - Men annars så jobbar väl vi med inkludering som vår ledstjärna liksom men… 

M5- Mm, vad har ni för tankar kring det då? --- Med inkludering? 

                                                
5 M= intervjuaren Mimmi 



 31 

P4 - --- Mm, ja att man ska utforma verksamheten så att alla barn kan vara med och göra och klara våran  

      verksamhet,,, 

M - Mm,,, 

P5 - Att de lyckas utifrån sina förutsättningar. 

P4 - Mm, med det stöd dom behöver då, vi ska ge det stöd som behövs för att de ska lyckas. 

P5 - Och att barnen ska vara en i gruppen, dom ska inte vara någon särskild individ dom är en, vem som helst 

 

Inledningsvis framhålls att inkludering är syftet med verksamheten. Uttalandet vilar på låg 

modalitet då pedagog 4 använder orden jobbar väl i samband med att inkludering lyfts. 

Pronomenanvändningen man i samband med beskrivningen av hur verksamheten ska utformas 

utesluter pedagogerna som aktörer i denna process och detta i samband med den längre pausen 

kan tolkas som att pedagogen inte äger utformandet. Verksamhetens syfte blir på så sätt tämligen 

otydligt. Mot slutet av diskussionen skiftar pedagog 4 pronomenanvändningen från man till vår 

och vi vilket lägger aktörsskapet hos pedagogerna på avdelningen samt ger påstående hög 

modalitet då denne talar om att pedagogerna ska stå för stödet till barnen som betecknas som i 

behov av särskilt stöd. Själva verksamhetens innehåll äger pedagogerna då pedagog 5 menar att 

alla barn ska klara vår verksamhet. En motsägelse kan tydas i de två sista inläggen i utdraget då 

pedagog 5 menar att det är barnens förutsättningar som avgör innehållet medan pedagog 4 menar 

att det ändå krävs stöd. Om verksamheten bygger på barnens förutsättningar skulle då någon 

behöva ha extra stöd? Pedagog 5 avslutar resonemanget med att framhålla att dessa barn inte är 

särskilda och ger detta yttrande hög modalitet genom att betona att barnen ska vara en i gruppen 

samt en vem som helst. Detta budskap utmanas senare under samtalet då pedagogerna diskuterar 

ansvarsuppdelningen gällande resursbarnen: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P4 - Vi har huvudansvaret för ett, varsitt barn med, av dom här resursbarnen eller ett eller två,,, 

M - Ja,,, 

P4 - Det har sett lite olika ut, vi har bytt personal >> men grundtanken är att man har ett, varsitt barn vad det    

       gäller --- externa kontakter med både enskilda, vad dom behöver, träningen. Sen ligger det ju på var och en  

       av oss att informera övriga arbetslaget om allt vad barnet behöver så att,,, 

M - Mm,,, 

P4 - Det är aldrig så att ett barn inte får vad det behöver för att man är sjuk utan,,, 

M - Nä precis,,, 

P4 - Vi kan alla, det är en av våra styrkor. 

 

Från att ha talat om resursbarn som vilka som helst övergår pedagogerna till att prata om 

dessa barn som några som kräver något extra, ”vi kan alla”, men det är underförstått vad exakt 

det är pedagogerna måste kunna. Detta kunnande lyfts som en specifik styrka som 
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resursavdelningens pedagoger besitter vilket kan sägas särskiljer resursbarnen ytterligare från 

övriga barn eftersom det är p.g.a. något som beror på dem som verksamheten är speciell. Under 

samtalet återkommer pedagogerna vid ett flertal gånger till att tala om resursbarnen utifrån vad de 

behöver och dessa behov tillfredsställs av pedagogerna vilket kan tyda på en modernistisk diskurs 

där barnet ska fyllas med något annat än vad denne bär med sig själv, Lockes barn. Det påtalar ett 

synsätt på barnen i behov av särskilt stöd som passiva mottagare snarare än aktiva medkonstruktörer 

i livet på förskolan. De övriga barnen nämns inte under denna del av samtalet vilket kan tolkas 

som att det är något annat som gäller för ansvaret i kontakten med dessa barn. I grupp 3 lyfts 

också inkludering som huvuduppdrag:  

 

Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 3 

M - Vad har du för tankar om ditt uppdrag på en resursavdelning, har du jobbat på en vanlig, eller vanlig förskola     

      eller vad man ska säga, vad kan man liksom säga utmärker resursavdelningens … 

P8 - Ja, det är ju inkluderingen tycker jag att >>barn inkluderas så otroligt bra med andra barn vilket vi tycker är  

       en stor vinning även för de andra barnen som ju får träffa barn med funktionsnedsättning av olika slag.  

       Mycket empati gratis och se att alla är olika men att man ändå är bra, värdefull viktig,,, 

 

 Pedagog 8 ger uttryck för att det är inkluderingen som är utmärkande för verksamheten men 

det förblir oklart vad det innebär eftersom det verkar vara något som bara sker. Uttalandet kan 

ses som en nominalisering då det framhålls som en sanning att barnen inkluderas men 

aktörsskapet bakom denna inkludering förblir dold. I början framgår det att inkludering som 

fenomen är något som innefattar alla barn men mot slutet delas barnen upp i två olika kategorier 

de andra barnen och barn med funktionsnedsättningar vilket medför att pedagogen tillåter barnen att 

konstrueras genom dessa kategorier. Inkluderingen ses främst som en vinst för övriga barn 

genom att funktionsnedsättningar lyfts som något speciellt som de barnen får möjlighet att träffa 

på genom resursavdelningens verksamhet. Att funktionshinder är något som automatiskt leder till 

att empati väcks hos omgivningen kan även det ses som ett exempel på nominalisering samt att 

pedagogen rör sig inom diskursen om ett barn som är på ett visst sätt oavsett kontextuella 

sammanhang. Barnet med funktionshinder antas bete sig likadant i alla lägen och på ett sådant 

sätt som gör att omgivningen känner empati med barnet. Det konstateras att olikhet ger mycket 

empati gratis vilket ger uttalandet hög modalitet. Även i grupp 2 talar pedagogerna om barnen i 

behov av särskilt stöd som empativäckare: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P5 - För dom kan, jag ju tycka att det är dom vanliga barnen som är dom stora vinnarna för dom får ju så  

        mycket. Högre personaltäthet nummer ett och sen så får dom en sån vördnad inför olikheter och dom ser ju  

        inte att ett barn har down syndrom, eller ja en cp- skada kan dom ju se att det är handikappat, men dom  

       lägger ju inga värderingar i det. 
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M - Nej, nej. 

P5 - Och dom anammar vårt sätt att vara och vårt sätt att bemöta dom här barnen så det går liksom ner i ledet, så  

       jag tycker att dom får med sig så mycket liksom i bagaget ut i samhället gentemot olikheter och avvikelser,   

       det är inget märkligt liksom,,, 

M -  Precis,,, 

P4 - Det skulle jag önska att alla barn fick,,,  

P5 - Ja faktiskt,,, 

P4 - Ja,,, 

P5 - Ja, å liksom det väcker sidor hos, inte alla då vissa är ju totalt oberörda, men vissa får ju liksom väldigt ja    

       men en sådan som X6 får ju utlopp för sina omhändertaganden och sina … tillsammans  

       med dom här barnen och hur det liksom väcker nånting som kanske inte annars hade kommit fram. 

 

Utgångspunkten i diskussionen är att de övriga barnen som går på resursavdelningen tillhör de 

vanliga barnen och att de, trots att de inte själva ser skillnaden mellan sig och resursbarnen, drar 

fördel av denna skillnad. Barnen kategoriseras utifrån konstruktionerna vanlig och särskild utifrån 

det antagandet att det finns olikheter, som beskrivs i form av funktionshinder, som skiljer dem åt. 

En nominalisering är att vördnad uppstår hos de övriga barnen i mötet med funktionshindrade 

barn. Det bara händer men hur denna process går till förblir dold. Pedagog 5 ger uttalandet hög 

modalitet när denne beskriver det som en sanning att funktionshinder automatiskt ger upphov till 

att känna empati hos andra. Samma gäller uttalandet om att vissa av de övriga barnen på 

avdelningen är totalt oberörda av resursbarnens särskilda behov vilket kan säga visa på dels en 

förväntning att resursbarnen ska fungera som ett slags empatihöjare, att dessa barn ska väcka 

empati hos övriga barn på avdelningen, dels att övriga barn förväntas reagera på ett särskilt sätt. 

Det kan tolkas som att pedagogerna rör sig inom diskursen om barnet som är på ett särskilt sätt 

oavsett kontext. Metaforen i bagaget lägger till diskursen om barnet som ska fyllas med kunskap. 

En tredje diskurs som kan skönjas i excerpten är diskursen gällande Rousseaus barn. Det 

önskvärda verkar vara att ett omhändertagande förhållningssätt ska uppstå hos de s.k. stödbarnen 

i mötet med barnen i behov av särskilt stöd och metaforen väcka insinuerar att den inneboende 

kraften att göra rätt finns inom barnet. Dessa tre diskurser bjuder på en hegemonisk kamp. 

Barnet är på ett visst sätt men ses också som någon som ska förändras och bli något annat men 

även som någon som redan besitter kunskapen om vad som är rätt och fel. Gemensamt för dessa 

diskurser är dock det modernistiska sättet att se barnet som avskilt från den kontext det befinner 

sig i vilket tillåter diskurserna att komplettera varandra. Längre fram i samtalet återkommer 

pedagogerna till att lyfta verksamhetens dubbla roll som speciell men ändå alldeles vanlig: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P6 - Och det märker vi ju också på deras föräldrar att dom också uppskattar att,,, 

                                                
6 X= namn på barn 
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P5 - Ja,,, 

P6 - Just mitt barn får gå på en sån här avdelning,,, 

P5 - Ja. 

P6 - Det kan vara många föräldrar som kan ha en liten rädsla för det innan,,, 

P4 - Innan, det okända,,, 

P6 - Och det är lite okunskap och att man inte vet,,, 

M - Precis,,, 

P4 - Och där kan man också märka föräldrar som kommer från andra kulturer som har en, en större rädsla för  

        dom här avdelningarna och dom kanske inte förstår, att dom tänker att det kanske är något fel på mitt barn  

        eftersom dom tycker att den ska gå där och så, så det gäller för oss att vara super, super tydliga med att det  

        här är en vanlig avdelning med vanlig verksamhet, det är bara att dom här barnen med finns också. 

 

I ovanstående excerpt startar samtalet i ett samförstånd om att avdelningens verksamhet är 

uppskattad p.g.a. att det är just en resursavdelning vilket kan förstås som att verksamheten skiljer 

sig från en vanlig förskoleverksamhet. Däremot framgår det inte vari denna uppskattade skillnad 

består vilket tyder på nominalisering. Pedagog 6 för samtalet framåt och kollegorna ger dennes 

uttalande hög modalitet genom att betonat bekräfta påståendena. Att det finns något som gör att 

verksamheten särskiljer sig från övrig förskoleverksamhet blir ännu tydligare då pedagogerna talar 

om den som något okänt som det krävs kunskap om för att föräldrars rädsla inför den ska 

försvinna. Slutligen kommer pedagog 4 fram till att det inte är verksamheten som är ovanlig och 

befäster detta genom att förstärka uttalandet med betoning på super, super tydliga. Det som 

särskiljer verksamheten från en ”vanlig” förskoleverksamhet ger pedagog 4 uttryck för är dom här 

barnen vilket underförstått handlar om resursbarnen. Resursbarnen blir på så vis kategoriserade 

som särskilda. Ett annat exempel grupp 2 lyfter som påvisar att resursbarn och övriga barn mäts 

mot olika kriterier följer nedan: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

M - För det verkar inte finnas resursavdelningar som börjar från ett som jag, i någon kommun, som jag förstått  

      det.  

P4 - Fast vi har tagit emot ettåringar. 

P5 - Ibland har vi gjort det, X7 var ju bara 1 ½.   

P6 - Och Xa8,,,  

P5 - Och Xa. 

P6 - Det var två barn med down syndrom 

M - Det är lite flytande helt enkelt? 

P5 - Ja, det är flytande. 

                                                
7 X= namn på barn 
8 Xa= namn på barn  
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P4 - Fast vi hade barn också utan diagnos också som vi tog emot på resursplats för det var så tydligt. 

P6 - Fast där kan man ju se, för det gjorde ju vi här på resursavdelningen för sju åtta år sen. Då fick vi tror jag en  

        sex/sju,,, 

P5 - Jättesmå barn,,, 

P6 - Barn som var två år och då ser man ju att det blir inte riktigt det tänket,,, 

M - Nej,,, 

P6 - Att… ja, om barn som kanske lägger sig på golvet. 

M - Barn som inte var resursbarn eller? 

P6 - Det blir inte direkt nån förebild,,, 

M - Nä, nä,,, 

P4 - Nä, nä men resursbarnen menar jag att man kan ha från ett år. 

 

I ovanstående excerpt framgår det att olika kategorier äger olika högt mandat i verksamheten. 

Åldern kan användas som ett redskap för att kategorisera barn. Övriga yngre barn i ett större 

antal fungerar enligt pedagog 6 inte på en resursavdelning då de inte lever upp till 

förväntningarna på vad ett stödbarn ska vara. På barn i behov av särskilt stöd finns det däremot 

ingen åldersgräns. Där är det istället det särskilda behovet som får företräde. Detta särskilda 

kategoriseras dels utifrån diagnoser, dels utifrån att det särskilda behovet är tydlig för 

pedagogerna som arbetar på resursavdelningen. Vad som är tydligt förblir dock ett underförstått 

antagande. Detta kan tolkas som att kategorin särskilt behov ger företräde att ingå i 

resursavdelningen verksamhet trots att kategorin ålder inte är uppfylld vilket bidrar till att olika 

barn konstrueras genom olika beroende på vilken kategori de tillhör.  

Att fungera som model l  

Största delen av samtalen ägnas i alla grupper åt de barn som kallas resursbarn och pedagogerna 

återkommer oftast till att berätta om dem oavsett om frågorna är riktade generellt mot 

barngruppen och verksamheten eller mot barnen i behov av särskilt stöd. Vid några tillfällen 

lyfter pedagogerna fram de övriga barnen på avdelningen och deras roll. Utifrån pedagogernas 

utsagor kan tolkningen göras att dessa barn utgör normen mot vilka resursbarnen mäts genom att 

framhålla vilka förväntningar som finns på deras uppträdande som modeller för barnen i behov 

av särskilt stöd. I följande exempel förs en diskussion om hur stödbarnen är tänkta att fungera på 

avdelningen utifrån frågeområdet hur de får plats på avdelningen: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P5 - Men sen försöker vi plocka barn, det här får man inte heller uttala, så kallade a barn från huset, men  

      välfungerande barn med välfungerande föräldrar för vi har inte kraft och energi att ta hand om övrig  

      problematik plus att dom ska vara goda förebilder, för dom blir ju förebilder… för dom här barnen i många  

      fall,,, 
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M - Mm,,,  

P5 - Så, så att helst ska det vara välfungerande i den utsträckning det finns tillgång till… 

P4 - Sen tar vi ju även in barn utifrån, då har man ju ingen aning,,, 

M - Nä precis,,, 

P4 - Så att det är ju inte bara,,, 

M - För att fylla platserna…? 

P4 - Och det är ju inte alltid det blir som man tänkt sig när man tagit barn från huset heller som man,,, 

P5 - Nää,,, 

P6 - Trott ska fungera bra så det är egentligen, vad det handlar om är att man ska inte veta om att de har en  

       problematik, mera åt det hållet tänker jag liksom. 

P5 - Nä och familjen ska vara välfungerande att de inte har stora sociala problem eller… andra saker vi får rodda  

       i. 

 

Pedagog 5 tillskriver resonemanget om stödbarnen som förebilder hög modalitet genom att 

använda talhandlingen ”dom ska vara goda förebilder”. Vad välfungerande föräldrar och barn 

innebär kan ses som ett underförstått antagande då pedagog 5 återkommer till att tala om detta 

fenomen utifrån ett kollektivt perspektiv ”välfungerande barn med välfungerande föräldrar för vi 

har inte kraft” och denne får även stöd av pedagog 4 i sitt resonemang. Att ingen gör motstånd 

kan förstås som att alla förstår vad det handlar om alternativt inte vill göra motstånd mot 

uttalandet. Vad social problematik innebär förblir även det ett underförstått antagande men det 

framgår att det inte ses som en kategori av särskilt behov som resursavdelningens verksamhet 

syftar att fylla. Begreppet a barn kan sägas vara en metafor som utgör en konstruktion av vad som 

anses vara normen för ett övrigt barn och dess familj, några som lever upp till pedagogernas 

förväntningar på denna konstruktion. Pedagogen rör sig inom diskursen om det vetenskapliggjorda 

barnet som är men spår av en hegemonisk kamp kan dock skönjas då pedagog 4 säger att det ”inte 

alltid det blir som man tänkt sig” och därmed ger uttryck för diskursen barnet som medkonstruktör 

som deltar i ett sammanhang. Diskursen om det vetenskapliggjorda barnet återfinns även i grupp 

3:  

 

Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 3 

M- Vad tänker man om de övriga barnen då … ja vad skulle vara ett ultimat övrigt barn… 

P8- Ja, men ett barn som inte kräver, som inte kräver liksom, ett barn ska vara förebild för det första för våra    

      barn i behov av särskilt stöd, dom ska vara en modell just för hur man leker och fungerar. 

 

Pedagog 8 ger sitt uttalande hög modalitet genom att säga att de övriga barnen ska vara en 

förebild som är bra på att leka och fungera. Pedagogens uttalande visar på att det verkar finnas ett 

rätt sätt på vilket man leker och även fungerar på. Här kan talas om ett underförstått antagande 

då pedagogen utelämnar att beskriva vad detta fungerande uppträdande består i. Påståendet ger 
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uttryck för att pedagogen ansluter sig till diskursen om ett barn som är på ett visst sätt och får 

konsekvenser för vilket barn som tillåts konstrueras som normal på resursavdelningen. Något 

längre fram i samtalet talar pedagogen om nackdelar denne ser med resursavdelningens 

verksamhet: 

 

Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 3 

P8 - Jo, men det har jag ju absolut, då är det att dom här övriga barnen kanske inte alltid är övriga barn att det är 

       mycket annan problematik runt dom barnen liksom. 

M - Mm. 

P8 - Öh, och att vi har nu fått väldigt svåra barn från andra förskolor, barn i behov av särskilt stöd, som har sökt  

        sig till oss för att dom inte riktigt har mm ja ”platsat” i deras grupper för dom ska då jobba Reggio med  

        mycket material och den biten som vi också ska göra hos oss. 

M - Hur funkar det känner ni? 

P8 - De funkar, det är jättesvårt, det är jättesvårt. 

 

Utgångspunkten i följande samtal är att barn är på ett visst sätt men i anslutning till detta 

påstående sker en hegemonisk kamp då det framkommer att de övriga barnen inte alltid lever upp 

till normen gällande pedagogens uppfattning om vad de ska vara. Normen för hur ett övrigt barn 

agerar verkar tydlig för pedagogen eftersom denne nöjer sig med att förklara att det är ”mycket 

annan problematik” som gör att normen bryts. Vari denna problematik ligger förblir ett 

underförstått antagande. Pedagogen ger även uttryck för att svårighetsgraden av resursbarnens 

behov avgör de övriga barnens möjligheter att positionera sig i verksamheten. Väldigt svåra barn i 

behov av särskilt stöd minskar marginalerna för de övriga barnen på avdelningen att bryta mot 

normen. Ytterligare en hegemonisk kamp kan skönjas då pedagogen övergår till att tala om 

miljön eftersom denne då ger uttryck för det är en avgörande faktor för hur barnet klarar sig i 

verksamheten. Sammanhanget runt barnet tillskrivs betydelse. Ett avslutande exempel på att 

resursbarnen och de övriga barnen ses som skilda kategorier barn är följande diskussion: 

 

Ljudinspelning 2013-05-27 Grupp 1 

P1 - För vi ska precis som alla andra avdelningar dokumentera, följa upp barnen, utvärdera. Som sagt vi har elva   

        barn, eller femton barn, och elva som vi ska utvärdera på samma sätt som alla andra avdelningar gör  

        men… 

          

Uppdelningen ”elva barn, eller femton barn, och elva som vi ska utvärdera” bidrar till att 

klargöra att det är olika kategorier av barn det handlar om. Pedagogen utelämnar de s.k. 

resursbarnen från den pedagogiska diskursen då det endast är de övriga barnen denne talar om 

när denne refererar till läroplansuppdraget (Skolverket, 2010) att dokumentera, utvärdera och 
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följa upp verksamheten. Genom uttalandet framgår det även att det inte är verksamheten som 

står i fokus när det handlar om uppföljning och utvärdering utan barnen.  

På uppdrag av vem? 

Det framkommer vid alla intervjuer att pedagogerna anser att det inte finns några särskilda 

riktlinjer för arbetet på resursavdelningarna från kommunnivå utan det är förskolans läroplan 

som ska vara rådande styrdokument. Pedagogerna i två av grupperna, grupp 2 och 3, talar om 

inkludering som huvuduppdrag för verksamheten medan pedagog 1 i grupp 1 framhåller att de 

har flera uppdrag att förhålla sig till:  

 

Ljudinspelning 2013-05-27 Grupp 1 

P1 - Jag tycker så här att vi har två uppdrag. 

M - Mm,,, 

P1 - Det ena uppdraget gäller verksamheten för övriga barn som det kallas och sen det andra uppdraget är det    

       som gäller resursbarnen. Dom är lika viktiga. 

M - Mm. 

P1 - Men just nu känns det lite svårt att hinna med. 

M - Ja? 

P1 - För vårt önskemål var att få mer planeringstid och reflektionstid. 

M – Övriga barn, är det…? 

P1 - Den övriga barngruppen som till exempel vi har 15 barn, det är elva på vanliga förskoleplatser, fyra barn  

        på resursplatser. Och jag tyckte, och jag tror att mina kollegor håller med mig, det var svårt att hinna    

        med att göra, att jobba med båda uppdragen på ett likvärdigt sätt. 

 

Pedagog 1 ger uttryck för att det finns flera uppdrag att förhålla sig till i resursavdelningens 

verksamhet vilket har att göra med om barnen konstrueras som resurs- eller övrigt barn vilket 

medför att dessa uppdrag skiljer sig från varandra. Det kan tolkas som att diskursen om ett barn 

som är på ett visst sätt oavsett kontext råder i exemplet eftersom barnen kategoriseras utifrån 

egenskaper som verkar vara konstanta. Uttrycken jag tycker/tyckte och jag tror ger yttrandet låg 

modalitet och kan därmed tolkas som att pedagogen inte är helt säker på sin sak. Uppdragens vikt 

ger pedagogen däremot hög modalitet genom att säga att det är lika viktiga. Det framgår att tiden 

inte är något som pedagogerna helt styr över själva då pedagogen menar att detta endast kan vara 

ett önskemål att få mer av. Det kan ses som en koppling till övriga element i den sociala praktiken 

som resursavdelningens verksamhet är en del av. Tidsaspekten är något som kommer upp i alla 

intervjuer och alla arbetslag lyfter att tiden för planering har minskat genom åren, både gällande 

arbetet med de s.k. resursbarnen och gällande övrig verksamhet. I gruppintervju 2 ger 

pedagogerna en bild av ett förlorat mandat i verksamheten: 
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Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 2 

M - Men jag tänker på dom här resursbarnen, hur kommer dom till förskolan liksom, vem eller hur söker man    

       plats? 

P5 - Mycket oklart! 

M - Är det föräldrarna? 

P5 - Nä, det är mycket oklart, det finns inga riktlinjer, det var en stor omorganisation för XX9 år sen och    

         då försvann liksom riktlinjerna för hur dom tillsätts och det är ingen som vet. 

 M - Ja, nää, ok. 

P5 - Så att i nuläget ligger det på förskolecheferna ute i verksamheten som ska informera föräldrarna om att  

        istället för att gå här (på förskolan, min anm.) med en assistent så är alternativet att flytta till en  

        resursavdelning. 

M - Ok, gör dom så att om man går på en vanlig (förskola min anm.) då har man med sig en personlig assistent? 

P5 - Ja, men precis ja och som det var tidigare så kunde även vi, vi har haft flera sådana barn här tidigare, för vi  

        har ansett att det är barn i huset som behöver,,, 

M - Ok,,, 

P5 - Extra stöd och extra hjälp, då har vi gjort bedömningen tillsammans med förskolechefen och personalen, ja  

        men att det här behöver extra stöd och då har man kunnat få det här beloppet beviljat liksom,,, 

M - Mm,,, 

P4 - Men det är mycket svårare nu man håller ju på att strama åt det här så nu kommer man tro troligtvis bli    

       dom barn med ganska så stora problem som kommer att komma på resursavdelning 

 

Den omorganisation resursavdelningen har varit med om kan tolkas vara något pedagogerna 

inte själva känt sig delaktiga i eftersom aktörsskapet bakom omorganisation inledningsvis beskrivs 

som delvis dold, förutom att pedagog 5 är säker på att det inte är föräldrarna som söker plats till 

barnen. Trots att pedagog 5 till en början hävdar att inga riktlinjer för placering finns så ändrar 

denne sig senare och framhåller att det är förskolechefens ansvar. Att pedagogerna tidigare själva 

hade en större påverkansmöjlighet gällande placeringar som låg i att de kunde bedöma vilka barn 

som behövde extra stöd framgår i talhandlingen men pedagog 5 utelämnar att tala om vad denna 

bedömning baserades på. Pedagog 4 bygger sedan vidare på detta antagande genom att tillägga att 

det kommer krävas ganska så stora problem för att platsa som resursbarn på avdelningen vilket kan 

tolkas som att diskursen om barn i behov av särskilt stöd håller på att skrivas om. Det som gällde 

förr utmanas nu av nya sätt att se på vad som är behov av särskilt stöd eller inte samt vilka som 

har rätten att definiera dessa. Det framgår varken vad som bedömts vara behov av extra stöd eller 

vad stora problem innebär vilket är tecken på ett underförstått antagande. Vad som håller på att 

stramas åt förblir osagt men någon förändring har skett som utesluter pedagogerna som aktiva 

agenter gällande placeringarna på avdelningen. Den åtstramningen kan ses som en förbindelse till 

resursavdelningens sociala praktik.  

                                                
9 XX= antal år sedan. Jag har valt att inte skriva ut detta för att kunna uppfylla kravet på konfidentialitet 
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Sammanfattande analys 

Genom excerpten i överstående teman kan utläsas att uppdraget pedagogerna har att förhålla sig 

till är komplext. Barnen i behov av särskilt stöd är de barn som pedagogerna oftast återkommer 

till att tala om. Dessa barn konstrueras och kategoriseras oftast med hög modalitet utifrån de behov 

de anses ha samt uppgiften pedagogerna har att uppfylla dessa behov. Däremot framgår inte alltid 

helt klart hur dessa behov ser ut vilket visar sig genom att talet om behoven ofta förblir 

underförstådda antaganden. Detta gäller även verksamheten då pedagogerna framhåller den som 

speciell men utelämnar att förklara vari det speciella ligger. Paradoxen i samtalen handlar om att 

trots att barnen i behov av särskilt stöd framhålls som speciella i förhållande till övriga barn så 

återkommer pedagogerna till att understryka att verksamheten är helt vanlig och i vissa fall att 

även barnen i behov av stöd är som ”vilka barn som helst”. De gånger pedagogerna uppehåller 

sig vid övriga barn på avdelningen handlar det om deras förmåga att leva upp till bilden av vad ett 

”vanligt barn” på resursavdelningen ska vara. Även dessa uttalanden görs med hög modalitet men 

det förblir underförstått hur detta beteende ska se ut.  

 

När det handlar om riktlinjer för verksamheten är pedagogerna tämligen vaga i sina uttalanden 

vilket kan vara en konsekvens av pedagogernas upplevelse av brist på sådana från ansvarig 

instans. Pedagogernas talhandlingar visar även att det som gör att verksamheten skiljer sig från en 

förskoleverksamhet utan epitetet resursavdelning tycks handla om de särskilda behov 

resursbarnen har. På en av avdelningarna görs en tydlig uppdelning då det sägs att det finns två 

uppdrag att förhålla sig till där det ena omfattar resursbarnen och det andra omfattar övriga barn. 

På de övriga avdelningarna säger pedagogerna att inkludering är huvuduppdraget. Vad 

inkludering innebär förklaras aldrig men uttalandet består i en nominalisering då det beskrivs som 

att det är sant att det händer men hur det går till förblir osagt. Inga eller otydliga riktlinjer från 

styrande instans kan sägas reproducera diskursen om barnet i behov av särskilt stöd som speciell 

då denna konstruktion erbjuder tydlighet i verksamheten.  

 

Det framgår av pedagogernas utsagor att olika diskurser om barn i behov av särskilt stöd 

finns, förstärker och utmanar varandra men att den diskurs som oftast vidrörs i intervjuerna 

handlar om det vetenskapliggjorda barnet, ett barn som är på ett visst sätt oavsett kontexten det 

befinner sig i. Detta tyder på att denna diskurs är i hegemoni. Denna diskurs gäller även övriga barn 

på avdelningen men pedagogernas föreställningar om vad ett barn i behov av särskilt stöd 

respektive ett övrigt barn är skiljer sig åt och tillåter barnen att konstrueras på olika sätt beroende 

på vilken kategori de tillskrivs. När normen bryts t.ex. då de övriga barnen närmar sig kategorin 

resursbarn utmanas hegemonin. 
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Kampen om de särskilda barnen  

Under följande tema lyfts exempel på diskurser pedagogerna använder sig av för att legitimera 

verksamheten vilket även visar på vilka diskurser barnen i behov av särskilt stöd tillåts 

konstrueras genom. Vid samtalen om resursbarnen fokuseras ofta funktionshindren, 

konsekvenserna av och arbetet med dessa vilket kan sägas visar på att det är en central del av 

verksamheten. Många gånger använder sig pedagogerna av begrepp som kan kopplas till en 

medicinsk praktik och dessa begrepp är oftare förekommande än begrepp hemmahörande i en 

pedagogisk praktik. Ingen av pedagogerna talar t.ex. om lärande, undervisning eller utbildning 

under intervjuernas gång men uppehåller sig ofta vid begrepp som diagnos, funktionshinder o.s.v.  

Att vara s in diagnos 

Tal om diagnoser är frekvent förekommande under samtalen när det handlar om barnen i behov 

av särskilt stöd. I grupp 2 menar man att vissa diagnoser ökar chansen att få en plats i 

resursavdelningens verksamhet och man använder sig av metaforen biljett för att beskriva detta 

vilket kan sägas vara ett uttryck för att diagnosen kan ses som en värdehandling för inträde i 

verksamheten. Alla grupper fick börja med att beskriva sin verksamhet och vid alla samtal togs 

denna början avstamp i att pedagogerna berättade om hur många barn som gick på avdelningen 

och hur många av dessa som var resursbarn respektive övrigt barn. Nedan följer ett exempel på 

detta: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P5 - Just i år har vi femton barn sammanlagt,,, 

M - Mm,,, 

P5 - Varav fyra är resursbarn, vi har haft fem barn tidigare men,,, 

M- Mm,,, 

P5 - Idag har vi fyra öh ochgg det är ju lite varierande handikapp, det är ju D, D eh eller D10,,, 

M- Ok. 

P5 - >>Typisk D och … mer då? 

P4 - Det är N11  

P5 - N ja, D som är ett multihandikapp kan man säga, grav utvecklingsstörning. 

M - Jaha, ok. Är det att man har fysiska..? 

P5 – Mm, jaa den är rullstolsbunden kan man säga, kan gå med hjälp, med rullatorhjälp och med stöd. 

M - Mm. 

                                                
10 D= namn på diagnoser som nämns. Av etiska skäl har jag valt att inte nämna några diagnoser för att 
uppfylla kravet på konfidentialitet 
11 N= namn på ett barn. Av etiska skäl har jag valt att inte skriva ut några namn, ej heller fingrade, för att 
uppfylla kravet på konfidentialitet 
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P5 - Men dennas utvecklingsnivå ligger kanske på ett halvår. 

M - Mm. 

P5 - Ja, en väldigt låg nivå.  

 

Utdraget tar avstamp i ett samtal som inkluderar alla barn på avdelningen men i direkt 

anslutning till det uttalandet görs en uppdelning av dessa barn baserat på om de är resursbarn 

eller inte ”femton barn sammanlagt/…/ varav fyra är resursbarn”. Detta kan tolkas som att 

denna kategorisering är en naturlig talhandling i verksamheten. Samtalet handlar därefter om vilka 

diagnoser resursbarnen har och pedagog 5 radar upp dessa diagnoser utan någon förklaring vilket 

kan tolkas som ett underförstått antagande, alla som deltar i samtalet förväntas vara väl förtrogna 

med innebörden av dessa medicinska begrepp. Sista barnet som nämns talas om utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, ett vetenskapliggjort barn, men uttalandet om barnets 

utvecklingsnivå tillskrivs till en början låg modalitet eftersom ordet kanske läggs till i 

konstaterandet. Pedagog 5 höjer dock modaliteten på uttalandet genom att direkt efter 

understryka att det handlar om en väldigt låg nivå. Uttalandet visar på föreställningen om att 

barnet inte lever upp till den förväntade normen gällande dennes ålder. Även om diskursen det 

vetenskapliggjorda barnet ofta återkommer så rör sig pedagogerna vid alla intervjuer inom flera olika 

diskurser vilket följande excerpt visar där pedagogen lyfter exempel på fördelar denne ser med 

resursavdelningens verksamhet: 

 

Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 3 

P8 - Ja men det är ju ett barn, alltså det är ju otroligt utvecklande, alltså jag oj oj oj vi har haft så många lyckade  

        solskenshistorier. 

M - Ja? 

P8 - Ett barn som har kommit till oss och suttit still alltså och varit jätte passiv barnhemsbarn liksom och vi  

        tyckte det var så svårt. 

M - Mm. 

P8 - Hade inget språk och ingenting och var jättepassiv och när det var sex år och började skolan så var det 

        jätteframåt motoriskt, språkligt … å vi har haft flera sådana och då är det ju häftigt. 

M - Mm, att man får ta del av den utvecklingen liksom?  

P8 - Ja, ja precis och att dom här barnen också inte är den andra lik som får man ett barn med autism så tror    

        man att man vet hur dom barnen är men det vet man aldrig, dom e så otroligt olika… så det är spännande  

        och så brukar vi lyckas bra med dom flesta barnen liksom och då är det ju credit. 

M - Hur tänker du då? 

P8 - Ofta så går det ju framåt, ofta så gör dom ju stora framsteg. 

M - Mm. 

P8 - Mer än vad man kanske har trott ifrån början när den kom. 
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I ovanstående utdrag kämpar flera diskurser om utrymmet i en hegemonisk kamp. Pedagogen 

tar avstamp i att förmedla att det finns lyckade historier vilket kan tolkas som att det även finns 

misslyckanden. Metaforen barnhemsbarn används som en förklaring till hur barnet inte ska bete sig 

och detta beteende lyfter pedagogen som svårt att förhålla sig till. Att vara passiv utan språk 

beskriv som en oönskad position för resursbarnet medan att vara framåt språkligt och motoriskt 

beskrivs som en lyckad utveckling. Det kan delvis ses som en beskrivning av Lockes barn som 

behöver fyllas med något annat av de vuxna för att uppnå den önskvärda normen. Det kan även 

ses som ett antagande för vad pedagogerna tänker är viktigt att barnen ska kunna för att passa in i 

skolans värld. Barnet pedagogen talar om delas även in i olika utvecklingsområden, motoriskt och 

språkligt, vilket kan kopplas till ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, det vetenskapliggjorda barnet. 

Därefter fortsätter pedagogen samtalet med att konstatera att ”dom här barnen” inte är likadana 

trots att de har samma diagnos vilket pekar mot diskursen barnet som medkonstruktör. Barnet 

kommer med egna tankar, erfarenheter m.m. som inte kan beskrivas med en diagnos samt deltar i 

en kontext som påverkar och påverkas av barnet. Slutligen landar pedagogen dock i att det är 

pedagogernas hjälp som krävs för att barnet ska göra framsteg vilket återför talhandlingen till 

diskursen om Lockes barn. Ytterligare exempel på hegemoniska kamper återfinns i grupp 1: 

 

Ljudinspelning 2013-05-27 Grupp 1 

P1 - Och vi är så många för vi ska ha möjligheten att till exempel tillfredsställa de här barnen som har…  

        Särskilda behov använder vi inte mer, vi säger barn med särskilda rättigheter. 

 

M - Man har det (kontakt med barnhabiliteringen, min anm.) liksom redan innan? 

P1 - Ja, precis redan innan man börjar och då, och har man diagnos… diagnos det låter igen så där lite   

       tråkigt… har ett visst namn på sin sjukdom eller sina behov. 

 

Pedagogens utsaga visar på att det pågår ett försök till begreppsbyten i verksamheten. Att 

använda ordet rättighet istället för behov kan ses som ett försök att förändra begreppsapparaten 

och ge barnet rättigheter istället för behov. Rådande ordet för avvikelser är diagnos vilket kan ses 

som kopplat till en medicinsk diskurs men pedagogen utmanar den rådande diskursen genom att 

försöka hitta ett alternativ sätt att uttrycka sin mening. Det medicinskt diskursiva ordet diagnos 

har ännu ingen tydlig utmanare vilket gör att pedagogen slutligen återvänder till den medicinska 

diskursen genom att säga sjukdom. Ett exempel som visar på att den medicinska diagnosen 

tillskrivs högt värde följer nedan: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P5 - Familjerna behöver extra det är inte bara barnen. För oss är det inte bara jobb med barnen det är precis lika   

        stort arbete med deras föräldrar för det är människor i sorg. 

M - Mm,,, 
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P5 - Dom befinner sig ju i en sorgeprocess som dom behöver stöttning i, jag tror att vi spelar jättestor roll för  

       deras liv. 

P4 - Ja, det tror jag. Många som får diagnoser under dom här åren hamnar ju ofta i kris då för att man kanske  

       någonstans trott att det går över det blir nog bra, får vi bara jobba lite så försvinner det nog. 

P5 - Ja! 

P4 - Det har jag stött på mer än en gång, just när man får en diagnos och ett papper som säger att,,,  

P5 - Så här är det. 

P4 - Det här är vad man kan förvänta sig resten av livet, det är ju många som du säger hamnar i sorg och djupa  

        kriser. 

P5 - Ja, jo precis. Så de är inte som vilka barn som helst, vilka familjer och vilket jobb som helst man ger så  

       väldigt mycket mer och det tycker inte vi att vi får förståelse för riktigt 

 

 Att leva med ett funktionshindrat barn menar pedagogerna gör att familjerna kräver något 

extra. Hur detta extra behov artar sig förblir osagt vilket gör det till ett underförstått antagande. 

Genom att betona ordet familjerna framgår det att ett funktionshinder är något som påverkar hela 

familjen. Pedagogerna drar, utifrån sina erfarenheter, slutsatsen att en medicinsk diagnos leder till 

sorg hos de familjer som berörs och ger dessa uttalanden hög modalitet genom att säga att det är 

så. Uttalandet om att få diagnosen på papper kan ses som en metafor för det skrivna ordets makt i 

vårt samhälle. Att något är i skriftlig form ses som att det är lika med sant. Begrepp som diagnos, 

sorgeprocess och kris är bärande begrepp i samtalet vilka kan tolkas mer hemmahörande i en 

medicinsk/psykologisk diskurs än en pedagogisk. Att den medicinska diagnosen tillskrivs stort 

värde framgår tydligt då den förväntas kunna tala om exakt hur barnets liv kommer att se ut ”så 

här är det” och ”det här är vad man kan förvänta sig resten av livet”. Barnet kommer att vara på 

ett specifikt sätt livet igenom just p.g.a. sin diagnos vilket kan kopplas till diskursen om det 

vetenskapliggjorda barnet som är på ett visst sätt oavsett kontext. Tidigare uttalanden till trots om att 

resursavdelningen är som vilken verksamhet som helst avslutar pedagog 5 med att konstatera att 

barn i behov av särskilt stöd skiljer sig från ”vilka barn som helst” och ger uttalandet hög 

modalitet genom att betona ”så de är inte som vilka barn som helst”. 

Vem äger måtts tocken för  konstruktion? 

Vid alla intervjuer lyfts barnhabiliteringen fram som en viktig källa till kunskap gällande barn i 

behov av särskilt stöd och pedagogerna återkommer till att berätta om det nära samarbete man 

har med denna instans. I grupp 2 framhåller en av pedagogerna att samarbetet dock har 

förändrats p.g.a. att man från chefshåll har varit tydlig med att barnhabiliteringen arbetar mot 

föräldrarna vilket kan sägas medföra att en hegemonisk kamp pågår gällande rätten att tolka 

verksamhetens uppdrag: 
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Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P6 - Det vi har börjat gjort nu dom senaste åren är att vi bjuder hit habiliteringen och dom är väldigt positiva till  

        det för dom tycker att det är en fördel att se barnet i den dagliga verksamheten och hur barnet fungerar då   

        och kunna ge oss handfasta råd och tips, ja men att så här kan man tänka och det här är bra, för att ett barn,  

        ett barn med sina trygga kompisar på förskolan är ju ett barn och sen när man hamnar på barnhabiliteringen  

        med några vuxna vid ett bord eller i nån uppstyrd leksituation det blir ju ett helt annat barn,,, 

M -  Precis. 

P6 - Så att… dom har också märkt att vad dom kan vinna av att komma hit och det sparar ju mycket tid för oss. 

M -  Ja men visst,,, 

P6 - Så var det ju inte alls för en fyra fem år sen, då åkte vi alltid och träffa logoped, sjukgymnast och så utanför  

        förskolan men vi har fått hit dom mer så det är ju positivt. 

 

I ovanstående excerpt kan talhandlingen kopplas till diskursen barnet som medkonstruktör i 

sammanhanget där fler faktorer än det individburna påverkar ett tillblivande. Omgivande miljö 

och människor framhålls som ett exempel på orsaker till hur barnet i behov av särskilt stöd 

uppträder. Pedagogen talar framförallt om två parter som gör vinster i och med att 

barnhabiliteringen numera besöker förskolan och inte tvärtom. Pedagogerna spar tid och 

barnhabiliteringen får se hur barnet fungerar i vardagen. Den som utelämnas i samtalet om 

eventuella vinster som görs i och med denna konstellation är resursbarnen vilket fråntar dem en 

aktiv roll i det hela. Att pedagogen betonar ”vi bjuder hit” och ”då åkte vi alltid dit” kan tolkas 

visar på att det har skett en förändring i samarbetet med barnhabiliteringen som pedagogen vill 

understryka. Uttalandet om handfasta råd och tips insinuerar att barnhabiliteringens personal är 

tydliga med vad som gäller. 

 

Alla barn med diagnos men även somliga som inte har diagnos är kopplade till 

barnhabiliteringen, det framgår i alla intervjuer. Övriga yrkeskategorier pedagogerna lyfter fram 

som är kopplade till verksamheten är specialpedagog, logoped och sjukgymnast. Bordträning är 

ett exempel på begrepp som återkommer i alla intervjuer som kopplas ihop med ett arbetssätt 

påbjudet från barnhabiliteringen och detta begrepp används som ett underförstått antagande 

eftersom ingen närmare förklaring av det ges förutom när pedagogerna blir ombedda att förklara 

ordet. I alla intervjuer diskuteras samarbetet med barnhabiliteringen som flest gånger lyfts fram 

som utomstående instans som pedagogerna har mycket kontakt med: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P5 - Det är ju en liten konflikt upplever vi det här med, habiliteringen ställer ju krav kan man säga att, å vi   

        anammar ju deras krav för vi ser ju, med måtta, för vi ser ju att det är för nytta för barnen, dom behöver ju  

        det här för att komma vidare i livet å vara, eh dom här barnen har ju också sina dagar på förskolan och sen  

        när de kommer hem då är det liksom äta middag, sova precis som van… vanliga barn medan då kanske våra  
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        chefer tycker att det där får föräldrarna tillgodose men när ska dom tillgodose det? Cheferna tycker, det här  

        är ingen träningsskola, dom är som vilket barn som helst och det är väl den synen som vi vänder oss emot  

        att dom tycker att det här är som vilket barn som helst och det ska inte ha nåt speciellt på förskolan medans  

        vi tycker att jo barnet måste ha väldigt mycket speciellt därför att vi vet också att ju mer träning man lägger  

       in i ju yngre åldrar ju större utvecklingspotential har dom. 

P4 - Det finns det forskning på. 

P5 - Ja, det finns ju väldigt tydlig forskning. 

P4 - Det finns jättetydlig,,, 

P5 - Hur viktigt det är och hur man då kanske kan komma ifatt i skolålder liksom och hur det även har en 

        ekonomisk vinning om man nu ska se det så men nej, det där förringas liksom det är just det vi får strida för  

        att--- att dom här barnen, att dom här familjerna behöver extra. 

 

Utdraget kan sägas påvisa en pågående kamp om tolkningsföreträde gällande resursbarnens 

behov mellan barnhabiliteringen och kommunen där pedagogerna sällar sig på habiliteringens 

sida. Metaforen strida insinuerar ytterligare att det finns en pågående kamp som kräver att 

pedagogerna väljer sida. Pedagogerna stärker sina uttalanden genom att koppla dem till en 

vetenskaplig diskurs och höjer modaliteten på uttalandena i omgångar genom att understryka att 

Det finns det forskning på, väldigt tydlig forskning, jättetydlig forskning. Barnhabiliteringens arbetssätt ses 

som en förutsättning för att barnen ska komma vidare i livet och detta påstående möter inget 

motstånd vilket visar på en diskurs om ett barn som ska bli något annat för att fylla normen, 

Lockes barn. När pedagog 5 talar om att komma i fatt i skolåldern tyder även detta på att det krävs 

något annat av barnet för att passa in i den rådande normen. Det blir även tydligt då pedagog 5 

uttryckligen säger att barnen i behov av särskilt stöd inte är som vanliga barn. Det blir synligt att 

chefer och pedagoger har olika syn på resursavdelningens verksamhet genom uttalandet om vad 

verksamheten ska tillgodose. Vad det är som ska tillgodoses förblir ett underförstått antagandet 

förutom att det uppnås genom träning. Talet om den ekonomiska vinningen kopplar 

verksamheten övriga element som ingår i den sociala praktiken.  

 

I grupp 1 diskuterar pedagogerna när barn i behov av särskilt stöd kan börja på 

resursavdelningen: 

 

Ljudinspelning 2013-05-27 Grupp 1 

M - Och alla barn ni har, har någon form av diagnos? 

P1 -  Ja, och då bedömer habiliteringen, i samarbete med barnhabili… eh och… 

P3 - PL12,,, 

P1 - Ja, precis de, att barnet ska få plats på en resursavdelning,,, 

M - Mm, ok,,, 

                                                
12 PL= namn på kommunens instans som ansvarar för placeringen av barn i förskoleverksamheten  
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P1 - Och sen i mån av plats får de här barnen plats. 

P2 - Och en del barn de har ju gått på vanlig avdelning tidigare, med eller utan resurs. 

M - Mm, det tänkte jag på, är det från tre år då eller finns det från första, vet ni det? Det kanske inte ni vet om   

      man kan börja redan när man är ett på resursavdelning eller om alla (avdelningar, min anm.) är tre till fem, vet  

      ni det? 

P1 - Ja oftast, det är svårt att upptäcka om barnet har något, eh behov eller att det är något fel eller någon  

       utvecklingsförsening innan dom blir kanske två. 

 

I ovanstående excerpt framgår att barnhabiliteringen redan på planeringsnivå har en del att 

göra med resursbarnens placering, åtminstone enligt pedagogens utsaga. Kommunen finns enligt 

pedagogen också med på denna nivå men det faktum att barnhabiliteringen läggs till kan sägas 

bidra till att göra denna instans till en legitim verksamhet för pedagogerna att förhålla sig till. 

Pedagog 1 använder sig av en talhandling som kan kopplas till en utvecklingspsykologisk diskurs 

som hänger samman med det vetenskapliggjorda barnet när denne menar att det är svårt att 

upptäcka fel, behov eller utvecklingsförsening innan två års ålder. Att något är ”fel” kan 

underförstått förstås behövas för att kunna få en resursplats. Även i grupp 3 lyfts habiliteringen 

fram som en viktig instans då barnet i behov av särskilt stöd ska få plats på resursavdelningen: 

 

Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 3 

M -  Men är ni kopplade till exempel till habiliteringen och så och psykologer och så? 

P8 - Mm, våra fyra barn som vi har nu är kopplade till habiliteringen allihop. 

M -  Och det följer med när dom börjar på något vis eller den kontakten finns med varje barn? 

P8 - Ja dom här barnen kommer ju ofta till oss då och är inskriven på habiliteringen. 

M -  Vilken ålder kan de börja hos er? 

P8 - De är ju så alltså. 

M -  Dom kan börja på en gång?  

P8 - Ja, ja om de har så att säga Downs syndrom är ju så uppenbart från början och ryggmärgsbråck och så där  

        men autism det upptäcks ju senare så de kan ju komma när de är utredd och klar så att säga, 3-4 år. 

M -  Har de först en diagnos skulle du säga? 

P8 - Ja, det har dom mycket autism eh vi har x13 autist nu och x down syndrom --- /…/14 så det är väldigt svår  

        problematik. 

M -  Mm lite blandat, eh jag tänker på det här med är det något speciellt uppdrag man har när man jobbar på  

       resursavdelningen eller, för ni har ju läroplanen förstås. 

P8 - Mm det har vi…  

M -  Du pratar om inkluderingen tänker jag men finns det något speciellt på kommunnivå, jobbar  

                                                
13 x= antal barn 
14 ingående beskrivning av ett funktionshinder vilket jag har valt att ta bort för att uppfylla kravet på 
konfidentialitet 
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        man på resursavdelning så ingår det här och,,, 

P8 - Mm,,, 

M -  Eller finns det något sådant skrivet eller… 

P8 - Inte från kommunnivå men vi har ju mål för de här barnen från habiliteringen som ska följas upp, det görs  

         ju upp lite mål eh för att dom ska kunna utvecklas,,, 

M -  Mm,,, 

P8 - Dom kan ju inte, dom måste oftast ha enskild träning för att sen kunna fungera i vanlig grupp. 

 

I detta exempel kan barnhabiliteringen tolkas vara inblandade i placeringen av barn i behov av 

särskilt stöd då pedagogen menar att de redan innan är inskrivna på habiliteringen är därmed även 

kommer till resursavdelningen. Medan det i föregående exempel var tydligt att pedagogerna ansåg 

att barnen i behov av särskilt stöd började på resursavdelningen vid tre års ålder verkar det i 

ovanstående excerpt vara diagnosen som avgör. Synliga funktionshinder som Downs syndrom 

verkar automatisera placering på resursavdelning och åldern är inte av betydelse. Uttalet kan 

förstås som en nominalisering. Vem som har bestämt att detta är uppenbart framgår aldrig. 

Autism kräver dock att barnet är utrett och klart för att vara lämpad i verksamheten vilket följer 

med en åldersgräns. Dessa uttalanden visar på att pedagogen anser att det finns en färdig 

konstruktion av vad olika diagnoser innebär vilket placerar talhandlingen inom diskursen om 

barnet som är. I uttalande blir det tydligt att det är barnhabiliteringens mål som står i fokus för 

verksamheten gällande resursbarnen och pedagog 8 kopplar dessa mål direkt till möjligheten för 

barnen att kunna utvecklas vilket kan sägas visar på att barnhabiliteringen har högt mandat i 

verksamheten. Verksamhetens egna mål utelämnas helt i samtalet förutom att pedagogen håller 

med om att de har förskolans läroplan att förhålla sig till. Talhandlingen enskild träning för att 

kunna fungera i vanlig grupp medför att de s.k. resursbarnen separeras till att höra till en egen 

kategori som kan förstås som speciell. Detta uttalande kan förstås som en sanning vilket ger det 

hög modalitet.  

 

I grupp 1 diskuterar pedagogerna skillnaden mellan att arbeta med barn inkluderade i en vanlig 

förskoleverksamhet kontra på inkluderade på en resursavdelning: 

 

Ljudinspelning 2013-05-27 Grupp 1 

P3 - Fördelen är ju att vi alla pedagoger tänker på alla resursbarnens behov, jobbar man i vanlig förskola, men de  

        andra försöker ju tänka på även det barnets behov men… de har ju alla sina andra barn att tänka på,,, 

M -  Ja, precis om man är resurs i grupp att,,, 

P3 - Ja, då har man ju allt ansvar för det barnet. 

 

Pedagog 3 menar att skillnaden på att arbeta på resursavdelning kontra i en ”vanlig” 

verksamhet är att pedagogerna på resursavdelningen har insyn i alla resursbarns behov. 
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Talhandlingen det barnets behov och alla sina andra barn visar på att en åtskillnad görs utifrån om 

barnet är i behov av särskilt stöd eller ej även då barnet refereras till en ”vanlig” verksamhet. I en 

sådan verksamhet framhåller pedagogen att fokus hamnar på övriga barn medan man på en 

resursavdelning kan ha fokus på resursbarnen. Det kan tolkas som att pedagogen anser att 

resursavdelningen som organisatorisk form legitimerar fokus på en kategori av barn, de i behov 

av särskilt stöd.  

Att bl i  något  mer  

Det framgår i alla intervjuer att det inte krävs någon speciell kompetens eller utbildning för att 

arbeta på resursavdelning utöver det som krävs i en vanlig förskoleverksamhet. Några av 

pedagogerna i varje grupp lyfter specialpedagogisk kompetens som viktig kunskap. 

Barnhabiliteringen är den utomstående instans för fortbildning som pedagogerna berättar om 

men även kommunen har resursteam bestående av bl.a. specialpedagog och psykolog som 

handleder pedagogerna. Även erfarenheten av att ha arbetat på resursavdelningen framhålls som 

kompetensutvecklande. I övrigt menar flera av pedagogerna att det handlar om ett intresse för 

specialpedagogik och att brinna för barn i behov av särskilt stöd som en viktig egenskap i arbetet 

vilket framgår i intervjun med grupp 2: 

 

Ljudinspelning 2013-05-28 Grupp 2 

P4 - Sen någonting som utmärker, du frågade ju förut, det kommer ju i huvudet när man, men det som utmärker  

       resursavdelningen i alla fall de jag har jobbat på, det är ju att man har verkligen personal där som vill jobba  

       med det här. Alltså det är ett specialintresse hos oss alla och vi har valt det aktivt, vi har inte bara hamnat här   

       av en slump utan vi har haft det här intresset på något sätt och så har man jobbat sig upp, vi brinner lite för  

       det här allihop, det är därför vi är här.  

 

Intresset för det speciella framhålls som utmärkande för resursavdelningens verksamhet men 

vari det speciella ligger förblir osagt. Däremot framgår det genom metaforen brinna för att det är 

något som kräver engagemang som, underförstått kan tolkas, inte krävs för arbete i en vanlig 

förskoleverksamhet. Genom att pedagog 4 betonar att man har valt att arbeta på 

resursavdelningen ges uttalandet hög modalitet. Talhandlingen att jobba sig upp insinuerar att det 

speciella intresset medför en viss statushöjning. Den naturliga kompetensen att utveckla när man 

arbetar på en resursavdelning verkar vara kunnandet om funktionshinder och detta kunnande 

lyfts vid flera av intervjuerna som en styrka i verksamheten: 

 

Ljudinspelning 2013-06-05 Grupp 3 

P8 - Eh, och sen också vinningen tror jag av våra avdelningar tror jag, vi har ju så otroligt bred kompetens, vi får  

        ett barn med… en funktionsnedsättning, autism eller vad det nu kan vara, så har vi ju ett lager av material.      

        Vi har ju jobbat i många år så vi kan ju starta upp ett arbete med det här barnet ganska snart. Börja på… 
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Det pronomen som används i ovanstående exempel visar på att det är pedagogerna som 

tillskrivs aktivt handlande. Vinsterna resursavdelningens verksamhet genererar är avhängiga 

pedagogerna som arbetar där. Barnens aktörsskap sträcker sig i det här exemplet till att handla 

om bärare av funktionsnedsättningen. Den breda kompetensen pedagogen poängterar kan tolkas 

vara kopplat direkt till de funktionsnedsättningar barnen kategoriserats utifrån och kompetensen 

hänger bl.a. ihop med att det finns mycket material som matchar de behov som väntas uppstå i 

och med funktionshindret. Den förtrogenhet som kommer i form av lång erfarenhet och 

materialet som finns tillåter pedagogerna att snabbt påbörja ett arbete med barnet vilket kan 

tolkas som att en färdig karta av barnets behov existerar genom dess funktionsnedsättning. Detta 

uttalande tyder på att barnet i behov av särskilt stöd talas betraktas utifrån en diskurs om barnets 

som är på ett visst sätt.  

Sammanfattande analys 

Även i ovanstående tema är en diskursen om barnet som är återkommande, det 

vetenskapliggjorda barnet som kategoriseras genom sin diagnos. De s.k. resursbarnens diagnoser 

är bärande konstruktioner i samtalen då dessa är ständigt återkommande talhandlingar. Däremot 

klargörs sällan vad olika diagnoser innebär utan det förblir oftast underförstådda antaganden vilket 

kan ses som att diagnoserna förstås som objektiva, beständiga kategorier. Hegemoniska kamper 

uppstår även i detta tema mellan modernistiska diskurser om barn och barnet som medkonstruktör 

vilket kan sägas visar på att de kategorier som uppstår genom diagnoser inte alltid är tillräckliga 

för att beskriva barnen i behov av särskilt stöd. Talhandlingar gällande diagnoser och andra 

medicinska begrepp tillskrivs ofta hög modalitet genom att pedagogerna poängterar att detta medför 

att barnen är på ett visst sätt och därmed konstrueras utifrån denna blick.  

 

 Gällande kompetens och kompetensutveckling bland pedagogerna så framgår det att detta till 

största del handlar om att matcha resursbarnens diagnoser. De instanser som pedagogerna 

framhåller tillhandahåller kompetensutveckling verkar tillhöra samma yrkeskategorier och då 

inget annat nämns kan det tolkas som att denna kompetensutveckling får störst utrymme i 

verksamheten. Kompetensen utvecklas genom samarbetet med barnhabiliteringen samt 

pedagogernas arbetslivserfarenhet på resursavdelningen. Den kunskap som framhålls som viktig 

att besitta handlar om det som rör resursbarnens särskilda behov såsom kunnande om diagnoser, 

funktionshinders yttrande etc. Att denna kunskap är viktig i verksamheten kan därmed tolkas 

utgöra normen för hur ett barn i behov av särskilt barn ska vara. Genom att 

kompetensutvecklingen följer ett cirkulärt mönster kan rådande diskurs om barnet i behov av 

särskilt stöd sägas reproduceras. 
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Barnhabiliteringen är en utomstående social institution som är en del av resursavdelningens 

sociala praktik. Denna institution framhålls som en viktig samarbetspartner i arbetet med barnen i 

behov av särskilt stöd medan ansvarig instans till största del utelämnas från samtalet. En 

hegemonisk kamp om tolkningsföreträdet angående verksamheten verkar pågå mellan kommunen 

och barnhabiliteringen.  
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Diskussion 

Det särskilda barnet 

Att pedagogers syn på barn får konsekvenser för vilka möjligheter barnet har att positionera sig 

på har flera forskare (Bjervås, 2011, Elfström, Lutz, 2009, Markström, Palla, 2011) 

uppmärksammat. Även föreliggande uppsats visar på resultat som tyder på detta då pedagogerna 

genom sitt tal placerar barnen i kategorier som verkar vara bärande för verksamheten. Börjesson 

& Palmblad (2003:10,19), Lenz Taguchi (2000:83) och Walkerdine (1995:139) hävdar att olika 

kategorier, som relaterar till vetenskaplig klassificering, traditionellt har präglat vårt sätt att se 

barnet. Med tanke på att det i alla intervjuer framgår att barnet i behov av särskilt stöd konstrueras 

utifrån just sitt särskilda behov skulle en slutsats kunna vara att detta även präglar studerade 

resursavdelningar. De barn som benämns som resursbarn kan sägas konstrueras i dubbel 

bemärkelse, först i relation till kategorin barn och därefter i förhållande till kategorin särskilda behov 

de tillskrivs. Genom pedagogernas tal om övriga barn på avdelningen framgår föreställningen om 

hur ett barn till att börja med ska bete sig och därefter finns ytterligare förväntningar på hur det 

särskilda behovet ska te sig. Barnen på resursavdelningen måste alltså positionera sig rätt inom 

båda dessa områden för att möta uppställda förväntningar. Eidevald (2009:167) framhåller att 

pedagoger förstår sina talhandlingar som sann kunskap och inte som diskursivt konstruerade 

vilket även jag finner i min studie. De intervjuade pedagogerna framhåller flertalet gånger med 

hög modalitet och relativt samstämmigt att de som ingår i kategorin resursbarn förstås på ett visst 

sätt vilket kan ses som att uttalandena tillskrivs hög sanningshalt. Som Assarsson (2009:153) 

säger; är medborgarna, i detta fall arbetslaget, eniga om konstruktionen ses den som sann. 

Walkerdine (1995:126) menar att vi har svårt att bortse från föreställningen om att det finns ett 

normalt barn eftersom det, sedan lång tid tillbaka, finns inbäddat i våra pedagogiska praktiker. I 

det stora hela verkar talhandlingen som kategoriserar barn i facken övrigt- respektive resursbarn, 

normal – särskild vara avgörande för resursavdelningarnas verksamheter vilket kan vara en effekt 

av det Walkerdine beskriver. Genom att använda vad som kan verka vara objektivt utformade 

kategorier kan normen som barnet i behov av särskilt stöd ska uppfylla tydliggöras. Enligt flera 

forskare (Alvesson & Sköldberg, 2008; Dahlberg et.al., 2001; Fairclough, 2010, Winther 

Jorgensen & Philips, 2000) är språket en central del av vår förståelse av världen. Det gör enligt 

mig detta objektiva kategoriserande problematiskt eftersom språket inte speglar en enda verklighet 

utan flera beroende på vem man frågar. En verksamhet som bygger på en diskurs där språkliga 

särskiljningar är självklara och sällan utmanas kan, utifrån det påstående att språket formar vår 

värld, antas få konsekvenser för hur verksamheten utformas. Beroende på hur dessa 

konstruktioner förstås kommer möjligheterna se olika ut gällande vilka sätt barnet i behov av 

särskilt stöd kan positionera sig.  



 53 

Det utrymme konstruktionen resursbarn ges i samtalen gör det möjligt att utläsa att denna 

kategorisering är bärande för verksamheten. Genom att talhandlingarna till största del behandlar 

barnen i behov av särskilt stöd innebär det också att något annat utelämnas. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) står det att förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 

som deltar oavsett vilka behov de har. I föreliggande studie lyser de barn som kategoriseras som 

övriga barn till stor del med sin frånvaro i pedagogernas talhandlingar förutom då det handlar om 

deras förhållande till kategorin resursbarn. Detta får också konsekvenser för deras möjlighet att 

positionera sig som något annat än övrigt barn.  

Resursavdelningen som diskursiv arena 

Bjervås (2011:203) har i sin studie sett att modernistiska och postmodernistiska tankefigurer 

gällande barn möts, samverkar och utmanar varandra vilket även framkommer i föreliggande 

studie. Dock skulle jag vilja påstå att diskurser med en modernistisk prägel verkar vara mer 

förekommande, särskilt gällande barnen i behov av särskilt stöd, och en fråga som väckts hos mig 

är vad detta beror på. Precis som Nilholm (2005:124,134) säger är skolvärlden komplex vilket 

medför att den inte alltid är lätt att förstå men beroende på vilken förståelse vi skapar för 

verksamheten kommer den att utvecklas olika vilket även Dahlberg et. al (2001) framhåller. Det 

språk som används i skapandet av denna förståelse borde, sett ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv, bli avgörande för hur verksamheten utvecklar sig. Enligt Winther Jorgensen & Philips 

(2000:76) är diskursen särskilt öppen för förändring då språk som används inom andra diskurser 

appliceras på befintlig diskurs. Att byta begreppsapparat gällande barnen i behov av särskilt stöd 

och verksamheten skulle därmed kunna vara ett sätt att se på barnen och verksamheten ur nya 

perspektiv.   

 

Precis som Hjörne & Säljö (2008:77, 93, 98, 99) har sett i sin studie kan resursavdelningarna 

förstås som praktiker där samtalskulturer skapas som leder fram till praxisgemenskap. De 

pedagoger som tar störst talutrymme under samtalen verkar till största del vara eniga angående 

synen på barnen och verksamheten vilket kan ses som en konsekvens av att den rådande 

diskursens makt är stark och sällan utmanas (Eidevald, 2009:56). Enligt Foucaults teorier om makt, 

som de presenteras i Alvesson & Sköldberg (2008:371 f.f), står makt och kunskap i dialektiskt 

förhållande till varandra. De maktförhållanden som produceras och reproduceras på 

resursavdelningen utgörs till stor del av kunskapen om det enskilda barnets särskilda behov. 

Foucault menar att människor är en produkt av de praktiker de befinner sig inom vilket denna 

hegemoni om kunskap gällande särskilda behov visar på. Genom att inneha och tillägna sig sådan 

kunskap följer pedagogerna rådande diskurs och riskerar inte, som Eidevald säger (2009:56), att 

förlora sitt godkännande i verksamheten. Den kunskap som finnas att tillgå och som anses vara 

av betydelse tillförskansas genom bl.a. barnhabiliteringen och fokuserar de barn som tillhör 

kategorin resursbarn. Flera pedagoger lyfter även sin erfarenhet som viktig kompetens för hur 
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funktionshinder ska förstås. Den kompetens och kunskap som pedagogerna relaterar till kan 

därmed sägas vara hämtad från en medicinsk diskurs (Assarsson, 2007:42) och genom denna 

reproducerar pedagogerna sig själva och därmed även barnen. Hjörne & Säljö (2008: 71, 77, 152, 

153) påpekar att tillförandet av speciell kompetensutveckling förstärker det cirkulära mönstret om 

vad som uppfattas som normalt och inte. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför just 

samma kompetenser och kompetensutveckling återkommer inom alla studerade arbetslag 

eftersom den då går i enlighet med vad diskursen om barnen i behov av särskilt stöd sägs behöva. 

Frågan är om inte andra kompetenser hämtade från andra områden skulle kunna bryta denna 

cirkel och bidra till att skriva om den diskursiva arenan. Att kompetensutvecklingen som erbjuds, 

väljs och genomförs riktar sig mot behoven de s.k. resursbarnen har säger även något om hela 

verksamheten. Det gör dels att fokus på inkludering kan bli svårt att hålla eftersom, som Ainscow 

(1999:218 f.f) framhåller, det är en process som behöver röra alla som ingår i en verksamhet och 

inte endast några få. Dels hamnar förskoleverksamhetens utbildningsuppdrag i skymundan då 

stor del av tiden går åt till att fokusera de särskilda behoven. Genom att organisera för 

kompensation kan sägas att kommunen från början har lämnat bort makten till en medicinsk 

diskurs.  

Inkludering som omöjligt uppdrag? 

De verksamheter jag har studerat bygger enligt min uppfattning på en kompensatorisk idé 

(Helldin, 2007; Haug, 1998). Pedagogerna påstår att det saknas riktlinjer för verksamheten eller 

att de riktlinjer som eventuellt finns är mycket otydliga. Jag är tveksam till det riktiga i dessa 

påståenden. Diskursen om att barnen i behov av särskilt stöd är just särskilda återkommer i alla 

arbetslag och detta särskilda kategoriseras med begrepp som diagnoser, funktionshinder etc. inom 

alla intervjuade arbetslag. Hur vet pedagogerna att det är dessa kategorier som ska gälla om inte 

kommunen har klargjort att det är det verksamheten handlar om? Om inte kommunen, som 

ansvarig instans, har klargjort verksamhetens syfte betyder det i så fall att de lämnat över ansvaret 

till någon annan att tolka verksamheten? Fairclough (2010:39, 44) menar att människor lever upp 

till de normer som sociala institutioner skapar. Någonstans i utvecklandet av resursavdelningarnas 

verksamheter har konstruktionen angående det särskilda barnet uppstått och i och med att 

förståelsen ser liknande ut hos alla intervjuade pedagoger kan man tala om att konstruktionen är 

en produkt av den sociala praktiken. Frågan är vad som återskapar denna diskurs inom studerade 

arbetslag. Asp Onsjö (2009:196) menar att pedagogers röster hamnar i skymundan då en 

diagnosticerande diskurs har övertaget. I föreliggande studie kan sägas att pedagogerna för 

barnhabiliteringens talan angående vad som ses som viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd vilket skulle kunna ses som att det är denna institutions normer som reproduceras på 

resursavdelningarna.  
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Med stöd av Haugs (199817) tankar om att diagnoser krävs i ett kompensatoriskt uppbyggt 

samhälle vill jag påstå att det redan i valet att skapa en verksamhet som organiseras utifrån en idé 

om att det finns olika kategorier av barn som bl.a. bestäms genom diagnostisering kan sägas att 

en diskurs, nämligen den medicinska, har fått tolkningsföreträde. Detta reducerande till att förstå 

verksamheten från ett perspektiv gör det svårt för andra diskurser att utmana den rådande 

diskursen. Enligt Börjesson (1997:23) får den profession som med störst framgång kan hävda sin 

expertis mandatet att förklara problem och i föreliggande studie verkar det vara professioner på 

barnhabiliteringen. Diskussioner om verksamheten som utgår från läroplanens uppdrag uteblir 

under samtalen i studien och kan därmed sägas spegla endast en verksamhet som stödjer sig på 

en medicinsk diskurs snarare än på en pedagogisk. I föreliggande studie kan diagnoser sägas vara 

den egenskap som väger tyngst när det handlar om att kategorisera barnen i behov av särskilt 

stöd. Precis som någon pedagog själv uttrycker det så är diagnoser en biljett som underlättar 

tillträde till verksamheten, något även Skolverket (2010:54-55) kunnat visa i sin rapport.  

 

Resursavdelningar kan ses som ett exempel på det dilemma som uppstår då man i välviljans 

namn vill kompensera någon men för att denna kompensation ska bli legitim krävs att det som 

ska kompenseras skiljs ut och blir tydligt (Helldin, 2007:122,127; Haug, 1998:17). Som Nilholm 

(2005:124,134) hävdar inrymmer konkreta utbildningssystem en komplexitet som leder till 

uppkomsten av dilemman, enkla lösningar finns inte. Då ett visst antal platser är avsatta till barn i 

behov av särskilt stöd och övriga platser är anpassat efter detta bygger detta på att det konstant 

finns barn som behöver kompenseras utifrån sina särskilda behov. Det får mig att undra om inte 

organisationen kräver att barn är i behov av särskilt stöd. En tanke inom postmodernismen är att 

den som gör anspråk på att beskriva den sanna verkligheten därigenom skapar ett maktredskap 

som ger företräde åt en bestämd konstruktion. Ur ett postmodernistiskt perspektiv kan dock inte 

sådana enkla konstruktioner göras eftersom världen är mer komplex än att den går att beskrivas 

genom några konstanta kategorier (Dahlberg et al., 2001:39). Precis som Tideman (2000:236-237) 

poängterar behöver kategorisering, p.g.a. att det är svårt att komma ifrån, ses som problematiskt. 

Genom att barnen på resursavdelningen kategoriseras som resurs- respektive övriga barn kan det ses 

som ett maktutövande eftersom det handlar att skilja ut de normala från de onormala. För att 

kunna utmana och förändra rådande diskurser menar Fairclough (2010:549) att människor 

behöver bli medvetna om att den sociala praktik de ingår i styrs av diskurser. Pedagogerna i 

föreliggande studie uttrycker inte detta medvetet. Att den diskursiva arenan är under konstant 

omskrivning visar sig ändå genom de hegemoniska kamper som uppstår i talet om barnen på 

resursavdelningarna. Barn som reproducerar sig genom den institutionella kategoriseringen 

(Hjörne & Säljö, 2008: 77, 93, 98, 99) utgör inget hot men hegemonin utmanas t.ex. när barnen 

på resursavdelningen inte lever upp till normen om vad ett barn i behov av särskilt stöd 

respektive ett övrigt barn förväntas vara.  
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Ainscow (1999:148) menar att inkludering handlar om att verksamheter ska anpassa sig till de 

individer som ska deltar i den och enligt Skrtic (2005:150) kräver detta en organisation som inte 

grundar sig på att urskilja olikheter. Frågan är om det går att bedriva en verksamhet där 

inkludering sägs vara ledstjärnan om den i övrigt bygger på ett kompensatoriskt system. Utan 

barnen som definieras som i behov av särskilt stöd skulle inte resursavdelningen finnas. En fråga 

jag blir nyfiken på att veta mer om är vad det är som gör att barn i behov av särskilt stöd på 

resursavdelningen inte platsar i en ordinarie förskoleverksamhet. Sett ur Ainscows definition av 

inkludering handlar det i så fall inte om speciella barn utan om att verksamheten inte kan anpassa 

sig.  
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Konklusion 

Min ansats har med föreliggande undersökning varit att försöka förstå hur pedagoger genom sitt 

tal konstruerar barnet i behov av särskilt stöd samt undersöka om en verksamhet organiserad 

utifrån särskiljning bidrar till att reproducera dessa konstruktioner. Att röra sig inom det 

poststrukturalistiska fältet har inneburit att arbetet med studien lika mycket har handlat om ett 

ifrågasättande av mig själv och min uppfattning om världen som ett ifrågasättande av de 

pedagoger som verkar inom de verksamheter jag studerat. Trots detta var valet att använda mig 

av detta teoretiska perspektiv ändå lätt då jag är övertygad om att vi är en del i att skapa och 

skapas av den sociala världen. Efter studiens slut står jag fortfarande med en del frågor angående 

resursavdelningarnas verksamheter. Jag har genom föreliggande uppsats fått möjlighet att träffa 

engagerade pedagoger som på ett mycket förtjänstfullt sätt ständigt arbetar för att skapa en god 

verksamhet. Däremot ställer jag mig frågande till om resursavdelningen som organisationsform 

kan uppfylla målet att ge alla barn en likvärdig utbildning. Jag argumenterar inte emot att alla barn 

har rätt till det stöd de behöver för att förskolan ska bli en rolig, lärorik och trygg upplevelse, vare 

sig det är ett medicinskt behov eller något annat. Däremot menar jag att kommunen genom att 

organisera en verksamhet som bygger på att skilja ut barn utifrån en förutbestämd kategori även 

organiserar för en förutbestämd verksamhet. Fokus på de resursavdelningar jag har studerat 

verkar hamna på att förstå diagnoser, följa råd och mål från barnhabiliteringen o.s.v. för de barn 

som betecknas som resursbarn och inte på att skapa en lärande, fostrande och omsorgsfull 

verksamhet för alla barn som ingår där. En tydlig medvetenhet om att resursavdelningens 

verksamhet befinner sig på diskursiv mark verkar saknas vilket jag anser är ett viktigt område att 

utveckla. Även om förändringar inte alltid behövs är det utan denna medvetenhet om hur 

diskurser styr vår sociala praktik svårt att ifrågasätta och utmana dem. Barn som upplevs som 

problematiska blir det då för att konstruktionen om vad ett ”normalt” resurs- respektive övrigt 

barn inte passar dem. Att tiden finns att föra dekonstruerande diskussioner angående sin praktik 

samt möjlighet att få vägledningen inom detta kan enligt mig vara ett sätt att skapa denna 

medvetenhet. En verksamhet där denna tid finns ska inte legitimeras av enskilda barns särskilda 

behov, det borde genomsyra alla förskoleverksamheter. 

 

Genomförda samtal kan endast förstås på mikronivå vilket innebär att de, ur en 

poststrukturalistisk synvinkel, egentligen endast är representativa för just det tillfället då samtalen 

tog plats. Det går inte att säga att pedagogernas utsagor stämmer överens med det som sker i 

praktiken eller om de ens skulle ge samma utsaga om de fått frågan vid ett annat tillfälle. 

Fairclough (2010:38) påpekar dock att en handling på mikronivå alltid hänger samman med den 

sociala praktiken. Med detta sagt vore det spännande att ytterligare studera resursavdelningens 

verksamhet utifrån en bredare metodansats t.ex. genom observationer av verksamheten samt 
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under en längre tidsperiod. Ett tillägg av närmare studier av den sociala praktiken vore även det 

ett sätt att bredda seendet.  

 

Att fullt ut lyckas inkludera alla barn i förskolans värld kan verka vara en utopi, alltid är det 

någon som inte passar in. Orsakerna till varför det är så är även de komplexa eftersom det inte 

finns några enkla svar. Kategorisering är en del av vår världsbild som är svår att komma ifrån 

men bara medvetenheten om att det är så anser jag tar oss en bit på väg att se på förskolans 

verksamhet med andra ögon. Ett sätt att förhindra att fastlåsas i dessa kategorier, vågar jag påstå, 

är att anamma de dilemman vi ställs inför. Inte för att hitta en universell lösning utan för att se 

hur det kan bli om vi provar på olika sätt. Eftersom styrdokumenten förordar 

integreringsprincipen anser jag det angeläget med ytterligare forskning angående inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd inom ordinarie förskoleverksamhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Presentationsbrev 

Hej! 

Jag heter Mimmi Berglund och studerar just nu till en magisterexamen i specialpedagogik vid 

Uppsala universitet. Denna termin ska jag skriva min magisteruppsats och skulle behöva er hjälp!  

 

Förutom studier med fokus på enskilda individers träningsprogram etc. så är det 

specialpedagogiska området inom förskolan ett ganska outforskat område vilket gör att det är 

intressant och relevant att studera. Jag är intresserad av att undersöka resursavdelningens 

verksamhet och av att studera hur pedagogerna som arbetar där förhåller sig till sitt uppdrag 

vilket därmed är studiens syfte. Jag vill gärna träffa arbetslaget/några representanter från 

arbetslaget och intervjua dem tillsammans i grupp, förslagsvis på en avdelningsplanering. Samtalet 

kommer att ta max 1 timme.  

 

Jag studerar just nu deltid viket innebär att jag arbetar samtidigt. Dock kan jag styra mina 

arbetstider något så det går att anpassa efter de tider som passar er. Jag kommer självklart ut till er 

på plats.  

 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska kod och med detta brev följer en närmare 

förklaring på vad detta innebär.  

 

Jag skulle bli tacksam om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju men även om ni inte vill 

delta skulle jag uppskatta om ni kan meddela mig detta. 

 

Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor! 

 

Tack på förhand! 

 

 

Mimmi Berglund 

 

Tel.nr:  070- XXXXXXX 

E-post: xxx@hotmail.com  
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Bilaga 2. Information till deltagande pedagoger 

Vetenskapsrådets forskningsetiska kod  

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska kod. För att koden ska anses vara uppfylld ska 

fyra krav uppfyllas. Innebörden av dessa krav presenteras i korthet här nedan.  

 

Informationskravet 

Deltagarna har rätt att få ta del av studiens syfte samt på förhand få denna information.  

 

Samtyckeskravet 

De pedagoger som ställer upp i intervjun ska ge sitt samtycke till detta. De har rätt att bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de ska delta och har vid vilket skede som helst möjlighet att 

avbryta sitt deltagande utan några negativa konsekvenser. 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla personer som ingår i studien ska garanteras anonymitet. Jag kommer att avidentifiera all data 

jag samlar in så att det inte går att spåra till någon deltagare. Data jag samlar in hanteras endast av 

mig och kommer förvaras så att ingen obehörig får tillgång till den.  

 

Nyttjandekravet 

Insamlad data kommer endast användas som underlag i denna studie.  

 

 

 

Källa: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Bilaga 3. Frågeområden kvalitativ gruppintervju 

Vilka tankar har ni om ert uppdrag som pedagoger på resursavdelningen? Varför/behövs 

resursavdelningen? Vilket särskilt stöd kan ni erbjuda barn i behov av särskilt stöd? 

 

Förutom läroplanen, vilka övriga styrdokument/dokument har ni att förhålla er till? Vem styr 

över dessa?  

 

Vad tänker ni är skillnaden på en resursavdelning och en vanlig förskoleavdelning? Vad skulle ni 

säga utmärker resursavdelningens verksamhet?  

 

Vilka särskilda behov finns? Hur märker/vet ni det? Vilka kriterier ska uppfyllas för att man ska 

kunna gå på en resursavdelning? Vem har bestämt dessa? 

 

Vilka barn är det som går på en resursavdelning? Skiljer sig resursbarn och övriga barn åt? På 

vilket sätt skulle ni säga att resursbarnen skiljer sig från övriga barn på avdelningen?  

 

Vad skulle ni säga är skillnaden på att arbeta på resursavdelning kontra att arbeta på en avdelning 

som inte är resursavdelning? (Vilka fördelar respektive nackdelar kan ni se med att arbeta på en 

resursavdelning?) 

 

Vilka krav upplever ni att det ställs på er pedagoger i arbetet på en resursavdelning?  

Krävs speciell kompetens för att arbeta på en resursavdelning? I så fall vilken? 

Kompetensutveckling? Finns andra yrkesroller än förskolans personal knutna till verksamheten? 

 

Vilka tankar har ni om för- respektive nackdelar med resursavdelningar sett utifrån ett 

barnperspektiv? SKULLE DET KUNNA FINNAS ANDRA LÖSNINGAR FÖR BIBBS? 

 

Skollagen säger att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Vad tänker ni om begreppet 

likvärdighet? Vilka tankar har ni om resursavdelningen sett utifrån likvärdighetsbegreppet? 

Bidrar/bidrar inte resursavdelningen till likvärdighet?  

 

Skulle ni säga att verksamheten bidrar till en högre måluppfyllelse sett utifrån läroplanens 

intentioner om en likvärdig förskola? På vilket sätt? 

 

 

Finns det något annat ni tycker är viktigt att lyfta som jag inte har tagit upp? 


