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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen tar sin utgång i hur förskolebarn i behov av särskilt stöd utifrån problemskapande 

beteende skrivs fram i text, i relation till specialpedagogiska perspektiv. Textunderlaget utgörs 

av den amerikanske psykologen Ross W. Greenes böcker Explosiva barn och Vilse i skolan 

samt dokumentation i form av så kallade handlingsplaner skrivna av specialpedagoger. 

Gällande Greene söker jag klargöra vad hans utarbetade metod och samarbetsbaserade 

förhållningssätt Collaborative & Proactive Solutions innebär samt vilka specialpedagogiska 

perspektiv den ger uttryck för. Handlingsplanerna används i syfte att se vilken bild av barnet 

som konstitueras genom specialpedagogers sätt att formulera sig i text, samt vilka 

specialpedagogiska perspektiv som formuleringarna ger uttryck för. Kan det tänkas finnas 

gemensamma nämnare i det Greene förespråkar med det specialpedagogerna uttrycker?  

 

Studiens teoretiska ram utgörs av framförallt två specialpedagogiska perspektiv som av forskare 

anses dominera forskning om specialpedagogik, det traditionella perspektivet och de alternativa 

perspektiven. I sammanhanget förs även ett tredje perspektiv in, det relationsinriktade 

perspektivet. De specialpedagogiska perspektiven har fungerat som tolkningsstöd i analysen av 

studiens empiriska material, där ett diskursanalytiskt förhållningssätt har tillämpats som metod.    

 

Resultatet visar att det traditionella perspektivet dominerar specialpedagogisk verksamhet i 

förskolan men att det specialpedagogiska arbetet även inrymmer aspekter utifrån de alternativa 

perspektiven och det relationsinriktade perspektivet. Specialpedagogerna tenderar att 

individorientera sig där barnet i behov av särskilt stöd sätts in i ett gruppsammanhang men 

under kontrollerade förhållanden och med särskiljande uppgifter. Greene söker förklaringar till 

barns problemskapande beteende i den enskilda individens outvecklade förmågor, men menar 

att problem uppstår i relation till andra och att lösningar måste sökas i barnets omgivande miljö 

och relationer. Greene betonar relationella aspekter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och beskriver sin metod i termer av en relationsbyggande process. Genom specialpedagogernas 

formuleringar och Greenes metod konstitueras barnet som en social aktör med potential till 

förändring, men där specialpedagogerna tenderar att fastna vid barnets problematik, tenderar 

Greene att se barnets möjligheter.    

 

Nyckelord: problemskapande beteende, särskilt stöd, dokumentation, specialpedagogiska 

perspektiv.   
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1. INLEDNING 
Den studie som följer tar sin utgång i det skrivna ordet och söker genom ett diskursanalytiskt 

angreppssätt att synliggöra vilka specialpedagogiska perspektiv som kommer till uttryck i texter 

innefattande barn med problemskapande beteende i behov av särskilt stöd. Studien riktar sig 

mot förskolans verksamhet och förhåller sig dels till nio handlingsplaner skrivna av 

specialpedagoger, dels till den amerikanske professorn Ross W. Greenes metod Collaborative 

& Proactive Solutions.    

 

Att jag valt barn med problemskapande beteende kan förstås utifrån att det är en problematik 

som ökar i dagens förskola och skola (Skolverket 2010). Enligt Greene (2014) kommer 

problemskapande beteende till uttryck hos barn när de inte klarar av att hantera sina svårigheter 

i förhållande till omgivningens krav och förväntningar. Svårigheterna kan utgöras av bristande 

kommunikations- och social förmåga, icke-verbala inlärningssvårigheter, emotionella 

svårigheter och koncentrationssvårigheter. Om barn har så pass svårhanterliga 

beteendeproblem att de tillskrivs en diagnos är det vanligen ADHD (Greene, 2014). 

Förklaringar till varför det ser ut så tillskrivs ofta barnet. Det är olyckligt i flera avseenden, 

bland annat då barnet kan tappa tron till egna förmågor, barnets identitetsskapande riskerar att 

påverkas negativt och barnets svårigheter förblir ofta olösta då individorienterade problem kan 

förefalla lönlösa för skolan att lägga ner tid och resurser på (Nordin-Hultman, 2008). Oavsett 

diagnos eller problemskapande beteende är förskola och skola skyldiga att tillgodose barnen 

det stöd de behöver för att möjliggöra lärande och fortsatt utveckling. I Skollagen står att läsa 

”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver” (8 kap. 9 §. SFS 2010:800).  

 

Studien förhåller sig till problemskapande beteenden hos barn i relation till Greenes 

tankegångar. Beter sig barn bra om de vill eller beter sig barn bra om de kan? Det är två skilda 

sätt att betrakta barn och orsaker till deras olika beteenden, där Greene menar att det sistnämnda 

påståendet, barn gör rätt om de kan, är att föredra (Greene 2011, 2014). Han har myntat 

begreppet ”kids do well if they can”, ett förhållningssätt som tillämpas mer och mer i pedagogisk 

forskning och praktik. Greene har framförallt gjort sig ett namn i den pedagogiska världen 

genom sin utarbetade problemlösningsmodell Collaborative & Proactive Solutions (Forsberg 

2014). Modellen förkortas vanligtvis CPS, vilket även jag kommer att göra hädanefter. Greene 

kan sägas ge en nyanserad bild av barns beteendesvårigheter genom sin metod, från att 
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svårigheterna ansetts som individbundna problem, till svårigheter som utvecklingsbara 

möjligheter i relation mellan barnet och vuxna. Att Greenes namn dyker upp i olika pedagogiska 

och psykologiska sammanhang tordes ge en vink om att hans barnsyn ligger rätt i tiden, vilket 

också är anledningen till mitt val av just Greene. Men vad innebär hans metod? Är det en 

barnsyn som även återspeglar sig i specialpedagogernas sätt att uttrycka sig om barn? Vilket 

eller vilka specialpedagogiska perspektiv låter sig synliggöras?  

 

Att studien riktar sig mot förskolan kan förklaras utifrån två aspekter. Den första är att 

internationell forskning har kunnat påvisa att tidiga insatser gynnar barns utveckling överlag. 

Ett barns möjligheter till utveckling och lärande utökas i positiv bemärkelse om barnet ges stöd 

som tillgodoser barnets behov i ett så tidigt skede som möjligt (Vetenskapsrådet, 2015). Sett till 

hur det svenska utbildningssystemet är upplagd, innebär det att förskolan kan sägas ansvara för 

den uppgiften. Ett sätt att möta barnen och deras behov, sker när pedagoger1 efterfrågar 

specialpedagogisk kompetens för att finna hållbara lösningar på exempelvis barn som upplevs 

svåra att hantera.   

 

Den andra aspekten inbegriper dokumentation. Tidiga insatser är som jag redan kunnat 

konstatera viktiga, men hur insatserna dokumenteras tycks vara av mindre värde. Något 

dokumentationskrav gällande särskilt stöd i svensk förskola finns nämligen inte, även om 

Skolverket (2017) menar att dokumentation kan anses behövligt i utvärderingssyfte. Hur 

dokumentation av stödinsatser ska gå till finns inte heller reglerat, det är upp till varje ansvarig 

huvudman att bedöma. Barn i behov av särskilt stöd får ofta dokument knutna till sig. Ingela 

Elfström (2013) och Ingela Andreasson (2007), som har forskat om utvärderingsverktyg i 

förskolan, menar att dokumentationen i första hand inriktar sig på barnet och syftar till att 

bedöma barnets förmågor, till exempel motoriska, språkliga, sociala och emotionella 

färdigheter. Men Skolverket poängterar att ”barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan 

inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till 

vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan.” (Skolverket, 2017, 

s. 22). Tar specialpedagogers dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd hänsyn till 

situationsbundna aspekter? Hur ser det nedtecknade ordet ut?  

 

                                                           
1 Begreppet pedagog används genomgående i studien och innefattar anställda inom förskola och skola som 
ansvarar för barnens lärande och utveckling: förskollärare, barnskötare, lärare.    
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Min förhoppning är att min studie ska bidra inom det specialpedagogiska forskningsfältet med 

en utökad förståelse och kunskap om hur barn med problemskapande beteende skrivs fram och 

skapas i text. Som metod används ett diskursanalytiskt angreppssätt, vilket kan anses relevant 

för studien då diskursanalysen syftar till att granska språkets betydelse och påverkan i tal och 

skrift. En diskurs utgörs av sätt att uttrycka sig kring olika ämnen och företeelser (Fairclough, 

2010). Såväl Greenes som specialpedagogernas föreställningar om barn och barns 

problemskapande beteenden påverkas av rådande diskurser, men bidrar även till att påverka 

diskurserna. Deras sätt att formulera sig i text kan avslöja hur de betraktar barns svårigheter. I 

takt med att dokumentation inom förskolan ökar, anser jag det värdefullt att föra fram det 

skrivna ordets betydelse. 

 

1.1.  Syfte 
Syftet är att bidra med ökad förståelse kring hur barn med problemskapande beteende i 

förskolan konstitueras i text, genom att synliggöra specialpedagogiska perspektiv som inryms 

i texterna. 

 

 Vilka specialpedagogiska perspektiv går att urskilja utifrån den språkliga kontexten i 

Greenes metod CPS? 

 Vilka specialpedagogiska perspektiv går att urskilja utifrån den språkliga kontexten i 

handlingsplaner formulerade av specialpedagoger?  

 Vilket utrymme för samstämmighet och/eller oliktänkande framträder mellan Greene 

och specialpedagogerna utifrån hur de i sina respektive texter konstituerar barnet?  

 

1.2. Disposition 
Studien inleds med ett bakgrundsavsnitt som återger hur förskolans styrdokument förhåller sig 

till särskilt stöd, hur problemskapande beteende behandlas i litteratur och hur dokumentation 

av särskilt stöd tillämpas. Därefter följer avsnitt som redogör för tidigare forskning, teori och 

metod. Som framgår i teoridelen utgörs studiens teoretiska ram av tre specialpedagogiska 

perspektiv. När det gäller val av metod har ett diskursanalytiskt angreppssätt tillämpats. Vidare 

följer presentation och analys av studiens resultat, följt av metod- och resultatdiskussion. 

Studiens avslutas med sammanfattande slutsatser och förslag till vidare forskning.   
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2. BAKGRUND 
I avsnittet som följer kommer jag att redogöra för vad som står i förskolans styrdokument 

gällande rätten till särskilt stöd och hur begreppet barn i behov av särskilt stöd kan förstås. Jag 

kommer även att göra en litteraturgenomgång för att visa på hur barn med problemskapande 

beteende behandlas i litterära texter. I litteratur och överlag benämns de här barnen som stökiga, 

känslostarka barn, utåtagerande barn, ADHD-barn, barn med problemskapande beteende, arga 

barn och så vidare. Greene benämner dem för oflexibla-explosiva barn. I benämningen inräknas 

barn med utmanande beteenden som upplevs svåra att hantera av omgivningen och som skapar 

problem för såväl barnet som andra i dess närhet.    

 

2.1. Styrdokument 
När det gäller särskilt stöd i förskolan är det fåordigt i såväl skollag som läroplan. I Skollagen 

finns endast en paragraf riktat mot särskilt stöd i förskolan, i vilken det står att ”barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 

deras speciella behov kräver” (8 kap. 9 §. SFS 2010:800). Inte heller i läroplanen för förskolan 

finns det något avsnitt som riktar sig specifikt mot barn i behov av särskilt stöd. Däremot 

genomsyras läroplanen av verksamhetens skyldighet att ta hänsyn till varje barns enskilda 

behov och att utifrån de enskilda behoven skapa anpassade förutsättningar till lek och lärande. 

Det står även uttryckligen att ” förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika 

anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd […] Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar (Lpfö 98, 2018, s. 6).   

 

2.2. Barn i behov av särskilt stöd 
Barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som började tillämpas i början av 1990-talet, som 

alternativ till begreppet barn med behov av särskilt stöd. Tanken var att flytta fokus från 

uppfattningar av barn med problem som individburna, till barn i problemskapande 

sammanhang. Det kan också uttryckas och förstås genom en ökad variation av 

specialpedagogiska perspektiv. Tre av perspektiven är centrala för min studie, det traditionella 

individorienterade perspektivet, det alternativa verksamhetsfokuserade perspektivet samt det 

relationsinriktade perspektivet. I och med att barn med behov började uppfattas som barn i 

behov, kom det traditionella sättet att betrakta barn att skifta till ett mer relationellt synsätt. 

Barns svårigheter uppfattades inte längre som enbart knutna till individen, utan nu lyftes även 
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omkringliggande faktorer som viktiga i sammanhanget. Barnets svårigheter sågs som 

uppkomna i mötet mellan individ och miljö (Lutz, 2013). I samband med att barns svårigheter 

började betraktas annorlunda följde även andra förändringar. Där barn med behov av särskilt 

stöd utgjorts mestadels av barn med funktionsnedsättningar, kom barn i behov av särskilt stöd 

att omfatta barn med svårigheter av olika slag, till exempel språkliga, motoriska och sociala. 

Det medförde i sin tur att lösningar började sökas även utanför disciplinerna medicin och 

psykologi, som dominerat diskursen gällande barns problematik. Det handlade inte längre om 

att i första hand utreda och barn, utan om att finna och tillämpa lösningar i barnets miljö (Lutz, 

2009). Inom förskolan hamnade ansvaret hos förskolecheferna, som i såväl den tidigare som 

den reviderade läroplanen ska säkerställa att barn får det särskilda stöd de är i behov av (Lpfö 

98, 2018).  Här kan specialpedagogen sägas fylla en behjälplig funktion, i att bland annat 

handleda pedagoger och kartlägga barns stödbehov. Förändringarna från ett traditionellt synsätt 

till ett mer relationellt tordes resultera i en förändrad syn på barns problemskapande beteende.  

 

2.3. Perspektiv på barns problemskapande beteenden 
Varför uppvisar barn problemskapande beteenden? Litteratur som berör ämnet har ökat de 

senaste åren och det råder ingen brist för den som vill läsa in sig. Jag har tittat närmare på hur 

olika författare behandlar ämnet, med utgång i Greene. Ett återkommande mönster gällande 

författare till den här typen av böcker är att flertalet av dem i grunden är psykologer, så även 

Greene. Huruvida deras anknytning till psykologin spelar in i det specialpedagogiska 

sammanhanget lämnar jag osagt.  

 

2.3.1.  Barnet saknar färdigheter 
Greenes tankar om att barn beter sig bra om de kan, kan i stort sett sägas sammanfatta hans 

metod CPS. Det kan vara värt att nämna att det Greene benämner som att bete sig bra, handlar 

om att barnet kan anpassa och hantera sitt beteende utifrån krav och förväntningar som ställs i 

givna situationer och i olika relationer.  

 

Metoden tar sin utgång i att barns beteende står i relation till deras färdigheter. 

Problemskapande beteenden uppstår när barnet saknar färdigheter som krävs för att klara av att 

hantera olika situationer. Ska vi komma till rätta med oönskade beteenden måste vi ta reda på 

vilka färdigheter barnet saknar och sedan lära ut dem (Greene, 2014).  
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På samma sätt som barn som lär sig läsa sent har svårigheter att tillägna sig den färdighet som krävs för att 

bli duktig på att läsa, har de krävande barnen svårigheter att tillägna sig de färdigheter som krävs för att man 

ska kunna behärska livets sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar (Greene, 2011, s. 25).  

 

Enligt Greene lider barnen av en utvecklingsförsening på grund av inlärningsstörning. Det 

handlar med andra ord inte om att barnet är omotiverat, gränstestande, uppmärksamhetssökande 

eller liknande. Det finns barn som faller in i de kategorierna. Ett sätt att bemöta deras beteende 

kan vara med hjälp av konsekvensmetoden. Genom konsekvenser önskar de vuxna antingen 

förstärka eller begränsa barnets beteenden. Om barnet exempelvis uppvisar ett oönskat 

beteende, leder det till en för barnet negativ konsekvens. Konsekvensmetoden syftar till att visa 

på rätt och fel och i att motivera barnet att göra så gott det kan. Men konsekvensmetoden hjälper 

inte barn med inlärningssvårigheter, då de ofta saknar förmåga att förstå, förutse och hantera 

sitt handlande. Det är av största vikt att barnets svårigheter betraktas som förklaringar och inte 

som ursäkter. Om ett barn slår ett annat, kan vi ursäkta slaget med att barnet är sådant. Eller så 

kan vi förklara slaget med att barnet saknar tankefärdigheter som krävs för att lösa situation på 

ett annorlunda sätt. Barnet tar till slag som lösning, för att det inte kan lösa situationen på något 

annat sätt på egen hand (Greene, 2011). Utagerande barn får ofta missriktat stöd och stämplas 

som problematiska, utan hänsyn till deras egentliga svårigheter. Vad de här barnen behöver är 

stöd som möjliggör inlärning av färdigheter, bland annat genom anpassade miljöer och 

tydliggörande instruktioner. Inte att förglömma är att barnen vanligen är sena i sin utveckling, 

stödet behöver därför utformas efter mognadsnivå och inte efter ålder (Greene, 2014).  

 

2.3.2.  Barnet i behov av begriplighet 
Den danske psykologen och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén har ett liknande perspektiv som 

Greene innefattat i sin metod kring lågaffektivt bemötande. Likt Greene för Hejlskov Elvén 

bland annat fram att problem ofta uppstår när vuxna överskattar barnets förmågor. Hur barns 

beteende upplevs är starkt förknippat till vilka krav som de vuxna ställer. Barn som har 

förutsättningar att leva upp till kraven tenderar sällan att uppvisa svårhanterliga beteenden. 

Desto mer oönskade beteenden kan utvecklas hos barn som av olika orsaker inte klarar av att 

motsvara de krav och förväntningar som vuxna ställer på dem (Hejlskov Elvén, 2017). Hejlskov 

Elvén är samstämmig med Greene i att barn beter sig bra om de kan, han resonerar även vidare 

kring att barn gör det mest begripliga i varje situation. ”Om vi vill förändra barnens beteende 

måste vi ändra förutsättningarna så att det önskvärda beteendet blir det mest begripliga för 

barnen” (Hejlskov Elvén, 2015, s. 33). Ett sätt att skapa begriplighet för barn i förskolan är att 
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som pedagog utforma den fysiska miljön utifrån tydliga strukturer, till exempel i form av fasta 

platser vid matbordet och i samlingen. Ett annat sätt är genom att göra dagen överblickbar och 

förutsägbar för barnen, med hjälp av fasta rutiner och en konkret, synlig dagsplanering 

(Hejlskov Elvén, 2017). 

 

I sammanhanget kan lyftas Rolf Helldin och Birgitta Sahlins (2010) tankar att lärande hos barn 

kan möjliggöras först när lärandemiljöerna är utformade på ett sätt som möter alla barns behov 

och förutsättningar. Ansvaret att åstadkomma ett gynnsamt klimat för alla barn ligger hos 

pedagogerna. I en verksamhet där ett gynnsamt klimat råder inryms även barn med svårigheter, 

de anses inte vara ansvariga för sina problem och tas inte ur den ordinarie verksamheten för att 

få individuellt stöd. Att barn hamnar i svårigheter kan ses som en konsekvens av dåliga 

lärandemiljöer. Väljer pedagogen att endast se till barnets svårigheter som förankrade hos 

individen, och inte betrakta barnet som en del i en verksamhet som påverkar barnet, kommer 

lösningarna att bli av exkluderande karaktär (Helldin & Sahlin, 2010). Måluppfyllelsen för den 

vuxna bör vara att skapa förutsättningar för barnet att lyckas, genom att arbeta förebyggande 

med situationer som kan leda till misslyckanden. Hejlskov Elvén hänvisar till neuropsykologen 

Anna van Duijvenvoorde forskning kring hjärnaktivitet vid inlärning. Hennes slutsats är att 

barn under 11 år lär sig av att lyckas, barn över 15 år lär sig av att misslyckas. I spannet 

däremellan är det individrelaterat sett till mognad. Att bekräfta ett förskolebarn när det lyckas, 

till skillnad från att ge barnet tillsägelse när det misslyckas, är med andra ord mer gynnsamt för 

barnets lärande och utveckling (Hejlskov Elvén, 2017). Likt Greene är även Hejlskov Elvén 

kritisk till konsekvensmetoder samt bestraffning- och belöningssystem. Då barn under 8-10 år 

inte har förmåga att förutse orsak och verkan, leder konsekvenser endast till att barnet kan förstå 

att det har gjort någonting fel, men den outvecklade förmågan kvarstår (Hejlskov Elvén, 2015).   

 

Lars Löwenborg, psykolog och föreläsare med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i 

förskola och skola är inne på samma spår som Greene. Han skriver i sin bok Färdigheter för 

livet (2015) att barns beteenden är sammanlänkat till deras färdigheter. När barn uppvisar 

svårhanterliga beteenden beror det vanligen på att situationen ställer krav på färdigheter som 

barnet ännu inte har utvecklat. Gunilla Gerland och Ulrika Aspeflo (2015) menar att 

utåtagerande beteenden bör betraktas som stressreaktioner. Barnet blir stressat när kraven 

övergår dess förmåga och stressen tar sig då uttryck genom beteendet, där en del barn då väljer 

att agera kraftigt utåt.  
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2.3.3.  Barnet skapas genom andra 
I pedagogisk litteratur överlag går det att finna samma mönster som nämnts ovan, barn som 

upplevs svåra att hantera inom förskola och skola tenderar att ha svårt att hantera sig själva när 

deras förmågor brister. En del barn kan bli så frustrerade och aggressiva att de innebär en fara 

för såväl sig själva som för andra. Inom förskolan märks kanske de här barnen främst av att de 

slåss, sparkas, kastar saker, skriker och de upplevs vanligen av de vuxna som stökiga, störande 

och framförallt som problem. Här måste vi stanna till en stund och ställa oss frågan: Är barnet 

ett problem eller har barnet ett problem? 

 

De egenskaper vi vuxna tillskriver barnet och de beteenden vi väljer att uppmärksamma 

kommer att forma barnet. Om vi väljer att betrakta ett barn som ett problem, kommer barnet 

troligen också att bli ett problem för oss, det sker en så kallad självuppfyllande profetia. William 

Isaac Thomas, amerikansk sociolog, hette mannen som myntade begreppet. Han menade på att 

vi skapar vår verklighet utifrån hur vi föreställer oss saker och ting. Om vi upplever något som 

ett problem, tenderar det att bli ett problem. De beteenden vi väljer att fokusera hos ett barn 

förstärks i våra tankar och leder till att vi beter oss därefter. I interaktion med barnet, där vi 

redan på förhand har dömt barnet på ett eller annat sätt, kan vårt sätt att agera gentemot barnet 

förstärka det negativa beteendet hos barnet. Vi anser då att vår uppfattning om barnet var 

korrekt (eftersom vi får den så att säga bevisad i barnets uppförande) och vår uppfattning om 

barnet stärks – att barnet är problematiskt (Edfelt, 2015). För att återgå till Greene är han tydlig 

med att barns problem inte handlar om barnet i sig, utan om krav som barnet inte kan leva upp 

till. Det innebär att barnet har outvecklade färdigheter som det behöver hjälp med att utveckla. 

Barnet har därför svårigheter under perioder, men svårigheterna är inte kopplade till att utgöra 

vad barnet är.               

 

2.3.4.  ADHD 
I min studie görs ingen skillnad på barn med problemskapande beteende och barn med ADHD. 

Då det inte är ovanligt att barn med problemskapande beteende tillskrivs ADHD, anser jag det 

dock relevant att kort nämna den problematik som ADHD-diagnosen i sig kan utgöra. Barn som 

av vuxna uppfattas ha koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, problem med impulskontroll 

och/eller ett svårhanterligt temperament har en tendens att tillskrivas med ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder), oavsett om barnet har utretts och fått en diagnos eller inte.  Det 

hänger samman med att den typen av beteenden är vanligt förekommande i diagnosen, vilket 

synliggörs i diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5 (Socialstyrelsen, 2010), (se Bilaga 1). 
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Att de här formerna av beteenden anses typiska för barn med ADHD menar forskare delvis kan 

förklaras utifrån att barnet saknar viktiga exekutiva funktioner. Hit hör bland annat förmåga till 

flexibilitet, organisering, affektkontroll och mångsidigt tänkande. Barnet behöver stöd och 

träning i att utveckla de förmågorna, för att det sociala samspelet och barnets tillvaro i stort ska 

underlättas (Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd, 2017). Greene (2014) anser att en ADHD-

diagnos kan vara nödvändig och behjälplig för barn som har stora svårigheter med sig själva, 

men överlag är han kritisk till sättet som diagnoser används. Om barn uppvisar 

problemskapande beteenden tillskrivs de en diagnos – där diagnosen är tänkt som ett sätt att 

lösa barnets svårigheter. Problemet enligt Greene är att diagnoser blir ett sätt att ursäkta 

beteenden på (barnets koncentrationssvårigheter beror på att barnet har ADHD).  Diagnoser i 

sig löser ingenting, lösningar ligger i hur de vuxna väljer att förhålla sig till diagnosen och hur 

de väljer att betrakta och förstå barnets beteenden. Oavsett diagnos tar de problemskapande 

beteenden sin utgång i outvecklade färdigheter (koncentrationssvårigheterna beror på att barnet 

har svårt att till exempel avsluta en aktivitet och påbörja en annan) och det är de outvecklade 

färdigheterna som behöver kartläggas, snarare än barnets beteenden (Greene, 2014). Nedan 

illustreras skillnader i att betrakta barns beteende enligt Greenes förhållningssätt.  

 

Ex (1) Barn A tar regelbundet till slag och sparkar mot sina kamrater. Vuxna har reagerat på 

beteendet och efter utredningar där beteendet har kartlagts har Barn A fått diagnosen ADHD. 

Ansvariga pedagoger för Barn A har lagt upp en plan hur de ska hantera slagen och sparkarna. 

Att Barn A beter sig som hen gör är inte konstigt enligt pedagogerna då hen har ADHD.  

 

Ex (2) Barn B tar regelbundet till slag och sparkar mot sina kamrater. Vuxna har reagerat på 

beteendet och efter utredningar där beteendet har kartlagts har Barn B fått diagnosen ADHD. 

Ansvariga pedagoger för Barn B har försökt finna bakomliggande orsaker till beteendet, det vill 

säga outvecklade förmågor hos Barn B. Barn B har därefter fått stöd som underlättar i dagens 

situationer. Att Barn B beter sig som hen gör är inte konstigt enligt pedagogerna då Barn B 

saknar förmågor att kunna hantera vissa situationer på egen hand. 

 

Tar diagnoser hänsyn till barnets bästa? Är diagnoser nödvändiga? I barn A:s fall blir barnet 

likställt med sin diagnos (gagnar det barnet?), i barn B:s fall läggs diagnosen åt sidan (är 

diagnosen nödvändig?). Anders Hansen (2017), psykiater och författare, anser att en ADHD-

diagnos endast bör tillämpas i fall där individer som uppvisar de svåraste besvären enligt 

diagnoskriterierna kan bli hjälpta. Han menar vidare på att allt för många idag blir 
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feldiagnosticerade, där omogenhet många gånger tas för ADHD. Det stärks av forskning 

gällande pojkar med ADHD-diagnoser, där diagnosticeringen av ADHD är nästan 40 % högre 

hos pojkar födda i december, jämfört med pojkar födda i januari samma år (Hansen, 2017). 

 

ADHD som diagnos har utgjort en intensiv debatt i många år, med mångtydiga men också 

tvetydiga förhållningssätt. Då Greene vänder sig till alla barn med ett oflexibelt-explosivt 

beteende, oavsett diagnos eller inte, kommer jag inte att fördjupa mig i diagnosen ytterligare. 

Att jag ansåg den nämnvärd var för att påvisa Greenes tankesätt, att oavsett om barnet har 

diagnosticerats eller inte, kvarstår barnets problematik med outvecklade svårigheter som det 

behöver hjälp att identifiera och utveckla (Greene, 2014).     

 

2.4. Dokumentation av särskilt stöd 
Barn i behov av särskilt stöd får ofta former av dokument knutna till sig. I skolans värld 

återfinns ett sådant exempel i åtgärdsprogram (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). I 

förskolan finns det ingen given process hur åtgärder ska dokumenteras, ansvaret ligger hos 

förskolechefen att bestämma hur dokumentationen ska ske (8 kap. 9 §. SFS 2010:800). Vanligt 

är att någon form av så kallade handlingsplaner eller individuella utvecklingsplaner upprättas.  

 

Handlingsplanerna kan bidra till att förskolans pedagoger blir mer observanta på ett enskilt 

barns utveckling. De kan även fungera som hjälp i arbetet med enskilda barn, då det blir inramat 

i ord vad barnet behöver utveckla och hur det ska genomföras. Enligt Skolverkets (2010) 

intentioner är det verksamheten som ska utgöra underlaget och utvärderas i planerna. Det vill 

säga, stödbehovet hos ett enskilt barn ska inte formuleras på ett sådant sätt att de utgör 

bedömningar av det enskilda barnets färdigheter och förmågor. Forskning som Skolverket tagit 

del av har dock kunnat påvisa att formuleringar i planerna många gånger syftar till mål som det 

enskilda barnet ska uppnå, istället för mål som verksamheten ska sträva mot. Det är sällan som 

verksamheten och miljön fokuseras (Skolverket, 2010). Vanligen framställs istället barnets 

svårigheter på ett sådant sätt att pedagogen ställt en ”diagnos”. Det finns en risk att barnet blir 

sin diagnos med tiden, då det är den identitet som verksamheten har tillskrivit barnet och 

förhåller sig till (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Som jag varit inne på tidigare kan 

vårt sätt att betrakta barn leda till självuppfyllande profetior (Edfelt, 2015). Detsamma gäller 

utifrån vad vi förväntar oss av ett barn. Om pedagoger låser fast sig vid barnets svårigheter 

kommer pedagogernas förväntningar av vad barnet kan prestera att vara relativt låga. Barnet 

kommer då också sannolikt att prestera lågt. Kan pedagoger istället se möjligheter hos barnet 
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och utgå från att alla barn har förmåga till att lära och utvecklas om rätt förutsättningar ges, 

kommer pedagoger förvänta sig mer av barnet, där barnet i sin tur troligen också kommer att 

prestera bättre. Barns olikheter och av pedagoger upplevda svårigheter kan på så vis fungera 

dels hindrande och problematiska, dels möjliggörande och utvecklande (Håkansson och 

Sundberg, 2012).  

 

2.5. Sammanfattning 
I förskolans styrdokument framgår att barn ska ges stöd efter de behov som föreligger. 

Verksamheten ska anpassas på sätt som tar hänsyn till varje barns enskilda behov och 

förutsättningar. Att barn uppvisar behov av särskilt stöd kan förklaras utifrån olika aspekter. 

Dels kan det handla om att barnet har outvecklade färdigheter och/eller att barnet befinner sig i 

sammanhang/situationer som ter sig obegripliga för barnet. Dels kan det även utgöras av att 

barnet är van vid misslyckanden och/eller att de ”blir” vad vuxna förväntar sig av barnet. En 

del av barnen får utifrån sina beteendesvårigheter diagnoser, gällande oflexibla-explosiva barn2, 

vanligen ADHD. Oavsett diagnos eller inte får barn i behov av särskilt stöd ofta dokument 

knutna till sig, där stödbehov och åtgärder kan ingå. Formuleringarna i dokumenten tenderar att 

vara individorienterande, sällan med fokus riktat mot verksamhet- och miljö. Genom 

dokumentationen skapas en bild av individen som påverkar pedagogernas uppfattning av 

barnet. Det i sin påverkar hur pedagogerna bemöter barnet, där barnet så småningom kan sägas 

leva upp till bilden.       

  

                                                           
2 Greenes benämning på barn med problemskapande beteenden 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenterar jag forskning kopplad till pedagogisk dokumentation, 

specialpedagogiskt stöd och barn med problemskapande beteenden. Inledningsvis redogör jag 

för hur sökningen av tidigare forskning har gått till. Därefter följer en kortare redogörelse över 

en omfattande forskningsrapport som haft i syfte att sammanställa befintlig forskning inom 

svensk förskola, gällande bland annat särskilt stöd och pedagogisk dokumentation. Därefter 

presenteras studiens forskningsunderlag under tre rubriker, (1) Föreställningar om barn och 

barns behov, (2) Att hantera barns problemskapande beteenden samt (3) Dokumentation av 

särskilt stöd. Avsnittet avslutas med en sammanfattning, där min studie sätts i relation till den 

forskning som har presenterats.   

 

3.1. Tillvägagångssätt 
Den forskning jag eftersökte inledningsvis var begränsad till barn i behov av särskilt stöd inom 

förskolan och specialpedagogisk verksamhet i förskolan. Det visade sig vara svårt att finns 

forskning inom området, som jag i efterhand också har förstått är bristfällig. Ett medvetet val 

var då att vidga min sökrepertoar till att även innefatta barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogisk verksamhet inom grundskolan. Till en början sökte jag i databaserna Libris 

och Eric (Ebsco), via Örebro Universitet. Mina sökningar på svenska utgjordes av begreppen 

”specialpedagogik förskola”, ”barn i/med svårigheter”, ”barn förskola”, ”särskilt stöd”. Det 

gav dock inte önskad utdelning.  

 

Jag sökte därefter vidare på Skolverkets hemsida och därefter i Goggles sökmotor, utifrån 

samma begrepp. Flera hänvisningar och referenslistor i examensarbeten ögnades igenom, men 

många gånger refererades till forskning mer än tio år bakåt i tiden (före 2010). Ett undantag 

fann jag i en rapport gällande specialpedagogiskt stöd från 2011, som återfinns i min studie. 

Vid sökningar genom Google kom även Skolforskningsinstitutet upp. Vid en närmare 

genomgång av institutets sida fann jag en omfattande forskningsrapport över forskning inom 

svensk förskola, bland annat gällande specialpedagogisk verksamhet. Rapporten i sin tur gav 

utdelning i form av en för min studie relevant referens till en doktorsavhandling skriven av Eva 

Melin. Både rapporten och avhandlingen nämns i mitt avsnitt om tidigare forskning.    

 

Parallellt med sökningar på svenska valde jag även att söka utifrån engelska termer. Sökningar 

på engelska via Google visade sig svåra att precisera för att få fram relevant och aktuell 

forskning. Bättre utdelning gav sökningar på engelska i databasen Eric (Ebsco), som jag tidigare 
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sökt i utifrån svenska begrepp. Där fann jag såväl internationell som aktuell forskning, som 

också utgör delar av den forskning jag lyfter fram i min studie. Sökorden jag använde mig utav 

var ”social skills preschool children”, ”special needs young children”, ”problem behaviours”, 

”challenging behaviour”.  

 

Att jag valt Ingela Andréassons avhandling ”Elevplanen som text”, trots att den är skriven 2007, 

beror på två orsaker. Dels att jag inte har hittat någon uppdaterad källa som skriver lika ingående 

om elevdokumentation. Dels att den tar upp ett ämne högst relevant för min studie. Mer 

uppdaterad forskning har dessutom kunnat påvisa, bland annat i den forskning jag har valt att 

föra fram i min studie, att de sätt varpå Andréasson menar att pedagoger formulerar sig i text, 

fortfarande tillämpas.      

 

3.2. Forskning i svensk förskola 
År 2015 utökades Utbildningsdepartementet med en underliggande statlig myndighet, 

Skolforskningsinstitutet. Myndigheten har i uppdrag att verka för att lärande och undervisning 

som sker i förskola och skola vilar på vetenskapliga grunder. Ingegerd Tallberg Broman har lett 

den forskargrupp, bestående av Ann-Christine Vallberg Roth, Linda Palla och Sven Persson, 

som haft förskolan i fokus. Deras forskning, som utgör forskningsprojektet Förskola Tidig 

Intervention, har mynnat ut i en rapport bestående av fyra delstudier. Den första delstudien, 

Förskola till stöd för barns utveckling och lärande, ger en överblickbar bild över den forskning 

som finns att tillgå gällande svensk förskola. De övriga delstudierna har ett mer fördjupat 

angreppssätt och benämns utifrån deras respektive inriktning: ”Bedömning och dokumentation 

i förskola”, ”Specialpedagogik i förskola” och ”Pedagogiska relationer i förskolan”. 

Rapporten är omfattande, jag kommer endast att redogöra för några slutsatser som jag finner 

relevanta för min studie. Först och främst, pedagogisk dokumentation i olika former har ökat i 

omfattning. Dokumentationen tar vanligen sin utgång i bedömningar av enskilda barn. 

Framförallt har bedömning av enskilda barns språk- och sociala förmåga ökat (Vetenskapsrådet, 

2015). Det är en intressant aspekt då förskolan i första hand ska arbeta med bedömningar av 

verksamheten (Skolverket, 2010). En slutsats som framkommer är att professionella behöver 

stöd i bedömnings- och dokumentationsprocessen, där kritisk reflektion ses som nödvändig 

liksom medvetenhet kring hur bedömningar sätts i relation till förskolans styrdokument och 

verksamhetens förutsättningar. När det gäller specialpedagogisk verksamhet i förskolan visar 

rapporten att barns svårigheter ofta uppfattas som knutna till individen.  När pedagoger 

efterfrågar specialpedagogisk kompetens är specialpedagogens insatser vanligen riktad mot 
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enskilda barn. Samtidigt lyfter rapporten att det specialpedagogiska fältet inom förskolan även 

har kommit att handla om arbete på verksamhets- och organisationsnivå, med hänsyn till olika 

situationer och relationer som barnet inryms inom. Gällande den relationella aspekten lyfter 

rapporten värdet av nära relationer mellan pedagoger och barn.  Nära relationer har visat sig 

särskilt betydelsefulla för barnets fortsatta sociala och kognitiva utveckling, såväl i ett 

långsiktigt- som kortsiktigt perspektiv. Vidare kom forskargruppen genom rapporten fram till 

att det behövs fortsatt forskning kring förskolan, framförallt då internationell forskning alltmer 

lyft fram värdet av tidiga insatser. Vid tidiga insatser har internationella studier påvisat att barns 

förmåga till att fungera socialt ökar, liksom kunskaper överlag (Vetenskapsrådet, 2015). Då 

forskning kring förskolan är begränsad, framförallt utifrån en specialpedagogisk infallsvinkel, 

har jag medvetet valt att även använda mig av forskning som bedrivits i grundskolan.  

 

3.3. Föreställningar om barn och barns behov 
I rapporten Specialpedagogisk stöd, till vem och hur? har Joanna Giota och Ingemar 

Emanuelsson (2011) sökt kartlägga hur specialpedagogiskt stöd används i skolor.  Fokus låg 

bland annat på individrelaterade och organisatoriska skäl till särskilt stöd. Resultatet visade att 

behov av särskilt stöd framförallt bedöms utifrån individuella egenskaper och förutsättningar. 

Även barnets hemsituation tycks spela in i sammanhanget. Hur verksamheten är organiserad 

och pedagogers förhållningssätt lyfts inte fram i sammanhanget. Vidare fann Giota och 

Emanuelsson (2011) att barn med svårigheter och i behov av särskilt stöd ofta togs ur den 

ordinarie verksamheten, varpå lösningarna var av övervägande särskiljande karaktär. 

Lösningsmetoden motiverades utifrån föreställningar om att det var för barnets bästa. Men 

lösningarna av särskiljande karaktär fick istället motsatt effekt. Det särskilda behovet kvarstod 

och barnen fick en utbildning som inte kan anses likvärdig den som erbjuds barn i den ordinarie 

verksamheten/klassen. Barn som på grund av svårigheter inte hänger med i den ordinarie 

undervisningen, får det näst intill omöjligt att dels komma ifatt, dels nå upp till jämnårigas 

kunskapsnivå (Giota & Emanuelsson, 2011). Eva Melin (2013) lyfter liknande tendenser i sin 

doktorsavhandling om barns sociala delaktighet i förskolan. Hon fann två dominanta sätt att 

betrakta barn på. Dels barn som snarlika, med snarlika behov, dels barn som olika, med olika 

behov. I verksamheter där pedagoger uppfattade barn som snarlika, utformades dagliga 

aktiviteter på sådana sätt att alla barn var delaktiga och socialt engagerade.  Om pedagoger 

istället tänkte i banor av barn som olika, kom aktiviteter i verksamheten att anpassas efter olika 

grupperingar av barn. Även om grupperingarna skapades utifrån intentioner att tillmötesgå 
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barns olika behov, kom de att resultera i en verksamhet av särskiljande karaktär där barnets 

särskilda behov kvarstod (Melin, 2013).  

 

Pedagogers föreställningar om barn med social problematik, tillsammans med vetenskapligt 

förankrade arbetsmetoder, utgör viktiga förutsättningar för att barn ska få det stöd de behöver 

samt kunna utvecklas så långt som möjligt. Det anser Jaclyn D. Joseph, Alissa Rausch och 

Phillip S. Strain (2018) som i sin forskning för fram värdet av medvetenhet hos pedagoger 

gällande tankesätt om barn och barns förmågor och förhållningssätt gentemot barn med 

problemskapande beteende. I deras studie framkom att specialpedagoger anser förmåga till 

social interaktion som en av de viktigaste färdigheterna och att barn med bristande sociala 

färdigheter ofta är i behov av specialpedagogiskt stöd. Vilka stödåtgärder som sattes in tycks 

beroende av hur pedagoger och specialpedagoger betraktade barnets svårigheter (Joseph, 

Rausch & Strain, 2018).  Även tidigare studier har kunnat påvisa hur föreställningar om barnet 

går att relatera till vilket stöd barnets ges. Yvonne Karlsson (2008) lyfter pedagogers osäkerhet 

som en bidragande faktor. När pedagoger upplever det svårt att identifiera och definiera ett 

barns svårigheter, tenderar de att fastna i föreställningar av barnet som allmänt problematiskt 

och tillskriver samt befäster barnet med en problemidentitet. Barnet uppfattas som ansvarig för 

sina svårigheter och pedagogerna intar ett individorienterat perspektiv gällande såväl orsaker 

som lösningar på barnets problematik (Karlsson, 2008). Olika föreställningar kan få som 

konsekvens att de antingen begränsar eller stimulerar den sociala utvecklingen hos barn i behov 

av särskilt stöd, beroende på hur specialpedagogen tänker och förhåller sig till föreställningarna 

(Joseph, Rausch & Strain, 2018).    

 

3.4. Hantera barns problemskapande beteenden 
Oavsett orsaker till ett barns svårigheter behöver pedagoger klara av att bemöta barnets 

beteende på ett professionellt sätt. Hur pedagoger klarar av att hantera barn med svåra 

beteenden kan vara avgörande för barnets fortsatta utveckling. Som Kathleen Beaudoin, Sanja 

Skočić Mihić och Darko Lončarić (2018) påvisar i sin studie upplever pedagoger många gånger 

osäkerhet i sitt bemötande av barn med problemskapande beteenden. Studien är genomförd i 

Kroatien där 204 förskollärare genom enkäter ombads skatta sin självuppfattning kring den 

egna förmågan att hantera utmanande beteenden hos barn. Resultatet var tydligt, där förmåga 

att hantera beteenden visade sig vara förknippat med stöd från andra professioner. Desto mer 

professionellt stöd som förskollärarna erbjöds, bland annat genom handledning i bemötande av 

svårhanterliga barn, desto bättre ansåg sig förskollärarna kunna hantera utmanande beteenden. 
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Beaudoin, Mihić och Lončarić (2018) drar slutsatsen att förskollärare behöver handledning och 

professionellt stöd i arbetet med barn med utmanande beteenden. Handledningen bör syfta dels 

till att hjälpa förskollärarna att förebygga problematiska beteenden, dels till att underlätta för 

förskollärarna att hantera svårigheter som redan uppstått. Författarna lyfter även att förskolans 

verksamhet bör utformas på sådana sätt att resurser finns att tillgå så snart behov uppstår, till 

exempel i form av specialpedagoger.  

 

Giota och Emanuelsson (2011) fann i sin studie att pedagogernas kompetens lyftes fram som 

den mest betydelsefulla faktorn till att särskilt stöd fick önskad effekt. En nödvändig 

förutsättning till hur barnet utvecklades utifrån det specialpedagogiska stödet, utgjordes av 

pedagogernas möjligheter till att kunna genomföra och utveckla arbetet kring barnet. Men hur 

ska utmanande beteende hos små barn kunna förstås och hanteras? Ett sätt att förhålla sig till 

barn med problemskapande beteende och i utformandet av särskilt stöd är genom en amerikansk 

vetenskapligt förankrad modell, The Pyramid model, som Pamela Brillante och Karen Nemeth 

(2017) har forskat om. Pyramidmodellen har tagits fram av forskare vid två nationella, federala 

forskningscenter i USA och den syftar framförallt till att stödja barn i åldern 2-5 år i deras 

sociala och emotionella utveckling.  Modellen utgörs av fyra nivåer, varav de två första nivåerna 

riktar sig till alla barn. De innefattar relationella och organisatoriska aspekter. Det handlar om 

att utforma verksamheten på sådana sätt att den stimulerar och stödjer alla barn i deras 

utveckling, där alla barns behov tillgodoses. Lärandemiljön håller hög kvalité, det råder ett gott 

klimat i verksamheten och verksamheten präglas av givande och nära relationer. Verksamheten 

ska vara av en sådan karaktär att svårhanterliga beteenden hos barnen förebyggs. Om 

verksamhetens utförande och de relationer som genomsyrar verksamheten inte kan anses 

tillräckliga för att förebygga eller hantera ett problemskapande beteende hos ett barn, kan de 

två resterande nivåerna i modellen bli aktuella. Den tredje nivån innefattar barn i behov av 

särskilt stöd. Här sätts mer riktade strategier in i form av socialt och emotionellt stöd för att 

avhjälpa barnets svårigheter. Ett fåtal barn kräver intensiva åtgärder, enligt fjärde nivån i 

pyramiden. Åtgärder riktas då mot barnets specifika svårigheter och mot barnet som enskild 

individ. Vanligen upprättas former av individuella planer. 

 

Enligt Brillante och Nemeth (2017) har forskning kunnat påvisa att modellen, framförallt de tre 

första nivåerna, fungerar som ett stöd för lärare att hantera alla barn, även barn med 

problemskapande beteenden. Genom att tillämpa stegen kan läraren dels förebygga 

problematik, dels hantera den problematik som redan finns. Modellen fokuserar på sociala 
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aspekter, i såväl miljö som relationer och situationer, där barnets svårigheter anses kunna 

avhjälpas genom stöd i den sociala- och emotionella utvecklingen. Ett barns förmåga till social 

interaktion står i direkt förbindelse till vilket utfall barnets långsiktiga utveckling får och är en 

förmåga som borde tillskrivas högre värde, enligt Joseph, Rausch och Strain (2018). Forskning 

har kunnat påvisa att social förmåga spelar en större roll än akademiska kunskaper i hur barnet 

kommet att vidareutvecklas och klara av sitt liv som äldre. Barn som äger sociala färdigheter 

tenderar att få goda vänskapsrelationer över tid, ökat mentalt välmående och högre livslängd 

(Joseph, Rausch & Strain, 2018).  

 

3.5. Dokumentation av särskilt stöd  
Parallellt med att barns särskilda behov tenderar att kvarstå, får barnen ofta dokument knutna 

till sig som följer dem genom skolans värld och kan komma att prägla dem långt senare i livet. 

Den här typen av dokument kan betraktas som nödvändiga i processen att ge barnet ”rätt” stöd 

utifrån behov, men de förutsätter en medvetenhet kring hur texten formuleras (Andreasson, 

2012). Andreasson har behandlat ämnet i sin avhandling Elevplanen som text - om identitet, 

genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation (2007). För att förstå språkets påverkan, 

behövs en medvetenhet kring sätt att betrakta språket. En förskjutning har skett från synsätt att 

språket betecknar verkligheten, till uppfattningar av att språket konstruerar verkligheten och 

utgör en form av social aktivitet. Orden är inte betydelsefulla i sig, utan får betydelse i det 

sammanhang de uttalas inom. Men där det talade ordet sker för stunden, kan det skrivna ordet 

bevaras över tid och rum. Det innebär att effekterna av en skriftlig språkhandling kan bli otaliga 

och svåra att förutse (Andreasson, 2012).  

 

I skolans värld utgör dokument kring ett barn i behov av särskilt stöd en form av social praktik, 

i den bemärkelse att de sätt varpå dokumenten formuleras bidra till att påverka barnets 

identitetsskapande. Det gäller både sett till hur barnet uppfattar sig själv och hur andra kommer 

att uppfatta barnet. I texterna tillskrivs barnet en identitet utifrån sina svårigheter. Hur 

svårigheterna betraktas leder till att barnet antingen ges en negativ eller positiv identitet. Den 

identitet som barnet tillskrivs ligger sedan till grund för vilket stöd barnet erhåller (Andreasson, 

2012). Språket kan med andra ord fungera både hindrande och bidragande i barnets utveckling, 

beroende på hur språket används och uttrycks. I sin avhandling (2007) påvisar Andreasson att 

skolaktörer sällan är medvetna om vilka konsekvenser formuleringar i text kan få. Pedagoger 

utformar texterna mer eller mindre oreflekterat, där såväl kunskapsmässiga brister som 

bristande egenskaper hos individen nedtecknas (Andreasson, 2007).  
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3.6. Sammanfattning 
Forskning inom förskolan är inte särskilt omfattande, framförallt inte gällande särskilt stöd och 

specialpedagogisk verksamhet. I den forskning som finns har framkommit att bedömningar och 

dokumentation kring enskilda barn ökar, liksom specialpedagogiska insatser. Genom sätt som 

specialpedagoger formulerar sig i dokumentationen tillskrivs barn antingen en identitet i positiv 

bemärkelse eller som problematisk. Det är inte ovanligt att bristande egenskaper hos individen 

nedtecknas. Gällande specialpedagogiska insatser tillämpas de ofta i form av särskiljande 

lösningar, där barnet lyfts ur ordinarie verksamhet. Vilken form av stöd och i vilken omfattning 

stödet ges kan ses beroende av pedagogers och specialpedagogers föreställningar om barn och 

deras behov. Även om intentionen med särskiljande lösningar utgår ifrån bland annat 

föreställningar om barnets bästa, resulterar de vanligen i att barnets särskilda behov kvarstår. 

Hur det särskilda stödet faller ut står i relation till pedagogers kompetens och möjlighet till 

specialpedagogisk handledning. Hos barn med problemskapande beteenden handlar det för 

pedagogernas del främst om att lära sig hantera barnets svårigheter och förebygga 

problemskapande situationer. Ett sätt är genom Pyramidmodellen, som innefattar såväl 

individuella som relationella och organisatoriska aspekter. Relationella aspekter har visat sig 

betydelsefulla för barnets fortsatta utveckling och viktiga att ta hänsyn till i utformandet av 

specialpedagogiskt stöd. Att Pyramidmodellen omnämns i tidigare forskning ansåg jag 

värdefull i syfte att åskådliggöra en vetenskapligt förankrad metod och se om modellens sätt att 

betrakta lösningsinriktat arbete med barn i behov av särskilt stöd överensstämmer med det 

Greene förespråkar i sin metod CPS.   

 

Som ovan forskning visat finns det olika sätt att betrakta orsaker och lösningar på barns sociala 

svårigheter. Det handlar om såväl bristande egenskaper hos den enskilda individen, som 

specialpedagogers föreställningar om barns behov, till pedagogers kompetens och förmåga att 

hantera problemskapande beteenden. Det särskilda stödet kan tillämpas genom individuella 

åtgärder, eller genom verksamhetsutveckling med fokus på bland annat miljö och relationer, 

vilket framgår av Pyramidmodellen. Olika sätt att betrakta barns svårhanterliga beteende går att 

relatera till olika specialpedagogiska perspektiv. I den språkliga kontexten i handlingsplanerna 

söker jag få fram vilka specialpedagogiska perspektiv som går att urskilja och vilka diskurser 

av barnet som konstitueras. Då forskning visat att bedömning och dokumentation av barn i 

behov av särskilt stöd har ökat, fann jag det värdefullt att koncentrera mig på just 

dokumentation.   
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4. TEORI 
Specialpedagogisk verksamhet som den bedrivs i den svenska förskolan och grundskolan går 

att beakta ur olika specialpedagogiska perspektiv. Perspektiven utgör en uppdelning mellan 

framförallt två synsätt som specialpedagogisk forskning grundar sig i, det traditionella 

respektive det alternativa synsättet (Nilholm, 2005). Forskare använder olika benämningar på 

perspektiv som motsvarar de ovan nämnda, där jag i min vidare framställning valt att benämna 

dem för traditionella och alternativa. (Ahlberg, 2007).  

 

Hur barns behov av särskilt stöd uppfattas och beviljas i specialpedagogiska sammanhang står 

i relation till de specialpedagogiska perspektiven. Utifrån min studies syfte anser jag 

perspektiven relevanta och nödvändiga att framställa och förtydliga, i syfte att skapa förståelse 

för det specialpedagogiska fältet. För att bidra med fördjupad förståelse finner jag det även av 

värde att föra in ett relationsinriktat perspektiv i sammanhanget (Aspelin, 2013). Tillsammans 

kan de tre perspektiven sägas utgöra en översiktlig bild över hur det specialpedagogiska fältet 

ser ut. I min studie, som tar sin utgång i ett diskursanalytiskt angreppssätt, har jag valt att 

förhålla mig till de tre specialpedagogiska perspektiven i form av tre olika diskurser att betrakta 

orsaker och lösningar på barns problemskapande beteende.       

 

4.1. Det traditionella perspektivet 
Perspektivet utgör ett synsätt inom specialpedagogiken som har benämnts på olika sätt beroende 

av forskare, bland annat som ett kategoriskt/individualistiskt/kompensatoriskt/medicinskt-

psykologiskt/brist-perspektiv.     

 

Hur pedagoger i förskolan väljer att betrakta ett barns svårigheter påverkar i hög grad vilka 

åtgärder som vidtas och vem som ansvarar för åtgärderna. Enligt Nilholm (2012) kan 

svårigheterna betraktas och förklaras utifrån tre nivåer: individen, verksamheten och 

organisationen. Det traditionella perspektivet fokuserar individen och individuella brister. Såväl 

orsaker som lösningar är individorienterande, med tyngd på diagnoser (Nilholm, 2012). 

Diagnoser fungerar som mätbara instrument. Utifrån olika skalor bestående av kriterier kan 

barnets egenskaper mätas och definieras. Diagnoskriterierna skapar en tydlig gränsdragning 

mellan vad som är att betrakta som normalt och vad som kan anses avvikande. Allting under 

gränsen, det vill säga egenskaper hos barnet som inte fungerar önskvärt, uppfattas som problem 

förlagda hos individen. När flera individer uppvisar undermåliga prestationer enligt 

diagnoskriterierna, kommer de att utgöra en problemgrupp (Nilholm, 2007). 
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Specialpedagogiskt stöd kan sägas leda till motsvarande effekt, antingen bedöms ett barn vara 

i behov av särskilt stöd eller inte. Barn i behov av särskilt stöd blir oundvikligen konstrasten till 

barn som uppfyller normalitetskraven, varpå även specialpedagogiken bidrar till att skapa 

grupperingar. I det traditionella perspektivet utgör former av särskiljande och diagnoser dock 

inget problem. Tvärtom anses de nödvändiga för att barns behov ska uppmärksammas och för 

att barn ska kunna erhålla det stöd som anses lämpligt och nödvändigt. Specialpedagogens 

främsta roll är att kompensera för brister hos individen, där tillvägagångssättet präglas av stöd 

i psykologiska förklaringar (Nilholm, 2007). Specialpedagogen förväntas fördjupa sina 

kunskaper om det avvikande, för att kunna tillgodose barn särskilt stöd på ett sådant sätt att 

barnet anpassas till verksamheten. Specialpedagogen måste så att säga väga upp för barnets 

inneboende brister (Nilholm, 2005).  

 

En konsekvens av att barnets svårigheter uppfattas som individbundna är att barnet inte erbjuds 

möjligheter till stöd i samma utsträckning som om svårigheterna hade ansetts orsakade av yttre 

faktorer, så som omgivande miljö. Lösningar i en åstadkomma en förändrad miljö kan ske på 

många olika sätt, medan lösningar i att förändra individen tenderar att begränsas till diagnos 

och medicinering eller i sämsta fall till ingenting alls. Enligt Nilholm (2007) har forskning 

kunnat påvisa att diagnostisering ofta blir till nackdel för individen, men till fördel för 

skolsystemet. Då diagnostiseringen ”bevisar” att barnets svårigheter är en konsekvens av 

barnets brister, kan skolsystemet skriva sig fritt från ansvar att förända i verksamheten 

(Nilholm, 2007). Men om orsaker till barnets problemskapande beteende inte ligger hos 

individen, utan i verksamheten?   

 

4.2. De alternativa perspektiven 
Bland de alternativa perspektiven återfinns bland annat det kritiska/inkluderande/deltagar- 

perspektivet. Nilholm poängterar att perspektiv bör betraktas som något som utvecklas och 

framträder i sociala sammanhang, i interaktion mellan människor. Perspektiven kommer till 

uttryck i våra sätt att agera och förändras över tid och i olika kulturella sammanhang (Nilholm, 

2007). De alternativa perspektiven har växt fram i sin kritik av det traditionella perspektivet, 

som ansetts otillräckligt och ofördelaktigt (Ahlberg, 2007).  

 

Inom de alternativa perspektiven ses specialpedagogiska behov som sociala konstruktioner snarare än som 

individuella tillkortakommanden. I sin förlängning innebär detta att man menar att den traditionella 

specialpedagogiken konstruerar individen som problembärare (Nilholm, 2005, s. 126).   
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Där det traditionella perspektivet betraktar specialpedagogiken som positiv i bemärkelse att den 

kan anpassa sig efter och ge extra stöd riktade mot individuella behov, menar istället de 

alternativa perspektiven att specialpedagogiken fungerar värderande och marginaliserande. 

Utifrån hur barns problem kategoriseras kommer barnet att dömas antingen som normalt eller 

icke normalt (Nilholm, 2007). Det sätt varpå specialpedagogen särskiljer barn och skapar 

grupper från den ordinarie gemenskapen tydliggör även skolans brister i att tillgodose varje 

barns specifika behov och förutsättningar. Att specialpedagogiken överhuvudtaget kan anses 

nödvändig ses som ett resultat av ett bristfälligt skolsystem som bidrar till att skapa behov av 

särskilt stöd. Det är inte individer som är bärare av sina problem, utan problemen ligger på 

verksamhets- och organisationsnivå, med förankring i samhälleliga strukturella brister.  

 

Att lösa ett barns svårigheter genom att diagnostisera barnet, anses inte som en godtagbar 

lösning inom de alternativa perspektiven (Nilholm, 2005). En diagnos kan, som jag konstaterat 

ovan, leda till att uppmärksamma och tydliggöra ett barns behov av stöd. De tenderar även att 

utveckla individanpassat specialpedagogiskt stöd i skolan. I de alternativa perspektiven är 

individuella lösningar inte prioriterade, den specialpedagogiska verksamheten i förskola och 

skola ska i första hand fungera verksamhetsutvecklande. Diagnoser får som konsekvens att 

pedagoger fastnar i arbetssätt som fokuserar enskilda barns stödbehov, istället för arbetssätt 

som utvecklar hela verksamheten till att passa alla barn, oavsett stödbehov. Att som pedagog 

arbeta med ett enskilt barn kan troligen innebära utvecklande förändringar hos barnet, men det 

innebär sällan någon större förändring i den ordinarie verksamheten. När specialpedagogiska 

åtgärder sätts in till ett barn i behov av särskilt stöd, kan det enligt Nilholm vara värdefullt att 

reflektera över om åtgärderna även kan fungera verksamhetsutvecklande (Nilholm, 2012).  

 

Parallellt med att specialpedagogiskt stöd uppfattas resultera i negativa konsekvenser, erkänns 

inom de alternativa perspektiven att barns förutsättningar skiljer sig åt och att vissa barn 

behöver mer stöd än andra. Hur omfattande stöd barnet är i behov av påverkas av barnets 

svårigheter i olika situationer, där svårigheterna ses uppkomna i sociala processer, inte skapade 

utifrån barnets egenskaper. Hur miljön är utformad och hur verksamheten är organiserad är 

tänkbara orsaker till hur ett barns beteende kommer till uttryck (Nilholm, 2007).  

 

Flera forskare, bland annat Susan Tetler (2000, 2005), Peder Haug (1998, 2003) och Claes 

Nilholm (2003), har sökt kompromissa mellan de båda synsätten, då de inte ansett en 
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uppdelning i två som tillräcklig (Rosenqvist, 2007). I sammanhanget har ett dilemmaperspektiv 

införts, som dock inte är lika vedertaget som de två motsatsperspektiven. Det grundläggande 

dilemmat utgörs av utbildningssystemets skyldighet att erbjuda en skola för alla med likvärdiga 

förutsättningar till utveckling och lärande, men samtidigt förhålla sig till barns olikheter och ta 

sin utgång i enskilda barns behov och förutsättningar (Nilholm, 2007). Ann Ahlberg (2007) har 

bidragit med det relationsinriktade perspektivet. Orsaker till ett barns beteende söks varken på 

individnivå eller samhällsnivå, utan fokuserar polernas relation sinsemellan och dess 

ömsesidiga påverkan (Aspelin, 2013). Perspektivet kan betraktas som tillhörande de alternativa 

perspektiven, då det i grunden utgör liknande synsätt. Men istället för att fokusera på 

organisation, handlar det framförallt om relation.    

 

4.3. Det relationsinriktade perspektivet 
Som framgått ovan utgör det traditionella respektive det alternativa perspektivet två skilda sätt 

att betrakta barns olikheter, där det ena inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra. 

Perspektiven påvisar inte den faktiska vekligheten, utan kan istället betraktas som 

konstruktioner för att verkligheten bättre ska förstås (Persson, 1998). Utifrån min studies syfte 

finner jag det relevant att i sammanhanget även föra in det relationsinriktade perspektivet. Ett 

barns beteende kan inte förklaras utifrån antingen individuella aspekter eller organisatoriska 

sådana. Hänsyn bör tas till båda samt till de relationella sammanhang som barnet berörs av 

(Ahlberg, 2015). Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) benämner det för relationell 

pedagogik, vilken han definierar bland annat genom det som sker i det pedagogiska mötet och 

det som uttrycks genom pedagogiska metoder. Det pedagogiska mötet utgörs av samspelet 

mellan barnet och pedagogen och syftar till en social interaktion i vilken båda parter är aktiva. 

Mötena uppkommer spontant, när pedagoger och barn samtalar med varandra. Pedagogiska 

metoder innefattar ”handlingar som syftar till att etablera och upprätthålla relationer som 

främjar läroprocesser” (Aspelin & Persson, 2011, s. 10). Pedagogerna arbetar medvetet med att 

skapa relationer, där relationella aspekter anses viktiga i barnets fortsatta lärande och utveckling 

(Aspelin & Persson, 2011).   

 

För att kunna förstå ett barns behov av särskilt stöd behöver sambanden mellan skolan som 

organisation, verksamhetens sociala praktik och individuella förutsättningar tas i beaktande 

(Ahlberg, 2015). Barn är alltid knutna till ett sammanhang som påverkar dem på ett eller annat 

sätt. I de olika sammanhangen kan förutsättningar skapas utifrån vilka positiva beteenden hos 

barnet kan utvecklas och förstärkas. Men sammanhangen kan också skapa omständigheter i 
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vilka barnet istället får svårigheter och utvecklar problemskapande beteenden. ”Det som händer 

mellan människor betraktas som avgörande för vad som händer inom människor” (Liljegren, 

2000, s.20).  

      

4.4. Sammanfattning 
Det traditionella perspektivet söker förklaringar och lösningar på individuella problem hos 

individen, det alternativa perspektivet söker efter detsamma i miljöer och sammanhang som 

individen befinner sig inom. Barnet benämns antingen i termer av ett barn med svårigheter 

(individorienterat) eller som ett barn i svårigheter (Persson, 1998). Ett barn som uppvisar 

beteendesvårigheter kan enligt det individorienterade synsättet få hjälp i form av till exempel 

en diagnos, enligt det motsatta synsättet kan samma barn istället erhålla stöd i form av anpassad 

miljö och verksamhet (Nilholm, 2007). Flera forskare, däribland Ahlberg (2015) och Aspelin 

och Persson (2011) menar att ett barns beteende inte kan förklaras utifrån antingen det 

traditionella perspektivet eller det alternativa perspektivet, utan båda perspektiven måste tas i 

beaktande tillsammans med relationella aspekter. Ett barn är alltid knutet till ett sammanhang, 

i vilket olika förutsättningar till lärande och utveckling skapas. I syfte att åstadkomma hållbara 

och långsiktiga lösningar på ett barns svårigheter, kan därför ett relationsinriktat perspektiv vara 

nödvändigt att ta hänsyn till.   

 

I vilken omfattning ett barn är i behov av särskilt stöd, står i relation till hur barnets omvärld är 

organiserad (Nilholm, 2012). Nilholm ser en problematik i att överhuvudtaget prata om barn i 

termer av ”barn i behov av särskilt stöd”. Hos barn som inryms i kategorin har problem redan 

tillkommit. Han ser hellre att specialpedagoger arbetar förebyggande, innan barnen har 

utvecklat svårigheter. Intressant och värt att nämna i sammanhanget är att trots alternativa 

perspektiv att betrakta specialpedagogisk verksamhet och behov av särskilt stöd, är det 

fortfarande det traditionella perspektivet som dominerar specialpedagogiska inslag i svensk 

förskola och skola (Nilholm, 2012). Varför sker en förskjutning från det traditionella till de 

alternativa perspektiven så långsamt? Persson (1998) lyfter tidsaspekten som en viktig 

förklaring. De alternativa perspektiven handlar framförallt om långsiktiga lösningar där 

verksamhetsutveckling och organisatoriska frågor står i fokus. Men det specialpedagoger ofta 

hamnar i är istället arbete med kortsiktiga lösningar kring enskilda elever. Deras tid upptas 

många gånger av ett individorienterat arbetssätt, då lärarna upplever att det är där behovet av 

specialpedagogiskt stöd finns (Persson, 2019).  
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5. METOD 
I avsnittet nedan följer en metodbeskrivning där jag redogör för urval, tillvägagångsätt, 

analysmetod och bearbetning av data. Ett centralt inslag i min framställning för att söka besvara 

syfte och frågeställningar utgörs av diskursbegreppet, vilket redovisas under analysmetod. Som 

framgår i studiens teoridel tillämpas de specialpedagogiska perspektiven som olika diskurser. 

Det material jag har använt mig av i min analys har utgjorts av Greenes böcker Explosiva barn 

(2014) och Vilse i skolan (2011) samt nio insamlade handlingsplaner. Under varje rubrik 

redogör jag dels för processen kring Greenes böcker, dels processen gällande 

handlingsplanerna. Avsnittet avslutas med ett resonemang kring studiens validitet och 

reliabilitet. 

 

5.1. Urval och tillvägagångssätt i datainsamling 
Jag har läst Greenes samtliga böcker, då jag ansåg det vara ett lämpligt tillvägagångssätt i att 

fördjupa min förståelse kring Greenes barnsyn och utarbetade metod. I slutändan valde jag att 

prioritera boken Explosiva barn (2014), som förhåller sig till barn i förskoleåldern.  I syfte att 

förtydliga och utveckla Greenes förhållningssätt har jag även använt mig av boken Vilse i skolan 

(2011). Boken fokuserar barn i skolåldern. Det tankesätt som skrivs fram i boken går dock att 

tillämpa på yngre barn med viss modifikation. Explosiva barn läste jag två gånger, där jag sedan 

valde ut kapitel som jag ansåg relevanta för min studie.  

 

När det gäller handlingsplanerna hade jag två kriterier på det material jag sökte. För det första 

att det var dokument skrivna kring barn i behov av särskilt stöd inom förskolan, för det andra 

att texterna var formulerade eller granskade av specialpedagoger. Jag har använt mig av det 

Martyn Denscombe (2016) benämner som ett bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren 

väljer att använda sig av lättillgängligt material, ofta det material som tillhandahålls forskaren 

först. Bekvämlighetsurval gör skäl för sitt namn, det fungerar bekvämt för forskaren att använda 

sig av då det inte är tids- eller på annat sätt resurskrävande. Viktigt att poängtera är att urval 

dock aldrig ska ske utifrån bekvämlighet, men om det lämpar sig för studien, där andra 

alternativ inte nödvändigtvis tillför mer data för att besvara studiens syfte, kan de vara givande 

(Denscombe, 2016). För att få tag i dokumenten, som i förskolan benämns som handlingsplaner, 

skickade jag ut ett informationsbrev över mail till kommunens specialpedagoger verksamma i 

förskolan (se Bilaga 2). I kontakt med en av kommunens förskolechefer hade jag delgivits 

information om antal specialpedagoger och hur jag kunde få kontakt med dem. I mitt 

informationsbrev framgick min studies syfte och hur handlingsplanerna skulle användas. Till 
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en början inkom endast två handlingsplaner, från en och samma specialpedagog. Jag kontaktade 

då några av specialpedagogerna och träffade dem personligen för att prata om studien. 

Ytterligare fyra handlingsplaner inkom, två från en specialpedagog och två från en annan. Efter 

telefonkontakt fick jag ta del av tre handlingsplaner till, från ytterligare en specialpedagog. 

Totalt nio handlingsplaner skrivna av fyra olika specialpedagoger har jag förhållit mig till i min 

studie. Även om det inte kan anses representativt sett till hur specialpedagoger överlag 

formulerar dokument kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan, har jag funnit det tillräckligt 

för min studie.      

 

5.2. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017) har varit vägledande under hela 

arbetets gång. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer framhöll jag i informationsbrevet som 

skickades till specialpedagogerna att inga uppgifter som skulle kunna härleda till person eller 

verksamhet skulle utelämnas i studien. Jag var även tydlig med att handlingsplanerna skulle 

avidentifieras av specialpedagogerna själva innan jag fick del av dem (se Bilaga 2). Det material 

som inkom ifrån specialpedagogerna har endast används till det de syftade till, det vill säga som 

underlag i min studie, och ingen annan har under processens gång haft tillgång till eller hanterat 

materialet.   

 

5.3. Analysmetod 
Då jag i min studie önskar granska det skrivna ordets påverkan, utifrån en etablerad 

problemlösningsmodell och färdigformulerade handlingsplaner, kändes det rimligt att som 

metod använda någon form av kvalitativ analys med fokus på textinnehåll. I kvalitativ analys 

”arbetar forskaren aktivt med sina data, organiserar dem, bryter ner dem till hanterbara enheter, 

kodar dem, gör synteser av dem och söker efter mönster” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). Det 

finns olika sätt att gå tillväga, beroende på vad forskaren söker efter i sitt insamlade material. 

Det kan handla att om föra fram dolda budskap, att utveckla begrepp och teori, att avslöja 

underliggande strukturer eller påvisa hur makt utövas genom språket. Ofta grundar sig 

tillvägagångssättet i tolkningar, vilket är fallet i bland annat kvalitativ textanalys med 

hermeneutisk ansats och diskursanalys (Denscombe, 2016). Det är två metoder som jag fann 

väsentliga att använda mig av i min studie, där valet föll på diskursanalys. Anledningarna var 

två. Dels förankringen i teori, där hermeneutiken söker analysera data öppet genom att lägga 

teorier åt sidan, men där diskursanalysen använder teori som en form av tolkningsstöd. Teorin 

kan sägas utgöra glasögon som hjälper till att synliggöra intressanta och relevanta inslag i data. 
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Utifrån mitt syfte upplevde jag det behövligt att utforma en studie där teorier togs tillvara och 

kunde användas på sätt för att förstå och förtydliga texters utformning och betydelse. Dels i vad 

metoderna syftar till. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla ett fenomen. 

Delvis kan det sägas vara en process som faller in även i diskursanalysen, men där 

diskursanalysen inte stannar vid förståelse av text, utan vill finna underförstådd betydelse. Att 

förstå det skrivna ordet är en sak, att förstå betydelser av det skrivna ordet, är en annan (Fejes 

& Thornberg, 2015). Då jag önskar titta närmare på hur språket skapar och utövar inflytande, i 

texter där individer centreras och konstitueras, har jag valt diskurspsykologin som 

diskursanalytisk ansats.  

 

5.4. Diskurser och verkligheter 
En diskurs utgörs av sätt att uttrycka sig i tal och skrift kring olika ämnen och företeelser 

(Fairclough, 2010). Det som uttrycks rymmer mer än enbart förståelsen för ord. Häri inryms 

även former av sanningar, som återspeglar hur vi uppfattar och tänker om saker och ting. Den 

inrymmer vissa betydelser, men utesluter andra. Det som inryms kan förenklat beskrivas som 

det vi tar mer eller mindre för givet, medan det som utesluts representerar det vi inte reflekterar 

över i lika stor utsträckning (Fejes & Thornberg, 2015). Hur vi yttrar oss i såväl muntliga som 

skriftliga förfaranden kan ses som konsekvenser av vår tids rådande diskurser. Vi är en produkt 

av dem, samtidigt som vi producerar dem (Fairclough, 2010).  

 

I olika diskurser framförs olika sanningar, vilka varierar över tid och i rum. Det går inte att hålla 

en diskurs för mer giltig än en annan, då de är kopplade till den tid och i det sociala- och 

kulturella sammanhang som de uppstod i (Fejes & Thornberg, 2015).  En diskurs kan aldrig tas 

som självklar eller beständig, den är snarare att betrakta som en social praktik i ständig 

förändring (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Diskurser konstitueras utifrån rådande 

strukturer i samhället, parallellt med att de i sin tur bidrar till att formulera och ge betydelse åt 

strukturerna. De låter sig påverkas i takt med att de påverkar (Fairclough, 2010).  Ulrika Torell 

(i Börjesson och Palmblad, 2007) lyfter ett exempel gällande rökning. Hur rökning som 

förespråkades och marknadsfördes under 60-talet som kulturellt korrekt och socialt viktig, idag 

istället anses hälsoskadlig och onödig i sociala sammanhang. Människors sätt att använda och 

relatera till språket, i sätt att tala och skriva, utgör på så sätt bevis för sin tids uppfattningar av 

verkligheten. 
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5.5. Diskurspsykologi  
Vad jag söker finna i min uppsats är hur barn med svårhanterliga beteenden skrivs fram i text, 

så som i Greenes metod och så som i handlingsplaner författade av specialpedagoger. Det som 

skrivs fram kan bidra med viktig information, men det kan även det som inte skrivs fram. Hur 

påverkar det textens framställning och textens betydelse? Vad vill texten säga bortom orden? 

För att ta reda på det kommer jag att använda mig av diskurspsykologin.  

 

Diskurspsykologin utgör en av flera metoder inom diskursanalysen. Om diskursanalysen 

överlag syftar till att granska språkets betydelse och påverkan i tal och skrift, kan 

diskurspsykologin sägas fokusera på ”hur identiteter uppstår, omformas och blir föremål för 

förhandlingar i sociala praktiker” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 105). Inom 

diskurspsykologin betraktas identiteter som diskursiva, där olika diskurser ger upphov till olika 

identiteter. Identiteter konstitueras i språkliga sammanhang och beroende av vilka sammanhang 

som en individ inryms inom kommer en och samma individ att få flera, flexibla identiteter. Det 

är en uppfattning som tar sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som står i kontrast 

till kognitivismens föreställningar av en beständig identitet, med ett inre ”jag”.  Inom 

socialkonstruktionismen anses människor konstruera verkligheten utifrån föreställningar och 

erfarenheter av och i relation till omvärlden, varpå det aldrig går att prata om en objektiv 

verklighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Hur vi upplever att verkligheten existerar, handlar om hur vi accepterar det vi upplever. I olika 

tider och i olika kulturer förhåller vi oss på skilda sätt, utifrån förutsättningar som ges. Det som 

var overkligt att ens tänka sig långt tillbaka i tiden, till exempel i hur tekniken skulle komma 

att utvecklas och tillämpas, utgör idag i allra högsta grad verklighet för många. Vi har accepterat 

tekniken i vår vardag och betraktar det idag som ett naturligt existerande inslag i vår verklighet 

(Strauss, 2014). På liknande sätt formas exempelvis sätt att betrakta barn. Hur specialpedagoger 

väljer att förhålla sig till barn i behov av särskilt stöd kan sägas styrt av uppfattningar som har 

accepterats och kommit att tillämpas i samhället. Genom diskurser ges fenomen betydelse. Ett 

barn är alltid litet och mer ovetandes om sin omvärld i förhållande till en vuxen, oavsett sätt att 

betrakta barn på. Men när vi börjat titta på hur barn utvecklas, vad som orsakar svårigheter och 

hur beteenden tillämpas sätts det in i diskursiva system som tillskriver barnsynen mening. 

Diskurspsykologin inriktar sig på att synliggöra hur text och tal orienteras mot sociala 

handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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5.6. Bearbetning och genomförande av analys 
Utifrån studiens empiriska underlag delades analysen in i tre delar. Den första delen kom att 

inrymma en analys över Greenes metod CPS, åtföljd av en andra del innefattande analys av 

handlingsplanerna. Den tredje och sista delen utgörs av en jämförelse dem sinsemellan. De 

olika delarna har som gemensam nämnare att de syftar till att föra fram hur barn med 

problemskapande beteende i förskolan konstitueras i text beroende på vilka specialpedagogiska 

perspektiv texterna ger uttryck för. I min analys av Greenes metod CPS i relation till 

specialpedagogiska perspektiv, valde jag att förhålla mig till i första hand boken Explosiva 

barn, där jag inriktade mig på de kapitel där CPS skrivs fram i mest konkreta ordalag. Gällande 

bearbetning av texten, i syfte att nå djupare insikter och underliggande betydelser, använde jag 

mig av samma förfarande som vid analysen av handlingsplanerna.  

 

I min analys av den insamlade empirin (handlingsplanerna) har jag utgått ifrån studiens 

frågeställningar. Analysen har skett i flera steg, där jag har läst igenom den insamlade empirin 

i omgångar. Att läsa texter rakt upp och ned är användbart för att erhålla information eller i 

syfte att finna guldkorn som kan användas i andra sammanhang för att illustrera något. För att 

nå mer djupgående information och finna underliggande innebörder behöver texten 

genomarbetas genom att läsas om igen. Det påverkar naturligtvis tidsaspekten, då det tar längre 

tid, men skapar samtidigt ett värde i att större förståelse och förtrogenhet kan uppnås av 

betydelsen bortom de skrivna orden i sig (Denscombe, 2016). I min analys av empirin sökte jag 

medvetet efter återkommande sätt att uttrycka ord och betydelser i text. Jag läste texterna, 

noterade saker som jag reagerade på och sökte överblicka vad texten handlade om.  Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2014) benämner det för textkodning. Efterhand som jag blev mer 

förtrogen med textinnehållet sökte jag efter kategorier av mer övergripande karaktär i 

specialpedagogernas formuleringar.  Jag utgick sedan ifrån kategorierna i en vidare fördjupning 

av texterna. Texterna lästes igen, nu uppdelade i kategorier, där jag markerade och noterade 

avsnitt relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vilka specialpedagogiska 

perspektiv går att urskilja utifrån specialpedagogernas formuleringar? Vilken bild av barnet 

konstitueras? En viktig aspekt i kodningen av empirin utgjordes av arbetet med att relatera 

studiens teoretiska perspektiv till texterna. De teoretiska perspektiven har fungerat som 

tolkningsstöd, i att lyfta fram intressanta och relevanta inslag i mitt dataunderlag.  

 

Valet av diskursanalys påverkade min ingång i analysen. Jag förhöll mig utifrån tankar av 

språket som en aktiv handling. Språket beskriver inte enbart något utan gör även något i varje 
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sammanhang det formuleras inom. Språket konstruerar vår sociala värld och för barn i behov 

av särskilt stöd kan det sätt varpå språket används och formuleras göra skillnad på gott och ont 

i barnets fortsatta utveckling (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

5.7. Validitet och reliabilitet 
Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen, där de 

används i syfte att mäta studiers giltighet och behandla kvalitetskrav. Begreppen har kommit 

att användas även inom den kvalitativa forskningen, dock inte oproblematiskt. Då kvalitativ 

forskning utgörs av data som påverkas av forskarens tolkning, och inte kan anses mätbar i likhet 

med kvantitativ data, menar vissa forskare att begreppen inte kan anses tillrådliga att använda 

sig av i kvalitativa studier. Alternativa begrepp som har lyfts i sammanhanget är trovärdighet 

och tillförlitlighet (Fejes & Thornberg, 2014).  

 

I begreppet validitet inryms i vilken omfattning studiens metod relaterar till och besvarar syfte 

och frågeställningar. Kan studien sägas granska det den är avsedd att granska (Fejes & 

Thornberg, 2014). Är vald metod användbar i att besvara syfte och framförallt, besvarar den 

syftet? Validitet kan även benämnas för trovärdighet. Desto mer trovärdig studien ter sig, desto 

högre validitet kan den sägas inneha (Kvale & Brinkmann, 2014).   Jag anser studiens metod 

som användbar och rimlig utifrån studiens syfte. Genom att använda mig av textunderlag, i 

form av Greenes böcker och av specialpedagoger skrivna handlingsplaner, har jag getts 

möjligheter att granska den språkliga kontexten kring barn i behov av särskilt stöd – vilka 

specialpedagogiska perspektiv och konstruktioner av barnet som synliggörs. Ett mer 

omfattande dokumentationsunderlag hade kunnat öka studiens validitet. Att genomföra studien 

utifrån metoder i form av intervjuer och observationer hade troligen inte kunnat bidra till ökad 

validitet, då endast skriftliga utsagor har ansetts relevanta utifrån studiens syfte.  

 

Reliabilitet omfattar studiens tillförlitlighet. Inom kvantitativa studier kan studiens reliabilitet 

säkerställas genom att mätningar i flera omgångar uppvisar samma resultat. Inom kvalitativ 

forskning påverkas reliabiliteten av forskarens metodologiska val och genomförande. För att 

kunna påvisa studiens reliabilitet är det nödvändigt att forskningsprocessen redogörs, hur den 

har gått till och hur insamlad empiri har bearbetats. Skulle liknande resultat kunna påvisas om 

studien genomfördes igen? Huruvida studiens resultat går att generalisera eller inte beror enligt 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2014) bland annat på i vilken omfattning studiens urval 

kan sägas representera den population som studien vänder sig till och hur resultatet går att 
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tillämpa i andra sammanhang.  Kortfattat handlar det om hur resultatet kan förstås i termer av 

användbarhet. Överlag menar Fejes och Thornberg (2014) att generella slutsatser inte kan dras 

genom kvalitativ forskning, då ett tillräckligt representativt och omfattande urval ofta saknas. 

Även Kvale och Brinkmann (2014) ser en problematik i att dra slutsatser av generaliserande 

karaktär utifrån ett otillräckligt underlag, men menar att möjligheter till generaliserbarhet stärks 

om studien är genomförd och redovisas på sådana sätt att processen skulle kunna återskapas av 

andra. Det empiriska materialet i min studie kan inte anses tillräckligt för att resultatet ska sägas 

generaliserbart överlag, men resultatet påvisar indikationer som jag tror går att återfinna i såväl 

förskolan och skolans verksamhet som i specialpedagogers arbete, varpå jag anser mitt resultat 

även ha inslag av mer generell karaktär. Hur barn konstitueras och hur kopplingar till de 

specialpedagogiska perspektiven synliggörs i annan dokumentation skriven av 

specialpedagoger eller i dokumentation skriven av andra specialpedagoger kan dock tänkas se 

annorlunda ut. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Vad jag söker synliggöra är vilka 

specialpedagogiska perspektiv som går att urskilja utifrån den språkliga kontexten i Greenes 

metod och i handlingsplaner formulerade av specialpedagoger. Avsnittet är strukturerat i tre 

delar. Den första delen innefattar en kortfattad redogörelse för Greenes metod Collaborative & 

Proactive Solutions med en åtföljande analys av metoden. Därefter följer en andra del i vilken 

den språkliga kontexten i handlingsplaner skildras och analyseras. Båda delarna analyseras i 

relation till de specialpedagogiska perspektiv som utgör studiens teoretiska ram. Den tredje och 

sista delen inrymmer en jämförelse mellan det Greene uttrycker och det handlingsplanerna ger 

uttryck för. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.   

 

6.1. Collaborative & Proactive Solutions 
Det är ingen lätt att uppgift att alltid förutse vad ett barn behöver och alltid veta hur ett 

problemskapande beteende ska bemötas. Som jag varit inne på tidigare är Greene av 

uppfattningen att barn gör rätt om de kan. Barn som uppvisar svårigheter i sitt beteende 

utvecklar inte nödvändigtvis ett problemskapande beteende. Faktorer som spelar in i 

sammanhanget är hur omgivningen bemöter barnet och hur omfattande svårigheterna är. 

 

Att betrakta ett störande beteende som ett resultat av outvecklade färdigheter (barn gör rätt om de kan) snarare 

än som dålig motivation (barn kan om de bara vill) får betydande följder för hur vuxna samspelar med och 

försöker hjälpa barn som har beteendeproblem (Greene, 2012, s. 53).  

 
Har barnet utvecklat ett svårhanterligt beteende ligger det på de vuxnas ansvar att hitta lösningar 

och att hjälpa barnet. Greene påpekar att det finns inga färdiga lösningar eller metoder att 

använda sig av. Lämpliga lösningar återfinns i samspel mellan vuxna och barnet. De vuxna 

känner in barnets behov och förutsättningar, som sedan ligger till grund i det lösningsfokuserade 

arbetet. Lösningarna anpassas till individens förmågor, utifrån relationer och situationer där 

vuxna upplever att barnet har svårigheter. CPS är på så sätt egentligen ingen metod, utan är 

snarare att betrakta som en lösningsinriktad process. Genom att som pedagog förhålla sig till 

CPS-metoden i det dagliga arbetet, anser Greene det möjligt att förebygga problemskapande 

beteenden hos barn. Enligt Greene är det också det önskvärda scenariot, att kunna arbeta 

proaktivt på lång sikt, istället för kortsiktiga lösningar i akuta situationer (Greene, 2011).  En 

del i det arbetet utgörs av att skapa det Greene benämner för användarvänligare miljö, det vill 

säga miljöer där barnets svårigheter inte fungera handikappande för barnet (2014).  
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Greene delar in lösningar på problemskapande beteenden i tre kategorier, där tre olika 

lösningsmetoder går att urskilja. De tre kategorierna visar på olika sätt att ta sig an barns 

problematik och kan fungera som stöd i arbetet med problemskapande beteende. Greene 

benämner kategorierna för Plan A, B och C. Han förespråkar användande av Plan B, vars 

betydelse han tydliggör genom att ställa i jämförelse med Plan A och Plan C.  

 

Plan A 

Plan A utgörs av beteenden hos barnet som vuxna måste ta tag i direkt, till exempel att barnet 

kan skada sig själv eller andra, samt beteenden som leder till att den vuxna tvingar fram sin 

vilja, ´om du inte gör som jag säger, får du lämna rummet´. I båda fallen utövar den vuxna 

auktoritet gentemot barnet, som ska lyssna och lyda. Det här sättet att försöka lösa 

problemskapande beteenden kan ibland vara nödvändigt, men är sällan gynnsamt.  

 

Plan C 

I Plan C återfinns beteenden hos barnet som den vuxna väljer att bortse ifrån. Barn med 

problemskapande beteende har ofta svårigheter inom ett flertal områden, där den vuxna kan 

komma att behöva prioritera vilka förväntningar som barnet ska lära sig att leva upp till och 

vilka som går att släppa för stunden. Greene påpekar att det inte handlar om att som vuxen ge 

efter eller att ge upp, utan att som vuxen inse att barnet sannolikt inte kommer att klara av att 

leva upp till en viss förväntan och då släppa det. Kortfattat sammanfattar Greene det med vikten 

av att välja sina strider (2014).     

 

Plan B 

Plan B handlar om samarbetsbaserad problemlösning. Här inryms beteenden hos barnet som 

den vuxna i samspel och reflektion med barnet hjälper barnet att utveckla. Här är relationella 

aspekter viktiga och Greene hänvisar till ett lösningsfokuserat arbete i termer av ”en 

relationsbyggande process” (Greene, 2011, s.72). Det är viktigt att skapa en relation i vilken 

barnet känner förtroende, trygghet och stabilitet. En välfungerande relation kan underlätta, men 

framförallt vara nödvändig, för att det lösningsfokuserade arbetet kring barnets 

beteendeproblematik ska nå önskade resultat.       

 

Plan B utgörs av tre steg: (1) Empati, (2) Definiera problem och (3) Inbjudan. Empati handlar 

om att som vuxen skapa största möjliga förståelse för bakomliggande orsaker till varför barnet 

använder sig av svårhanterliga beteenden. Det är viktigt att försöka se orsaker till beteendet 
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utifrån barnets perspektiv, vad är det som bekymrar barnet? Vad är det barnet tror sig kunna 

lösa genom att bete sig på det sätt barnet gör? Att identifiera och bearbeta barnets bekymmer, 

som kan handla om uppskattning, trötthet, undvikande av kravfyllda situationer, rädsla att gör 

bort sig, är ett första steg i att komma åt och finna lösningar på det problemskapande beteendet. 

I Steg 2 definieras problemet. Det görs genom att den vuxna tydliggör såväl barnets bekymmer 

som eventuellt egna bekymmer kring en för barnet problematisk situation. Det handlar om att 

kartlägga en situation på ett neutralt sätt. Den vuxnes upplevelser är inte viktigare än barnets, 

bådas perspektiv utgör lika värdefulla delar i att hitta en lämplig långvarig lösning. I Plan B ska 

ett jämlikt förhållande råda mellan barn och vuxna, till skillnad mot Plan A, där den vuxnas 

bekymmer prioriteras, och Plan C, där barnets bekymmer prioriteras. Ska lösningar på ett barns 

svårigheter fungera på sikt, måste hänsyn tas till såväl barnets som den vuxnes upplevelser, då 

de båda ingår i samma sociala sammanhang. I Steg 3 utarbetas lösningar på problemet. Det görs 

i samarbete med barnet, där barnet utifrån reflekterande samtal och frågor med den vuxna 

uppmuntras till att finna lösningar. Gäller det yngre barn i förskoleåldern utarbetas lösningar av 

den vuxna, utifrån barnets behov och förutsättningar och den förståelse för barnets problematik 

som den vuxna har uppnått.       

 

6.2. Analys av Greenes metod Collaborative & Proactive Solutions 
För att tydliggöra vilka specialpedagogiska perspektiv som går att urskilja utifrån den språkliga 

kontexten i Greenes metod CPS, har jag valt att använda de specialpedagogiska perspektiven 

som underrubriker.  

 
6.2.1.  Det traditionella perspektivet 
Greene konstituerar bilden av barn som kompetenta och med hög potential, men där barnet är 

beroende av fungerande och stimulerande relationer för att utvecklas i den riktningen. När det 

gäller orsaker till barns problemskapande beteende återfinns Greenes tankar i det traditionella 

perspektivet. Barns svårigheter individorienteras till att bero på outvecklade förmågor. Den 

enskilda individens bristande förmågor utgör egentligen inget problem i sig. Det är först i mötet 

med andra som de outvecklade förmågorna kan medföra svårigheter för barnet och få som 

konsekvens att barnet uppfattas som problematiskt av sin omgivning. När barn uppvisar 

problemskapande beteenden, är det två aspekter som bör beaktas. Dels en förståelse till varför 

beteendet uppstår, dels insikt i vad barnet tjänar på att ta till det valda beteendet. Greene menar 

att ett barns problemskapande beteende kan betraktas som styrt utifrån att barnet inte vill (men 

måste) eller att barnet inte kan (men måste). I det första fallet handlar det om att barnet är 

omotiverat, där pedagoger kan behöva arbeta med att skapa intresse och utifrån barnets 
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prestationer eventuellt använda konsekvensmetoden. Greene vänder sig dock till den andra 

kategorin av barn, de barn som vill men som på grund av outvecklade färdigheter inte kan. 

Pedagoger kan tolka även barn med outvecklade färdigheter som oengagerade, och söka 

lösningar i att motivera barnen. Det blir missriktat stöd som snarare kan förvärra problematiken. 

 

Hur du tolkar ett barns oflexibla-explosiva beteenden kommer att vara nära sammanlänkat med hur du 

försöker förändra dessa beteenden […]. Barns explosiva beteende är oplanerat och oavsiktligt och det speglar 

en utvecklingsförsening i förmåga till flexibilitet och frustationstolerans (Greene, 2014, s.23-24).  

 

De här barnen behöver hjälp att identifiera och utveckla sina svårigheter. Greene utgår ifrån ett 

individorienterat förhållningssätt likt det traditionella perspektivet gällande orsaker till barns 

svårhanterliga beteenden, men vidgar därefter sitt synsätt till att inta ett relationsinriktat 

perspektiv.  

 

6.2.2.  Det alternativa perspektivet 
Greenes metod CPS har inslag av det alternativa perspektivet, om än i mindre omfattning än 

det relationsinriktade. Som jag nämnt i teoridelen växte det alternativa perspektivet fram i sin 

kritik av det traditionella perspektivet, bland annat i sitt avståndstagande gällande diagnoser. 

Även Greene tar avstånd från tankar av att barns svårigheter ska lösas genom att barnet får en 

diagnos. Han menar på att en diagnos kan tjäna i syfte att förklara ett barns beteende, men 

diagnosen leder inte per automatik till att barnet plötsligt erhåller de förmågor som barnet 

saknar. Vuxna måste ta sig an barnets problematik och enligt Greene söka lösningar i samspel 

med varandra och i barnets omgivande miljö. Han betonar värdet av vad han benämner för en 

användarvänligare miljö. Det innebär en miljö anpassad efter barnets behov och förutsättningar 

där lärande och utveckling möjliggörs genom att minimera hinder i vilka barnets svårigheter 

uppstår. ”En användarvänligare miljö är en miljö där alla vuxna som samspelar med barnet väl 

förstår barnets individuella svårigheter” (Greene, 2014, s. 101). Det lösningsinriktade arbetat 

kan mynna ut i behov av förändring och utveckling av miljö och verksamhet eller i insikter av 

att organisatoriska aspekter behöver tas i beaktande. Likt det alternativa perspektivet förordar 

Greene lösningar som förläggs utanför individen, i motsats till lösningar som söks inom 

individen. Barn skapas i sociala sammanhang där miljö och människor ständigt påverkar. För 

att hjälpa ett barn i att utveckla nödvändiga förmågor kan vuxna, till exempel pedagoger i 

förskolan, behöva söka förstå hur barnet låter sig påverkas.  
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6.2.3.  Det relationsinriktade perspektivet 
Det lösningsinriktade arbetet sker genom det Greene benämner för Plan B. Han förespråkar 

lösningar som återfinns i samspel mellan barnet och vuxna och lyfter värdet av välfungerande 

relationer. Hans uppfattningar av ett lösningsinriktat arbete i form av en relationsbyggande 

process är samstämmiga med uppfattningar inom det relationsinriktade perspektivet. Vad som 

kännetecknar CPS är framförallt en lyhördhet inför barnet. Det gäller sett till såväl det barnet 

uttrycker muntligt som till det barnet gör. Plan B förutsätter lyhörda vuxna, som genom att 

skapa en god relation till barnet söker förståelse för barnets beteenden och framkomliga vägar 

för att hantera och utveckla barnets outvecklade färdigheter. Det som sker mellan barnet och 

dess omgivning påverkar vad som sker inom barnet. 

 
Om du vill hjälpa ett barn kommer du att behöva en relation som underlättar dina försök att lyckas med 

uppdraget. […] Vad är syftet med en hjälpande relation? Att hjälpa barn att inte bara hantera ett visst problem 

bättre, utan också att utnyttja inlärningssituationen för att lösa andra problem och förhindra att problem över 

huvud taget uppstår (Greene, 2011, s. 72).  

 
I relationer och situationer som barnet inte mår bra i och/eller inte kan hantera ökar tendenser 

hos barnet att utveckla problemskapande beteenden. Här kan det som vuxen vara lätt att 

uppfatta barnet som problematiskt i sig, men Greene menar att det är omgivande faktorer som 

utlöser beteendet. Ska barnets behov av särskilt stöd kunna förstås och avhjälpas måste barnets 

svårigheter sättas in i ett relationellt sammanhang. Det är framträdande influenser hos såväl 

Greene som i det relationsinriktade perspektivet. Barn är alltid knutna till ett sammanhang, där 

ett helhetsperspektiv kan anses mer gynnsamt i barnets utveckling.  

 

6.2.4.  Sammanfattning  
Greenes metod CPS tar sin utgång i att problemskapande beteende hos barn står i korrelation 

till outvecklade förmågor. De outvecklade förmågorna skapar svårigheter som genom ett 

medvetet och genomtänkt bemötande från vuxna kan stanna vid att enbart utgöra svårigheter. 

Men de kan också utvecklas till ett problemskapande beteende som vuxna får svårt att klara av. 

Lösningar på barnets svårigheter återfinns i samspel mellan vuxna och barnet, varpå CPS 

snarare är att betrakta som en process än en metod. Greene delar in problemskapande beteenden 

i tre kategorier, Plan A, B och C. De tre kategorierna inrymmer olika sätt att betrakta barns 

problematik, där Greene förespråkar användande av Plan B. Plan B syftar till samarbetsbaserad 

problemlösning där den inledande fasen utgörs av ett empatiskt bemötande- och 
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tillvägagångssätt, följt av definition av problem för att slutligen landa i ett lösningsinriktat 

samarbetsbaserat arbete.  

 

Greene förlägger orsaker till ett barns svårigheter och problemskapande beteende hos individen, 

likt det traditionella perspektivet. Det alternativa perspektivet framträder i lösningar förankrade 

i miljö och verksamhet. Mest framträdande är det relationsinriktade perspektivet, då Greenes 

metod omfattar en relationsbyggande process i vilken samarbete kan sägas utgöra den viktigaste 

hörnstenen.   

 

6.3. Handlingsplanerna – specialpedagogernas dokumentation 
Handlingsplanerna utgör en strukturell mall, som består av två delar (se Bilaga 3). Den första 

delen är formell i sin karaktär och syftar till att ge information, så som barnets namn, ansvarig 

förskola/avdelning samt ansvarig pedagog. Även den andra delen följer en given struktur 

bestående av tre rubriker, (1) Mål, (2) Kortsiktiga Mål och (3) Vad gör pedagogerna (åtgärder).  

Under rubriken Mål skriver specialpedagogen ner vilka förmågor barnet ska utveckla utifrån 

förskolans läroplan. Den text som formuleras under mål är en direkt återgivning av mål i 

läroplanen. Nästa steg är att konkretisera läroplansmålen, vilket sker under Kortsiktiga mål. De 

sätt som specialpedagogerna formulerar sig på under rubrikerna Mål och Kortsiktiga mål kan 

ses som formellt, där ett professionellt språk används. Specialpedagogerna har inget utrymme 

att föra in eget tyckande och tänkande, utan ska under rubrikerna endast återge citerade och 

konkretiserade läroplansmål. Därefter följer rubriken Vad gör pedagogerna. Här är tanken att 

genomförande av åtgärder ska preciseras och besvara frågor som vem, vad, när och hur. Hur 

specialpedagogerna tänker kring barn i behov av särskilt stöd och hur de väljer att bemöta 

barnen, ger sig till känna under rubriken. En anledning är att specialpedagogen förväntas skriva 

fritt vad hen har kommit fram till att handlingsplanen ska utmynna i. Det är formuleringar under 

den sista rubriken som jag kommer att redovisa närmare och föra ett analytiskt resonemang 

kring. Jag har valt att benämna barnen som omskrivs i handlingsplanerna för barnet, då jag inte 

har ansett ett särskiljande av varje barn relevant för studien.   

 

Då jag i min studie använder vald teori som en form av tolkningsstöd, i att förstå och förtydliga 

handlingsplanernas formuleringar och betydelse, följer en analys med utgång i de 

specialpedagogiska perspektiven (det traditionella-, det alternativa- och det relationsinriktade 

perspektivet). De olika perspektiven utgör olika diskurser att betrakta barn, vilket även 

synliggörs i specialpedagogernas formuleringar.  
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6.4. Det traditionella perspektivet 
Kännetecknande för det traditionella perspektivet är att individen och individuella brister 

fokuseras. Ett övergripande mönster i handlingsplanerna är att specialpedagogernas 

formuleringar ger uttryck för barnets egenskaper, snarare än barnets färdigheter. 

Specialpedagogerna tillskriver barnet som problem utifrån negativa egenskaper/beteenden eller 

utifrån vad som kan uppfattas vara ett resurskrävande barn.   

 

(1) Ansvariga pedagoger behöver vara nära och hjälpa barnet hela tiden. Det kan handla 

om att man inte får knuffas eller ta saker från kamrater. En pedagog avsätter tid till att 

följa barnet och avstyra negativa beteenden. Man behöver vara steget före och avleda 

barnet och det är alla pedagogers ansvar. Barnet vet egentligen hur man bör agera, 

men vill inte. 

 

Barnet knuffas, tar saker ifrån kamrater och uppvisar negativa beteenden där beteendena är av 

sådan art att de helst inte ska komma till uttryck. Att barnet kan men inte vill agera på ett 

lämpligt sätt kan tolkas som att barnet är oengagerat, uppmärksamhetssökande, har svårt att 

anpassa sig, är självcentrerat och så vidare. Så behöver inte vara fallet, men formuleringen leder 

in läsaren på tankebanor av ett problematiskt barn, snarare än på en verksamhet som kan tänkas 

ligga till grund i att barnets beteende ser ut som det gör. Att barnet egentligen vet hur det ska 

agera kan betraktas som ett barn som redan äger ett antal förmågor. Problemet ligger i att barnet 

av någon anledning inte vill använda sig av förmågorna, vilket specialpedagogen knyter till 

barnets negativa beteenden. Alla pedagoger ansvarar för att avstyra de negativa beteendena, 

några vidare åtgärder anges inte. I texten synliggörs inget beaktande till vilka eventuella 

outvecklade färdigheter som kan tänkas bidra till barnets negativa beteenden eller hur 

verksamhetens utformning och barngruppen kan tänkas påverka. Texten är utforma på ett sätt 

där barnet är helt taget ur sitt sammanhang. Frånsett användning av begreppet pedagoger, finns 

det ingenting i texten som knyter an barnet till förskolan.   

 

(2) Ansvariga vuxna ser alltid till att det alltid sitter 1 pedagog vid barnets matbord under 

dukningen och efter måltid. Barnet har enskild fruktstund med en pedagog. En pedagog 

har enskild sagovila tillsammans med barnet, detta för att barnet ska kunna fokusera 

på sagan och varva ned.   

 



38 
 

Barnets skrivs inte fram som problem i form av individburna egenskaper, men barnets beteende 

kan uppfattas leda till en problematik i verksamheten, då barnet kräver resurser. Åtgärderna är 

av exklusiv karaktär, där barnet utesluts från gruppgemenskapen vid sagovila. Därutöver 

särskiljs barnet från övriga barn vid dagens fruktstund och är särskilt uppassat vid dukning. Vid 

alla tillfällen måste minst en pedagog avsättas. Vad anser specialpedagogen att barnet behöver 

utveckla? Det som skrivs fram är åtgärder där barnet ska klara av att hålla fokus och varva ned. 

Att barnet lyfts ur det sociala sammanhanget och särskiljs tycks nödvändigt för att barnet ska 

nå målsättningen i att fokusera och varva ned. Specialpedagogen har skrivit fram det som 

viktiga egenskaper att inneha, där beaktande till orsaker i varför barnet inte kan fokusera och 

varva ned på egen hand och i grupp inte tycks relevanta. Barnet skrivs fram med individuella 

problem som åtgärdas på individnivå. Att barnet särskiljs från gruppen vid fruktstund och 

sagovila kan betraktas som sätt att skapa lugn och ro för det enskilda barnet, men kan också 

uppfattas som en möjlighet att skapa lugn och ro för den resterande gruppen. Lösningar på 

individnivå löser sällan problematik som tar sig uttryck på gruppnivå, varpå specialpedagogens 

åtgärder inte skulle anses användbara och tillrådliga i de alternativa perspektiven.  

 
(3) Pedagoger arbetar med dagsschema enskilt med barnet. Den pedagog som tar emot 

barnet ansvarar för att ta med barnet till dagsschemat i alla dagens situationer Vid 

byte av aktivitet gå till schemat och vända på den bilden som är klar, för att sen 

benämna vad som ska göras. 

I exemplet ovan framgår ett barn i behov av stöd gällande struktur. Specialpedagogen nämner 

inga egenskaper eller beteenden hos barnet. I formuleringen framgår kort och koncist vad 

pedagogerna ska göra. Barnet blir en passiv aktör i sammanhanget. Det enskilda barnet pekas 

inte ut som problem och pedagoger ansvarar för åtgärder på verksamhetsnivå i form av ett 

dagsschema, mer än så är det inte vid en första anblick. Trots att barnet tonas ner, kan det ur 

verksamhetsperspektiv sägas utgöra ett resurskrävande barn. Det är ett barn vars problematik 

ska lösas genom att barnet följs åt av en pedagog i alla dagens situationer och aktiviteter. 

Dagsschemat skulle kunna utgöra en åtgärd på verksamhetsnivå, men då endast det aktuella 

barnet ska arbeta med det, får det ses som en lösning på individnivå.  

 
6.4.1.  Sammanfattning 
Oavsett om barnets egenskaper skrivs fram som problem eller inte, synliggör exemplen ovan 

att barnet skapar problem. I det första exemplet tillskrivs barnet problemet. I exempel (2) och 

(3) skrivs inte barnets problematiska beteende och egenskaper fram, däremot förs bilden fram 
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av ett resurskrävande barn. Barnet har en problematik som kräver en ständigt närvarande 

pedagog i situationer där barnet är delaktigt. Det resurskrävande barnet kan därför tänkas 

innebära problem för verksamheten, då en pedagog avsätts till ett enskilt barn. En intressant 

aspekt är att specialpedagogens sätt att formulera sig medför ett lösningsinriktat arbetssätt där 

barnet exkluderas från barngruppen. Pedagogerna förväntas följa efter och bevaka barnet, 

parallellt med att vid tillfällen under dagen ta barnet ur gruppen och utesluta det från dagliga 

rutinsituationer och gemensamma aktiviteter. Då handlingsplanerna har skrivits utifrån att 

barnen har social problematik, kan det tyckas anmärkningsvärt att lösningar söks i att utesluta 

barnet från den sociala gemenskapen.  

 

Specialpedagogernas formuleringar i handlingsplanerna ger uttryck för strömningar inom det 

traditionella perspektivet. Orsaker och lösningar är individorienterade, där egenskaper hos 

barnet som inte fungerar önskvärt uppfattas som individbundna. Lösningarna kan delvis sägas 

ske på verksamhetsnivå, där resurser omfördelas och ett dagsschema används. Men 

formuleringarna konkretiserar inte en verksamhet i behov av förändring, inte heller vilka 

outvecklade förmågor barnet kan tänkas behöva träna. Snarare kan formuleringarna tolkas som 

sätt för pedagogerna att reglera barnets svårhanterliga beteenden, där barnet blir problemet. 

 

6.5. De alternativa perspektiven 
Kännetecknande för de alternativa perspektiven är intentioner att frångå individorienterande 

synsätt och istället fokusera grupp- och verksamhetsnivå. Barnets svårigheter betraktas som 

uppkomna i sociala processer och påverkade av gruppsammanhang och organisatoriska 

faktorer. Specialpedagogiska lösningar på barnets svårigheter återfinns i ett grupp- och 

verksamhetsutvecklande förfarande. I handlingsplanerna förekommer skrivningar där lösningar 

på det enskilda barnets svårigheter ses i ett helhetsperspektiv, utifrån gruppnivå.  Barnet 

särskiljs inte från sitt sammanhang, utan uppfattas som deltagare i verksamheten, där barn och 

verksamhet står i påverkan av varandra.  

 

(1) Pedagogerna tänker på och jobbar med deras förhållningssätt, de använder lågaffektivt 

bemötande. Pedagogerna använder ett normalt röstläge! 

(2) Pedagogerna skapar aktiviteter där regellekar eller samarbetsövningar ingår. 

 

I båda exemplen lyfts pedagogernas sätt att agera och förhålla sig som det relevanta. Då barnet 

inte omnämns tydliggörs att ansvaret ligger hos de vuxna. Att specialpedagogen skriver fram 
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pedagogernas röstläge, kan antas bero på en högljudd verksamhet där de vuxna behöver föregå 

med gott exempel. Formuleringarna fokuserar förmågor som pedagogerna behöver utveckla, 

gällande arbetssätt och förhållningssätt. Hur det enskilda barnets behov av särskilt stöd ska 

tillmötesgå, skrivs inte fram utifrån individuella aspekter kopplade till barnet, utan utifrån 

pedagogernas sätt att bemöta och förhålla sig till barnet. Det innefattar även pedagogernas 

förmåga att skapa aktiviteter som barnet kan utvecklas i. 

 

(3) I den spontana leken ska pedagogerna uppmuntra barnet att leka olika lekar med 

olika barn. Pedagogerna finns nära och stöttar barnet genom att påminna att låta alla 

vara med. 

 

Utgångspunkten ligger i det enskilda barnets behov, där lösningar relateras till gruppen. Genom 

att pedagogerna finns nära tillhands i lekar som barnet själv väljer, kan barnets svårigheter i 

sociala situationer utvecklas. Den första meningen lägger vikt vid att de vuxna finns närvarande 

och uppmuntrar barnet. I sättet att formulera texten kan barnet tänkas ha svårt att leka olika 

lekar och med olika barn, då det är de delar specialpedagogen väljer att föra fram. Det förstärks 

av efterföljande mening, där en antydan till att barnet har svårt för att låta alla vara med kan 

urskiljas. Att inte kunna leka med andra barn och låta alla vara med kan utgöra ett beteende hos 

barnet som pedagogerna upplever svårt att hantera. Formuleringen talar om för oss vad barnet 

har svårt för, där specialpedagogen väljer att föra fram lösningar på barnets beteende istället för 

att lyfta outvecklade färdigheter som kan tänkas behöva utvecklas. Visar barnet att det inte vill 

leka med andra barn, ska pedagogerna uppmuntra barnet till att göra det. 

 

(4) Pedagogerna arbetar medvetet i turtagningen genom att spela spel med barnet en gång 

i veckan. Detta arbetar pedagogerna med hela barngruppen.  

 

Åtgärden i exemplet ovan tar sin utgång i det enskilda barnets behov av att träna turtagning. 

Specialpedagogen anser att pedagogerna bör spela spel med barnet en gång i veckan, men går 

sedan från individnivå till gruppnivå, där arbete med turtagning ska gälla hela gruppen. I vilken 

omfattning är dock oklart och även vad tanken är, om det beror på att hela barngruppen är i 

behov av träning i turtagning eller om det är ett sätt att inte peka ut det enskilda barnets behov 

av träning. Den här åtgärden blir något mer uppstyrd än i exemplet innan, då pedagogerna lär 

avsätta tid till att genomföra den när det passar i verksamheten. Även nästa exempel visar på 

en aktivitet som planeras in, den utgör inte ett inslag i exempelvis den fria leken.   
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(5) Pedagogerna skapar planerade lekstunder 1gg/vecka där pedagogerna har förberett 

material, miljö samt tänkt ut vilka barn som ska delta i leken. Pedagogen är delaktig i 

leken och styr vad som händer tillsammans med barnen.  

 

De planerade lekstunderna ska innefatta barn som pedagogerna har valt ut, det framgår inte av 

vilken anledning och vad det ska tjäna till. Det enskilda barnet nämns inte och det är i 

formuleringen oklart i vilken grad som barnet förväntas delta och vad leksituationen ska syfta 

till. Att fler barn ska involveras kan tolkas som att det enskilda barnet behöver träna förmåga 

till socialt samspel men kan även tänkas handla om förmåga till koncentration, språklig förmåga 

eller inlevelseförmåga. Det är oklart vad leken ska mynna ut i för det enskilda barnet och vilka 

förmågor som tränas, däremot framgår det ett behov i verksamheten av att pedagogerna skapar 

planerade lekstunder. 

 

Ett sista exempel får belysa hur specialpedagogerna söker och formulerar lösningar på 

gruppnivå, där tendensen är att lösningarna ändå inryms på individnivå.   

 

(6) Pedagogerna delar upp barnen i mindre grupper vid på och av klädning. Det innebär 

att det blir lugnare i hallen. När barnet ska gå ut är det bara hen i hallen. 

Lösningar söks till en början på gruppnivå. Genom att dela upp barnen i mindre grupper vid ut- 

och ingång blir situationen lugnare för barnet att delta i. Lösningen på gruppnivå omvandlas till 

att hamna på individnivå, där barnet exkluderas från gruppen. Det viktiga utgörs inte av barnets 

delaktighet i ett gruppsammanhang, utan att det ska bli ”lugnare i hallen” varpå barnet ska vara 

själv i hallen. Att barnet bör uteslutas från gruppen, även då mindre grupperingar sker, kan 

tolkas som att målsättningen med en lugnare hall annars faller. Verksamhetens försök till 

lösning med mindre grupper, kan med andra ord inte sägas utgöra en lösning för barnet, då 

deltagande i gruppen vid på- och avklädning inte är aktuellt för barnet.   

 

6.5.1.  Sammanfattning  
Hur specialpedagogernas tankar har gått när handlingsplanerna formulerades kan bara de själva 

svara på, men det går att urskilja ett återkommande mönster. Specialpedagogerna påbörjar 

åtgärder på gruppnivå, där det enskilda barnets svårigheter ska tränas i ett gruppsammanhang. 

Det förutsätter pedagoger som kan skapa aktiviteter där alla är delaktiga, parallellt med att 
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enskilda barns behov och förutsättningar tas i beaktande och utvecklas. Här inryms ett 

inkluderande synsätt, likt de tankar som de alternativa perspektiven förespråkar. Genom att 

specialpedagogen söker åtgärder på gruppnivå, kan nödvändiga förändringar åstadkommas i 

verksamheten. Arbete på gruppnivå innebär heller inget utpekande av enskilda individer som 

annorlunda, då alla barn deltar oavsett förutsättningar. Det enskilda barnets behov av särskilt 

stöd synliggörs inte och barnet särskiljs inte från gruppen. Vad som framgår i handlingsplanerna 

och de sätt varpå de är formulerade, är att specialpedagogernas intention om åtgärder på grupp- 

och verksamhetsnivå ändå tenderar att hamna på individnivå. Det framgår tydligt i alla nio 

handlingsplaner, där fem handlingsplaner inte sätter in individen i ett gruppsammanhang 

överhuvudtaget.      

 

6.6. Det relationsinriktade perspektivet  
Formuleringarna i handlingsplanerna för fram uppfattningar av barnet som följsamt i lärande 

och utveckling. I relation till pedagogerna förväntas barnet klara av att vidareutveckla de 

förmågor som barnet vid upprättande av handlingsplan anses behöva särskilt stöd i. Barnets 

svårigheter skrivs inte ut, det som fokuseras är istället hur pedagogerna ska förhålla sig för att 

hjälpa barnet, där samspelet mellan pedagog och barn lyfts fram. Samspelet bygger på 

uppfattningar av en ömsesidig relation, där pedagogen hjälper och stärker barnet utifrån hänsyn 

till barnets behov och förutsättningar. Pedagogen kan antas ha en autoritär roll i form av att vara 

den vuxna i förhållande till barnet. Lösningarna är dock inte auktoritära i sig, utan kan snarare 

sägas uppvisa en reflekterande karaktär, där barnet involveras som aktiv deltagare.  

 

(1) Prata med barnet hela tiden – att barnen inte förstår när hen skriker/kastar saker – att 

hen kan använda sig av sitt prat istället för att skrika. ”Du som är så bra på att prata – 

berätta för barnen vad du vill annars förstår de inte när du skriker”. Träna på att ha 

en dialog istället för att skrika eller slänga saker. 

Här tydliggörs det relationsinriktade perspektivet, då barnets förmåga till utveckling ses som 

beroende av pedagogernas och barnets sätt att relatera till varandra. Ett barns svårigheter måste 

sökas i ett helhetsperspektiv och kan inte förstås genom att enbart söka förklaringar på individ- 

eller gruppnivå. En individ befinner sig alltid i ett sammanhang, där såväl den enskilda 

individen, som grupp och verksamhet påverkas av relationella strukturer. Det är nödvändigt att 

det lösningsinriktade arbetet kring ett enskilt barns beteendeproblematik tar hänsyn till vad som 

sker i mötet mellan barnet och andra människor. Specialpedagogens formulering förutsätter att 
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barnet och pedagogen har en relation sinsemellan, där pedagogen kan nå barnet genom att prata 

med det. Pedagogen får rollen av att vägleda barnet i hur barnet kan välja att uttrycka sig verbalt 

istället för utagerande. Pedagogen har en auktoritär roll, men använder sig inte av tillsägelser 

eller bestraffningar, utan försöker nå barnet på en nivå där de båda kan mötas med minimerad 

risk för friktion. Pedagogen lyfter barnets positiva sida i sammanhanget, att barnet är bra på att 

prata och söker få barnet att förstå konsekvenserna av att det skriker – de andra barnen förstår 

inte och kan inte svara upp mot barnets önskemål. Specialpedagogens formulering kan tolkas 

som att pedagogerna genom medvetet språkbruk ska utveckla såväl barnets sätt att tänka och 

förhålla sig i olika situationer som barnets sätt att använda språket och uttrycka sig verbalt. 

(2) Vi pedagoger hjälper barnet i olika situationer med att ställa frågor som ex, Hur blev 

det nu? Kan vi göra på något annat sätt? Pedagogerna kan om det behövs hjälpa barnet 

med olika förslag på hur hen har kunnat göra istället.  

Det åligger pedagogerna att hjälpa barnet till förändring, där en förändring ses som möjlig 

utifrån att barnet uppfattas som förändringsbenäget. Med andra ord uttrycker sig 

specialpedagogen på sätt där läroprocessen dels innefattar en inneboende egenskap, dels en 

yttre påverkan. För att barnets inneboende egenskap ska komma till uttryck, är relationer 

nödvändiga. Barnet kan i relation till pedagogen ta till sig yttre påverkan, och pedagogen kan i 

relation till barnet påverka och synliggöra barnets egenskaper.     

(3) I den dagliga verksamheten arbetar pedagogerna medvetet med att lyfta de positiva 

händelser som barnet varit involverad i och frågar hur det känns när hen gör något bra 

och hur det kan kännas för de andra barnen/pedagogerna.  

Här förs ytterligare en aspekt fram, inte enbart barnets relation till andra barn, utan även barnets 

förmåga att relatera till andra barns känslor. Det kan tänkas förutsätta att barnet har förmåga till 

insikt i känslornas innebörd och i andra människors sätt att förhålla sig känslomässigt. Barnet 

tillskrivs en aktiv roll, i vilken det ska klara av att känna igen och förhålla sig till andra barns 

tankar och känslor. Specialpedagogen utgår från ett barn som klarar av att förstå dels sina egna 

känslor, dels andras känslor samt har förståelse för vad egna handlingar kan skapa för känslor 

hos andra.  

 
6.6.1.  Sammanfattning 
Vad som framgår i formuleringarna av specialpedagogerna är att de i grunden tänker sig att 

barnen har inneboende egenskaper av att lära och utveckla, där barnet är följsamt och 

förändringsbenäget. Följsamheten sker i relation till pedagogerna, även 
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förändringsbenägenheten är beroende av vuxna som stöttar barnet. De relationella aspekterna 

kan ses som nödvändiga i att barnets inneboende egenskaper uppmärksammas, kommer till 

uttryck och utvecklas. Att specialpedagogen lyfter barnet som kompetent kan anses värdefullt, 

då den bild av barnet som konstitueras är ett barn som kan och vill förändras, som har förmågor 

och som går att möta. Relationer kan dock vara på såväl gott som ont. Om lösningar på ett barns 

svårigheter formuleras på sätt som förutsätter att barnet redan förfogar över vissa förmågor, 

måste specialpedagogen ha tillräcklig kunskap om barnet för att ställa de 

kraven/förväntningarna. I annat fall kan barnets outvecklade färdigheter förbli outvecklade och 

därtill kan de relationella sammanhang som barnet befinner sig inom bli påfrestande för barnet, 

i att vuxna ställer krav som barnet inte kan leva upp till.  

 
6.7. Analys av Greene och handlingsplanerna i förhållande till varandra 
I resultatdelen ovan har jag fört ett analytiskt resonemang kring vilka specialpedagogiska 

perspektiv som går att urskilja utifrån den språkliga kontexten i dels Greenes metod CPS, dels 

i handlingsplaner formulerade av specialpedagoger. I avsnittet som följer fortsätter jag det 

analytiska resonemanget för att föra fram vilket utrymme för samstämmighet och/eller 

oliktänkande som framträder mellan Greene och specialpedagogerna i relation till de 

specialpedagogiska perspektiven.  

 

6.7.1.  Det traditionella perspektivet 
Såväl Greene som specialpedagogerna formulera sig om barnet på sätt som kan sägas 

överensstämmande med vad det traditionella perspektivet uttrycker. Specialpedagogerna gör 

det dock i större utsträckning än vad Greene gör. Greene individorienterar sig i orsaker till 

varför barn uppvisar problemskapande beteende men anser att lösningar måste sökas utanför 

individen, medan specialpedagogerna tenderar att söka individorienterade lösningar utifrån att 

barnet tillskrivs sin problematik. Att lösningar skrivs fram i form av särskiljande karaktärer går 

emot de intentioner som Greene förespråkar i sin metod CPS. Greene anser att barn med 

problemskapande beteende saknar eller brister i sociala förmågor. Barnen behöver stöd att 

utveckla och träna förmåga till social interaktion, vilket lämpligast sker tillsammans med andra, 

i ett sammanhang. Specialpedagogerna väljer istället att till viss del utesluta barnet från den 

sociala gemenskapen i den ordinarie verksamheten. Om avsikten är för barnets bästa eller om 

det är för verksamhetens bästa framgår inte. Inte heller framgår det vilka outvecklade förmågor 

som barnet saknar eller brister i och behöver utveckla. Enligt Greene behöver vuxna nå 
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förståelse för varför barn beter sig som de gör, vad det kan tänkas bero på och därefter finna 

och tillämpa lämpliga lösningar. Specialpedagogernas lösningar kan uppfattas tillkomna ur 

barnets aktuella problematik, men utan förståelse för bakomliggande orsaker till varför barnet 

har problematiken.  

 

I resultatdelen gällande handlingsplanerna framgår ett citat ur en handlingsplan som avslutas 

med meningen ”Barnet vet egentligen hur man bör agera, men vill inte” (se s. 36). Det är 

intressant att ställa i jämförelse med Greene, då det speglar en väsentlig skillnad dem emellan. 

Hela Greenes metod bygger på antagandet av att barn beter sig bra om de kan. Greene skulle 

förmodligen formulerat meningen som att barnet vet hur det bör agera, men kan inte. Hur vuxna 

väljer att betrakta ett barns beteendeproblem kan få avgörande konsekvenser för hur barnet blir 

bemött och utvecklas vidare. I exemplet ovan blir det tydligt att specialpedagogen lägger 

ansvaret hos barnet, i och med att barnet väljer att inte vilja. Även det står i konstrast till Greene, 

som utifrån sin uppfattning av att barn vill men inte alltid kan, anser att ansvaret under alla 

omständigheter ligger hos den vuxna.  

 

6.7.2.  Det alternativa perspektivet  
Specialpedagogerna formulerar även lösningar på gruppnivå. Lösningarna utgörs bland annat 

av att pedagoger ska skapa lämpliga aktiviteter utifrån barnet i behov av särskilt stöd, som sedan 

ska tillämpas tillsammans med andra barn i ett gruppsammanhang. Sättet varpå 

specialpedagogerna formulerar sig uttrycker ett inkluderande synsätt, där alla barn deltar 

oavsett förutsättningar. Specialpedagogerna lägger ansvaret hos pedagogerna, som förväntas 

vara närvarande, delaktiga och medvetna om förhållningssätt gentemot barnen. Det är en aspekt 

som även Greene för fram i förhållande till begreppet användarvänligare miljö. Det handlar om 

att vuxna runtomkring barnet måste vara så pass införstådda med barnets svårigheter att de kan 

skapa förutsättningar i verksamhet och miljö där barnets svårigheter inte fungerar 

handikappande. För att så ska ske behöver pedagoger vara närvarande och delaktiga i aktiviteter 

och situationer som barnet befinner sig inom, samt även medvetna om hur de själva bidrar till 

att förstärka eller dämpa barnets beteende. Varken Greene eller specialpedagogerna har några 

större inslag av det alternativa perspektivet i sina texter. Specialpedagogerna lutar åt det 

traditionella perspektivet, vilket inte kan sägas om Greene vars metod genomsyras av det 

relationsinriktade perspektivet.        
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6.7.3.  Det relationsinriktade perspektivet 
Både CPS och handlingsplanerna ger uttryck för ett i grunden kompetent och 

förändringsbenäget barn. Även om specialpedagogernas formuleringar i handlingsplanerna i 

sin helhet kan sägas konstituera barn med inneboende problematik (likt det traditionella 

perspektivet), konstituerar de även barn som tillmötesgående med möjligheter till lärande och 

utveckling i relation till andra, likt det relationsinriktade perspektivet. Barnet låter sig påverkas 

samtidigt som det påverkar. Relationer kan dock vara på såväl gott som ont. Att barn får 

problemskapande beteenden handlar enligt Greene ofta om att vuxna ställer krav som barnet 

inte kan leva upp till. I mötet mellan barn och vuxen sker då en konflikt som inte kan anses 

gynnsam för relationen dem emellan. Så kan även sägas vara/bli fallet om specialpedagogen 

uttrycker lösningar som i sitt sätt att tillämpas i praktiken ställer krav på barnet som inte 

motsvarar barnets förutsättningar.  För att belysa det återkommer jag till ett citat som har 

presenterats tidigare i resultatdelen.   

 

I den dagliga verksamheten arbetar pedagogerna medvetet med att lyfta de positiva 

händelser som barnet varit involverad i och frågar hur det känns när hen gör något bra 

och hur det kan kännas för de andra barnen/pedagogerna (se s. 43).  

 

Barnet tillskrivs en aktiv roll i att känna igen och förhålla sig till andra barns tankar och känslor. 

Lösningen förutsätter att barnet har utvecklat nödvändiga färdigheter i att förstå egna och andras 

känslor samt har förståelse för handling och konsekvens. Så kan vara fallet, men då det gäller 

barn med problemskapande beteenden intar Greene ett annat förhållningssätt. Greene menar på 

att många barn har svårt för den känslomässiga biten. Utagerande barn kan vara utagerande just 

för att de inte klarar av att hantera starka känslor. Att förvänta sig att barnet ska klara av att 

förstå och relatera till andras känslor, om det eventuellt inte har förmåga att förstå och relatera 

till egna känslor, kan leda till problem för barnet. Vad som uttrycks i handlinsplanera är ett 

relationellt tillvägagångssätt, där barnet i samspel med pedagoger ska nå förståelse över vilka 

känslor barnets beteende skapar hos andra barn. Men Greene lyfter även en annan problematik 

med utagerande barn, nämligen den att de har svårt att förutse konsekvenser av sitt handlande. 

Har barnet svårt för konsekvenstänkande parallellt med svårigheter att styra och hantera starka 

känslor, går det inte enligt Greene att förvänta sig att barnet ska förstå andras känslor. Det 

specialpedagogen formulerar som en lösning kan med andra ord tänkas utöka barnets 

problematik.  
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Det finns ett framträdande oliktänkande i det som framkommer i Greenes språkliga kontext 

jämfört med som framkommer i specialpedagogernas språkliga kontext. Varför? En del av 

svaret tror jag går att finna i det Greene förespråkar som Plan B, med de tre tillhörande stegen 

(1) empati, (2) definiera problem och (3) inbjudan. Specialpedagogerna ger inte uttryck för steg 

1 överhuvudtaget i handlinsplanera. Gällande steg 2 och 3 definierar specialpedagogerna ett 

problem och skriver fram lösningar, men inte utifrån en relationsskapande process med barnet. 

Att Steg 1 lyser med sin frånvaro innebär att specialpedagogerna tappar barnets perspektiv. 

Greene menar att det är viktigt att söka förstå orsaker bakom ett beteende och finna svaren på 

vad det är som bekymrar barnet? Vad är det barnet tror sig kunna lösa genom att bete sig på det 

sätt barnet gör? Att definiera ett problem, till exempel att barnet är utagerande mot andra barn 

och att hitta lösningar, att barnet vaktas eller särskiljs, utgör inte den hjälpande hand som barnet 

är i behov av. Specialpedagogerna tenderar att söka lösningar på problem, där problemen i sig 

har tillkommit på grund av svårigheter. Så länge svårigheterna kvarstår kommer problematiken 

troligen att finnas, även om lösningar kan tjäna i syfte att begränsa den. Men att tro sig kunna 

lösa ett problem, när man inte har problemet och hela bilden klar för sig, kan vara bortkastat 

arbete. Verkligheten ser sällan ut så som den skrivs fram i teorin, likt Greenes metod. Kanske 

är det en förklaring till att hans sätt att formulera sig i text visar på större avsteg från det 

traditionella synsättet att betrakta barn, jämfört med specialpedagogernas.  

 

6.8. Resultatsammanfattning  
Greene konstituerar bilden av barn som kompetenta och med hög potential, men där barnet är 

beroende av fungerande och stimulerande relationer för att utvecklas i den riktningen. Olika 

sätt att hjälpa barnet är dels att som vuxen söka förstå orsaker till barnets problemskapande 

beteende genom att inta barnets perspektiv. Dels att som vuxen inse barnets begränsningar och 

sänka kraven samt förväntningarna på barnet om de kan anses svåra för barnet att leva upp till. 

Greene uttrycker ett individinriktat perspektiv gällande orsaker till barns svårhanterliga 

beteenden. I Greenes formuleringar av lösningsprocessen framträder det alternativa 

perspektivet i form av lösningar i miljö och på verksamhetsnivå. Framförallt synliggörs det 

relationsinriktade perspektivet, då Greenes metod bygger på en relationell process.    

 

I handlingsplanerna ska åtgärder presenteras utifrån genomförande i lärandemiljön på 

organisations-, grupp- och individnivå. Resultatet visar att specialpedagogernas formuleringar 

har som målsättning att antingen utveckla förmågor hos barnet eller att begränsa ett 

svårhanterligt beteende. Processer eller handlingar som kan tänkas ligga bakom barnets 
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beteende nämns inte, oavsett om orsakerna antas bero på verksamhetens utformning eller 

förmodas vara inneboende hos individen. Specialpedagogernas formuleringar kan sägas 

innefatta såväl det traditionella perspektivet, som det alternativa och det relationsinriktade 

perspektivet. Mest framträdande är formuleringar som ger uttryck för tankar enligt det 

traditionella perspektivet, då individen fokuseras i sig istället för i ett sammanhang. I de fall där 

specialpedagogen formulerar åtgärder på gruppnivå närmar sig specialpedagogen ett 

inkluderande synsätt, där lösningar på det enskilda barnets svårigheter ska ske genom 

deltagande i grupp. Här ger sig det alternativa perspektivet till känna. Även när individen sätts 

in i ett gruppsammanhang förekommer individuella lösningar parallellt. Specialpedagogens 

intentioner om åtgärder på grupp- och verksamhetsnivå tenderar därmed att ändå hamna på 

individnivå. I handlingsplanerna synliggörs även det relationsinriktade perspektivet. 

Specialpedagogen skriver fram lösningar som förutsätter samspel mellan pedagog och barn, 

bland annat i att pedagoger ska träna och stötta barnet och få igång en dialog med barnet. Det 

lösningsinriktade arbetet kring barnets svårigheter sker utifrån att pedagoger skapar tillfällen 

där barnet ges möjligheter till reflektion och kan inta en aktiv roll i den sociala interaktionen. 

Här inryms uppfattningar om barnet som deltagare och aspekter av ett följsamt och 

förändringsbenäget barn ger sig till känna.   

 

Greene och specialpedagogerna ger båda uttryck för det traditionella perspektivet i att de 

fokuserar den enskilda individen, vilket dock sker på skilda sätt. Specialpedagogerna söker 

individorienterade lösningar och ger uttryck för att barn kan om de vill. Greene gör det motsatta, 

han söker lösningar utanför individen i användarvänligare miljö och relationer, samt förhåller 

sig till barn som att de vill men inte kan. Där specialpedagogernas formuleringar till 

övervägande delar förhåller sig till barnet likt det traditionella synsättet att betrakta barn, har 

Greene låtit sig inspireras av synsätt likt de som återspeglas i det relationsinriktade perspektivet 

och framhåller sin metod som en relationsbyggande process.  
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7. DISKUSSION  
Avsnittet inleds med en diskussion kring studiens valda angreppssätt och genomförande. Vilka 

styrkor och svagheter återfinns i studien? Vidare förs en diskussion över studiens resultat.  Hur 

resultatet kan förstås i specialpedagogiska sammanhang och i relation till tidigare forskning förs 

fram liksom slutsatser och förslag på vidare forskning.    

 

7.1. Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att synliggöra vilka specialpedagogiska perspektiv som går att 

urskilja utifrån den språkliga kontexten i Greenes problemlösningsmodell Collaborative & 

Proactive Solutions (CPS). Vidare har jag sökt finna vilka specialpedagogiska perspektiv som 

går att urskilja utifrån den språkliga kontexten i handlingsplaner och vilken bild av barnet som 

konstitueras genom specialpedagogers sätt att formulera sig i text. Studiens material utgörs av 

Greenes böcker Explosiva barn och Vilse i skolan, samt nio handlingsplaner formulerade av 

fyra specialpedagoger. Greenes böcker hade jag tillgång till när studien inleddes.  

 

Att mitt val föll på Greene kan förklaras utifrån att hans namn tenderat att återkomma i olika 

sammanhang, såväl i böcker som föreläsningar och kurser jag deltagit i. Redan för ett antal år 

sedan kom jag i kontakt med hans bok Explosiva barn och blev inspirerad av hans sätt att tänka 

kring lösningar på barns problemskapande beteende. I studiens inledande skede var min tanke 

att genomföra en kritisk analys av Greenes metod. Efterhand kom studien att få alltmer 

framträdande inslag av mer praktisk karaktär, i form av specialpedagogers dokumentation i 

förskolan gällande barn med problematik likt de barn Greene riktar sig till. Häri kom studien 

att få två ingångar, en i Greenes metod och en i de så kallade handlingsplanerna. Anledningen 

till att handlingsplanerna infördes i studien var att jag såg ett värde i att koppla Greenes metod 

till social praktik. I sammanhanget tillkom de tre specialpedagogiska perspektiv som utgör 

studiens teoretiska ram. För att se om det Greene förespråkar eventuellt gick att återfinna i 

specialpedagogers sätt att skriva om barn, fann jag det nödvändigt att analysera såväl Greenes 

metod som formuleringar i handlingsplaner i relation till de specialpedagogiska perspektiven. 

Därefter gjordes en jämförelse dem emellan för att se vilken bild av barnet de konstituerade, i 

förhållande till de specialpedagogiska perspektiven. Jag är medveten om att studien kan tyckas 

uppvisa en svaghet i sin delade struktur, samtidigt som jag kan se en styrka i att studien förhåller 

sig till olika förfaringssätt att hantera barn i text – dels genom en psykologisk vetenskapligt 

förankrad metod, dels genom ett lokalt praktiserat sätt att dokumentera barn i behov av särskilt 

stöd på. Min analys av såväl Greene som handlingsplanerna kan inte sägas oberoende av mina 



50 
 

tidigare erfarenheter och kunskaper. I vilken omfattning min förförståelse har påverkat 

resultatet lämnar jag dock osagt. Men jag är medveten om att resultatet eventuellt hade 

synliggjort andra tendenser om studien hade genomförts av andra.   

 

När det gäller handlingsplanerna var det framförallt två svårigheter som uppkom i insamlandet 

av material. För det första, handlingsplanerna var svåra att få tillgång till då 

specialpedagogernas respons mer eller mindre uteblev. Min målsättning var att få en 

handlingsplan från varje specialpedagog, där urvalet skulle bestå av minst 5-6 

specialpedagoger. Istället blev det motsatta förhållanden, där jag fick in flera handlingsplaner 

från en och samma specialpedagog. Urvalet utgör en svaghet i min studie, då formuleringar av 

fler specialpedagoger hade fått ansetts mer representativt i sammanhanget, än dokumentation 

författad av få (4) specialpedagoger. Det framträder visserligen nyanser i materialet, men 

kanske hade ytterligare nyanser hittats eller förstärkts om materialet sett annorlunda ut. Den 

andra svårigheten bestod i att upprättade handlingsplaner framförallt riktade sig till barn med 

språkliga svårigheter och inte sociala. Eftersom jag endast önskade handlingsplanerna som 

riktade sig till barn i behov av särskilt stöd socialt, blev även specialpedagogerna begränsade i 

vilka handlingsplaner de kunde tilldela mig. Hade min studie riktat sig till förskolebarn med 

språklig problematik hade urvalet blivit mer omfattande. En styrka i min studie kan ändå sägas 

utgöras av att jag begränsade mitt urval och var noggrann med att materialet som inkom var 

relevant sett till syfte och frågeställningar. En svaghet, utöver få specialpedagoger, kan även 

ses i antalet handlingsplaner, där fler handlingsplaner hade kunnat ge ett mer representativt 

resultat. Jag är dock av den uppfattningen att mitt empiriska underlag har varit tillräckligt för 

att kunna besvara studiens syfte.  

 

Valet av analysmetod har jag redogjort för i metoddelen. Då jag önskade undersöka det skrivna 

ordets betydelse fann jag diskursanalysen lämplig som metod. Utifrån mitt syfte, som handlar 

om att urskilja specialpedagogiska perspektiv i språklig kontext, upplevde jag det nödvändigt 

att kunna använda perspektiven som tolkningsstöd av mitt empiriska material. Det har påverkat 

min ingång i analysen, då teorin har inramat vad jag har tittat efter. Att teori och insamlad data 

anknyter till varandra kan jag se som en styrka i studien, då det inte lämnade utrymme till några 

större utsvävningar. Tvärtom inramade det mina möjligheter till analys och var behjälpligt i att 

knyta an resultat och analys till studiens syfte. Vid genomförande av en liknande studie ser jag 

inga nackdelar med att använda ett liknande förfarande, men beroende på förutsättningar under 

studiens gång, är det möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut.    
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7.2. Resultatdiskussion 
I avsnittet nedan diskuterar jag studiens resultat i relation till studiens inledning, bakgrund och 

tidigare forskning. Genom att anknyta det empiriska materialet till studiens teoretiska underlag 

söker jag klargöra hur resultatet kan förstås.   

 

7.2.1.  Individen i fokus  
Greenes myntade begrepp ”kids do well if they can” är ett sätt att uttrycka och förhålla sig 

gentemot barn med problemskapande beteende, som har anammats av bland annat Hejlskov 

Elvén (2015, 2017), Löwenborg (2015) och Edfelt (2015). Den enskilda individen sätt i fokus, 

som ett kompetent barn med potential, beroende av hur barnet klarar av att bemöta 

omgivningens krav och förväntningar. När barnet inte klarar av att hantera situationer och 

relationer, synliggörs outvecklade förmågor som kan leda till att barnet utvecklar ett 

problemskapande beteende. I mitt empiriska material synliggörs outvecklade förmågor hos barn 

i specialpedagogernas formuleringar, för den som söker bortom orden, men det är inget som 

skrivs ut. Frågan är om specialpedagogerna har uppmärksammat vad barnets svårigheter kan 

bero på. Formuleringarna tyder på att de betraktar problem som individbundet och vill åtgärda 

det problemskapande beteende som framträder. Men där lösningar ligger i att ansvariga 

pedagoger behöver vara nära och hjälpa barnet hela tiden (se s. 36), vilket skulle kunna bero 

på outvecklad förmåga i social interaktion, hade lösningar istället kunnat skrivas i form av att 

ansvariga pedagoger hjälper barnet in i lek med andra barn där pedagogen är närvarande och 

deltar aktivt i leken. Fokus flyttas från ett problematiskt barn som behöver vaktas av 

pedagogerna, till ett gruppsammanhang i vilket såväl barnet som pedagogen deltar.  

 

Forskning har visat att lösningar på barns behov av stöd ofta söks genom att särskilja barnet 

från den ordinarie gruppen och verksamheten (Giota & Emanuelsson, 2011). Barnet betraktas 

inte som ett barn likt andra barn, utan som ett barn olikt andra barn (Melin, 2013). Det får som 

konsekvens att barnet särbehandlas. Även om det sker utifrån uppfattningar av barnets bästa, 

tenderar särskiljande lösningar dels att bestå, dels i att barnets behov kvarstår (Giota & 

Emanuelsson, 2011). Då förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och för de 

kommande åren i skolan, kan jag anse det värdefullt av specialpedagoger att betänka hur de 

väljer att möta ett barns behov av särskilt stöd och hur åtgärder utformas. Här inryms en i allra 

högsta grad specialpedagogisk relevans - hur barns identitet skapas och hur förutsättningar till 

fortsatt lärande antingen begränsas eller möjliggörs som konsekvens av specialpedagogers sätt 

att förhålla sig och formulera sig om barn i behov av särskilt stöd.  
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7.2.2.  Dokumentation 
Greene (2014) menar att det alltid ligger på de vuxnas ansvar att hjälpa barnet till 

beteendeförändringar och de vuxna ansvarar för vilken identitet de tillskriver barnet utifrån hur 

de konstituerar barnet. Hur barn konstitueras tydliggörs i den dokumentation som framförallt 

barn i behov av särskilt stöd får knutna till sig. I förskolan råder inget dokumentationskrav 

gällande särskilt stöd. Inte heller finns det reglerat hur den dokumentation som sker, ska göras 

(Skolverket, 2017). Såväl dokumentation som bedömningar av enskilda barns sociala förmåga 

har ökat i förskolan (Vetenskapsrådet, 2015). I texterna tillskrivs barnet vanligen en identitet 

utifrån sina svårigheter (Andreasson, 2007, 2012). Det framgår även i mitt empiriska material. 

Specialpedagogernas formuleringar uppvisar uppfattningar av ett problemskapande beteende 

förankrat hos individen. Det framgår ingenstans vilka förmågor barnet behöver utveckla. Istället 

riktar sig specialpedagogen till hur pedagogerna ska arbeta med barnet i syfte att mer eller 

mindre hålla det under uppsikt. Att barnet omnämns likt det traditionella perspektivet att 

betrakta barn i behov av särskilt stöd medför en viss problematik. Förskolan ska i första hand 

arbeta med bedömningar av verksamheten, inte av enskilda individer (Skolverket, 2010). Ändå 

tenderar special-pedagogernas formuleringar att hamna där. Är det för att barnen uppvisar sådan 

problematik att de behöver individinriktat stöd? Eller anser specialpedagogerna 

verksamhetsutvecklande aspekter som alltför omfattande? Är specialpedagogen begränsad av 

sina egna föreställningar? Specialpedagoger skulle kunna tänkas fylla en viktig funktion i att 

handleda pedagoger i dokumentation av barn, men det förutsätter att specialpedagogerna själva 

innehar en medvetenhet kring hur de förhåller sig och formulerar sig om barn. Som jag ser det 

är dokumentationsarbete kring enskilda barn ett utvecklingsområde för såväl specialpedagogisk 

verksamhet som förskoleverksamheten i stort. Hur kan dokumentation sägas leda till barnets 

bästa och inte komma att ske på barnets bekostnad?   

 

7.2.3.  Föreställningar om barnet 
Greene för fram tre olika sätt att betrakta barns problemskapande beteende. Två av dem kan 

sägas inrymmas i det traditionella perspektivet. För det första, barnet har problem som den 

vuxna måste ta tag i. Problemen ses som knutna till individen. Det tydliggörs i mitt empiriska 

material, där specialpedagogerna formulerar sig utifrån vad pedagogen ska göra. Barnet har 

problem som pedagoger ansvarar för att lösa. För det andra, barnet har problem som den vuxna 

kan bortse från. Återigen ligger problemen hos individen. Greene lyfter här en tänkvärd aspekt. 

Barn i behov av särskilt stöd inrymmer mer än framträdande svårigheter. Där finns även mindre 

framträdande svårigheter, eller med andra ord uttryck mer eller mindre utvecklade färdigheter. 
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Hur kan ett barns behov av särskilt stöd bedömas på sätt som säkerställer att det är för barnets 

bästa och att det är gynnsamt för barnets utveckling? Vilka outvecklade förmågor ska 

prioriteras? Greene menar att det ibland kan vara nödvändigt att som vuxen bortse från vissa 

beteenden hos barn med en omfattande problematik, men går nödvändighet före behov? Så 

snart specialpedagogen formulerar sig om ett barns behov av särskilt stöd har specialpedagogen 

gjort en bedömning av barnet och valt svårigheter som ska prioriteras. Det innebär att andra 

svårigheter utesluts i det lösningsinriktade arbetet. Vad innebär det och vad innebär det inte för 

det enskilda barnets utveckling och fortsatta möjligheter i livet? Även här inryms en relevant 

aspekt i specialpedagogiska sammanhang. Hur specialpedagogen väljer ut lämpliga 

stödåtgärder för det enskilda barnet kan syfta till att göra barnets problematik hanterbar i 

verksamheten. För barnet kan specialpedagogens val av åtgärder göra stor skillnad i hur den 

fortsatta skolgången kommer att fungera. Specialpedagogens ansvar att tillgodose barnet 

särskilt stöd här och nu tordes även inbegripa ett ansvar för barnets fortsatta lärande på sikt. 

Specialpedagogen kan naturligtvis inte förutspå barnets framtid, men om till exempel 

särskiljande lösningar visat sig missgynnsamma för barns fortsatta lärande, varför envisas 

specialpedagoger att tillämpa sådana åtgärder?  

 

Hur specialpedagoger och pedagoger klarar av att hantera barns problemskapande beteende 

kan, som jag delvis redan konstaterat, vara avgörande för barnets fortsatta utveckling 

(Beaudoin, Mihić, & Lončarić, 2018).  När en pedagog inte klarar av att hantera ett barn i olika 

situationer och relationer, synliggörs pedagogens osäkerhet. Det kan leda till att pedagogen 

förlägger problemen hos barnet för att så att säga skriva sig själv fri från det problematiska i 

sammanhanget (Karlsson, 2008). En intressant aspekt är att det individorienterade 

förhållningssättet kan sägas gälla såväl barn som pedagog. Pedagogen lyfter sig själv och barnet 

ur ett sammanhang där det problemskapande beteendet har uppkommit.  Genom att ta individen 

ur sitt sammanhang kan problemet förläggas till individen och genom att lyfta sig själv ur 

sammanhanget kan pedagogen säkerställa sin kompetens i yrket. Om pedagogen inte kan sägas 

ansvarig för att barnet uppvisar ett problemskapande beteende, parallellt med att barnet inte kan 

annat än anses ansvarig, behöver pedagogen inte ändra någonting i sitt bemötande och 

förhållningssätt. Däremot behöver barnet ändra sig. Att tillskriva barn med en problemidentitet 

skulle med andra ord kunna betraktas som en enkel lösning för pedagoger. Kanske är det ett 

sätt att undanröja egna tvivel i skicklighet och att säkerställa att inte bli ifrågasatt i sin 

profession? Just pedagogers tanke-och förhållningssätt gentemot barn med problemskapande 

beteende anses utgöra viktiga förutsättningar i att barn får det stöd det behöver (Joseph, Rausch, 
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& Strain, 2018). När kompetens och förmåga brister hos pedagogerna är det viktigt att de 

erbjuds professionellt stöd, bland annat genom handledning av specialpedagoger. Pedagoger 

som är trygga i sin yrkesroll kan möta, hantera och förebygga svårigheter i barns beteenden på 

mer gynnsamma sätt (Beaudoin, Mihić, & Lončarić, 2018).  

 

7.2.4.  Relationer 
Att som specialpedagog klara av att möta, hantera och förebygga barns problemskapande 

beteende förutsätter relationell kompetens. Värdet av fungerande relationer uttrycks i såväl det 

relationsinriktade perspektivet som hos Greene. För Greene utgör barnets relationella 

sammanhang den viktigaste aspekten i CPS. Barnets problem ses som tillkomna i relation till 

andra, där barn och vuxna i samspel löser problemet. Olika sätt att betrakta barnets 

problemskapande beteende ger upphov till olika lösningsmetoder. För Greene handlar det 

främst om att som vuxen bli medveten kring vilka färdigheter barnet saknar och hjälpa barnet 

med de outvecklade färdigheterna. Orsaker till det problemskapande beteendet söks hos den 

enskilda individen (vilka förmågor saknas?), men lösningar söks i miljö och i relationer (till 

exempel i minskade krav/förväntningar och anpassad miljö). Greenes intentioner med CPS är 

framförallt att hjälpa vuxna utveckla tankesätt kring barns problemskapande beteenden som i 

förlängningen leder till förebyggande arbete, där barn med svårigheter får stöd innan 

svårigheterna eskalerar till problemskapande beteenden.  

 

Liknande intentioner framträder i Pyramidmodellen. Det viktigaste arbetet enligt modellen 

innefattar relationella och organisatoriska aspekter. Verksamheten ska utformas på ett sådant 

sätt att alla barns behov tillgodoses, där alla barn stimuleras i sin utveckling och där 

problemskapande beteenden förebyggs. Miljö och relationer i verksamheten kan sägas utgöra 

grundstenar för det enskilda barnets fortsatta utveckling. Att barn ändå behöver individinriktat 

stöd kan genom Pyramidmodellen förstås i termer av att arbetet med grunden inte är tillräcklig 

eller behöver omstruktureras. Barns enskilda behov och förutsättningar behöver 

uppmärksammas i syfte att skapa en verksamhet där miljö och relationer motsvarar de behov 

och förutsättningar som finns. För varje ny gruppkonstellation behöver grunden ses över, då 

barns behov förändras sinsemellan och över tid. En betydelsefull aspekt, kanske den mest 

betydelsefulla, är att varje barn tillägnar sig sociala färdigheter (Joseph, Rausch & Strain, 2018).  

 

Värdet av verksamhetsutvecklande arbetssätt för barn med problemskapande beteende är inte 

lika påtagligt i mitt dataunderlag som det är hos Greene och i Pyramidmodellen. I 
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specialpedagogernas formuleringar förs sociala aspekter fram, vilket jag tolkar som att de är 

införstådda med värdet av social gemenskap och tillägnande av sociala färdigheter. Men hur 

tillägnar sig det enskilda barnet sociala färdigheter på bästa sätt? Genom verksamhetsinriktade 

lösningar eller individinriktade lösningar? Greene och Pyramidmodellen förespråkar att sociala 

färdigheter bäst erhålls i gruppsammanhang där miljö och relationer skapar goda förutsättningar 

till socialt lärande och utveckling. Specialpedagogerna formulerar till viss del lösningar där 

barnet befinner sig i ett gruppsammanhang. Problemet som jag ser det är att social gemenskap 

inte nödvändigtvis leder till sociala färdigheter. Specialpedagogerna behöver föra 

resonemanget vidare, om lösningar söks i att barnet befinner sig i en sociala gemenskap, hur 

ska den gemenskapen tjäna i att utveckla sociala färdigheter hos barnet?  

 

Barn med problemskapande beteende har sällan förmåga att på egen hand tillägna sig 

nödvändiga sociala färdigheter för att fungera i grupp. Utan stöd kan barnets vistelse i gruppen 

istället få motsatt effekt, att barnet stör eller förstör den sociala gemenskapen och i längden 

hamnar mer och mer utanför gruppsammanhanget. Även här inryms en relevant aspekt för den 

specialpedagogiska verksamheten inom förskolan att begrunda. Idag uppmärksammas allt fler 

barn med problemskapande beteenden och fler tillskrivs diagnoser, vilket frambringar alltmer 

individorienterande lösningar. Parallellt förs forskning fram som trycker på vikten av barnet i 

ett sammanhang, där verksamhet och relationella aspekter lyfts fram som väsentliga delar i 

lösningar på barns beteendeproblematik. Även om intentionerna i specialpedagogernas 

praktiska arbete kan tänkas vara att arbeta på grupp- och verksamhetsnivå i första hand, tycks 

verkligheten i sig sträva åt ett annat håll. Här ligger ett ansvar på specialpedagogerna, som i 

utövandet av sin yrkesroll kan påverka utvecklingen antingen åt det ena eller åt det andra hållet. 

Om barn missgynnas av särskiljande lösningar bör specialpedagoger tillämpa andra åtgärder. 

Detsamma kan sägas gälla för diagnoser. Det är viktigt att specialpedagoger inte uppfattar 

diagnoser i sig som en form av lösning och söker utvägar i psykologiska utredningar.  

 

När det gäller barn i behov av särskilt stöd ska barnets behov styra specialpedagogens insatser, 

oavsett diagnos eller inte. Även om en diagnos kan synliggöra barnets problematik kvarstår 

barnets svårigheter. Sist men inte minst, om specialpedagoger skriver fram barn som problem i 

sin dokumentation, behöver specialpedagoger bli medvetna om sätt att formulera sig och vilka 

konsekvenser det kan få för barnet. Att specialpedagoger tillskriver barn som problem är ett 

problem i sig, då specialpedagogens roll och specialpedagogikens funktion kan ifrågasättas. 

Leder specialpedagogens arbetssätt till att problemskapande beteenden hos barn framträder, 
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eller är det barns problemskapande beteenden som påverkar specialpedagogens arbetssätt? Är 

det barns beteenden som skapar problem i förskoleverksamheten, eller är det arbetssätt i 

verksamheten som skapar problem för barnet?  

 

Jag avslutar min diskussion med frågorna, då jag inte har några givna svar på dem. Jag är av 

uppfattningen att specialpedagogisk kompetens behövs i dagens förskola och skola, dels i 

verksamhetsutvecklade arbete men också i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Men som 

specialpedagog måste hela tiden en helhet beaktas, där så många aspekter som möjligt tas i 

åtanke, i arbetet med ett enskilt barn. Även om stödinsatser i form av särskiljande karaktär kan 

anses rimliga och nödvändiga för stunden, är kortsiktiga perspektiv sällan gynnsamma för det 

enskilda barnet. Specialpedagoger kan behöva höja blicken, bredda sin synvinkel och se i ett 

längre perspektiv hur deras sätt att förhålla sig gentemot barn, att formulera sig om barn och att 

välja och tillämpa åtgärder kan komma att få konsekvenser för barnet. Skapas förutsättningar 

där barnet tillägnar sig sociala färdigheter och erhåller andra nödvändiga förmågor för att klara 

av fortsatt skolgång och för att underlätta i det livslånga lärandet?     
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8. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Forskning har påvisat att det traditionella perspektivet dominerar specialpedagogisk 

verksamhet och hur orsaker och lösningar på barn i behov av särskilt stöd betraktas. Det finns 

en tendens inom svensk förskola och skola att individorientera barns problemskapande 

beteende och att söka lösningar genom bland annat diagnostiseringar, istället för 

verksamhetsutvecklande förändringar. Som framgår även i min studie intar specialpedagogerna 

ett individinriktat förhållningssätt i sina formuleringar av åtgärder. Barnets svårigheter knyts an 

till barnets identitet, varpå barnet konstitueras som problem. Att så sker kan delvis förklaras 

genom specialpedagogers och pedagogers förhållningssätt och förmåga att bemöta och hantera 

barnet. Ju svårare pedagoger upplever det att identifiera och definiera ett barns svårigheter, 

desto mer tenderar de att förlägga problematiken hos barnet och tillskriva barnet med en 

problemidentitet (Karlsson, 2008) och (Beaudoin, Mihić, & Lončarić, 2018). Även Greene 

(2011, 2014) intar ett individinriktat förhållningssätt i syfte att söka förstå orsaker till ett barns 

problemskapande beteende. Han menar att ett problemskapande beteende kommer till uttryck 

när vuxna ställer krav och har förväntningar på barnet, som barnet inte klarar av att leva upp 

till. Att barnet inte kan tillmötesgå den vuxnas förväntningar beror enligt Greene på outvecklade 

förmågor, det vill säga inneboende egenskaper hos individen. Men de outvecklade förmågorna 

innebär inte svårigheter i sig, inte heller är de problemskapande i sig, det är i relation till andra 

som de kan leda till problem.     

 

Även om det traditionella perspektivet dominerar i specialpedagogisk förskole- och 

skolverksamhet, visar forskning att det specialpedagogiska fältet även inrymmer arbete på 

grupp- och verksamhetsnivå (Vetenskapsrådet, 2015). Förmåga till social interaktion uppfattas 

av specialpedagoger som en av de viktigaste färdigheterna (Joseph, Rausch & Strain, 2018). 

Enlig Brillante och Nemeth (2017) är det framförallt relationella och organisatoriska aspekter 

som bör tas i beaktande för att stödja barn i deras sociala utveckling. De hänvisar till en 

vetenskapligt förankrad modell, Pyramidmodellen, som forskning har kunnat påvisa ge goda 

resultat gällande pedagogers förmåga att bemöta och hantera barns problemskapande 

beteenden. Här synliggörs såväl ett alternativt- som ett relationsinriktat perspektiv. Även 

Greene (2011, 2014) betonar vikten av relationella aspekter, något som tydliggörs i att hans 

metod CPS grundar sig i samarbete mellan barn och vuxna. Åtgärder bör i första hand rikta sig 

gentemot miljö och verksamhet, sett med hänsyn till relationer som barnet ingår i och/eller 

påverkas av. I studiens empiriska material framträder förutom det traditionella perspektivet, 

även det alternativa perspektivet och det relationsinriktade perspektivet. Specialpedagogerna 
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formulerar lösningar på grupp- och verksamhetsnivå och åtgärder som förutsätter en relationell 

process mellan barn och pedagog. Beroende av vilket specialpedagogiskt perspektiv som 

specialpedagogerna lutar sig åt i sina formuleringar, konstitueras olika bilder av barnet. Likt 

Greene ger specialpedagogerna uttryck för ett i grunden kompetent barn, men där Greene lyfter 

barnets möjligheter till utveckling genom samarbetsbaserad problemlösning, tenderar 

specialpedagogerna att fastna med blicken på den enskilda individens begränsningar. 

 

Några viktiga aspekter som jag för fram och finner relevanta för det specialpedagogiska fältet 

är hur specialpedagoger förhåller sig till och dokumenterar barn i behov av särskilt stöd. De val 

som specialpedagogen gör i mötet med barnet kan komma att påverka barnets framtid, på gott 

och ont. Specialpedagogens insatser kan komma att skapa förutsättningar där barnet utvecklas 

och stärks i sina förmågor, men det kan också försätta barnet i svårigheter och utanförskap. Med 

andra ord, specialpedagogen har inte bara ett åtagande gentemot barn i behov av särskilt stöd 

utan även ett ansvar, som bör tas i allra högsta grad på allvar.  

 

8.1. Vidare forskning  
Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant att se om samma tendenser åskådliggörs i 

specialpedagogers sätt att bemöta barn i behov av särskilt stöd och i att prata om och till barn. 

Formulerar sig specialpedagoger i text på sätt som överensstämmer med hur de agerar och 

bemöter barn i praktiken? Observationer av specialpedagogiskt arbete i förskolan skulle kunna 

belysa sådana aspekter. Intervjuer med specialpedagoger vore ett annat tänkbart förfarande. 

Kan specialpedagogers sätt att prata om barn sägas överensstämma med deras sätt att skriva om 

barn? Fortsatt forskning utifrån studiens syfte och frågeställningar skulle kunna genomföras 

med fler specialpedagoger och i fler kommuner.   
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BILAGA 1 
 

 Diagnoskriterierna för adhd enligt DSM-5  
 
 

Ouppmärksamhet  

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, arbetslivet eller andra 
aktiviteter (t ex förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt genomförda arbetsuppgifter).  
 
b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar (t ex har svårt att 
bibehålla fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder av läsning).  
 
c) Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (t ex ter sig frånvarande även utan någon uppenbar 
källa till distraktion).  
 
d) Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor 
eller arbetsuppgifter (t ex påbörjar uppgifter, men tappar genast fokus och låter sig lätt 
distraheras).  
 
e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (t ex har svårt att klara av 
uppgifter i flera led; har svårt att hålla ordning på utensilier, redskap och tillhörigheter; arbetar 
rörigt och oorganiserat; har svårt att tidsplanera; kan inte hålla tidsramar).  
 
f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex 
skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: t ex sammanställa rapporter, fylla i 
formulär, läsa längre artiklar).  
 
g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter (skolmaterial, 
pennor, böcker, verktyg plånböcker, nycklar, anteckningar, glasögon, mobiltelefoner)  
 
h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre tonåringar och vuxna kan det inkludera 
ovidkommande tankar).  
 
i) Är ofta glömsk i det dagliga livet (t ex göra hemsysslor, gå ärenden; för äldre tonåringar 
och vuxna: t ex följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar, komma till avtalade möten).  
 

 

Hyperaktivitet och impulsivitet  

a) Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still på stolen.  
 
b) Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en längre stund (t ex lämnar 
sin plats i klassrummet, på kontoret eller andra arbetsplatser, eller i andra situationer där det 
krävs att man sitter kvar).  
 
c) Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer där det inte kan anses lämpligt  
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d) Klarar sällan av att leka eller förströ sig lugnt och stilla.  
 
e) Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (t ex är oförmögen eller obekväm med att vara 
stilla en längre stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; kan uppfattas av 
omgivningen som rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har svårt att hänga med).  
 
f) Pratar ofta överdrivet mycket  
 
g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är färdig (t ex fyller i och avslutar 
andra meningar; oförmögen att vänta på sin tur i ett samtal).  
 
h) Har ofta svårt att vänta på sin tur (t ex när man står i kö).  
 
i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal, lekar eller 
aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse). 
 

Texten är hämtad ur Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd, ett kunskapstöd. 
Socialstyrelsen, 2014 samt ur MINI-D 5, American Psychiatric Association, 2014. 
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BILAGA 2 
 
Hej!  
 
Jag heter Maria Persson och studerar sista terminen på det specialpedagogiska programmet vid 
Örebro Universitet. I mitt avslutande examensarbete har jag valt att titta närmare på det skrivna 
ordet gällande barn med problemskapande beteenden kopplat till specialpedagogiska 
sammanhang. Bland annat söker jag finna vad litteratur och forskning för fram för 
lösningar/metoder/perspektiv kring barns beteendesvårigheter, med fokus på utagerande och av 
omgivningen uppfattat som svårhanterliga beteenden. Hur formulerar sig aktuella författare kring 
de här barnen? Och hur skriver specialpedagoger om dem?  
 
Det material jag eftersöker är handlingsplaner skrivna av, eller skrivna under överseende, av dig 
som specialpedagog. Då jag är ute efter att finna mönster i stort hur det nedskrivna ordet ser ut 
kring de barn som har specialpedagogiskt stöd på grund av svårigheter i sitt beteende, är uppgifter 
i form av namn på barnet, ålder, kön eller förskolans namn oväsentliga. Inga sådana uppgifter ska 
framgå när handlingsplanen överlämnas till mig.   
 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, varken personer eller verksamheter kommer att 
utelämnas vid namn. Handlingsplanerna kommer heller inte att redovisas enskilt, utan utifrån 
mönster/kategorier som jag finner relevanta och intressanta efter en övergripande 
sammanställning.  
 
Har du handlingsplaner som berör barn med problemskapande beteende, (t.ex. i form av 
utagerande beteende, överaktivitet eller koncentrationssvårigheter), får du gärna kontakta mig så 
snart som möjligt.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Maria Persson 
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BILAGA 3 

Handlingsplan för pedagoger  
 

Förskola:        

Ansvarigt arbetslag:     

Ansvarig pedagog:     

Barnets namn:       

Datum:       

Samråd internt/externt:      

Vilka?     

Handlingsplanen för pedagoger gäller:   

Utvärdering sker:    

 

Mål: 

Vilka förmågor ska utvecklas utifrån Lpfö 98/2010? Se avsnitt 2 Mål förskolan ska sträva efter. 

 

  

Kortsiktiga mål: 

Konkretisera måltexten ovan så att den blir utvärderingsbar. 

 

 

Vad gör pedagogerna: 

Konkretisera måltexten ovan! Vilka åtgärder ska genomföras i lärandemiljön på organisations –, 
grupp- och individnivå? Vem ansvarar för vad, när och hur? 

 

 

 

Ansvarig för dokumentets åtgärder och beslut: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Förskolechefs underskrift och datum 


