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Abstrakt 

Denna studie avser belysa pedagogers formuleringar gällande barn i behov av särskilt stöd 

vid övergången mellan förskola och förskoleklass. Syftet är även att belysa hur barnet 

konstrueras av pedagogernas formuleringar i övergångsprocessen. Information gällande barn i 

behov av särskilt stöd bör överföras mellan verksamheterna vid övergången för att försäkra sig 

om väl grundade arbetssätt i barnens fortsatta skolgång. Hur denna information överförs blir en 

viktig aspekt att beakta eftersom de språk som används gällande barnen är betydelsebärande för 

hur de konstrueras i övergångsprocessen. Vi utgår från en post-strukturell syn på subjektet vilket 

innebär att subjektet befinner sig i ständig tillblivelse och denna tillblivelseprocess påverkas av 

den makt som finns i språket. Den specialpedagogiska forskningen är indelad i två perspektiv 

det relationella och det kategoriska. Dessa perspektiv bär med sig  olika förklaringsmode ller 

gällande barn i behov av särskilt stöd. Studiens resultat baseras på en observation av ett 

överlämningssamtal gällande ett barn i behov av särskilt stöd. De formuleringar som användes 

analyserades utifrån den påverkan de olika specialpedagogiska perspektiven samt 

styrdokumenten tolkades ha på samtalets formuleringar. Resultatet indikerar att 

förskoleklassrepresentanten påverkades mer av det kategoriska perspektivets förklaringar och 

förskolerepresentanten tolkades mera påverkad av de relationella perspektivet. Vidare ser vi att 

barnet positionerades genom språket som avvikande från normen både gällande barn i behov 

av särskilt stöd samt normalstörda barn. Observationen visade att samtalet inte dokumenterades, 

av detta drar vi slutsatsen att de formuleringar som används och hur de tolkas i 

överlämningssamtalet inte i efterhand kan analyseras och reflekteras. Att ha en dokumentat ion, 

att som grupp reflektera utifrån, kan motverka en godtycklig syn på barnet som överlämnas 

samt vilka anpassningar som bör göras för att underlätta för barnet.   

 

Nyckelord: ‘barn i behov av särskilt stöd’, makt, subjektkonstruktioner,  överlämningssamtal 

mellan förskola och förskoleklass. 

 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka vår kontakt på skolan där vi slutligen gjorde vår studie. Vi 

insåg att det känsliga ämne vår studie berör skulle göra det svårt att få chansen till observation 
av ett autentiskt samtal. Skolledarens  progressiva förhållningssätt och vilja till utveckling fick 

henne att acceptera, då hon sa att detta skulle ge dem möjlighet att finna chanser till utveckling. 
Denna utvecklingsvilja är föredömlig och gav oss denna unika möjlighet att få en inblick i 
överlämningsprocessen.  

Vi vill även tacka vår handledare och resterande personal i vår handledningsgrupp för tydlig 

och relevant feedback som hjälpt oss hitta ett angreppssätt vilket för oss blev intressant och 
utvecklande.  

Slutligen vill vi även tacka våra familjer för visat tålamod och stöd, överlag.  

 

Linda och Cecilia 
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1 Inledning  

Fungerande övergångar är en betydelsefull faktor för en lyckad skolgång (Ahtola, Silinska, 
Poikonen, Kontoniemi, Niemi &  Nurmi, 2010). Skolverket (2014) betonar vikten av att det 

finns rutiner och arbetssätt som underlättar samverkan vid övergången så att den blir så bra som 
möjligt för varje enskilt barn. Särskild uppmärksamhet ska ges till de barn som är i behov av 
särskilt stöd. 

Vid våra  VFU-perioder i förskoleklass såg vi exempel på när denna samverkan mellan 

förskola, förskoleklass samt föräldrar brustit. Information gällande barn i behov av stöd hade av 

olika anledningar inte delgetts mellan verksamheterna. Detta ansåg vi påverkade barnens 

möjligheter till utveckling och lärande. Vi insåg i och med detta hur viktigt det är med den 

kontinuitet och progression som Läroplanen för förskolan 98 (Skolverket, 2016) föreskriver. 

Vidare fann vi det intressant att pedagogerna i förskoleklass formulerade sig om barn i behov 

av stöd på sätt som inte baserades på någon dokumentation, utan var enligt oss av godtycklig 

karaktär.Frågor som väcktes under VFU-perioden var: Varifrån kom denna syn på barnen? Vad 

påverkade deras antaganden om de svårigheter barnen befann sig i? Och varför hade inte 

pedagogerna tillgång till mer longitudinell dokumentation rörande barnen? 

Att övergången mellan förskola och förskoleklass är viktig för barnens fortsatta utbildning 

är något som, med tidigare forskning kring barns lärande och subjektskapande i åtanke, inte kan 

ignoreras. I vår genomgång av tidigare forskning kring övergången mellan förskola och 

förskoleklass har vi funnit ett glapp som vi i detta examensarbete avser beröra. Forskningen 

visar på att informationen är viktig för barnens vidare utbildning men den berör inte hur denna 

information formuleras, hur den skapar en bild av barnen inför övergången (Ahtola  et al., 2010; 

Ahtola, Björn, Turunen, Poikonen, Kontoniemi, Lerkkanen & Nurmi, 2016). Hur konstrueras 

barn i behov av stöd vid övergångar? Hur talar pedagogerna om barn i behov av stöd och vilka 

implikationer för dessa formuleringar på barnen? Med stöd i poststrukturalistiskt tänkande kring 

subjektet, hur vi alla är och blir till av språk, vill vi undersöka denna övergångsprocess (Lenz 

Tagutchi, 2007; Butler, 1997). Denna syn på subjektet, samt maktteorier gällande hur vi alla 

genom språket bidrar till och möjliggör olika subjektpositioneringar genom en 

normaliseringsprocess, anser vi vara ett intressant sätt att belysa dessa övergångar. Dessa 

perspektiv sammantaget med hur styrdokumenten påverkar våra förfaranden, är grunden i vår 

studie. 

Alatalo et al., (2015) finner att det ofta är förskoleklasspersonalen som får 

tolkningsföreträde gällande vilken information som är viktig vid överlämningar. Utifrån Alatalo 

et als. Studie väcktes följande frågor hos oss: Kan detta ses som ett asymmetr iskt 

maktförhållande där skolans kontext väger tyngre än förskolans?  Ligger svaret i de diskursiva 

konstruktionerna som används och hur pedagogerna allokerar vikt till dem genom sitt språkbruk 

och sina handlingar? 

Detta leder oss in i de formella maktförhållanden som finns vid övergångar. 

Styrdokumenten utgör ytterligare ett perspektiv utifrån vilket vi kan se överlämningsprocessen. 

Den formella makt styrdokumenten representerar påverkar det utrymme inom vilket 

pedagogerna verkar. 
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2 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen anser vi har varit jämbördig oss emellan. Det är för oss svårt att 

urskilja vem som skrivit vad då texten bearbetats och skrivits tillsammans. Vid de tillfä l len 

någon av oss tagit ledningen på någon rubrik har vi alltid bearbetat texten vidare så att det 

slutligen inte går att avgöra vem som har skrivit vad. Läsning av litteratur och tidigare forskning 

har vi gjort tillsammans fast på varsitt håll, då båda ville vara lika insatta i den litteratur och 

forskning som användes i arbetet. Vi deltog båda vid observationen och transkriberade samt 

analyserade materialet tillsammans. 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syftesprecisering  

Vi utgår från ett post-strukturellt perspektiv gällande subjektkonstruktioner, vilket innebär 

att vi genom denna teori ser på subjekt som något i ständig tillblivelse påverkat av språkliga 

diskurser. Denna tillblivelseprocess konstrueras genom språkliga aspekter av vår omgivning. 

De två mest använda inriktningarna inom specialpedagogisk forskning är det relationella 

samt det kategoriska perspektivet. Dessa olika perspektiv har sin grund i olika discipline r; 

allmän-pedagogisk samt psyko-medicinsk. 

Dessa perspektiv som vi i vår studie kommer kalla diskursiva konstruktioner påverkar 

barnens tillblivelseprocesser. Dessa diskursiva konstruktioner styr pedagogernas formuleringar 

och handlande genom en form av makt som vi kallar informell. Ytterligare så påverkar 

styrdokumenten hur pedagogerna agerar vid övergångar gällande barn i behov av stöd. Denna 

påverkan har i sig ett maktuttryck som kan kallas formellt.  

 

3.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa de formuleringar som används av pedagoger vid 

samverkan, gällande barn i behov av särskilt stöd, specifikt vid övergången mellan förskola och 

förskoleklass, utifrån ett maktperspektiv. Syftet är även att belysa hur barnet konstrueras av 

pedagogernas formuleringar i övergångsprocessen.  

 

3.3 Frågeställningar 

1. Vilken diskursiv konstruktion förhåller sig pedagogerna, i de respektive verksamheterna, till 

i sina formuleringar kring barn i behov av särskilt stöd? 

 

2. Vilka olika subjektspositioner ges barnet vid överlämningssamtalet? 
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4 Bakgrund och teoretisk grund 

Eftersom vi med vår studie avser belysa de formuleringar pedagogerna använder vid 

övergången mellan förskola och förskoleklass, specifikt relaterat till barn i behov av särskilt 

stöd, blir det viktigt att definiera de teoretiska val vi gjort för studien. Dessa teoretiska val 

sammantaget med tidigare forskning kring samverkan och samtal gällande barn i behov av 

särskilt stöd kommer vi presentera nedan.  Vi börjar allmänt om samverkan mellan skolformerna 

för att senare i bakgrunden beröra våra teoretiska antaganden och forskning gällande barn i 

behov av särskilt stöd. 

 

4.1 Samverkan mellan förskola och förskoleklass  

Förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) på ett 

förtroendefullt sätt samverka med förskoleklassen för att stödja barnens utveckling och lärande. 

Vid övergångar ska förskolan och förskoleklassen utbyta kunskaper, erfarenheter och 

information om innehållet i utbildningen då detta gynnar barnets utveckling och lärande. Vidare 

föreskriver Skolverket (2016) och Skolverket (2011) att det ska finnas samarbetsformer som 

förbereder barnen inför övergången mellan förskola och förskoleklass. Det betonas även att “[...] 

vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling” 

(Skolverket, 2016, s.14). Detta beskrivs på ett liknande sätt i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. ”[…] vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är 

i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd […]” (Skolverket, 2011, s.16). Förutom 

samverkan mellan förskola och förskoleklass ska vårdnadshavare vara en samverkanspar tner 

med delaktighet i innehåll och utvärdering av verksamheten.  

 

4.1.1 Samverkans betydelse för lärande  

Enligt O’Connor (2013) har ett barn som byter skolform ingen kontroll över det som 

sker och det är inte helt säkert att barnet förstår varför denna övergång sker. Alla barn är olika 

och hanterar övergångar på olika sätt. För en del barn är förändringen som sker vid övergångar 

stressande, för vissa går det obemärkt förbi och för andra är förändring en behaglig upplevelse. 

Beroende på hur personen fungerar, påverkas övergångsprocessen och hur fort barnet 

acklimatiserar sig i den nya miljön. O’Connor (2013) använder sig av frasen “en fisk ur vattnet”. 

Hon förklarar att en “fisk i vattnet”, som är det ursprungliga uttrycket, kan appliceras på en 

person som har allt den behöver för att känna sig bekväm och utvecklas. En “fisk ur vattnet” 

blir en person som känner sig malplacerad och vistas i en miljö som inte är anpassad för dess 

överlevnad. Detta skriver hon kan tyckas vara ett extremt uttryck men tydliggör att barn som 

känner sig malplacerade på grund av en miljö som inte är anpassad för dem spenderar viktig 

energi på att göra motstånd och hålla sig flytande och deras motivation för lärande kanske inte 

överlever upplevelsen. För att barnen skall få vistas i en miljö med goda möjligheter till 

gynnsam utveckling krävs att de vuxna som barnen är beroende av i sin vardag samverkar för 

att de skall känna trygghet och tillit (Ottosson, 2015).   

I Ahtola, Silinska, Poikonen, Kontoniemi, Niemi och  Nurmis (2010) studie visas att 

övergången mellan förskola och grundskola är av största vikt för barns akademiska utveckling. 

De samverkansprocesser som fokuserar på utbildningsplaner och informationsöverfö r ing 
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mellan verksamheterna var de som gav bäst utslag för barnens fortsatta lärande. Deras studie 

visar dock att dessa praktiker var de mest sällan förekommande. Vidare finner  Ahtola et al. att 

antalet aktiviteter och kvalitén på övergångsaktiviteterna hade stor inverkan på barnens fortsatta 

utveckling.  I likhet med detta finner Alatalo, Meier och Frank (2015) att förskoleklassen många 

gånger blir en transportsträcka för barnen, där tidigare utbildningsplaner inte tas tillvara och 

verksamheten därav inte uppnår den kontinuitet och progression i lärande och utveckling som 

vi har som uppdrag att uppnå (Skolverket, 2016). Alatalo et al. poängterar att fokus ligger på 

omsorgsdelen av uppdraget och därav blir helhetsperspektivet, omsorg, fostran och lärande, inte 

uppfyllt. Om verksamheterna inte klarar av att uppfylla detta krav kan det ses som ett avbrott i 

barnens livslånga lärande vilket enligt Ahtola et al. (2010) inte gynnar dem i sin akademiska 

utveckling.  

Samverkan med förskolan och skolan är något vårdnadshavarna själva, enligt tidigare 

forskning, anser som en av de viktigaste aspekterna för en lyckad övergång. Forskningen visar 

att kvaliteten och kontinuiteten i relationerna mellan lärarna i de olika verksamheterna samt med 

vårdnadshavarna har stor inverkan på övergångar mellan skolformer (Rimm-Kauffman & 

Pianta, 2000; Ahtola, Björn, Turunen, Poikonen, Kontoniemi, Lerkkanen & Nurmi, 2016).  

Som ovan nämnt visar forskning att informationsöverföring mellan förskola och skola 
är en viktig aspekt i en lyckad övergång, speciellt om informationen är väl dokumenterad och 

övergripande (Ahtola et al., 2010, Ahtola et al., 2016). Det blir viktigt med goda 
överlämningsritualer baserade på dokumentation. Den dokumentation som blir viktig vid 

övergången utgår från barnens individuella behov för att det bidrar till kontinuitet och 
progression, men det är inte alltid detta realiseras vid överlämningar (Ahtola, Silinska, 
Poikonen, Kontoniemi, Niemi &  Nurmi, 2010; Alatalo, Meier & Frank, 2015). Wildenger 

Welchons och McIntyre (2014) ser i sin studie att överlämningsverksamheten -preschool- 
baserar sina överlämningsprocesser på de individuella behov barnen befinner sig i medan 

mottagarverksamheten -kindergarten- inte gör denna skillnad. Mottagarverkamheten har enligt 
författarna en mer universell syn på hur övergången ska ske och utformar sina mottagarprocesser 
på detta. Överlämningsverksamheten lägger dock fokus på att individualisera processerna 

utifrån de behov som föreligger (ibid.). Som vi nämnt i inledningen är det oftast 
förskoleklasspersonalen som får tolkningsföreträde gällande vilken information som är viktig 

vid överlämningar (Alatalo et al., 2015). Detta kan bli ett avbrott i den samverkan som bör ske 
eftersom vårdnadshavare och förskolepersonal är dem som sitter på den aktuella kännedomen 
om barnet. 
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4.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Att förskolan skall ansvara för barn med särskilda behov framhölls för första gången i 

barnstugeutredningen (SOU 1972:27). Barn med särskilda behov förklarades vara barn ”vars 
svårigheter kan ha sin grund i fysisk, psykisk, social, emotionell eller språklig skada som har 

uppstått genom en bristsituation i uppväxtmiljön” (SOU 1972:27, s.122). I 
barnstugeutredningen uppmärksammades även vikten av integrering av barn med 
funktionshinder (Edgren, 2015). I skollagen står det att: 

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges det stöd som deras speciella behov kräver, Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett 

barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna.  

(Skollagen, SFS 2010:800, 8 kap. 9§) 

 

Förskolan skall erbjuda barn i behov av särskilt stöd en plats inom den barngrupp som 

barnet tillhör och i enlighet med styrdokumenten anpassa verksamheten efter varje barns behov 

och förutsättningar. Alla barn som vistas på förskolan ska få möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar och få uppleva känslan av att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara 

delaktiga (Skolverket, 2014). Björck-Åkesson (2015) poängterar vikten av att reflektera över 

vilken typ av åtgärd som skall sättas in för barn i behov av särskilt stöd. Hon skriver att 

individualiserade insatser är de som oftast sätts in och även om dessa är nödvändiga så behövs 

även generella insatser i förskolemiljön. De formuleringar som används vid dessa reflektioner 

blir viktiga för vilka insatser som anses lämpliga (Palla, 2011; Hjörne & Säljö, 2013). Vidare 

förklarar Björck-Åkesson att verksamheten aldrig kan utformas lika för alla barn eftersom stödet 

bör utformas med hänsyn till varje barns egna behov och förutsättningar.  

Palla (2011) finner i sin avhandling att det många gånger är pedagogers antaganden om 

hur en normal utveckling bör ske som blir måttstocken för vad som finnes avvikande. Hjörne 

och Säljös (2013) studie visar på liknande förfaranden, och visar även att formuleringar om 

barnen inte nödvändigtvis behöver vara välgrundade och specificerade utan pedagogernas 

personliga åsikter mottages många gånger i personalgruppen som sanningar. De elevvårdsmöten 

Hjörne och Säljö observerade visade på, trots en blandning av olika professioner, att 

kompetensen inte togs tillvara. De fann att generella uttalande om barnen mottogs på mötena 

som förgivettaganden och processen dokumenteras sällan. 

 

4.3 Subjektet enligt post-strukturalism 

Som ett motangrepp på det strukturalistiska tänkandet, där subjektet är invävt i en orubblig 

struktur av begrepp och lagbundenheter, tar den språkliga vändningen oss mot en värld där 

föränderliga diskurser som maktproducenter konstruerar oss samtidigt som de konstrueras av 

oss (Butler, 1997). Den språkliga vändningen, där post-strukturalismen ingår, innebär att vi bör 

se på kunskap och även subjektet som språkligt betingat. Vi kan inte förstå något utan våra 

språkliga anknytningar till detta, genom språket förstår vi vår omgivning och oss själva, (Lenz-
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Taguchi, 2004). Subjektet bör enligt Lenz-Taguchi ses som ett verb snarare än ett substantiv, 

subjektet befinner sig i ett ständigt tillstånd av tillblivelse. Butler teoretiserar gällande den makt 

som medverkar i konstruktionen av subjektet. Hon anser att den makt i form av språk som 

konstruerar oss som subjekt samtidigt är den makt som vi använder oss av för att reproducera, 

acceptera eller i vissa fall motverka konstruktionen.  

Vid övergången mellan förskola och förskoleklass blir detta relevant eftersom det sätt vi 

väljer att formulera oss på  gällande barnen kan få en påverkan på hur barnen mottages och hur 

de i en ny kulturell kontext blir till. En post-strukturalistisk syn på subjektet blir för denna studie 

viktig för att vi inte antar något som framgår gällande barnet som en entydig sanning om barnet, 

vilken på ett konkret sätt kan återberätta och reproducera barnet som subjekt. Utan vi ser 

formuleringarna som diskursiva konstruktioner av barnet som subjekt, vilket är en form av 

maktreproduktion (Butler, 1997). De formuleringar som framkommer i studien kommer ses som 

ett uttryck av de förståelser som pedagogerna har gällande barn i behov av särskilt stöd (Lenz-

Taguchi, 2004). Vid övergången mellan förskola och förskoleklass och övergången mellan två 

olika kulturer blir pedagogernas formuleringar viktiga för att de kan förstås på olika sätt utifrån 

de olika diskursiva konstruktioner som representeras vid överlämningssamtalet. Genom vår 

användning av språket reproducerar vi diskursiva konstruktioner som bär med sig en viss norm 

och vidare, makt, som i sin tur medverkar i konstruktionen av subjektet.  

 

4.3.1 Konstruktioner av subjektet 

I enlighet med post-strukturalismen ser vi att subjektet konstrueras genom den 

maktproduktion som de dominerande diskurserna medför (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Nordin-Hultman (2015) förklarar att individen utifrån en poststrukturell subjektsyn positionerar 

sig till de normer som utgörs kring hur ett barn bör vara på förskolan. Barnen är inte på ett 

speciellt sätt, de blir till – skapas av andra i deras omgivning utifrån de dominerande 

föreställningarna kring hur ett barn bör vara. Vidare lyfter författaren att allt man känner, tänker 

och gör får sin mening genom de språkliga och tankemässiga verktyg som kulturen 

tillhandahåller. Det en person tänker och upplever hämtar alltid sin innebörd från de 

dominerande diskurser som finns i ett socialt sammanhang. 

På förskolan finns flera olika dominerande diskurser kring hur ett barn bör vara. Vissa 

av  dessa diskurser kommer ifrån pedagogerna och andra direkt ifrån barngruppen. En individ 

kan inta flera olika och kanske motstridande subjektspositioner inom olika diskurser samtidigt 

(Foucault, 1971/1993). Även om en individ kan färdas över flera olika diskurser samtidigt, är 

oftast en diskurs särskilt dominerande. Olika diskurser kan vara hur man är förväntad att vara 

som dotter, kompis, syster, elev med mera. Vem man är, är alltid en öppen fråga och helt 

beroende på de diskurser som är tillgängliga (Nordin-Hultman, 2015). Nordin-Hultman 

förklarar att ett barns subjektskapande sker genom en process där pedagogernas tankar om hur 

ett barn bör vara påverkar miljön och då även de möjligheter som skapas för barnen. De barn 

som avviker från normen ger ett ofokuserat, inkompetent intryck och hamnar inom de avvikande 

diskurserna som pedagogerna framställer. Nordin-Hultman (2015) och Palla (2011) poängterar, 

att pedagogerna ofta tillsätter barnen en bristbetäckning då de avviker från utvecklingsno rmen. 

Pedagogerna fortsätter därefter att söka individualiserade lösningar på den stagnerade 

utvecklingen utan att se miljön som en möjlig lösning, vilket Nordin-Hultman poängterar ofta 
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är förklaringen till den stagnerade utvecklingen. Om vi ger barn en diagnos eller antyder någon 

patologisk avvikelse hos barnen genom vårt språk, kan det medföra olika typer av tillblive lse 

hos barnen. Lenz-Taguchi (2004) reflekterar hur en diagnos kan skapa olika subjekt, det kan 

bidra till att ge barnen en känsla av rättighet till beteende som ej är passande. Det kan påverka 

barnens självkänsla där barnen kan känna sig mindervärdiga. Oavsett hur det påverkar barnen 

så kan det konstateras att det påverkar barnen i sin tillblivelseprocess.  

Nedan kommer vi presentera de kategorier som vår analys kommer utgå från. Som Palla 

(2013) poängterar så bör dessa kategorier inte ses som sanningar utan som uttryck för två olika 

diskursiva konstruktioner av ‘barn i behov av särskilt stöd’ som i sin tur vilar på två skilda 

ontologiska uppfattningar. Utifrån ett poststrukturellt synsätt gällande subjektet uppstår ett 

barns sätt att vara i varje specifik situation beroende på de rådande dominerande diskurserna.   

 

4.3.2 Konstruktioner av ‘barn i behov av särskilt stöd’ 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) har identifierat två dominerande perspektiv, 

eller diskursiva konstruktioner som Palla (2013) skulle benämna dem, inom specialpedagogiken 

som vi ovan nämnt; det kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet är det 

perspektiv som historiskt sett har dominerat den specialpedagogiska forskningen medan det 

relationella perspektivet har företrätts mer i den senare tidens forskning. 

Palla (2013) beskriver det kategoriska perspektivet som framväxt ur den psyko-

medicinska kunskapsbasen medan det relationella perspektivet har en social, och allmän-

pedagogisk grund. Dessa olika discipliner har givit utfall i två perspektiv som anammat olika 

förklaringsmodeller inom specialpedagogiken. Palla framhåller dock att en dikotomiserad syn 

på dessa perspektiv inte är fruktbar eftersom de båda har relevans inom det specialpedagogiska 

området. Vi väljer dock att använda oss av dessa perspektiv eftersom de tydligt vuxit fram 

utifrån olika kunskapsdiscipliner, vilka enligt vår tolkning av Foucaults (1982) teorier om 

disciplinär makt representerar två skilda sanningsregimer, detta  kommer  närmare beröras i 

nästa avsnitt. 

Inom både det  kategoriska- och det relationella perspektivet kategoriseras barnen utifrån 

de normer som finns på förskolan. Det är dessa normer som styr vad som ses som avvikande 
och då även vilka särskilda åtgärder som behöver sättas in för att hantera dessa avvikelser. 

Normerna som de båda perspektiven föreskriver konstruerar subjektet på olika sätt och 
reproducerar därigenom den disciplinära makten.  I det kategoriska perspektivet ser 
pedagogerna på barnen som barn med svårigheter och åtgärderna är till för att barnet skall 

anpassas till förskolans miljö. Det relationella perspektivet karaktäriseras av att pedagogerna 
ser på barnen som barn i  svårigheter och lägger fokus på samspelet mellan individen och 

omgivningen. Det är alltså inte enbart barnet som ska utsättas för åtgärder utan även 
omgivningen för att anpassas till de avvikelser som finns. Vidare förklarar Palla att det 
kategoriska perspektivet inte arbetar för inkludering vilket inte är i enlighet med förskolans 

styrdokument. Att det relationella perspektivet företrätts mer i senare specialpedagogisk 
forskning märks bland annat i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där det står att förskolan 

skall anpassas så att alla barn får samma möjligheter för utveckling och lärande. Läroplanen 
förespråkar ett inkluderande, relationellt,  arbetssätt där förskolan skall skapa en miljö där alla 
barn får möjlighet att utvecklas och lära samt få de stöd de behöver, långsiktigt eller kortsiktigt. 

Det kan på så sätt ses som den i nuläget accepterade normen eller diskursiva konstruktionen.  
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4.4 Tidigare forskning gällande konstruktioner av ‘barn i behov av särskilt stöd’ 

Tidigare forskning om pedagogers formuleringar gällande barn i behov av särskilt stöd 

visar på en tendens att utgå från ett kategoriskt perspektiv (Hjörne & Säljö, 2013; Palla, 2011). 

Vidare visar Hjörne och Säljö i sin studie att deltagarna i de elevvårdskonferenser som 

observerades uttryckte sig i generella påståenden om barnen och deras problematik. Strävan 

bland deltagarna i observationerna var att tämligen omgående finna en beteckning eller en 

kategori som barnen kunde placeras i. I analysen av materialet finner Hjörne och Säljö att 

gruppens uttalanden många gånger passade in på de symptom som visas vid olika diagnoser. 

Detta tolkar forskarna som en lösningsfokuserad praktik. Ju snabbare problemet kan benämnas 

desto snabbare kan en lösning finnas. Om problemet är en diagnos kan relevanta åtgärder 

snabbare sättas in. Vidare visar studien att extra resurser så som stödpersonal sätts in i bredare 

grad när en diagnos har fastställts och drar slutsatsen att detta kan vara en bidragande orsak till 

personalens förfarande. 

Palla (2011) har genom diskursanalys forskat kring de konstruktioner av barnet som 

förekommer inom förskolans kontext. Hon beskriver hur barn på olika sätt formuleras som 

speciellt när barnet på något vis skiljer sig från “[...] vanligt förekommande beteenden bland 

förskolebarn” (s.154). Författaren förklarar att det speciella uppstår i relation till de olika krav, 

förväntningar, förhoppningar och föreställningar som finns på förskolan som upprättas av 

pedagogerna. Dessa normer har makten att definiera vem som kan betraktas som speciell. När 

pedagogerna i Pallas undersökning formulerar sig kring de barn personalen bekymrar sig över, 

bedöms de i relation till andra barn, mallar och kartläggningar. Barnen ges en identitet av någon 

som är speciellt behövande av särskilt stöd och detta gör att barnet iscensätts och skapas som 

subjekt utifrån pedagogernas handlingar och de dominerande diskurserna om hur och vad man 

som barn i förskolan bör vara, göra och kunna. Förskolebarnet är inte något som är, utan något 

som blir till (ibid.). 

 

4.5 Makt, kunskap och diskurser 

Den disciplinära makt som vi ovan nämnt är en bidragande aktör  till reproduktion av 

olika diskursiva sanningsregimer (Foucault, 1982). Grunden till denna disciplinära makt 

benämner Foucault som pastoral makt. Vidare definierar Foucault (1982) pastoral makt som 

grunden i den statliga makt som manifesterar sig i de institutioner som ingår i den statliga 

domänen. Foucault förtydligar den pastorala makten som individualiserad, försakande, 

frälsningsfokuserad samt sanningsorienterad där individen själv besitter sanningen som måste 

undersökas och blir synlig genom individens egna bekännelser. Argument för att denna 

pastorala makt inte längre är aktuell motsätter sig Foucault med att pastoratet som 

maktinstitution till stor del försvunnit men funktionen av densamma har istället spridit sig till 

hela den sociala sfären. Istället för frälsning i nästa liv fokuserar makten på frälsning i detta liv. 

Individen står fortfarande som central i denna ‘nya pastorala makt’ men under en sofistikerad 

struktur som kräver av individen att passa in i den makt-matrix som staten representerar 

(Foucault, 1982). Hur uttrycker sig då denna makt Foucault beskriver?  Enligt honom så 

kommer den till uttryck genom en komplex sammanvävning av olika tekniker; maktrelationer, 

målstyrda aktiviteter, samt olika kommunikationssystem. 
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Take, for example, an educational institution: the disposal of its space, the meticulous 

regulations which govern its internal life, the different activities which are organized 

there, the diverse persons who live there or meet one another, each with his own 

function, his well-defined character -all these things constitute a block of capacity 

communication- power. The activity which ensures apprenticeship and the 

acquisition of aptitudes or types of behavior is developed there by means of a whole 

ensemble of regulated communications (lessons, questions and answers, orders, 

exhortations, coded signs of obedience, differentiation marks of the "value" of each 

person and of the levels of knowledge) and by the means of a whole series of power 

processes (enclosure, surveillance, reward and punishment, the pyramidal hierarchy).  

(Foucault, 1982, s.787) 

 

Detta hur som Foucault intresserar sig för blir grunden för hans slutsats gällande 

disciplinär makt. Den disciplinära makten verkar genom en normaliseringsprocess; inom 

disciplinen, det vill säga kunskap inom ett visst ämne, skapas en norm som i sin tur blir en 

måttstock på hur väl vi passar in densamma. Genom disciplinär makt konstruerar och 

konstrueras diskursiva praktiker. Inom dessa diskursiva praktiker kategoriseras verkligheten 

genom en social konstruktion gällande vad som anses ligga inom normen.  Denna typ av makt 

uttrycker sig genom subtil styrning av subjektet, där subjektet förkroppsligar den disciplinära 

makten inom diskursen och styr sedan sig själv i enlighet med normen. Diskurs i Foucaults 

mening är inte enbart relaterat till lingvistiken utan sträcker sig även till handlingar i praktiken 

(Alvesson, 2003).  

Dessa diskursiva praktiker verkar enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) som 

sanningsregimer eller dominerande diskursiva regimer, vilka utgör en ram för vad som är 

accepterat som sanning inom olika discipliner. Dessa sanningsregimer konstruerar enligt 

Dahlberg, Moss och Pence subjektet. Förutom att dessa sanningsregimer positionerar och 

konstruerar subjektet så styr de våra tankar och handlingar i en specifik riktning (Dahlberg Moss 

& Pence, 2014). Hur vi väljer att prata om specifika fenomen eller subjekt styr så tillvida våra 

idéer om dessa, samt hur vi väljer att handla i specifika situationer.  

I förhållande till barn i behov av särskilt stöd ser vi detta som viktigt. Den diskurs som 

råder eller som vi ger uttryck för gällande barnen får en påverkan på vilket stöd barnen får 

relaterat till de avvikelser från normen vi anser dem ha. Denna norm är som vi ovan nämnt ett 

uttryck av disciplinär makt som vi reproducerar genom vår kunskap om fenomenet och 

följaktligen de formuleringar vi väljer att använda oss av i beskrivningen av sagda fenomen. 

Syftet med vår studie är att belysa de olika formuleringar pedagogerna använder sig av och hur 

dessa konstruerar barnen. Palla (2013) anser att de två kategorierna , relationellt och kategoriskt, 

som ofta används gällande specialpedagogisk forskning i Sverige kan ses som diskursiva 

konstruktioner, något som enligt vår tolkning av Foucault innebär en maktbärande diskurs eller  

sanningsregim. Palla uttrycker en viss skepsis till att dela upp forskningen i dessa två perspektiv 

samtidigt som hon anser att det i vissa fall kan vara nödvändigt och till hjälp. En 

perspektivisering kan enligt Palla  “tjäna till att ordna och göra världen och forskning om den 

begripbar [sic.], liksom att lyfta fram och belysa specifika synsätt eller sammanhang” (s.164)  
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Men genom att benämna dem som diskursiva konstruktioner kan det öppna upp för att se 

dessa kategorier som just det -konstruktioner- och inte som objektiva sanningar. Genom detta 

synsätt på de två perspektiven kan vår forskningsansats innefatta mer än endast en 

dikotomiserad uppdelning av de formuleringar som framkommer i våra observationer. Alvesson 

och Sköldberg (2008) poängterar ett en perspektivisering bör innefatta fler än två perspektiv för 

att ge en bredare tolkning av fenomenet. Dessa två diskursiva perspektiv konstrueras genom den 

disciplinära normativa makten som vi ovan nämnt. Det kan på så vis ses som en slags informell 

makt. Makten är inte någons men en viss maktasymmetri finns; där de som sitter på kunskapen 

formar normen genom disciplinär makt och genom diskursen positionerar subjektet. Denna 

informella makt har en motpart i den formella makten. Det är något vi anser måste tas i beaktning 

i vår studie då det förutom disciplinär makt finns lagar och förordningar gällande vad som får 

och bör göras vid en övergång mellan förskola och förskoleklass (OSL 2009:400). Foucault 

(1982) anser att lagar har en inverkan på subjektet genom vad han kallar Governmentality. Med 

det menar han att de lagar som finns inte nödvändigtvis behöver upprätthållas genom yttre 

kontroll utan att det istället befästs inom subjektet och subjektet blir självstyrande i enlighet med 

lagen. Den inverkan skollagen (SFS 2010:800) sam offentlighet- och sekretesslagen (OSL 

2009:400) kan ha, blir intressant som ett tredje perspektiv i vår studie. 

 

4.6 Uppdrag enligt styrdokumenten 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 9§ kapitel 8, Förskolan ska barn i behov av särskilt stöd 

ges det stöd deras behov kräver. Vårdnadshavarna ska enligt SFS 2010:800 “ges möjlighet att 

delta vid utformning av de särskilda stödinsatserna.” (ibid.) I kapitel 9, Förskoleklass, finns inga 

speciella angivelser om ovanstående. Dock synliggörs det i kapitel 10 (grundskolan) i SFS 

2010:800  en liknande beskrivning av barnens rätt till stöd i 12 och 13 §§ .“Vårdnadshavare får 

vara med under planeringen av åtgärdsprogram. Föräldrasamverkan är utifrån detta en viktig 

aspekt gällande barn i behov av särskilt stöd”.  I utvecklingssamtal kan man enligt föreskrifterna 

göra åtgärdsprogram efter de punkter som står i kapitel 3 i 9,10,11 och 12 §§§§. Där finns 

riktlinjer för hur ett åtgärdsprogram skall utformas för de barn som kortsiktigt eller långsikt igt 

är i behov av särskilt stöd. De stödinsatserna som sätts in skall följas upp och utvärderas.  

Vid överlämning av information mellan förskola och förskoleklass råder i de flesta fall 

sekretess. Som regel så tolkas sekretesslagen utifrån ett antagande att information om barn ej 

får överlämnas till annan verksamhet utan vårdnadshavarens samtycke. Det går dock att enligt 

27 § (OSL 2009:400) yrka på att viss information gällande barnen kan lämnas om det tydligt är 

för barnets bästa. Detta återfinns även i barnkonventionen som formulerar sig som följer: “Vid 

alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 

barnets bästa komma i främsta rummet” (Unicef, 2011, punkt.3 ). 
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5 Metod 

Studien avser att belysa de formuleringar som används av pedagoger vid samverkan, 

gällande barn i behov av särskilt stöd, specifikt vid övergången mellan förskola och 

förskoleklass, utifrån ett maktperspektiv. Samt, vilka konstruktioner av barnet som framkommer 

genom analys av dessa formuleringar. 

Studien är kvalitativ eftersom den berör hur detta fenomen ter sig (Ahrne & Svensson, 

2016). Vår studie innefattar en observation av ett överlämningssamtal som sker mellan förskola 

och förskoleklass, gällande ett barn i behov av särskilt stöd. Vid detta samtal deltar tre 

yrkesverksamma inom den kontext vi avser studera. Vår empiri blir därav kontextbunden och 

vi avser analysera datan som framkommer från samtalet på ett djupgående sätt Malterud, 2009; 

Alvesson & Sköldberg, 2008; Åsberg, 2001).  

Studien utförs med vad Lalander (2016) kallar detached involvement. Det innebär att vi 

observerar samtalet samtidigt som vi ingår i detsamma. Alvesson och Sköldberg (2008) anser 

att genom att ge deltagarna i studien möjlighet att tydliggöra sina uttalanden inbjuds de till en 

‘förhandling’ kring hur uttalanden kring fenomenet bör tolkas. Informantens perspektiv blir på 

så sätt förtydligat.  Denna form av observation ger oss möjlighet att genom samtal be deltagarna 

förtydliga aspekter av samtalet som kan vara viktiga för att få en ökad förståelse för de 

formuleringar som används. Att vi observerar informanterna i en autentisk situation gör detta 

till en etnografisk studie (Ahrne & Svensson, 2016) .  

 

5.1 Urval  

Datan samlas in i just den kontexten som vi avser studera, det vill säga ett 

överlämningssamtal gällande ett barn i behov av särskilt stöd. De diskursiva konstruktioner som 

används inom denna kontext är fokus för vår undersökning. Vi valde därav att söka en grupp 

människor som i sin profession möter varandra i situationer gällande övergången mellan 

förskola och förskoleklass.  Detta subjektiva urval ger oss en möjlighet att belysa vårt valda 

område djupgående (Denscombe, 2016). Förskollärare, förskoleklasslärare samt ledning inom 

samverkansgrupper bjuder på flera olika perspektiv på övergång mellan förskola och 

förskoleklass gällande barn i behov av särskilt stöd. Dessa olika perspektiv ger oss en bred 

empiri som kan ge en god bas för tolkningar av materialet (Alvesson & Sköldberg, 

2008).   Gruppen vi studerar möter varandra i sådana situationer inom ramen för sitt arbete. I 

denna situation ser vi möjligheter att få fatt i denna specifika grupps olika tolkningar och 

konstruktioner av barn i behov av särskilt stöd inom kontexten övergångar.  

Vi använde oss av en personlig kontakt för att finna ett skolområde att genomföra vår 

observation på. Då det är svårt att få tillgång till ett autentiskt samtal ansåg vi att vår bästa chans 

var att använda oss av en personlig kontakt. Att vi använde oss av våra kontakter infom 

förskoleområdet ser vi inte som ett problem, eftersom vi i vår studie avser belysa övergången 

mellan förskola och förskoleklass, explorativt, där vi inte är ute efter ett generaliserbart resultat 

utan avser med denna studie skapa en hypotes som vidare kan utforskas (Denscombe, 2016). 
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 Tillsammans med rektorn/förskolechefen för området kom vi överens om att deltagarna 

i observationen skulle vara de som vanligtvis har hand om överlämningssamtalen. Deltagarna  

arbetar alla inom en förortskommun i mellansverige. Eftersom rektorn enligt skollagen (SFS 

2010:800) är ansvarig för att verkställa de stödinsatser som krävs kommer rektor/förskolechef 

att delta vid samtalet.  

 

5.2 Insamling av material 

Vår studie avser belysa de formuleringar som används av personal vi övergången mellan 

förskola och förskoleklass genom observation av ett autentiskt samtal gällande, barn i behov av 

särskilt stöd.  En förfrågan om att få delta i ett överlämningssamtal skickades ut till 

rektorn/förskolechefen för området, där vi kort förklarade vårt syfte och frågeställningar.  

Då vår studie, enligt rektorn/förskolechefen, är högst relevant och intressant för förskolan 

och skolan just nu,  bjöds vi in till ett möte. Innan mötet hade rektorn/förskolechefen stämt av 

med ansvarig personal om det fanns ett barn som skulle kunna vara aktuellt för vår studie och 

om personalen skulle kunna tänka sig att delta. Väl vid mötet fick vi veta att de kunde tillgodose 

det vår studie kräver och vi kunde då lämna ut samtyckesblanketter (bilaga E) som 

vårdnadshavare och personal ska skriva under för att delta i studien (Vetenskapsrådet, 1990). 

Under mötets gång fick vi veta att de vanligtvis genomför ett för-samtal med 

vårdnadshavarna inför överlämningssamtalet. För-samtalet går till på så vis att vårdnadshavarna 

och förskolepersonalen går igenom vad som ska tas upp vid överlämningssamtalet och skriver 

ned det de kommer överens om i ett dokument. Högst upp på dokumentet står det att 

vårdnadshavarna godkänner att ‘följande information’ får överföras till förskoleklassen. Detta 

betyder att det, och endast det, som är skrivet på dokumentet är vad som får överföras till 

förskoleklassen. Enligt OSL 2009:400 och SFS 2010:800 är det vårdnadshavarna som avgör 

vad för information som får föras över mellan förskolan och förskoleklassen. Dokumentet gör 

att frågor som förskoleklassens pedagoger har, eventuellt inte kan besvaras om dessa frågor inte 

är inom ramen för vad vårdnadshavarna har skrivit under på. Detta hade rektorn/förskolechefen 

inte tidigare reagerat på och valde att revidera dokumentet så att det är mer anpassat för 

överlämningssamtalet där det oväntade kan hända. Rektor/förskolechef ansåg i likhet med oss 

att ett dokument av den arten kunde försvåra överföring av information som bör överföras med 

barnets bästa i åtanke. Rektorn/förskolechefen tog efter mötet kontakt med vårdnadshavarna, 

delade ut samtyckesblanketter (bilaga E) till de berörda parterna och återkopplade till oss när 

alla bitar var avklarade. Ett datum för observation av överlämningssamtalet bestämdes i samråd 

med vårdnadshavare, berörd personal samt rektorn/förskolechefen.  

Då Bryman (2011) poängterar vikten av att informanterna känner sig bekväma och trygga 

under samtalets gång, för att det ska vara så givande som möjligt, hade vi i samråd med 

rektorn/förskolechefen bestämt att mötet kommer äga rum i samma lokaler där dessa samtal 

vanligtvis äger rum. 

Innan observationen fick vi ta del av det underlag som förskolepersonalen vanligtvis 

framtar i samråd med vårdnadshavare. Inför det överlämningssamtal vi observerade skedde 

inget officiellt församtal men vi fick ändå ta del av de dokument som vanligtvis används (Bilaga 

A, B, C1, C2, D). I (Bilaga A) finns det dokument rektorn kommer revidera i enlighet med det 

vi poängterat. I stället hade personalen tagit fram ett eget dokument där information om barnet 
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fanns. Denna information hade vårdnadshavarna dock godkänt inför överlämningssamta let. 

Detta på grund av att blanketten skulle revideras. 

Repstad (2007) argumenterar att det kan uppstå konflikter i tolkning av data vid 

observation där två eller flera observatörer ingår. Författaren poängterar att detta är speciellt 

påtagligt när forskningsfältet är begränsat som i fallet vid denna studie. Vidare poängterar 

Repstad att där observatörerna är bekanta med informanterna kan analysen av observationsdatan 

bli färgad av observatörens personliga relation till informanterna. Vår observation sker i en 

verksamhet där en av oss är mer bekanta med informanterna därav kommer vi i analysen av 

datan ge tolkningsföreträde vid möjlig tolkningskonflikt till den av oss som ej tidigare mött 

deltagarna i observationen. 

 

5.2.1 Observation  

Informanterna som deltog bestod av en förskollärare som arbetar i förskoleklass, en 

obehörig person på barnskötartjänst som jobbar med barnet i förskolan, samt rektor/förskolechef 

som är huvudman för båda verksamheterna. Eftersom informanterna från verksamheterna inte 

båda är utbildade kommer vi hädanefter benämna dem sammantaget som personal. I de fall där 

vi benämner dem enskilt kommer den obehöriga personen benämnas personal och 

förskolläraren som pedagog. 

Observationen ägde rum i biblioteket som finns i de lokaler personalen arbetar inom. Det 

blev för oss känt, innan observationen, att den lärare som skulle vara ansvarig för gruppen som 

ska börja förskoleklass inte var utnämnd, innan mötet. Därav var nuvarande ansvarig för 

förskoleklassen deltagande vid överlämningssamtalet. Den person som fått i uppdrag att delge  

information gällande barnet har ingen pedagogisk utbildning men ansvarar för 

överlämningssamtalet. Rektor/förskolechef tog emot oss innan observationen och förklarade att 

förskolepersonalen var nervös inför överlämningssamtalet. Detta anser vi kan få betydelse i vår 

analys av materialet. I samma samtal framkom det även att en av deltagarna inte har svenska 

som första språk. 

Vi placerade en I-Pad mitt på bordet innan alla deltagarna samlats. Vi förklarade igen för 
deltagarna att vi skulle spela in samtalet. Deltagarna godkände detta och därefter startade vi 
inspelningen och presenterade oss själva igen. När introduktionen var gjord bad vi deltagarna 

att starta överlämningssamtalet på samma sätt som de brukar. Personalen från förskolan ville 
förklara hur deras överlämningsrutiner såg ut innan de började samtala om barnet. Detta ansåg 

vi vara intressant för vår studie. Efter detta följde samtalet som vi observerade.  
Vi valde att använda oss av detached involvement i vår observation (Lalander, 2016). 

Detached involvement innebär att som vi ovan nämnt att den deltagande observatören delar i 

situationen samtidigt som hon observerar. Observatören ingår  i situationen samtidigt som hon 
analyserar och för anteckningar i sitt huvud. Lalander kallar detta för en slags split vision där 

mentala noteringar görs samtidigt som man deltar. Vårt deltagande skedde genom att vi bad 
informanterna att förtydliga det som sades under samtalet. När vi deltog i samtalet blev det 
viktigt att tänka på vilka signaler vi sände ut. Hur informanterna tolkar forskaren är av stor vikt. 

Det sätt vi talar på och framför oss kan stöta deltagarna (ibid.).  
Intrycken från samtalet och informanterna är som mest färskt i direkt anslutning till 

samtalet och därför valde vi att, i enlighet med Öberg (2016) transkribera direkt efter samtalets 
avslut.  
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5.2.2 Ljudupptagning 

Med det språkliga fokus vår studie kräver valde vi att använda oss av ljudupptagning under 

samtalets gång. Ljudupptagningen gav oss möjlighet att observera, lyssna och delta i samtalet 

utan att bli för fokuserade på anteckningar (Bryman, 2011). För att minimera riskerna för att 

viktig data från samtalet går förlorad använde vi oss av två olika ljudupptagsapparater. Vidare 

så anser vi i enlighet med Repstad (2007) att data genom ljudupptagning, som fokuserar på det 

talade språket, kan förstärkas genom observation av kroppsspråk.  

Den verbala kommunikationen utgör endast 30% av all kommunikation vilket gör att 70% 

av kommunikationen skulle gå förlorad om vi inte kompletterade med observation av 

kroppsspråket (Lundgren,1996; Maltén, 1998). Haraldsson (1999) poängterar att kroppsspråket 

i allra högsta grad avgör vad orden kommer att betyda, vilket är av stor vikt för oss då vi 

fokuserar på hur subjektet konstrueras genom språket. 

Vidare, som Alvesson och Sköldberg (2008) poängterar, gav ljudupptagningen oss en 

möjlighet att deltaga i samtalet och på så sätt inbjuda till en förhandling om hur formuleringarna 

ska tolkas. Informanternas perspektiv kan genom deras egna förklaringar förtydligas. Alvesson 

och Sköldberg betonar att det är viktig att även lyssna till känslor då de inte kan ses som 

sekundära i observationen. De förklarar att om forskaren kan se forskningsarbetet som ett 

perceptuellt, kognitivt och emotionellt projekt så kan det berika densamma.  

Vi valde att inte föra några anteckningar på vad som sades under observationens gång då 

Bryman (2011) skriver att det är lätt att missa saker som kan vara av vikt för analysen samt att 

det kan bli ett störande moment att be informanterna vänta medan vi skriver. Att be 

informanterna att vänta kan dessutom göra att deras tankeflöde störs och att detta kan  påverka 

samtalets utformning. Lalander (2016) lyfter också fram att informanten kan uppleva det som 

stötande om vi som observatörer öppet för anteckningar under samtalets gång.  

 Enligt personuppgiftslagen, PUL 1998:204 måste vi förvara materialet på ett säkert ställe 

för att försvåra identifiering eller spridning under transkriberingstiden. Detta löste vi genom att 

använda olika förvaringsställen för samtyckesblanketterna och ljudinspelningen. Vi är 

medvetna om att inspelade sekvenser kan finnas kvar på apparaten om det inte raderas på rätt 

sätt. Därför var vi extra noggranna att allt material var borttaget efter transkriberingens slut så 

att det inte går att återskapa materialet (Eidevald, 2016). 

 

5.3 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (1990) ska vi som forskare informera deltagarna om studien samt 

få deras samtycke för deltagande. Därför har vi i enlighet med vetenskapsrådet via en 

samtyckes- och informationsblankett informerat deltagarna om vår studie och att de kan avbryta 

sitt deltagande under studiens gång utan att detta påverkar dem negativt. I de fall där 

förhandsinformation kan äventyra undersökningens syfte kan information ges direkt efter 

avslutad observation (ibid.). Eftersom vi anser att datainsamlingen kan bli färgad om deltagarna 

har all information om vårt syfte och frågeställningar i förväg anser vi det giltigt att endast 

informera om vår studie i breda drag till en början. Vi har även informerat dem om hur 

deltagandet kommer att gå till och vilka som kommer att få ta del av materialet från 

observationen. För att det ska bli tydligt för deltagarna vem de ska vända sig till vid frågor eller 
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eventuellt avbrott av deltagande har vi på informations- och samtyckesblanketten gett 

deltagarna våra och handledarens kontaktuppgifter. 

Deltagarnas uppgifter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte på något sätt kan 

ta del av dem. För att det ska bli svårare att identifiera enskilda individer har vi ändrat namnen 

på deltagarna i observationen till överlämningsverksamheten, mottagarverksamheten och 

rektor/förskolechef. Vi kommer därför inte publicera de ifyllda samtyckesblanketterna utan 

visar enbart en tom informations-och samtyckesblankett. På grund av ovanstående har vi även 

klippt bort kommunens logga ifrån bilagorna i (Bilaga E). 

 

5.4 Analysmetod 

Vår analys är av kvalitativ karaktär där vi använder oss av två olika diskursiva 

konstruktioner gällande  barn i behov av  särskilt stöd, det relationella och det kategoriska 

perspektivet. Som vår teoretiska grund gällande disciplinär makt och diskurser anför ser vi dessa 

två perspektiv som påverkade av den informella, disciplinära makt som perspektiven formats av 

och formar med. Den formella makt styrdokumenten medför blir ytterligare ett analysverktyg 

vi använder oss av. Vi anser att eftersom vår studie avser besvara vilka formuleringar som 

används, utifrån ett maktperspektiv gör vi detta möjligt genom en initiell kategorisering utifrån 

den påverkan vi tolkar de två diskursiva konstruktionerna, relationellt och kategoriskt, har haft 

på formuleringarna. 

 

5.4.1 Bearbetning 

I anslutning till observationen av informanternas samtal startade vi transkriberingen av 

den inspelade datan. Vår data resulterade i en transkription på elva sidor i teckensnitt Times 

New Roman, storlek tolv. För att undvika representationsproblem i vår reducering av empirin, 

tar vi upp de exempel som vi anser är viktiga för att inte göra avkall på nyans eller komplexitet. 

På grund av empirins storlek är detta en gångbar metod.  

Vi tolkar materialet utifrån indikationer på de olika diskursiva konstruktionerna vi 

presenterat i vår teoretiska grund, det kategoriska och relationella perspektiven; så som hur 

uttalanden gällande den problematik barnet befinner sig i formuleras, samt vilken diskursiv 

konstruktion vi tolkar att formuleringen påverkats av. Att vi innan analysen redan bestämt två 

perspektiv som är relevanta för vår studie beror på att vi genom dessa diskursiva konstruktioner 

kan tolka formuleringarna utifrån det disciplinära maktperspektiv vår teoretiska grund anför. 

Rennstam och Wästerfors (2016) anser att en teoretiskt informerad blick inte är problematisk 

utan kan istället ge analytikern en möjlighet att fästa sin teoretiska blick djupare i materia let. 

Författarna poängterar att en analytiker som ej har denna teoretiska kännedom riskerar utföra 

analyser som ej är samhällsvetenskapliga. Dessa perspektiv innebär att vi analyserar materia let 

med hjälp av den disciplinära makten som dessa diskursiva konstruktioner enligt Foucault 

(1982) teorier, medför. Den formella makt som styrdokumenten utgör påverkar vad personalen 

anser möjligt att delge i överlämningssamtalet. Därav utgör även den ett element i vår analys. 

Alvesson och Sköldberg (2008) problematiserar den sociala samvarons språkliga karaktär 

som mångtydig och poängterar att vilka representationer som väljs av de möjliga är en produkt 

av forskaren och ska inte ses som en absolut sanning. Resultatet blir en tolkning av fenomenet 

utifrån forskarens förförståelse (ibid.). Denna tolkande ansats beskrivs inom hermeneutiken. 
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Alvesson och Sköldberg anser att en tolkning av empiri bör gå enligt de hermeneutiska cirklarna 

från del till helhet; från förförståelse till förståelse. Dessa två cirklar presenterar författarna som 

komplement till varandra i en tolkningsprocess.  

Vår förförståelse av hur den disciplinära makten påverkar formuleringar; och hur den 

formella makten genom subtil styrning inifrån formar subjektets uttalande, utgör en hållpunkt i 

detta tolkningsarbete. Utifrån denna förförståelse tolkar vi sedan de individuella formuleringar 

gällande barnet som framkommer ur empirin. 

Denna hermeneutiska tolkningsprocess ger oss en möjlighet att utifrån olika perspektiv se 

hur de formuleringar personalen använder, kan påverkas av den disciplinära makten och 

positionera barnet som subjekt. Eftersom vi transkriberat samtalet i sin helhet direkt i anslutning 

till observationen, var våra intryck av samtalets känslor och kroppsspråk, som uttrycktes och 

användes, fortfarande färska. Dessa intryck sammantaget med den transkriberade empirin i form 

av formuleringar utgör helheten i vår tolkning. Delen som vi ställer mot helheten för att få ut en 

förståelse är de enskilda formuleringarna personalen använder sig av. På så sätt använde vi den 

hermeneutiska tolkningsprocessens cirklar för att strukturera vårt analysarbete. 

. 
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6 Resultat 

Vi presenterar korta utdrag ur empirin för att illustrera det hermeneutiska analysarbete 

utifrån ett maktperspektiv vi genomgått för samtliga formuleringar gällande barnet. Sedan 

presenterar vi även vilken diskursiv konstruktion, vi tolkat att de respektive verksamheterna 

påverkats av i dessa formuleringar. Detta analysarbete var viktigt för att sedan kunna besvara 

de forskningsfrågor vi ställt gällande diskursiva konstruktioner av barnet, samt hur barnet 

positioneras i samtalet. 

Vi kommer fortsättningsvis att benämna överlämningsverksamheten  ÖV, 

mottagarverksamheten MV och rektor/förskolechef förkortas R/F. 

 

6.1 Formuleringar som diskursiva konstruktioner, gällande barn i behov av särskilt stöd  

Under denna rubrik avser vi besvara -vilken diskursiv konstruktion pedagogerna, i de 

respektive verksamheterna förhåller sig  till i sina formuleringar kring barn i behov av särskilt 

stöd-.  Vårt resultat presenteras utifrån de diskursiva konstruktioner av barn i behov av särskilt 

stöd, det relationella samt det kategoriska perspektiven representerar. Med vår teoretiska grund 

gällande maktperspektiv som verktyg i vår tolkning, har vi i vår analys tolkat dess påverkan på 

formuleringarna. Vidare kommer vi klargöra vilken verksamhet som uttrycker de olika 

formuleringarna. . Detta för att kunna belysa den påverkan den disciplinära makten har på de 

respektive verksamheternas formuleringar i överlämningssamtalet.  

I vår analys har vi främst funnit tecken, hos personal i ÖV, på konstruktioner av subjektet, 

påverkat av den disciplinära makt det relationella perspektivet medför. Verksamhetens 

anpassning till barnet har legat i fokus, vilket kan ses i formuleringar gällande hur man i 

verksamheten underlättat för barnet. Nedan visar vi ett exempel på detta. Denna typ av 

formulering återfanns i stora delar av empirin. Vidare tolkade vi utifrån ÖVs känslouttryck vid 

observationstillfället att en vilja till anpassning för just detta barn var viktig för henne. 

 

  

ÖV: Samlingar dom där stooora (emfas) samlingar vi har dela på samlingar vi har 

dela på sagostunden vi har delat.. å inte bara för hans skull utan för alla så å då funkar. 

Funkar jättebra och det har föräldrar sagt det är stor stor skillnad. 

  

Dock visar personalen i ÖV på emfas gällande barnets diagnos i och med sin init ia la 

presentation av barnet:  

  

ÖV: Mm så gör vi lit’ om det här barnet då. Det här barnet är det som har diagnos.. 

Atypisk autism.  

  

Här konstrueras barnet som ett diagnosbärande subjekt. Detta medför inte automatiskt att 

personalen ser på barnet ur ett kategoriskt perspektiv, dock medför diagnosen en 

förklaringsmodell baserad i det psyko-medicinska-, kategoriska perspektivet (Palla, 2013; 

Hjörne & Säljö, 2013). Vi inser att diagnosen är ett ställd och att denna information bör 

överföras. Den disciplinära makten som följer av perspektivet förs dock in i samtalet vilket vi 
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anser medför ett fokus påverkat av det kategoriska perspektivet. Detta stödjer vi i att barnets 

diagnos sedan togs upp av MV i anslutning till  ÖV:s beskrivningar av barnet där det avvek från 

vad som kan anses ligga inom normen för diagnosen autism. Barnets diagnos atypisk autism var 

något som deltagarna i observationen inte var bekanta med. Det blev tydligt att följdfrågorna 

ställdes för att förtydliga vad atypisk står för, i situationen. Detta initiala fokus som ÖV lade på 

diagnosen tyder på en inverkan av den disciplinära makt den kategoriska diskursiva 

konstruktionen medför. En del av samtalet där detta gjorde sig synligt gick som följer: 

  

ÖV: Ehh för när vi börjar dom började här då kom från tre olika ställe och från olika 

avdelning och sen barn utifrån. Ähh ne det var inga problem. Men som sagt dee ee 

han har blivit större också alla mognar och blir större så men att det finns dom stunder 

som du kommer att kunna märka men det hjälper jättemycke. Bara att andas men det 

är inte så att kasta grejer eller slåss det gör han aldrig... nej inte så. Hela hans kropp 

behöver liksom de (visar kram) han liksom inte skriker men skriker inte så som andra 

utagerande. Nä inte det nä… mmmm. 

MV: Spännande det hade jag aldrig hört, hört… Atypisk autism 

  

Det är viktigt att förtydliga att denna situation skedde tio minuter efter barnet 

presenterats som diagnosbärande. I vår tolkning från helhet till del blir detta sammantaget med 

den avbrytande, till synes irrelevanta, karaktär MV:s replik hade, möjligt att tolkas som en 

respons på vad MV anser är symptomen för autism. MV:s fokus på diagnosen kan förstås som 

att hon har ett intresse för att skapa sig en djupare förståelse för diagnosen och dess symptom, 

för att kunna stötta barnet genom ett relationellt arbetssätt i verksamheten. Men, eftersom 

samtalet mellan den initiala presentationen och denna kommentar hade hållit sig till 

beskrivningar av relationella arbetssätt, ser vi att den disciplinära makt det kategoriska 

perspektivet medför påverkar MV att återinföra diagnosen som en reaktion på de symptom som 

avviker från diagnosen autism. Denna återkoppling till diagnosen styrker enligt vår tolkning det 

vi tidigare sagt gällande hur barnet konstruerats som ett diagnosbärande subjekt. I denna 

tolkning av den diskursiva konstruktionens betydelse för dessa formuleringar stödjer vi oss på 

Foucaults (1982) teori om hur den disciplinära makten påverkar hur vi beskriver subjektet. I 

utdraget ovan fokuserar ÖV på hur barnet avviker från de symptom som kan kopplas till aut ism, 

samt vilka metoder som fungerar för att stödja barnet i vissa situationer. Detta tolkar vi som 

påverkat av den disciplinära makt som följer den relationella diskursiva konstruktionen, för att 

anpassningen ligger i fokus. Att ÖV beskriver barnet i relation till vad som kategoriskt kan anses 

vara normen för utåtagerande barn, ”[…] inte så som andra utåtagerande […]” tyder på att ÖV 

trots diagnos vill särskilja barnet från den diskursiva norm diagnosen kan medföra. Detta kan 

tolkas som en motaktualisering mot den disciplinära makt den kategoriska diskursiva 

konstruktionen medför.  Det kan även ses som en vilja att framställa de relationella framsteg 

som gjorts alternativt som en ovilja att formulera sig kring situationen gällande barnet i den 

diskursiva konstruktion det kategoriska perspektivet representerar. Eller som vår tolkning 

antyder kan det ses som om ÖV:s formuleringar, trots framhållningen av det relationella 

perspektivet, blir påverkad av den disciplinära makt det kategoriska diskursiva konstruktionen 

av barn i behov av särskilt stöd medför. Detta sammantaget med de övergripande positiva 

formuleringarna gällande barnet kan utifrån ett maktperspektiv ses som påverkat av den 
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sanningsregim som inom specialpedagogiken numera råder och som återfinns och konstrueras 

genom styrdokumenten -den formella makten-. Dessa positiva formuleringar kunde låta som 

följ er: 

  

ÖV: (...) en glad och bestämd och varmhjärtad liten pojke älskar att kramas han 

tankar och ger energi när han kommer kramas å psfff (ljud) du får mycke tillbaka å 

han får också... han behöver det  

  

Vi kommer att beröra detta vidare i nästa avsnitt där vi besvarar frågan om vilka 

subjektspositioner barnet får i överlämningssamtalet.  

Att den psyko-medicinska aspekten befästes i samtalet, som vi ovan nämnt, trots den tyngd 

det relationella perspektivet hade, kan utifrån den disciplinära makten antyda att personalen 

anser att den kategoriska diskursiva konstruktionen väger tyngre i sammanhanget. Det vill säga 

att psyko-medicinska förklaringar på barnets problematik är den sanningsregim som accepteras 

och den allmän-pedagogiska förklaringen som den relationella diskursiva konstruktionen står 

för, måste försvaras.  

Att MV i ovanstående citat återinför diagnosen i samtalet tyder enligt vår tolkning på att 

hon påverkat av den disciplinära makt diagnosen medför gjort sig en bild av vad barnet bär på 

för svårigheter. Något som ytterligare pekar på detta är den följdfråga som MV ställer, när ÖV 

förklarar hur fysisk kontakt hjälper barnet hantera situationer där frustration uppstår. Samt, hur 

denna frustration tar sig uttryck hos barnet. Följdfrågan  ”han blir inte arg”? ställs som reaktion 

på förklaringen av den fysiska kontakt ÖV föreslår som stödjande metod.  

Den sparsamhet av följdfrågor från MV rörande detta specifika barn, samt den art de 

följdfrågor som ställdes hade, vid överlämningssamtalet; tolkar vi som en antydan till att den 

kategoriska diskursiva konstruktionen av barnet som diagnosbärande utgör tillräck lig 

information enligt MV. Vi inser att det även kan bero på att MV anser att ÖV:s förklaringar 

gällande barnet är tillräckliga och inte kräver något förtydligande, men som sagt, följdfrågorna 

som ställdes och i de situationer som de ställdes, tyder på att MV gjort en bedömning av barnet 

utifrån diagnosen och blir förvånad då beskrivningarna inte överensstämmer med dessa.  

Utifrån vår analys ser vi att den diskursiva konstruktion ÖV förhåller sig till i sina 

formuleringar är den relationella diskursiva konstruktionen av barn i behov av särskilt 

stöd.  Bakom de formuleringar som uttrycks i enlighet med den relationella diskursiva 

konstruktionen kan vi se tecken på kategoriska förklaringar av barn i behov av särskilt stöd.  MV 

anser vi dock påverkas mer av den kategoriska diskursiva konstruktionen av barnet i sina 

formuleringar.  Där diagnosen fungerar som en förklaring på vem barnet är och vilka behov som 

föreligger, symptomen blir styrande.   

  

6.2  Positionering av barn i behov av särskilt stöd  

Vår andra forskningsfråga avser belysa vilka -olika subjektspositioner som barnet ges vid 

överlämningssamtalet-. Den disciplinära makten vi i bakgrunden nämnt medverkar i att skapa 

en norm inom disciplinen som sedan blir en måttstock för hur väl vi passar in i densamma. 

Utifrån denna norm ges olika subjektpositioneringar som graderar hur väl subjektet passar in i 

normen. Dessa normer blir olika utifrån vilken diskursiv konstruktion som medverkat i 
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skapandet av normen. Svaret på frågan ovan ger oss en fingervisning gällande vilken diskursiv 

konstruktion som avgör normen gällande barn i behov av särskilt stöd.  

I ÖV:s beskrivningar av barnet såg vi en övergripande vilja att positionera barnet som 

kompetent utifrån de förutsättningar verksamheten givit barnet det vill säga inom den norm som 

det relationella perspektivet medför. Till viss del ifrågasattes detta av ledningen i de följdfrågor 

som ställdes. Där svårigheterna att möta barnets behov uppmanades att bli framhävda i samtalet.  

  

R/F: (...).. du presenterar jättemycke lösningar vilket är jättebra men vad tror du vad 

skulle va kan liksom vad kan utmaningen bli för fsk klassen? vad är det som kan hända 

som blir tok. alltså va..va är det svåra?... 

  

Detta tolkade vi som en vilja att få samtalet att frångå den övergripande positivitet 

gällande metoder och arbetssätt som framställts. Detta kan även styrka vårt antagande om den 

formella maktens påverkan på samtalet. Att R/F, ur sin position som representant för den 

formella makten, här ville styra samtalet mot en mer realistisk bild av hur dessa metoder 

fungerar tyder på en maktpåverkan. Vi tolkar det som att hon här vill ge godkännande om att 

även ta upp de aspekter som inte fungerar så bra och genom detta riva de hinder som den 

formella makten i form av styrdokument och norm utgör. Som vi i bakgrunden poängterat så är 

det genom styrdokumenten tydligt att det är det relationella perspektivet som är det för 

närvarande accepterade normen. När R/F ställt frågor av denna karaktär fick formuleringarna 

en annan framtoning. Förklaringarna förhåller sig fortsatt till det relationella perspektivet, i och 

med att det är omgivningen som tas upp som orsak.  

  

MV:  hamnar ni nånsin i lägen som ni inte fångar…liksom 

ÖV: Ah precis han har… det glömde jag… han har jättelätt att haka på när dom andra 

hittar på då e han efter och gör det på en gång… 

  

Det som blir intressant i detta citat är att barnet i fråga blir till viss del  fråntaget sin egen 

agens och att de situationer som ej kan fångas upp är på grund av någon annan i det här fallet 

de andra barnen i barngruppen. Dessa formuleringar och tendenser kan sammantaget ses som 

en vilja att framställa de relationella framsteg som gjorts eller som en ovilja att formulera sig 

kring situationen gällande barnet i den diskursiva konstruktion det kategoriska perspektivet 

representerar. Detta sammantaget med de övergripande positiva formuleringarna gällande 

barnet kan utifrån ett  maktperspektiv ses som påverkat av den sanningsregim som inom 

disciplinen numera råder och som återfinns och konstrueras genom styrdokumenten, den 

formella makten. Detta tyder på en kunskap om de olika perspektiv specialpedagogisk forskning 

förhåller sig till samt att den ena numera gett vika för den andra.  

Den norm som utgjorde ramen för att just detta specifika barn positionerades som 

kompetent inom denna diskurs blir extra synligt i och med formuleringar där andra barn 

positionerades som ‘problematiska’. Något som vi tolkade gjordes för att förtydliga hur 

‘välanpassat’ barnet, som överlämningssamtalet berörde, är. 
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MV: Då vart det ju lättare än dom barn vi har nu.. 

R/F: JA tänker  

(uppsluppenhet i gruppen; bejakande)  

ÖV: nej nej nej det är stor skillnad… är säker på att det är stoooor skillnad 

MV: för vi har ju.. ha ha ha värre problems ahh… 

  

Sådana formuleringar positionerar barnet som avvikande från de andra barnen som 

bedöms vara i behov av särskilt stöd. Detta barn är kompetent inom gruppen ‘barn i behov av 

särskilt stöd’.  

Vidare så tolkar vi detta som att personalen anser att barnet bär på sina kvalitéer oavsett 
den kontext barnet befinner sig i. Det faktum att det här utlovas att barnet kommer fungera  på 

detta sätt i en ny verksamhet tyder på att barnet bär sina kvalitéer som tidigare nämnts. Detta 
antyder att den diskursiva konstruktion som utgör normen barnen sedan positioneras utefter trots 

allt påverkas av den disciplinära makten som följer det kategoriska perspektivet. Trots att det 
relationella perspektivet framhålls i informationen som överförs till MV så syns spår av det 
kategoriska perspektivet i ÖV:s kommentarer gällande andra barn. Som vi tidigare argumente rat 

kan detta ses som en påverkan på överlämningssamtalet av den formella makt styrdokumenten 
utgör. Att överlämningssamtalet formella karaktär, där riktlinjer om vad som får överföras finns, 

är en markör för styrdokumenten och dess makt. 
  

ÖV: Vi har några stycken det här året med 

MV: Aa men det brukar det ju alltid va. varje år så är det ju eehhh.. att dom behöver 

  

Att de andra barnen i exemplen positioneras som problematiska kan tolkas som 
möjliggjort av det faktum att det inte är dem som är fokus för detta formella 
överlämningssamtal. I överlämningssamtalet är den formella maktpåverkan större än vad vi 

tolkar den vara i situationer som är mindre formella.  

  

ÖV: Mmm men sen vad det gäller motorik och och allt den liksom vi har dom som 

ligger här (visar med handen högt upp) men vi har också som ligger här (visar med 

handen långt ner) så han ligger här (visar just ovan den låga nivån) så ungefär...eeeh… 

men han är ganska född ganska sent på året så så mycket som spelar roll...meeen..han 

kunde inte ta en sax när han började hos oss han visste inte hur man skulle göra.. å du 

vet -jag kan inte,  jag kan inte jag klarar inte det det nu kan han nu och han klipper så 

glad och nöjd.. aaa.. allt har sin tid… då kommer det också. 

  

Här positionerar ÖV barnet som inom en, vad hon anser normal utvecklingstakt. Hon 
använder orsaker så som ålder som förklaringsmodell snarare än barnets diagnos. Trots att ålder 

är en aspekt som kan tolkas bäras av barnen så problematiserar hon hur det är en väldigt stor 
skillnad på barn och barn och att det är svårt att säga vad som är normalt. Och därav kan även 
barnet samtalet berör bedömas ligga inom normen för normalstörda barn. Här tolkar vi återigen 

att barnet positioneras som avvikande från normen som finns på skolan gällande barn i behov 
av särskilt stöd.  

Den positionering som barnet ges i samtalet tolkar vi som kompetent utifrån normen om 
barn i behov av stöd. Trots att det står klart att barnet ändå bedöms och jämförs med barn inom 
denna kategori. 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i datainsamlingen i form av 

observation och ljudupptagning. Vi valde en kvalitativ metod för att vi med hjälp av kvalitat iva 

metoder kan fånga in nyanser och ”sätta in normer och värderingar i ett sammanhang […]” 

(Ahrne & Svensson, 2016, s.12).  

Vilken validitet vårt resultat har måste vi som forskare pröva och då besvara 

validetetsfrågan (Selander & Ödman, 2015). Vi kan pröva validiteten genom att se om vi har 

besvarat våra forskningsfrågor, ge tolkningsföreträde till den av oss som inte kände deltagarna 

innan och försöka mönstra ut den mest rimliga av våra tolkningsidéer. Detta gör att  vi kan se 

vårt resultat som trovärdigt. För att öka validiteten kunde vi bett andra personer, som inte delar 

samma förkunskaper, att läsa vårt transkriberade material. För att detta ska vara genomförbart 

enligt de etiska riktlinjerna Vetenskapsrådet (1990) satt upp, måste vi få deltagarnas samtycke 

till att andra än vi forskare skall få ta del av materialet. Det var svårt att få vårdnadshavarna att 

godkänna att två studenter skulle få vara med på överlämningssamtalet och därför var det inte 

ett alternativ för oss att be om tillåtelse för andra att läsa transkriberingen.  

Att vi valde att använda oss av personlig kontakt för att få tillgång till ett autentiskt samtal 

gjorde att vi var tvungna att ge tolkningsföreträde till den av oss som inte mött deltagarna innan. 

Detta innebär att tolkningarna förlorar ett perspektiv eftersom tolkningsföreträdet innebär att 

det andra perspektivet kan måsta elimineras. Vi behövde aldrig åberopa detta i vår analys 

eftersom våra tolkningar gällande informanten som var känd för en av oss innan aldrig skiljde 

sig på ett sätt där vi kände att kännedomen kunde påverka resultatet. Vi inser att ett skolområde 

utan någon personlig koppling till oss vore det bästa men svårigheterna i att få fram ett autentiskt 

samtal under perioden för vårt examensarbete gjorde att detta inte var ett alternativ. Skolområdet 

vi valde flyttade fram övergångssamtalen på grund av att vi hade en personlig kontakt sedan 

tidigare, vilket i sin tur möjliggjorde hela vår studie. 

Vi valde att använda ljudupptagning för att dokumentera övergångssamtalet. Valet gjordes 

på grund av det språkliga fokus vår studie kräver. Ljudupptagningen gör det möjligt för oss som 

forskare att återgå till samtalet och transkribera i efterhand utan att tappa delar av samtalet  

(Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Vidare förklarar författarna att det kan uppfattas som stötande och störande för deltagarna 

om observatörerna för anteckningar under observationen. Ljudupptagningen gjorde det även 

möjligt för oss att observera deltagarnas känslouttryck och kroppsspråk. Vi gjorde mentala 

anteckningar av de känslouttryck och kroppsspråk vi observerade, något som Lalander (2016) 

kallar för split vision. Nackdelen med att använda sig av split vision är att vi enbart har våra 

mentala minnen att återgå till. Alvesson och Sköldberg (2008) poängterar vikten av att forskaren 

lyssnar till deltagarnas känslor då dessa kan berika observationen. Känslor kan vara svåra att 

urskilja på ljud då känslouttryck i ljud kan tolkas på ett helt annat sätt än om de är ihopkopplade 

med kroppsspråk.   

Det är stor skillnad på verbal och icke-verbal kommunikation. Den verbala 

kommunikationen förmedlar ett budskap av ord medan icke-verbal kommunikation består av 

kroppsspråk (Lundgren, 1996). Ett samtal på ett par minuter innefattar hundra olika 

kroppssignaler som i allra högsta grad avgör vad orden kommer att betyda. Till kroppsspråket 
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hör de gester, rörelser, ansiktsuttryck, känslouttryck m.m. som en person gör (Haraldsson, 

1999). Enligt Maltén (1998) utgörs minst 70% av all kommunikation av icke-verbal 

kommunikation. Med detta i åtanke kan det tyckas underligt att vi inte använde oss av 

videoinspelning vid observationen. Vi övervägde att använda oss av videoinspelning men med  

tanke på det etiskt känsliga ämne vi studerar valdes den metoden bort. Eidevald (2016) förklarar 

att vid videoinspelning registreras långt mycket mer saker än de som gett tillstånd till 

inspelningen eventuellt är medvetna om. Det är viktigt att ge detaljerad information  om vad 

man som forskare vill titta på för att det ska räknas som öppen videoobservation. Detta är något 

vi inte kunde göra då vi ansåg att för mycket information kunde påverka deltagarnas svar. Nästa 

alternativ skulle varit att göra en dold videoobservation men då krävs speciella tillstånd (ibid.). 

Utöver ljudupptagning valde vi även Detached involvement (Lalander, 2016) i vår 

observation där vi under observationens gång deltar genom att ställa förtydligande frågor. Detta 

gjorde vi för att deltagarna själva ska få en möjlighet att förklara vad de menar så att vi kan 

analysera materialet så rättvist som möjligt. Att delta i observationen kräver dock att vi som 

observatörer tänker på hur vi framställs då sättet vi pratar kan stöta bort deltagarna så att de inte 

vill delta (Lalander, 2016). Innan övergångssamtalet startade förde vi ett samtal med 

rektorn/förskolechefen där vi fick förhandsinformation om att deltagarna var nervösa. Vi tog 

oss tiden att prata lite innan med deltagarna och placerade oss vid bordet som om vi var med i 

samtalet kontra tydlig observatörsroll. Vi kan dock inte själva bedöma om vi framstod som 

skrämmande observatörer eller om vi lyckades inta en mer tillgänglig roll. Vi kan heller aldrig 

få veta om vårt deltagande påverkade vad som sades vid överlämningssamtalet eller ej. Det 

kanske hade varit bättre om vi inte befunnit oss i rummet alls så att överlämningen blivit ännu 

mer autentisk. Detta hade dock resulterat i att vi skulle tappa all icke-verbal kommunika tion 

som i efterhand visade sig vara en stor del av samtalet. Det faktum att alla deltagare valde att 

starta och deltaga under hela överlämningssamtalet ger oss dock en indikation på att vi kanske 

lyckats. Om vi inom tidsramen för vår studie hade haft tid att sitta med på fler 

överlämningssamtal hade vi kunnat be deltagarna om feedback för att förbättra vår 

observatörsroll till nästkommande observation. Vi önskar själva att vi hade mer data att tillgå 

och därmed även att vi hade kunnat genomföra fler observationer. Överlämningssamtalen sker 

dock, i kommunen vi observerar, i slutet på maj – början på juni vilket gör att detta inte är 

genomförbart. På grund av vår personliga kontakt med rektorn/förskolechefen i ett skolområde 

lyckades vi få ett överlämningssamtal framflyttat så att det passar vår tidsram. 

Vi valde att använda oss av de två mest representerade perspektiven inom 

specialpedagogisk forskning kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv samt se på 

materialet utifrån ett maktperspektiv då vi trodde att detta skulle underlätta analysen. Den 

förkunskap vi införskaffat oss kan enligt Rennstam och Wästerfors (2016) och Alvesson och 

Sköldberg (2008) kan ge analytikern en möjlighet att fästa sin teoretiska blick djupare i 

materialet. Dessa förutbestämda perspektiv kan anses ha gjort oss väl styrda av våra teorier. 

Valet att använda oss av dessa framkom ur den specialpedagogiska forskningen och den 

uppdelning som där finns. Till en början ville vi kategorisera formuleringarna utifrån dessa 

perspektiv. Men valde istället att se till den påverkan den disciplinära makten kan ha haft på 

dessa formuleringar samt vilket perspektiv som utgjorde påverkan. Vi anser att genom denna 

skiftning så låser vi oss inte i att formuleringarna måste vara renodlade utifrån det ena eller det 
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andra perspektivet, för att kunna tolkas vara påverkade av dem. Vilket gjorde våra tolkningar 

mer öppna och mångfacetterade. Det resultat vi kom fram till följer så till vida våra teoretiska 

antaganden om att man i en och samma situation kan påverkas av  olika diskurser. Våra 

informanter befinner sig i subjekttillblivelse. 

7.2  Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att belysa de formuleringar pedagogerna använder vid 

överlämningssamtal, specifikt relaterat till barn i behov av särskilt stöd, utifrån ett 

maktperspektiv. Dessa formuleringar medverkar i att konstruera barnen i övergångsprocessen 

vilket vår studie även behandlar. I vårt resultat fann vi att förskolan tenderade att använda sig 

av formuleringar som var påverkade av den diskursiva konstruktion det relationella perspektivet 

reproducerar. Förskoleklassverksamheten påverkades mer av det kategoriska perspektivets 

konstruktioner av barnet. Våra resultat i relation till vår teoretiska grund är oundvik ligt 

kontextbaserade och de formuleringar som användes påverkades av situationen. Detta 

sammantaget med det faktum att det bara är ett samtal som observarats och att detta inte ger 

tillräcklig grund för att generalisera resultaten kan resultaten endast visa på hur detta specifika 

överlämningssamtal tedde sig.  

I överlämningssamtalet, studien behandlar, positionerades barnet som avvikande både 

utifrån den norm gällande barngruppen generellt, i och med att barnet ansågs vara i behov av 

särskilt stöd. Sedan även från normen gällande barn i behov av särskilt stöd som finns på den 

berörda skolan, genom formuleringar som positionerar barnet som kompetent utifrån denna 

norm. 

Först kommer vi diskutera resultaten utifrån den disciplinära-, informella makt, de två 

specialpedagogiska perspektiven, eller diskursiva konstruktionerna medför. Sedan kommer vi 

även diskutera vårt resultat i förhållande till den formella makt som styrdokumenten anför. Att 

barnet anses vara i behov av stöd medför ett fokus på omsorgen om barnet samt på metoder som 

kan underlätta i anpassningen av miljön så att barnet inte utgör ett störningsmoment i gruppen 

som stort. Detta kommer vi även beröra i denna resultatdiskussion.  

.  

7.2.1  Informell makt och tolkningsföreträde. 

Palla (2011) fann i sin studie, som genomförts i förskolan, att pedagogerna sätter upp olika 

krav, föreställningar och förutsättningar som skapar normen gällande vad barnen på förskolan 

ska klara. Utifrån denna norm konstrueras sedan barnen som speciella eller ‘normala’. I vårt 

resultat fann vi en spännande version av Pallas slutsatser. Eftersom detta barn redan innan 

överlämningssamtalet fått en diagnos blev barnet både positionerat som avvikande utifrån vad 

de ansåg normalt för diagnosen och avvikande från normen för normalstörda barn. Denna 

positionering påverkar mottagarverksamhetens formuleringar. Barnet uppfattas inte som i behov 

av särskilt stöd utifrån de generella formuleringarna.  Detta kan vi se i kommentaren gällande 

hur mycket lättare det här barnet upplevs genom dessa formuleringar, i motsats till andra barn 

som bedöms vara problematiska. Fokus som mottagarverksamheten lägger på att definiera vad 

diagnosen innebär visar, igen, på en vilja att finna en diskursiv kategori som barnet kan passa 

in i. Detta tolkar vi som påverkat av den disciplinära makt som styr mot ett kategoriskt tänkande.  
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Hjörne och Säljö (2013) beskriver i sin studie, som utgår från observationer av 

elevvårdssamtal inom skolan, att pedagogerna gärna symptomatiserar barnens personlighe ter 

för att, som författarna konkluderar, bestämma problemet för att snabbare finna en lösning. 

Tendenser av dessa två förklaringsmodeller i de respektive verksamheten kan även vi utläsa i 

vår studie. Mottagarverksamheten fokuserar på att finna en kategori för barnet medan 

överlämningsverksamheten snarare ger barnet en position som avvikande utan att för den delen 

lägga fokus på att kategorisera barnet i en befintlig psyko-medicinsk kategori.  

Palla (2011) poängterar att en dikotomiserad syn på de olika perspektiven kan ge en 

förenklad bild av det specialpedagogiska området. Hon anser att båda perspektiven är 

nödvändiga. Våra resultat visar så till vida inte på vad som är rätt eller fel i situationen utan 

endast på vilken påverkan de olika perspektiven kan ha i den allmän-pedagogiska verksamheten. 

Som förskollärare så ingår inte att utreda ifall barnen har psyko-medicinska svårigheter. Det blir 

dock intressant för den allmänpedagogiska verksamheten ifall det kategoriska perspektivet har 

en maktpåverkan på förhållningssätt.   

Alatalo et al. (2015) poängterade utifrån sin studie gällande överlämningssamtal att 

förskoleklassen fick tolkningsföreträde gällande vilken information som var viktig att överföra. 

Att mottagarverksamheten inte spelade en så aktiv roll i samtalet vår studie behandlar, tyder på 

att överlämningsverksamheten ändå får tolkningsföreträde, i samtalet vilket skiljer sig Alatalo 

et al. slutsats. Det faktum att vårt resultat visar att mottagarverksamheten fokuserar på de 

kategoriska förklaringsmodellerna kan dock, utifrån ett maktperspektiv,  ses som en antydan till 

vad som kan ske när överlämningen har blivit ett faktum. Samtalet vi observerade 

dokumenterades inte av personalen. Hjörne och Säljö (2013) visar på samma tendenser gällande 

de elevvårdssamtal de observerat i sin studie. Detta blir intressant eftersom de tolkningar som 

personalen i mottagarverksamheten gör under överlämningssamtalet inte kan reflekteras i 

efterhand. De olika perspektiv som skulle kunna belysa problematiken runt barnet, i  en 

gemensam reflektion, uteblir. Vilka skulle kunna ge en tydligare bild av vad som krävs i form 

av anpassningar hos mottagarverksamheten. I den studie Hjörne och Säljö genomfört reflekterar 

de kring hur “konsensusorienterade”(s.158) elevvårdssamtalen är. Författarna anser att de 

förklaringsmodeller som ges vid dessa samtal accepteras och ses som legitima av de andra 

deltagarna i samtalet. De finner att beskrivningarna av barnen som ges av deltagarna väldigt 

sällan ifrågasätts. Vi tolkade i vår studie att mottagarverksamhetens representant fokuserat på 

de kategoriska förklaringsmodellerna av barnets behov, och resultatet  antyder att denna 

förklaringsmodell mycket troligt kommer accepteras i hela mottagarverksamheten (Hjörne & 

Säljö, 2013).  

Nordin-Hultmans (2015) förklaringar av hur vi blir till som subjekt utifrån den norm som 

råder, gäller inte bara barnen utan även pedagogerna. Normen påverkar hur vi tolkar vår omvärld 

och hur vi väljer att agera inom den. Att samtalet inte dokumenterats tyder på att en annan 

tolkning än mottagarverksamhetens initiala tolkning av samtalet inte kan göras. Att vi i vår 

observation sett att normen som mottagarverksamheten förhåller sig till är kategorisk tyder på 

att det är denna norm pedagogen verkar och blir till inom. Det kategoriska perspektivet med den 

disciplinära makt den medför är den norm som mottagarverksamhetens representant ingår inom, 

tyder på att det är den tolkning som kommer få fäste i mottagarverksamheten är kategorisk 

(Foucault, 1982; Palla, 2013).Att överlämningsverksamheten fått så stort utrymme inom ramen 
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för samtalet blir, utifrån ett perspektiv baserat på den disciplinära makten, irrelevant. Vi anser 

att avsaknad av dokumentation av samtalet tyder på att mottagarverksamheten blir 

tolkningsföreträdande och med stöd i Hjörne och Säljö kan vi antaga att dessa tolkningar av 

samtalet inte kommer ifrågasättas av resterande arbetslag.  

7.2.2 Formell makt och formuleringar 

Den formella maktens påverkan på samtalet är nästa punkt vi kommer att diskutera. Som 

vårt resultat visar så finns en kunskap hos personalen om vad som är den accepterade diskursiva 

konstruktionen av barn i behov av stöd. Pedagogerna förhåller sig till denna norm i sina 

formuleringar. Att samtalet berörde just ett specifikt barn blir en aspekt som i sig tydliggör hur 

pedagogerna söker hålla sig inom normen för vad som är accepterade sätt att formulera sig 

gällande barn i behov av särskilt stöd.  

Den formella maktens påverkan på samtalet blir egentligen tydlig först när vi analyserat 

hur personalen formulerar sig kring de barn som inte är fokus för samtalet. Att barnet, samtalet 

rörde, positionerades som avvikande från normen gällande barn i behov av särskilt stöd såg vi 

genom de formuleringar som användes gällande de andra barnen. De andra barnen som 

konstruerades som problematiska, var även dem som personalen ansåg vara drivande i 

situationer, där barnet samtalet berörde, inte konformerade sig till normen för normalstörda 

barn. Barnet fråntogs sin agens i de formuleringar som förklarade hur de andra barnen som 

konstruerats som varande i behov av särskilt stöd, påverkade barnet i fråga och att det var i 

sådana situationer som barnet ansågs som problematiskt.  De andra barnen var enligt personalen 

styrande i dessa störande moment. Personalens formuleringar antyder att det var acceptabelt att 

formulera sig kring dessa andra barn på ett sätt som inte kan ses som annat än kategoriskt. 

Medan formuleringarna kring barnet samtalet berörde mest förhöll sig till den relationella 

diskursiva konstruktionen. Den formella karaktären överlämningssamtal medför, där OSLs 

2009:400 bestämmelser om vad som är lagenligt att överföra, samt den anförda diskursiva 

konstruktionen av barn i behov av särskilt stöd som styrdokumenten tydligt förhåller sig till, det 

vill säga den relationella, medför därav även en formell maktstyrning i samtalet. Som Foucault 

(1982) teoretiserar, genom sitt begrepp governmentality, så krävs endast en markör som kontroll 

av den formella makten för att subjektet ska konformera sig till de lagar och förordningar som 

kan appliceras på situationen. I denna specifika situation ser vi samtalets formella karaktär som 

markör vilket medför att deltagarna formulerar sig i enlighet med styrdokumenten och de 

accepterade förhållningssätt dessa medför. Medan de formulerar sig på sätt som kan ses som 

motstridande den formella makten gällande de barnen som inte är fokus för samtalet. Vilket 

tyder på att den formella maktens anföranden inte är, i samma utsträckning, applicerat på den 

vardagliga verksamheten och de formuleringar som där används.  

7.2.3 Perspektivisering gällande barn i behov av särskilt stöd 

Som kan ses i vårt resultat utifrån våra forskningsfrågor är omsorgen om barnet fokus för 

samtalet. En aspekt som enligt oss fattades var kunskapsdimensionen. Omsorgen om barnet och 

hur olika metoder för att möta barnet kunde påverka barnets möjlighet till deltagande i olika 

situationer, var väl representerat i samtalet.  

O’Connor (2013) anser att anpassning blir viktig så att barnet kan känna sig bekväm i den 

nya miljön och fokusera på sitt lärande istället för att spenderar viktig energi på att göra 
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motstånd och hålla sig flytande vilket barnets motivation för lärande kanske inte överlever. Men 

enligt  Ahtola et al. (2010) och Alatalo et al. (2015) krävs även att kunskapsaspekten tas upp för 

att skapa kontinuitet och progression i barnens lärande och utveckling.  

Det är alltså viktigt att både fokusera på de anpassningar som bör göras av miljön men 

även att utbildningsplaner och individuella dokumentationer gällande barnen förs över. Detta är 

något överlämningsverksamheten bör ta i beaktning vid utformandet av innehållet inför 

överlämningssamtalet. Ifall befintlig dokumentation gällande barnet kan delges 

mottagarverksamheten finns möjlighet att visa på de arbetssätt och även lärandeprocesser barnet 

ingår i.  Björck-Åkesson (2015) anser att verksamheten aldrig kan utformas lika för alla barn 

eftersom stödet bör utformas med hänsyn till varje barns egna behov och förutsättningar. Genom 

ett delgivande av sådan dokumentation kan överlämningsverksamheten bidra med sitt egna 

perspektiv samt barnets, i de fall barnet varit delaktig i dokumentationen. Vilket ger en möjlighet 

för mottagarverksamheten att på goda grunder forma sig en uppfattning om barnet. 

Dokumentationen blir även i den vardagliga verksamheten ett verktyg för reflektion kring 

de konstruktioner av barnet som personalen reproducerar. Genom dokumentationen görs det 

även möjligt att se vilken form av disciplinär makt som en själv formas av och följaktligen 

formar med. Dokumentationen kan på så vis ses som en markör för den formella positiva 

maktpåverkan styrdokumenten medför. Ifall dokumentationen kan ses som ett verktyg för att 

vrida linsen mot sig själv, och ge sig själv möjlighet att upptäcka vilka olika normer som styr 

ens formuleringar kring barnen och vidare ens agerande; finns det möjlighet att genom 

självstyrning förhålla sig till styrdokumenten även i mera vardagliga situationer. Dokumentat ion 

blir viktig för att perspektivisera och problematisera, det vill säga, öppna upp för olika 

tolkningar och för att på ett underbyggt sätt kunna ge barnen kontinuitet och progression i sin 

skolgång.  

Dokumentationen kan även ses som en motaktualisering mot det tolkningsföreträde som 

mottagarverksamheten får på grund av att tolkningen som görs under samtalet blir den som 

sedan accepteras i arbetslaget. Som vi ovan diskuterat så tolkar mottagarverksamheten samtalet 

utifrån den sanningsregim som utgör normen inom verksamheten. Detta är vad vi anser kan 

motaktualiseras genom grundlig och perspektiviserad dokumentation.  

 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Dokumentationen blir viktig för att perspektivisera, problematisera och öppna upp för 

olika tolkningar för att på ett underbyggt sätt kunna ge barnen kontinuitet och progression i sin 

skolgång. Genom dokumentation och pedagogisk dokumentation kan de diskurser som 

föreligger bli synliga. Detta blir viktigt eftersom vi genom diskurser reproducerar disciplinär 

makt och konstruerar där utefter subjektet. I styrdokumenten finner vi vårt uppdrag som är 

baserat på de värden och den kunskap den senaste forskningen visar. Vi fann i vår studie att den 

formella makten i form av styrdokument påverkar de formuleringar som användes, det vill säga 

hur barnen konstruerades. Men att denna påverkan inte väger tyngre än de diskurser som finns 

i verksamheten. För att försäkra oss om att vi utför vårt uppdrag utifrån vetenskaplig grund, i 

alla aspekter, krävs att vi kontinuerligt reflekterar kring vår syn på barn och lärande. 

Överlämningar mellan verksamheterna kräver ett väl dokumenterat underlag samt en samverkan 
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som bygger på reflektion. Alla barn är olika och därav krävs en perspektiviserad och reflekterad 

praktik gällande överlämningar. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie har vi sett prov på hur barn i behov av särskilt stöd konstrueras i övergången 

mellan förskola och förskoleklass. Utifrån den hypotes som vår studie genererat anser vi att det 

skulle vara intressant med en hypostesprövande mera övergripande studie gällande 

konstruktioner av barn i behov av särskilt stöd vid övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Vi anser även att en longitudinell studie gällande hur dessa konstruktioner 

påverkar barnen i sin fortsatta skolgång, skulle kunna bidra till kunskap gällande hur övergångar 

bäst bör genomföras..
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