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Sammanfattning	  
 
Titel: Delaktighet i förskolan – Möjlighet eller hinder? 
 
Författare: Nicklas Cervin 
 
År: 2014 
 
Nivå: Masteruppsats 
 
Institution: Uppsala universitet 
 
Handledare: Farzaneh Moinian 
 
Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att göra en undersökning av diskurser om 
delaktighet i förskolan. Metoden för datainsamlingen är kritisk diskursanalys utifrån Norman 
Fairclough (1992). Det är en diskursanalys av texter och inte en undersökning av diskurser 
hämtade från verkligheten i någon förskola. Diskursanalysen görs på fem akademiska 
avhandlingar, som studeras i förhållande till barns delaktighet. Urvalet av avhandlingarna 
baseras på att de är relevanta för ämnet delaktighet. Slutsatser i studien är att diskurser av 
struktur, individualitet och makt- och kategoriseringsprocesser är övergripande områden som 
påverkar barns delaktighet. Diskurserna inom respektive områden uppvisar tydliga tendenser 
på att vara öppna för förändring inom forskningen genom avhandlingarna. Fyra av de fem 
avhandlingarna visar på resultat om att barns delaktighet har stora svårigheter att få 
genomslag ute i förskoleverksamheterna. Den femte (Hamerslag) beskriver 
delaktighetsmöjligheterna vara mer framtidspositiva. Specialpedagogik finns med som 
teoretisk utgångspunkt i de avhandlingar som är undersökta. Specialpedagogiken med dess 
mångfaldighet kan till synes vara med och påverka de pedagogiska svårigheterna i rätt 
riktning. Det krävs då att samspelet fungerar mellan olika parter i förskolan, och med det 
omgivande samhället. 
 
Nyckelord: Delaktighet, förskola, specialpedagogik, diskursanalys, Fairclough, avhandling. 
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Förord 
 
Jag vill tacka min handledare Farzaneh Moinian för en tydlig handledning. Det har varit 
mycket värdefullt att diskutera om de svårigheter som uppstått under arbetets gång.  
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1	  Inledning	  
Delaktighet är ett ämne som har en enorm spännvidd och det räcker inte med kortare och 
enklare förklaringar. Det är mycket som påverkar omständigheterna kring ifall och hur barnen 
blir delaktiga i pedagogiska verksamheter i förskolorna. Förskolearbetet påverkas inte minst 
av vad som uttrycks av ett stort antal individer som på olika sätt medverkar och påverkar 
händelseförlopp. Förenklat kan det gå att säga att olika diskurser inom förskolans värld kan 
inverka på vardagens ansträngningar och äventyr. Idén om att jag ville skriva om 
delaktigheten i förskolan med hjälp av en diskursanalys, kom till via mitt intresse att lära mig 
mer om hur diskurser påverkar det som händer och sker.  
 
En sak som skiljer förskolans arbete från skolans är att förskolan arbetar i arbetslag på ett 
annat sätt. I skolan har varje skolklass vanligen en lärare, och har läraren någon som hjälper 
till är det i så fall inte en annan lärare utan just en person som assisterar, hjälper läraren. I 
skolklassen står läraren för mycket av de rådande diskurserna, förutsatt att inte läraren delvis 
eller helt delar inflytandet av vad som ska talas om på lektionerna. I förskolan förhåller det 
sig annorlunda eftersom det alltsomoftast är fler än en pedagog som ska hjälpa varandra i det 
pedagogiska arbetet. I förskolan är det också mer fokus på omsorg med de arbetslag man 
arbetar. Jag skulle kunna påstå att det inom förskolan förekommer ett större antal diskurser än 
i skolan, diskurser som påverkar hur barn har möjligheter att bli delaktiga. Att få grepp om 
delaktighetsbegreppet innebär ett omfattande arbete. Specialpedagogik är också ett begrepp 
som är svårt att exakt fånga, specialpedagogik som jag menar kan komma med nya perspektiv 
i frågan om barns delaktighet. I en värld av svårfångade begrepp tar jag ansats mot en 
diskursanalys av fem akademiska avhandlingar som har frågor om delaktigheten i förskolan i 
centrum.  

2	  Bakgrund	  
Här i bakgrundskapitlet beskrivs kortfattat aktörerna i förskolan. Det tas kort upp om hur 
olika medier framställer förskolan och skolan och deras arbete med delaktighet.  
 

2.1	  Förskolans	  personal	  	  
Förskolan i Sverige är uppbyggd utifrån att förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans 
i arbetslag för att bedriva den pedagogiska verksamheten på respektive förskolor. Antalet 
förskollärare och barnskötare i arbetslagen varierar mellan olika förskolor och dess 
avdelningar. På en förskola kan det finnas en förskollärare och två barnskötare och en annan 
kan vara utan förskollärare. Det finns förskolor som anställer personal utan nämnda 
utbildningar. Med sina tidigare livserfarenheter arbetar således förskollärare, barnskötare och 
annan personal i svenska förskolor. Förskolans innehåll ska enligt svensk lagstiftning utgå 
från förskolans läroplan. Bland de riktlinjer som finns för förskolecheferna, förskollärarna 
och arbetslaget i läroplanen återfinns ett kapitel om barns inflytande (Skolverket, 2010:14). 
Detta påverkar synen på delaktighet i det demokratiska samhälle som barnen växer upp i.   
 

2.2	  Medias	  rapportering	  
SVT1 sände 2013 Uppdrag granskning med temat friskolor. Det centrala i debatten i 
programmet kretsade kring friskolor som väljer ut elever som de anser passar deras 
verksamhet, medan elever som bedöms vara problematiska och stökiga sorteras bort (SvD, 
2013). Friskolor, som de beskrivs i Uppdrag granskning, i dagens Sverige utmanar tanken om 
att alla barn i samhället ska vara delaktiga och inkluderade. En annan debatt uppstod efter att 
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Sverige hamnat långt ner i Pisaundersökningen, där svenska elever halkar efter både i 
världstoppen gentemot asiatiska länder som Singapore och Sydkorea samt efter Finland i 
Europa (Skolverket, 2013). En av orsakerna till nedgångarna ansågs vara för lite lärarledd 
undervisning. Röster hördes om mer makt till lärarna i klassrummen. Dagstidningar som 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskrev en bild av att de svenska eleverna fått för 
stort eget inflytande över sina studier, mer än de varit mogna att hantera på egen hand. Detta 
gällde i synnerhet de elever som inte fick tillräckligt stöd hemifrån. Detta är ett annat exempel 
på skolsituationer som uppstår, där barns delaktighet berörs. Delaktigheten tycks ligga i luften 
vid diskussioner om att ge mer makt till lärarna och ifrågasätta barnens inflytande. En 
uppföljande Pisaundersökning gjordes sedan under 2014 (Skolverket, 2014a), här kom fler 
rapporter om att den svenska skolan tappade mark jämfört med övriga Europa och världen. 
Liknande framställningar i media som berör barns delaktighet i förskolan förekommer mer 
sällan, dock kom en rapport om att barns deltagande i förskolan höjer Pisaresultaten (DN, 
2014). Tidningsartikeln värnar om att alla barn behöver delta i förskolan. Detta sänder 
signaler om att skapa plats för än fler barn i den svenska förskolan. Med förskolan 
Malmgården i Stockholm ges en bild av att förverkliga barns inflytande. Med inflytande 
närmar sig ett fokus på delaktighet. 
 

2.3	  Delaktighet	  	  
 

”När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att 
förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är 

delaktiga” (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003: 71-72). 
 
Begreppet barns delaktighet fick sitt genombrott i och med Barnkonventionen 1989 (Melin 
2013:183). Begreppet blev därmed snabbt mer använt och efter bara ett antal år fanns det med 
i såväl förskolans som skolans läroplaner i Sverige. Delaktigheten i förskola och skola har sitt 
främsta styrdokument i Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009). Denna Barnkonvention 
som i sin tur påtagligt har inverkat på förskolors och skolors läroplaner (Pramling Samuelsson 
och Sheridan, 2003:72). 
 
Samhället påverkar delaktigheten i förskolan, ett samhälle som ställer krav på barns sociala 
samspelsförmåga (Melin 2013:10). Barns rättigheter förstärktes sålunda vid tiden när 
Barnkonventionen kom, samtidigt som Melin noterar att en reaktion uppstod, nämligen det 
stora antalet diagnoser som ställdes. Karin Zetterqvist Nelson är inne på samma linje i sin 
analys av barn med skolsvårigheter under 1900-talet, detta mitt uppe i en tid (1990-talet) av 
ekonomiska nedskärningar och den märkbart snabba ökningen av medicinska diagnoser 
(Börjesson och Palmblad, 1993:55).  
 
Martin Molin (2004) utför en begreppsanalys på delaktighet med fokus på handikappområdet. 
Molins avhandling berör i första hand gymnasiesärskolans elever. Han problematiserar 
begreppet delaktighet och likt Hamerslag (2013) lägger Molin fokus vid att delaktighet nås 
genom deltagande. Med tanke på att delaktighet är huvudämne i denna masteruppsats, är 
Molins avhandling ytterst relevant att referera till. ”Minimal och maximal delaktighet” och 
”objektiv delaktighet kontra subjektiv delaktighet” kan utvecklas (Molin, 2004:45). Att vara 
fullt delaktig innefattar då att vara det både objektivt och subjektivt (Ibid., s. 63). Molin gör 
en skillnad mellan deltagande och delaktighet, när han delar upp det han kallar 
subjektdelaktighet i en upplevd och en levd delaktighet. Den levda delaktigheten är då 
mycket starkare i det vad en person säger, tänker och gör, inte bara vad denne i tanken 
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reflekterar över. En annan vinkling av Molin är förutsättningar för delaktighet – vilja, 
förmåga och tillfälle till (tillgänglighet) delaktighet (Ibid., s. 62). Han gör jämförande 
kopplingar till andra ordformer som aktivitet, engagemang, makt, autonomi, interaktion och 
informell/formell tillhörighet (Ibid., s. 60). Med kopplingen till aktiviteter framhåller Molin 
att det för barnen är viktigt att kunna välja själva om de ska vara delaktiga eller inte, detta ger 
dem dessutom en form av identitet. I sin begreppsanalys ställer han intrapersonell delaktighet 
mot interpersonell. Intrapersonell delaktighet förklaras som något som sker hos individen 
själv medan interpersonell delaktighet sker i samspel mellan individer, även om samspel även 
kan förekomma hos den intrapersonella sidan. Upplevelsen av att vara delaktiga väger då 
tyngre än att både ha viljan och ha möjligheterna att vara delaktig enligt Molin. Ändå spelar 
vilja, förmåga och samspel stora roller i utformandet av delaktighet. Samtidigt visar Molins 
studie att det särskolans personal bestämt i form av formella strukturer, med matsituation som 
ett exempel, kan vara det som försvårar elevernas delaktighet. Författaren påpekar att 
särskoleeleverna dels kan uppleva delaktighet genom omsorgsdelen men inte i längden om 
det inte ställs tillräckligt höga krav för det kommande vuxen- och yrkeslivet. För låga krav 
leder inte till delaktighet i samhället eftersom de då inte är rustade för det. Att alla skulle 
kunna vara fullständigt delaktiga är enligt Molins studier något mycket svårt eller rentav inte 
möjligt, i synnerhet i ett maktperspektiv. En slutsats i Molins studie är att delaktighet är ett 
oerhört vidsträckt begrepp som det trots långa analyser ändå är klart problematiskt att helt 
åstadkomma. Däremot upplever sig Molin att i särskilda kontexter och sammanhang reda ut 
”delaktighetsfrågan” (Ibid., s. 211). Gustavsson (2004) innehåller också frågor om delaktighet 
i ett perspektiv som inkluderar personer med funktionshinder och handikapp. Det finns en 
stor mängd forskning om delaktighet, och detta perspektiv ökar om man tar med den 
forskning som inte tar med begreppet delaktighet explicit (Gustavsson, 2004:25). Kroppsliga 
funktionshinder, omgivningsfaktorer och individuella svårigheter inbegrips här. 
 
Att förklara begreppet delaktighet på ett uttömmande och mer fullständigt sätt kommer inte 
att göras i detta arbete, i stället är det fokus på olika diskurser om begreppet i förskolans 
värld. En avgränsning blir att nysta ut hur olika diskurser påverkar delaktigheten i förskolan, i 
förhållande till specialpedagogiken. Diskurserna avgränsas också i kommande kapitel. I detta 
arbete kommer det som talas och framför allt skrivs inom och om förskolan att vara i fokus. 
Avsikten med denna studie är att undersöka diskurser om delaktighet i förskolan under en 
tidsperiod, i en diskursanalys av specialpedagogiska avhandlingar.  

3	  Litteraturöversikt	  
Litteraturöversikten består av två delar, den inleds med avsnittet om tidigare forskning, den 
andra delen inbegriper teoretiska utgångspunkter. Med delaktigheten berörs ytterligare 
begrepp, varav några är berörda i bakgrundskapitlet, och kommer att tas upp här. Det är inget 
försök att ringa in en full täckning av något begrepp, snarare att visa delaktighetens 
svåröverskådliga infallsvinklar. I diskussion och analys av begreppen behövs således fler 
termer för att få fram en vidare förståelse av det omfångsrika begreppet delaktighet. Detta 
med en medvetenhet om att det även finns andra begrepp som kan jämföras och diskuteras 
ihop med delaktighet. Olika aspekter av delaktighet kommer att tas upp för att visa olika 
synvinklar av begreppet. 

3.1	  Tidigare	  forskning	  om	  delaktighet	  i	  förskolan	  

3.1.1	  Delaktighet	  och	  demokrati	  
Pramling Samuelsson och Sheridan ställer i sin artikel sig frågan hur delaktighet påverkar 
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förskola och skola och anser att det är av vikt att problematisera och föra en diskussion kring 
barnens rättigheter till delaktighet (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003:70). För att 
kunna ge ett rättvist svar menar de att demokrati och likvärdighet måste ingå i analysen. 
Demokrati för barnens del blir i så fall för dem en laglig rätt, ett privilegium när de blir 
delaktiga i verksamheterna (Ibid., s. 81). Delaktighet förekommer inte sällan ihop med 
demokrati i samhället (Luttropp 2011:19). Ett liknande perspektiv på demokrati ger Elisabeth 
Arnér (2009). Hon har fokuserat barns relationer med de vuxna och menar att det behövs en 
problematisering av barns underordnande av de vuxna. Det ska enligt författaren gå att ha en 
syn på barn som fullvärdiga de vuxna, även i fråga om att ha inflytande. Det är vidare en 
ojämlikhet mellan barn och vuxna enligt Arnérs sätt att se det på. Vi lär barnen jämlikhet och 
demokrati genom att lära dem innebörden av dessa begrepp (Arnér, 2009:22). ”För att barn 
ska förstå vad begreppet demokrati kan innebära krävs mer än att de får bestämma över om de 
ska dricka röd eller grön mjölk till maten. Ja, handlar det om att barn ska bestämma i stället 
för att vi vuxna gör det?” (Ibid., s. 15). Arnér vill lyfta frågor om demokrati för diskussion, 
för att förändra synen på barns delaktighet och inflytande. Genom pedagogisk dokumentation 
kan man arbeta med demokrati i förskolan (Åberg och Lenz Taguchi 2005:19). Författarna 
menar att via en dialog kring den pedagogiska dokumentationen görs barnen delaktiga genom 
deras tänkande och fantasier, detta styr så småningom till att barnen lär sig ett demokratiskt 
tänkande. Dokumentationen blir pedagogisk när den utsätts för reflektion och dialog (Ibid., s. 
20). En sådan dialog inbegriper både barn och föräldrar och barnen lär sig i detta 
sammanhang att förstå omvärlden (Ibid.). Detta är i sig en av huvudnycklarna till framtida 
delaktighet i samhället (Ibid.). Att tro på barnen genom att lyssna på dem samt ta till vara på 
det de kan är att göra dem delaktiga och få dem att förstå vad demokrati är (Ibid.). 
Delaktighet är underordnat demokrati (Dolk, 2013:33). En slutsats i hennes avhandling blir 
att barnens reella möjligheter till att vara delaktiga infinner sig framför allt när de gör 
motstånd. Fanny Jonsdottir (2007) skildrar i sin avhandling hur barns kamratrelationer får 
gehör i förskolan. Samhörighet, tillhörighet och vänskap är bland de centrala begreppen där. 
Trots vuxnas många olika hjälpmedel i förskolan och skolan (t ex video och dokumentation) 
för att skapa delaktighet, blir resultatet inte att barn nämnvärt kan utöka sitt inflytande över 
sin situation (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003:81). Här betonas de vuxnas 
inställning och attityder för att komma närmare barnens perspektiv. Författarna uppmanar till 
att använda mer av den pedagogiska tiden till att försöka förstå barnens sätt att tala och 
uttrycka sig.  Genom att lära känna dem bättre kan pedagogerna ta ett stort steg mot att förstå 
barnen och därigenom kunna ge dem bättre möjligheter att utöva delaktighet över sin egen 
vardag. En sak som enligt författarna brister är kunskaper om hur man ska hantera det man 
vet om barnen, det vill säga fått kännedom om hur de fungerar genom att exempelvis lyssna 
till det de säger och tycker. För att använda pedagogiken till att utveckla barns delaktighet 
menar författarna att det man vet om barnen också måste få pedagogiska konsekvenser, detta 
blir demokrati eftersom det är en demokratisk rättighet för alla att någon lyssnar (Ibid., s. 79). 
Klara Dolk (2013) framställer delaktighet tillsammans med makt och normer samt även med 
ålder och motstånd, för att i sin avhandling hantera fenomenet bångstyriga barn. Detta leder 
fram till en syn på delaktighet som tydligt vuxenstyrd, framför allt ifråga om den makt som 
ska förvaltas och de normer som kommer att framträda genom förskolans pedagoger. Det som 
de vuxna gör och säger bildar då grund för vilka normer och regler som blir gällande och 
rådande inom förskolans verksamhet. Demokrati befästs enligt Dolk genom att värna om 
barns rättigheter samt likabehandling. Jämställdhet i ett makt- och normperspektiv via 
genuspedagogik genomsyrar Dolks avhandling. Det är en undersökning om en förskolas 
värdegrundsarbete, där Dolk kallar delaktighet som något både omöjligt och möjligt i en 
förskolas verksamhet, detta i ett perspektiv av genuspedagogik (Dolk, 2013:148). Dolk 
studerar värdegrundsarbetet på en förskola i Stockholm. Barns rättigheter tar sig uttryck enligt 
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Dolk, genom rätten att utöva motstånd. Barnrådet är en plats där barnen inom bestämda ramar 
kan utöva sin rätt till sina rättigheter och till delaktighet. Dolk problematiserar detta och 
menar att barnens verkliga delaktighet uppnås via protester och motstånd, genom att uppträda 
som bångstyriga barn. Barnrådet på förskolan ger vissa tillfällen till delaktighet, å andra sidan 
blir det lätt skendemokrati och valstunden upplevde författaren inte av barnen alla gånger ens 
vara meningsfylld. Valstunden praktiserades på den av Dolk undersökta förskolan med målen 
att bilda nya gruppsammansättningar med barnen och låta dem få göra aktiva och 
självständiga val (Ibid., s. 76). Protesterna och motstånden från de bångstyriga barnen 
förändrade inga metoder enligt Dolk och här ser hon utmaningen i att det är pedagogernas 
diskurser som behöver förändras, snarare än metoderna. Maktrelationen mellan barn och 
vuxna utmanades knappt på de ramstarka valstunderna och barnråden, makten stärktes mer 
för de vuxna. För snäva ramar försvårar delaktigheten (Ibid., s. 239). Frihet – inom ramar 
skapade av pedagogerna - ger delaktighet för vissa grupper (Ibid.). Det är då deras verkliga 
upplevelse att vara fri manifesteras. Barnens utmanande vill Dolk tolka som förnyelse hellre 
än förkastande i ett samhälle av idag som betonar valfrihet, individualitet och välfärd. 
Barnens ålder ses i avhandlingen som en av de viktigaste faktorerna i analysen om barnens 
möjligheter till delaktighet, jämställdhet och jämlikhet. Ifråga om barns rättigheter, kan 
förskolebarn inte hävda sina rättigheter fullt ut på grund av mognadsaspekten. Dolks tankar 
från filosofen Michel Foucault är att de vuxna på en förskola inte kontrollerar makten, även 
om det ger sken av det. Enligt Dolk är det dock fortfarande otvivelaktigt de vuxna som har 
makten. 
 

3.1.2	  Social	  delaktighet	  och	  engagemang	  
Inspirerad av Barnkonventionen har Eva Melin gjort en uppdelning i olika 
delaktighetsperspektiv: offentlig, personlig, individuell och social delaktighet (Melin, 
2013:6). Den sociala delaktigheten för barn med och utan Downs syndrom, är i centrum. 
Barns sociala delaktighet är enligt Melin livsviktigt i leksituationerna. Den sociala tillvaron i 
ett barns liv är i Melins syn på delaktighet helt livsnödvändig därför att det sociala klimatet 
barnet växer upp och lever i kommer att påverka hela barnets överlevnad och existens. I sin 
avhandling har Eva Melin utformat en modell som förklarar social delaktighet, denna består 
av att barn ska uppleva ”tillhörighet till förskolan, intersubjektiv interaktion som leder till 
vidkännandehandlingar, engagemang och situationsberoende autonomi” (Ibid., s 56). Melin 
skriver här om strukturer, som frambringar handlingar, som i sin tur påverkar den sociala 
delaktigheten. Med idén att olika förskolor åstadkommer olika strukturer, kan varje 
förskoleavdelning på de fyra förskolorna studeras som unika fall. Barns sociala delaktighet 
ses i förskolans strukturella sammanhang, där strukturerna består av i huvudsak två delar, 
omsorg och sociopedagogisk praxis (Ibid., s. 52). Melin delar Dolks uppfattning om barns 
delaktighet som något som vuxna manövrerar. De vuxna har tillgång till arenor som skulle 
kunna göra barnen mer delaktiga. Ändå visar Melins och Dolks resultat att barn inte blir 
delaktiga i den utsträckning som är möjlig. Agneta Luttropp belyser att delaktighet har ett 
nära samband med engagemang, och hänvisar till Salamancadeklarationen (Luttropp, 
2011:19-20). I det sammanhanget kan man enligt Luttropp utforska barns delaktighet genom 
att fästa avseende vid barns engagemang i olika vardagliga situationer. Luttropp har i sin 
studie kommit fram till att planerade och styrda aktiviteter gynnar utvecklingsstörda barns 
delaktighet. Detsamma går dock inte att säga i de utvecklingsstörda barnens fria lekar inne 
och ute. Där är barn utan utvecklingsstörning mer delaktiga. Melin kommer fram till samma 
slutsats på tre av de fyra förskolor hon undersökte, där barn med Downs syndrom fanns med 
(Melin, 2013:197). Dessa barn ställdes av de andra barnen utanför lekgemenskapen, såvida 
inte verksamheten strukturerades upp. Uttrycket primär agent formas om ett barn, som är 
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någon man vill dela sin lek med (Ibid., s. 44-45). Detta agentskap tillsammans med de 
undersökta förskolornas strukturella verksamheter i form av bland annat samlingar, blir 
föremål för analyser om vilka relationer som skapas.  
 

3.1.3	  Delaktighet	  och	  inkludering	  
Topping och Maloney ställer sig frågan i inledningen av sin studie om elever med oroande 
beteende i stället för att kategoriseras som omöjliga, kan ses med potential att ändra om i 
systemet (Topping och Maloney, (2005:2). Dessa frågar sig då om inte inkluderingen kan 
flyttas från den enskilde eleven till organisationen i fråga, de diskuterar kostnaderna kring 
inkluderingen i samhället. Många uttryck förekommer vidare i boken – jämlikhet, samarbete, 
gemenskap, tillgänglighet och öppenhet är några centrala begrepp kring inkludering. Det är 
enligt författarna vanligt i USA att tänka inkludering till alla barn, även för de 
funktionshindrade. Inkluderingstankarna förs in i ett ideal av att alla barn deltar i en naturlig 
miljö. Trots dessa tilltänkta målsättningar med inkludering för alla barn, startas ändå 
fortfarande speciella verksamheter i länder som USA, Kanada, Italien och Sverige (Millett, 
2005). I Millets artikel gestaltas ändå visioner om att förverkliga full inkludering i just USA 
och även i Kanada och Guyana. Italien, med bland annat Reggio Emilia, har en framstående 
plats när det gäller att forma förskolor och skolor med målet att inkludera alla barn (Ibid.). 
Barn med och utan funktionshinder gynnas av inkluderande miljöer ifråga om positiv 
utveckling och mindre störande beteenden, som grupp blir dock barn med funktionshinder 
inte inkluderade på det sociala planet i samma omfattning som barnen utan funktionshinder 
(Odom, Vitztum, Wolery, Lieber, Sandall, Hanson, Beckham, Schwartz & Horn, 2004). Det 
amerikanska systemet innehar enligt författarna för- och nackdelar för att underlätta 
genomförandet av förskolans inkluderande miljöer. Man vill låta funktionshindrade barn delta 
i ett tidigt skede i förskolorna. Dessutom vill man upptäcka barns individuella egenskaper och 
vilka metoder som används i verksamheterna. Familjer och samhället kring barnen med de 
sociala och kulturella aspekter detta medför, behöver uppmärksammas med sin språkliga 
mångfald och hur förändringar av olika slag påverkar över tid (Odom m fl, 2004). Artiklar 
med bland annat vetenskapliga tidskrifter, däribland delaktighet i olika former i förskolan, har 
en betoning på kvaliteten i de tidiga åldrarna i inkluderande förskolor. Kvaliteten gällande 
den tidiga barndomen i olika inkluderande förskolor redovisas i form av resultat från 
undersökningar, en slutsats är att kvaliteten i inkluderande förskolor inte nämnvärt skiljer sig 
från t ex segregerande specialundervisning eller från barndom mätt i andra miljöer i 
samhället. Det som krävs, enligt författarna är att insatser blir bättre i alla instanser i 
samhället, inte bara i de inkluderande förskoleverksamheterna. Bättre lärarutbildning 
efterlyses för att förbättra de tidiga barnaåren. Utbildning tillsammans med diskussioner på 
plats på förskolan ansågs inneha de bästa resultaten för kvaliteten i de inkluderande 
miljöerna. Guralnick (2005) lyfter i sin studie fram nödvändigheten av ett tidigt införande av 
stödjande, förebyggande åtgärder. Författaren ser ut över världen hur många barn som av 
olika orsaker, hamnar efter i utvecklingen. Han betonar föräldrarnas livsviktiga roll i barnens 
uppväxtskede under de första fem åren. Med artikeln vill förbättra författaren förbättra 
möjligheterna att stärka barnens intellektuella utveckling. Inte minst är interaktionen i 
familjen ett viktigt element. Språkmiljön som barnet växer upp med är en viktig faktor, och 
att barnet får möjligheter till ett säkert och hälsosamt liv. Våld är en av faktorerna till att barn 
hamnar efter andra barn på det intellektuella planet (Ibid.). Familjerna behöver vara mer 
lyhörda och ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som finns. Har barnet Downs syndrom eller 
är födda för tidigt är två exempel på barn som löper större risk för intellektuella 
funktionshinder, av biologiska skäl. Brister föräldrarna i att stödja sina barn intellektuellt och 
språkligt, kommer barnet troligen att på något sätt ta skada av det. Detta kan ses som en 
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miljörisk, där barnen hamnar i fler stressituationer än vad de klarar av. ”This is accomplished 
in large part by ensuring consistency with a family’s goals, values, priorities and routines” 
(Guralnick, 2005, s. 318). Intervention genom familjekontakt till en rik och stimulerande 
miljö för barnet efterlyses, där det är essentiellt att alla parter hjälper till.  
 
Inger Assarson (2007) gör en diskursanalys efter diskursteoretiskt mönster, detta med fokus 
på en skola för alla. Hon lyfter fram den meningsskapande processen i framför allt språk och 
texter samt hur pedagogerna uttrycker sig i sin yrkesroll och centralt för hennes analys blir 
också diskurser inom det talade språket. Skolan för alla blir enligt Assarson en möjlig arena 
för politiska förändringar i sitt retoriska växelspel (Assarson, 2007:16). Hon gör sin studie i 
ett medvetande av att politiska, ideologiska och ekonomiska förhållanden och därmed 
maktperspektiv spelar roll för hur utgången blir. Talet och språket är centrala i Assarsons 
studie av pedagogernas meningsskapande via deras tal i sin yrkesroll, från planering till att 
fullfölja arbetet i skolklasserna. ”Det finns behov av forskning om hur specialpedagogik 
skulle kunna bli en kraft för en öppenhet gentemot det störande i en skola som strävar efter 
slutenhet och homogenitet” (Ibid., s. 242). I ett specialpedagogiskt perspektiv lyfter hon fram 
att specialpedagogiken utgör ett område som är tänkt att vara ett stöd för pedagogiska 
skolverksamheter. Det finns enligt henne brister i forskningen vad gäller specialpedagogisk 
kompetens (Ibid., s. 63). Förutom skolans komplexa undervisningssituation anger hon också 
den postmoderna tiden vi lever i som orsak till de stora svårigheterna (Ibid, s. 234). 
Specialpedagogiken har enligt Assarson haft svårt att ta plats i de praktiska verksamheterna. 

3.2	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Att utreda vad specialpedagogik innebär kräver mycket utrymme att förklara och utlägga. Här 
görs bara en kortare framställning av specialpedagogiken, även om strävan är att göra 
området så tydligt som möjligt. Förskolan är arenan som studeras i denna uppsats, det är dock 
nödvändigt att även skolan omnämns. 

3.2.1	  Specialpedagogik	  
Thomas och Loxley (2007) framhäver att specialpedagogik eller special education inte ska 
vara till för bara en del av populationen. Sociala, politiska och ekonomiska faktorer går då 
inte att bortse ifrån och författarna betonar att barn tenderar att bli placerade i särskolan på 
medicinskt tveksamma grunder. För att bredda kunskaperna om diskussionerna om att barn 
ska bli placerade utanför den reguljära skolan menar författarna att specialpedagogiken då kan 
vara starkt bidragande. I synnerhet om det går att samarbeta med andra vetenskapliga 
discipliner. 
 
Specialpedagogik går med fördel att koppla ihop med delaktighet i skolans arbete, där 
begreppet enligt författaren är nära inkludering och elevers olikheter och mångfald (Assarson 
2007:26). Specialpedagogik är en tillgång och en behövlighet för att kunna ge alla elever en 
tillräckligt bra undervisning (Ibid., s. 51). Detsamma framför Ann Ahlberg, som uttrycker 
specialpedagogik som ett kunskapsområde med stor variation och mångfald (Ahlberg 
2013:14). Specialpedagogik har enligt henne många dimensioner som är användbara i arbetet 
för att få barn delaktiga i skolundervisning. Skolan förändras när samhället förändras och 
gapet mellan ideologi och praktik finns där (Ibid., s. 33). Specialpedagogiken är ett 
samhälleligt redskap för att stödja alla barn i undervisningen och samtidigt öka rättvisan och 
jämlikheten i skolan (Ibid., s. 33-34).  
 

För specialpedagogiken är frågor om kategorisering, differentiering och 
individualisering ständigt aktuella, då många skolor står inför utmaningen att 
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hantera frågor om stöd och kompensatoriska åtgärder utan att elever blir utsatta 
för marginalisering och särskiljning (Ahlberg, 2013:91). 

 
Frågorna om huruvida kategoriseringar och uppdelningar av barn ska göras hamnar enligt 
Ahlbergs text i centrum när specialpedagogiken används. De specialpedagogiska frågorna 
diskuteras med hänsyn till att barnen inte ska bli marginaliserade eller avskilda från den 
reguljära gruppen.  En målsättning att barn ska bli delaktiga blir därmed synlig.  
 
Delaktighet behöver utvecklas inom det specialpedagogiska området (FoU-rapport 2012:2). 
Delaktighet är enligt rapporten mycket använt inom specialpedagogiken. Denna FoU-rapport 
gestaltar sex aspekter på delaktighet, s. 21-22:  

 
tillhörighet, tillgänglighet(fysisk, socio-kommunikativ, symbolisk), samhandling, 

engagemang, erkännande och autonomi. 
 
Sammanfattningsvis är specialpedagogik ett område som är mångfaldigt och i praktiken är 
strävan att den kommer till användning i en mångfaldig omfattning. En del av mångfalden 
märks i citatet från FoU-rapporten. I följande avsnitt beskrivs hur specialpedagogiken 
uttrycks i perspektiv.  

3.2.1.1	  Olika	  specialpedagogiska	  perspektiv	  
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) har gjort en översikt över den dåvarande 
specialpedagogiska forskningen och kunskapsområdet. När de sökte efter relevant 
specialpedagogisk forskning begränsade de sig till tiden 1995 t o m början av 2000-talet. 
Forskning med inriktning mot individen valdes bort, en inriktning som av författarna kallas 
det kategoriska perspektivet (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001:23). Författarna 
konstaterade att forskningen koncentrerades allra mest till grundskolan medan en mindre del 
gällde förskola. Av den specialpedagogiska forskning som fanns om förskolan fann 
författarna inget som direkt kunde relateras till det relationella perspektivet. Detta perspektiv 
som i stället för individen fokuserar den omgivande miljön kring barnet, vilket för fokus bort 
från den enskilda individen (Ibid.). Författarna berättar om en större förändring inom 
specialpedagogiken, ett skifte som växt fram under 1990-talet (Ibid., s. 18). Den traditionella 
specialpedagogiken, med basen i det kategoriska perspektivet, var på väg att utmanas av det 
framväxande relationella. Författarna hänvisar till Alan Dysons kritik mot att representanter 
för de båda perspektiven tvistade om vilket perspektiv som skulle äga tolkningsrätt och 
företräde i diskurser om specialpedagogiska frågeställningar (Ibid., s. 24). Samme Dyson som 
kommit att påverka svensk specialpedagogik på ett påtagligt sätt i och med hans presentation 
av det kategoriska och relationella perspektivet; Dysons modell omarbetades till viss del av 
Bengt Persson (2001:21).  
 
Specialpedagogik kan beskrivas utifrån tre perspektiv: det kompensatoriska, kritiska och 
dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007:113). Det kompensatoriska (eller kategoriska) är enligt 
Nilholm det perspektiv som historiskt, och fortfarande, tillämpas med individen i centrum. 
Forskning och åtgärder kretsar här kring att det är det enskilda barnet som undersöks och som 
det planeras göras en insats för. Å ena sidan är det kategoriska perspektivet mycket kritiserat 
för att individen utsätts för all undersökning utan något relationellt fokus på den omgivande 
miljön omkring barnet, å andra sidan tillämpas det i dominerande utsträckning (Ahlberg 
2007:84). Kompensatoriska hjälpmedel görs tillgängliga, t ex för de elever som är 
rullstolsburna eller har läs- och skrivsvårigheter (Ahlberg 2013:51). Ahlberg beskriver vidare 
att det kompensatoriska perspektivet borde ha en inriktning mot att studera verksamheters 
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relationer och organisation (Ibid.). Det kritiska perspektivet kritiserar det kompensatoriska, 
något som Nilholm hämtar mycket från Thomas Skrtic i sitt skrivande. Skrtic är mest negativt 
inställd till en specialpedagogik som systematiskt bygger upp sina verksamheter kring 
diagnoser av barn, detta är inte heller effektivt när man i stället kan omorganisera och 
förändra skolornas verksamheter (Nilholm, 2007:39). Med skolmisslyckanden och en syn på 
att specialpedagogiken skapar förtryck i sociala sammanhang, anses specialpedagogiken 
kunna läggas ned (Ibid., s. 59). ”Grunden för specialpedagogik sätts ifråga” (Ahlberg 
2013:51). Dilemmaperspektivet är utarbetat av Claes Nilholm, med Clark, Dyson och 
Millward (1998) samt Dyson och Millward (2000) som förebild. Dilemmaperspektivet ger 
kritik till de andra perspektiven. Specialpedagogiken försvaras med tanken att även om denna 
avslutas och upphör att existera, kommer ändå nya dilemman att fortsätta finnas (Nilholm, 
2007:87). Dilemmaperspektivet framstår för Nilholm som något att bygga mer på än de två 
andra, detta har en demokratisk prägel i högre grad än de två andra (Ibid., s. 85). De två andra 
perspektiven har mer normalitet över sig och har inte fokus på att studera makt och sociala 
frågor på samma sätt (Ibid., s. 98). Det är då en större öppenhet för att kunna diskutera vem 
som ska bestämma i maktfrågorna.  
 
Maktfrågor är påtagliga för diskussioner och analyser om barns delaktighet. Makt 
förekommer där grupper formeras och utvecklas. I och med att specialpedagogiken går på 
djupet med frågor om makt, är det mycket tätt sammankopplat till barns delaktighet.  

3.2.1.2	  Ett	  omtvistat	  kunskapsfält	  
Specialpedagogiken har som nämnts ovan varit ett hårt kritiserat fält under en längre tid, inte 
minst för att fältet framförts i en majoritet av segregerande och kategoriserande riktning. 
Vidare menar Ahlberg att det kan vara mer till fördel än nackdel att specialpedagogiken varit 
hårt kritiserad (Ahlberg, 2007:84). Detta eftersom det gör att företrädarna för fältet hela tiden 
måste vara beredda att ompröva de tankar som fältet står för (Ibid.). Ahlberg uppmanar till att 
skapa medvetenhet om de många diskurser som omger området. Specialpedagogik utgör en 
speciell pedagogik, men har ingen särskild förklaring till vad som egentligen är speciellt 
(Assarson, 2007:52). Den specialpedagogiska forskningstraditionen har snarare präglats av 
stridigheter kring vilken vetenskaplig diskurs som ska vara den rådande än av ett samarbete 
mellan disciplinerna (Ibid., s. 60). Det ligger svårigheter i att definiera och avgränsa 
begreppet specialpedagogik, i synnerhet i jämförelser med pedagogik menar Rosenqvist 
(Nilholm och Björck-Åkesson 2007:37). Rosenqvist nämner på samma sida att han 
instämmer i Bengt Perssons definition från 1995, att specialpedagogiken är ämnad att 
användas när pedagogiken inte räcker till (Ibid.). Specialpedagogiken som ämne saknar en 
tydlig kärna, även om specialpedagogisk forskning ökar i mängd (Ibid., s. 9). Författarna 
påpekar i sammanhanget att det finns flera kärnor i specialpedagogiken och mycket är vunnet 
om man kan använda dess olika delar i dess mångfald av komplexa och tvärvetenskapliga 
sidor.  
 

3.2.2	  Diskurs	  
Begreppen diskurs och diskursanalys kan stå för flertalet olika betydelser och tolkningar. 
Diskursbegreppet är använt inom ett stort antal områden. Det är omdiskuterat ifråga om allt är 
diskurs eller om det ska användas mer begränsat i undersökandet av den sociala världen 
(Howarth, 2007:10-11). En diskurs är något som kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen” (Börjesson och Palmblad, 2007:13). I denna diskussion påpekar 
författarna det angelägna i ifall det råder konsensus runt diskursen eller inte. En diskurs är då 
troligen på ett eller annat sätt utformade efter åsikter och synsätt. Diskurser används i 
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språkliga och verbala processer, där det pågår en strid om vem som anses äga 
tolkningsföreträde (Assarson, 2007:15; Börjesson och Palmblad, 2003:7). ”När människor i 
sitt meningsskapande gemensamt formar diskurser, varierar de beroende på tid, situation och 
gruppintresse, allt utifrån rådande maktförhållanden” (Assarson, 2007, s. 80). Det finns stora 
diskurser som är omtalade över länders gränser och över tid och små diskurser som kan 
lokaliseras i mer begränsade områden (Börjesson och Palmblad, 2007:14). Ett exempel på en 
större diskurs som ges här är den maktdiskurs som Michel Foucault skapade. Diskursen om 
makt spred sig över stora delar av världen. Norman Fairclough är en av dem som tagit 
inspiration i sina verk från Foucaults teorier. Fairclough vill använda diskursbegreppet 
relaterat till en diskursiv och social praktik, vilka han skiljer åt (1992:72). Han vill i sin bok 
Discourse and social change visa på att diskurser ingår i förändringsprocesser på det sociala 
planet. Faircloughs utvecklar sin kritiska diskursanalys i Discourse and social change. Den 
kritiska diskursanalysen kommer att beskrivas i följande metodkapitel. 
 

4	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med studien är att undersöka diskurser om delaktighet i förskolan 2009-2013 i en 
diskursanalys av fem akademiska avhandlingar. 
  

4.1	  Frågeställningar:	  
Vilka diskurser inom delaktighet i förskolan är rådande i texterna?  
Hur förändras diskursen på delaktighet under den undersökta tiden? 

5	  Metod	  	   

5.1	  Val	  av	  metod	  
Valet av metod för denna studie föll på den kritiska diskursanalysen. Med utgångspunkt från 
denna studies syfte och frågeställningar har den bedömningen gjorts, att denna metod är 
relevant att använda i och med att den behandlar diskurser om delaktighet i det material som 
här är insamlat. Den sätter fokus på förändringsprocesser. I och med att förändringsprocesser 
är centralt i Faircloughs kritiska diskursanalys, är detta användbart för denna studie, som till 
en del fokuserar på hur synen förändras på delaktighet under en tidsperiod. Kritisk 
diskursanalys är inriktat på att kasta ljus över de skådeplatser, där man vidmakthåller 
ojämlikhet i sociala processer; det stora målet blir att skapa en förändring i hela samhällets 
informationsutbyten (Winther Jörgensen och Phillips, 2000:69). Metoden är i hög grad 
tillämpbar för att undersöka diskurser om delaktighet i förskolan. Förskolan är, som det blev 
nämnt i litteraturöversikten, en plats där maktprocesser äger rum. Eftersom makten återfinns 
hos vuxna i förskolan är det av betydelse att undersöka om där upprätthålls ojämlikhet i de 
sociala processerna.  

5.2	  Strukturalism	  
Ferdinand de Saussure spelade en roll i uppbyggandet av något som kom att föregå 
diskursanalysen. Saussure framställde strukturalismen med betoning på struktur och symboler 
och lade därmed grunden till ett diskursbegrepp (Howarth, 2007:24). I lingvistisk anda 
utvecklade Saussure språket och kunskaperna i Frankrike och dess omvärld under 1960-talet, 
därefter kom Claude Lévi-Strauss kom med sina teorier och vidareutvecklade strukturalismen 
till att komma i närheten av att skapa ett stabilt diskurssystem (Ibid., s. 43).  
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5.3	  Poststrukturalism	  
Saussure och strukturalismen kom snart att ersättas av på dessa teorier byggande 
poststrukturalismen. Jacques Derrida räknas som poststrukturalist och han nådde den 
positionen till övervägande del genom att kritisera Saussure och Lévi-Strauss, inte minst vad 
gäller Saussures ställningstagande att tal är något högre än det skrivna ordet (Howarth, 
2007:46). Derrida sätter i stället texten högre och går ut med att diskurs är något som i 
mycket hög grad hör ihop med det skrivna ordet i texter och med det sociala samspelet (Ibid., 
s. 56). Med detta kom Derrida att betyda mycket för kommande diskursanalyser och för 
analyser av texter i övrigt. Även Michel Foucault räknas till att vara poststrukturalist, även 
om han också var strukturalist (Ibid., s 59, Alvesson och Sköldberg, 2008:389).  
 

5.4	  Kritisk	  diskursanalys	  
Kritisk diskursanalys existerar i olika former. Utan att förklara all den bredd som finns inom 
detta område blir det här att utgå från Norman Fairclough, som utgår från sin konstruerade 
modell med de tre momenten text, diskursiv praktik och social praktik. Den går att använda 
på många olika sätt. Själv är han inte alltid konsekvent i sitt användande av modellen i det att 
han måste göra allt i samma ordning varje gång, dessutom har han visat att han inte alltid 
behöver skilja texten och den diskursiva praktiken åt (Medina, 2013:76).  
 
Den kritiska diskursanalysen har av Norman Fairclough använts mycket inom analyser, t ex 
politiska texter och massmedier. I denna studie kommer den att tillämpas inom 
ämnesområdena specialpedagogik och pedagogik. Fairclough  har utarbetat ett stort antal sätt 
att analysera texter. Därtill kommer den diskursiva och den mest omfångsrika sociala 
praktiken. I detta arbete är utgångspunkten den kritiska diskursanalysen från Faircloughs 
Discourse and social change (1992). Fairclough utgår från sin diskursanalys med att göra en 
textanalys av utvalda texter. Det är enligt Faircloughs tillvägagångssätt med diskursanalys 
meningen att textanalysen ska ingå både i en diskursiv och social praktik. Texten och den 
diskursiva praktiken är delar av den större sociala, vilket gör diskursanalysen tredimensionell 
(Fairclough, 1992:73). Fairclough framhäver språkets betydelse och skriver mycket om att 
värdesätta det talade och skrivna språket för ett utvecklande av diskursanalys. Språk är social 
praktik (Ibid., s. 63). Den kritiska diskursanalysen som Fairclough förespråkar innehåller 
undersökningar som innefattar maktbegreppet. Han bygger sin kritiska diskursanalysteori på 
en väsentlig del av Michel Foucaults arbeten med ett maktperspektiv. Fairclough menar att 
Foucault inte på ett tydligt sätt bidrar med verktyg till att använda inom diskursanalys (Ibid., 
s. 38). Han vill också skilja sin teori från Foucaults genom att TODA (textually oriented 
discourse analysis) behandlar varje typ av texter, medan Foucault exempelvis fokuserar på 
medicinska eller ekonomiska områden (Ibid.). Diskurs är något Fairclough använder i sin 
språkliga form i sin sociala praktik (Ibid., s. 63). Den kritiska diskursanalysen används för att 
studera social och kulturell förändring (Ibid., s. 99). Han skriver om betydelsen av en 
sammanhållen text och tar där referat från Foucault (Ibid., s. 77).  
 

5.4.1	  Intertextualitet	  
Fairclough skriver i Discourse and social change att intertextualiteten är den mest 
framträdande av de verktyg han använder i analysen av texter (Fairclough, 1992:84). 
Fairclough bygger sina tankar om intertextualitet på den ryske Mikhail Bakhtins och 
bulgariska Julia Kristevas böcker om samma begrepp. Fairclough ser intertextualiteten som 
ett kraftigt verktyg till att undersöka förändring, det handlar då om att begagna sig av tidigare 
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diskurser på ett sätt som inte är gjort tidigare – detta inbegriper stora fördelar enligt 
Fairclough – dock tas här hänsyn till att makt i olika formationer och relationer reducerar 
möjligheter till förändring (Winther Jörgensen och Phillips, 2000:78). Intertextualiteten visar 
att tidigare texter kommer på nytt i form av nya textskapelser (Fairclough, 1992:84). Med 
andra ord bygger de nya texterna på andra texter och intertextualiteten ska användas till att 
undersöka hur texten blivit till i förhållande till de andra texterna. Om inte texterna, eller 
textdelarna, bidrar med något nyskapande, förändrar de inte diskurserna som finns där 
(Medina 2013:184). Om en text däremot används på ett nytt sätt i ett annat sammanhang, är 
detta att göra en parafrasering, en omskrivning av texten (Ibid., s. 186). Omskrivningen och 
nyskapandet av diskurser är då intertextualitet, medan en text som inte förändrar diskurser 
inte utgör intertextualitet. En aspekt av intertextualiteten är dess variationer att ingen text har 
sitt ursprung helt i sig själv, de är på något sätt påverkade av andra texter (Fairclough, 
1992:135).  
 
Intertextualiteten kommer i kommande kapitel att användas för att undersöka hur 
avhandlingarnas texter är påverkade av andra texter. Om texterna är omskrivna med hjälp av 
andra texter och därmed nyskapade utifrån dessa. 

5.4.2	  Interdiskursivitet	  
Interdiskursivitet är ett begrepp som ingår i det som Fairclough kallar diskursiv praktik. Den 
är en del av intertextualitet, d v s att texter är influerade av andra texter (Fairclough, 1992:84). 
Interdiskursivitet behandlar i sin tur frågan om hur diskurser påverkar varandra och i 
slutändan också huruvida diskurserna uttrycker öppenhet för konservatism eller för 
förändring. Inom intertextualiteten använder Fairclough använder interdiskursivitet till för 
diskurser i texter för att studera kulturell och social förändring. Detta sker genom att 
bestämma vilka olika diskurser som existerar i olika texter. Fairclough använder begreppet till 
att studera hur olika diskurser influeras av varandra, med andra ord hur texter påverkas av 
andra texter och specifikt diskurserna i texterna (Ibid., s. 128). I den kommande analysen 
undersöks i detta arbete vilken grad av interdiskursivitet som finns i texterna och hur det 
påverkar den större sociala praktiken. Detta leder till frågan om och i så fall hur synen på 
delaktighet i förskolan förändras. Där interdiskursiviteten är hög, där är även sannolikheterna 
till förändring också som störst (Winther Jörgensen och Phillips, 2000:86). Om det finns ett 
antal diskurser i textmaterialet i denna undersökning, som går upp i varandra, ligger det i så 
fall något mått av interdiskursivitet där. Fairclough frågar sig bland annat beträffande 
interdiskursivitet i texter: intar diskurserna i texterna en allmänt rådande och antagen diskurs 
eller har de nyskapande yttringar (Fairclough, 1992:232). Interdiskursivitet innebär alltså att 
en eller flera diskurser blandas och detta bidrar till att nya diskurser bildas.  
 
Interdiskursiviteten blir använd i kommande kapitel genom att bestämma vilka diskurser som 
förekommer i avhandlingstexterna. Förblir diskurserna desamma eller förändras de genom en 
blandning och influens av andra texter? 

5.4.3	  Social	  praktik	  	  
Fairclough vill använda den sociala praktiken till att göra människor medvetna om att 
diskurser påverkar huruvida asymmetriska maktrelationer förstärks eller inte (Winther 
Jörgensen och Phillips, 2000:92). Det är i denna studie meningen att medvetengöra diskurser 
som förekommer inom förskolans värld. Strävan är att barn ska få det bättre i förskolan. Om 
barn inte har det bra av någon anledning, exempelvis blir felaktigt kategoriserad eller 
diagnostiserad eller är ett föremål för maktutövning, kan det behövas en förändring. En 
undersökning med diskurser som hjälpmedel öppnar för starka språkmöjligheter. Fairclough 
erbjuder språkliga verktyg, i detta fall för att synliggöra de vägar till förändring som finns. 
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Han är mycket tydlig med att språket är en stark tillgång i sociala och kulturella miljöer. 
Analysen av den sociala praktiken beskriver han som mer komplicerad, vilket innebär att han 
håller sig mindre till någon analysmodell än vad som är läget med text och diskursiv praktik. 
Analys med hjälp av Faircloughs sociala praktik passar väl in på denna studie eftersom det 
ämnas studeras ”sociala och hegemoniska relationer och strukturer” (Fairclough, 1992:237). 
Denna uppsats inbegriper mycket av sociala relationer och strukturer, dessutom är 
maktrelationer och maktstrukturer också diskuterade.  
 

5.4.3.1	  Hegemoni	  
Fairclough hänvisar till Antonio Gramscis teori om hegemoni, som är något som upprätthåller 
en dominerande makt i ett samhälle där ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska 
faktorer har stor betydelse (Fairclough, 1992:92). Hegemoni är på så vis ett maktnät som hålls 
ihop av de som regerar. I ett heterogent samhälle med alltför många diskurser frigjorda 
uppstår inte konsensus (Medina 2013:70), med en hegemoni hålls i stället samhället samman 
med ett mindre antal eller endast en diskurs, vilket gör det lättare att styra makten. I 
förhållande till makt vill Fairclough använda hegemoni i en betydelse av att förklara 
maktprocesser i olika diskurser, varpå förändringsprocesser kan vara i antågande, ifall de som 
inte har makt får tillgång till inflytande. Hegemoni handlar liksom ideologi om makt i flera 
avseende och är på så sätt också relevant för denna studie. Hegemonin kan visa hur kraftfältet 
inom olika diskursområden verkar och styrs. Hegemoni inbegriper maktfrågor där diskurser 
verkar som kan förklara om det existerar homogenitet och om alla parter är eniga (Ibid., s. 
283). Tillsammans med hegemoni tar också Fairclough ideologi som begrepp till hjälp för 
analys.  
 

5.4.3.2	  Ideologi	  
Ideologi har att göra med organisering av samhället. Fairclough vill, med tankar från Louis 
Althussers teori, visa att ideologier påverkar hur samhället organiseras i det att de producerar, 
reproducerar och transformerar relationer som innefattar dominans (Fairclough, 1992:87). 
Inom ideologier verkar olika diskurser, hur många det är beror således på hur många som 
tillåts finnas. Om det i politikens Sverige finns ideologier som är konservativa och liberala 
eller via någon annan ideologisk inriktning, finns det liknande eller andra ideologier som styr 
vid organiseringen av förskolornas verksamheter.  Ideologi för med sig tankar om hur makt 
formerar sig, detta går att studera närmare i exempelvis något politiskt partis diskurser. 
Ideologi går att använda för att studera förändring i detta arbete om delaktighet i förskolan i 
och med att det går att sätta i förhållande till hur strukturer påverkar diskurser. Det går att 
studera ifall diskurserna är eniga eller om det uppstår stridigheter. När diskurserna 
omvandlas, sker också förändring (Ibid., s. 80-81). Förändring tar sin början där framför allt 
motsättningar och konflikter äger rum (Medina 2013:87). Det är slutligen gällande den 
sociala praktiken oumbärligt att ta reda på ifall diskurser antingen reproduceras eller 
transformeras (Fairclough, 1992:238). Det är avgörande frågor för att undersöka om det skett 
förändring eller inte och det är en väg in i en analys av diskurser.  
 

5.5	  Val	  av	  avhandlingar	  
Att använda avhandlingar som textmaterial är ett vägval i denna studie med tanke på 
avhandlingars vetenskapliga tyngd. Valet stod bland annat mellan att analysera texter från 
specialpedagogiska tidskrifter, där det också skulle gå att finna olika diskurser på 
delaktigheten inom förskolan. Bedömningen är härvid gjord, att avhandlingarna har ett 
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vetenskapligt rikare och mer avancerat material än tidskrifterna inom det område som 
behandlas i denna studie. Vad gäller att göra en kritisk diskursanalys på texter från olika 
dagstidningar, uteslöts den tanken på samma grunder. Avhandlingarna har ett bredare 
material än dagstidningarna beträffande studiens huvudfrågor. Delaktighet i förskolan är 
således ett ämne som inte omskrivs i tillräckligt stor utsträckning i de svenska 
dagstidningarna eller i media i övrigt, medan det finns mycket forskning inom området. Fem 
avhandlingar har valts ut med urvalskriteriet att dels att delaktighet i förskolan är en central 
del i avhandlingarna och dels att det förekommer specialpedagogiska tankar. Delaktighet är 
en fråga som diskuteras inom såväl pedagogik som specialpedagogik. För denna studie är det 
relevant att de utvalda texterna från avhandlingarna ska handla om delaktighet i ett 
specialpedagogiskt perspektiv. I och med att pedagogiken har ett större material att tillgå än 
specialpedagogiken, går det inte att bortse från pedagogiken i fallet att studera delaktighet i 
förskolan.  
 
Den här undersökningen är alltså baserad på pedagogiska och specialpedagogiska 
avhandlingar. Till att börja med är avhandlingarna utvalda utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv, de behöver vara relevanta inom ämnet specialpedagogik. Först var tanken att 
arbetet skulle omfatta en tioårsperiod, med början 2004. Det som blev avgörande för en 
ändring med tidsperioden var att ingen avhandling som var tillräckligt relevant för studien, 
var gjord före 2009. I ett perspektiv med doktorsavhandlingar är specialpedagogik ett ämne 
som är nytt i en jämförelse med exempelvis pedagogiken, det märks i det minskade antalet 
specialpedagogiska avhandlingar ju tidigare årsmässig sökning görs. Från avhandlingarna tas 
med sådant som är relevant för undersökningens syfte. Två av avhandlingarna har med 
specialpedagogik specifikt, en av dessa har ett uttalat syfte med delaktighet i förskolan och 
den andra har den kritiska diskursanalysen som dataanalysmetod. De resterande tre 
avhandlingarna är skrivna inom ämnet pedagogik och med ett klart mål att undersöka barns 
delaktighet i förskolan. En av dessa, Dolk, är till viss del inspirerad av diskursanalys (Dolk, 
2013:62). I en av de specialpedagogiska avhandlingarna är fallet så, att barns delaktighet inte 
är med som huvudsakligt syfte, däremot går det att finna texter och sammanhang som är 
kopplade till barns delaktighet. 

5.6	  Val	  av	  texter	  i	  avhandlingarna	  
Textmaterial som utesluts blir de som inte handlar om delaktighet. Texter som är gångbara i 
denna undersökning är de som tillsammans med delaktighet berör specialpedagogiska frågor. 
Diskursanalysen som ska göras innehåller ett urval av sammanlagt 77 sidor text. Uppsatsens 
syfte och frågeställningar är i fokus vad gäller urvalet: det måste gå att finna tydliga samband 
mellan urvalet och uppsatsens huvudsakliga syfte. Vidare är det viktigt, framför allt då man 
hanterar så kallade stora diskurser, att forskaren ställer sig frågan om vems kontexten för 
diskursen är, forskaren behöver bestämma sammanhanget för att komma vidare i 
diskursanalysen (Börjesson och Palmblad, 2007:15). Före valet av teman i avhandlingarna har 
andra steg gjorts i genomförandet av denna studie.  
 

5.7	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet handlar om att de forskningsfrågor som studeras ska vara passande i förhållande till 
det datamaterial som är insamlat. Om vi ser på syftet för den här studien, så öppnar den 
huvudfrågan för en mångfald av aspekter. De mer tillspetsade frågeställningarna skulle kunna 
sägas passa till det material som är utvalt, av den anledningen att de tydligt talar om 
huvudämnet som det skrivs om – i avhandlingarna. Klart är att validiteten stärks av det 
uppenbarligt tillförlitliga materialet, ett forskningsmaterial som redan är beprövat. 
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Validitetsmässigt blir detta en stor fördel. Med orden noggrannhet, precision och lämplighet 
som utgångspunkt (Denscombe, 2009:378), kan en tillräckligt stor validitet skönjas i detta 
arbete.  
Reliabilitet beskriver huruvida de använda metoderna är pålitliga. Med en stark validitet, som 
detta arbete har med den litteratur som är vald, är det bättre chanser att uppnå bra reliabilitet. 
Å andra sidan är det en nackdel med en diskursanalys, som oundvikligen består av 
författarens sätt att uttrycka sig och av de ställningstaganden som denne måste ta. De flesta 
som skulle göra samma studie skulle antagligen inte komma fram till samma resultat. Det 
beror på den vinkling av frågorna som görs.  Om samma vinkling av frågorna görs, kan 
däremot liknande resultat uppnås. Det finns här en medvetenhet om svårigheterna med att 
använda diskursanalys som metod. Den starka validiteten med avhandlingarna som material 
väger upp reliabiliteten. Den språkliga aspekten är inte att förglömma, något som är nämnt i 
avsnittet med social praktik.  

5.8	  Etiska	  aspekter	  
Avhandlingarna är officiella med offentliga texter. Syftet med studien är att studera diskurser 
om delaktighet som finns i texterna och vilka konsekvenser diskurserna får för barns 
delaktighet, inte att kritisera eller ställa författarna i dålig dager på något sätt. 
Vetenskapsrådet (2011) har fyra krav som ska uppfyllas vid skrivandet av vetenskapliga 
studier. Avhandlingarna är alla offentliga vilket innebär att konfidentialitetskravet är uppfyllt, 
det handlar om att studera författarnas textmaterial med deras åsikter. Nyttjandekravet 
beskriver det etiska med att forskningsmaterialet inte ska brukas för annat än forskningen, 
materialet i den här studien används bara för en forskningsinriktad diskursanalys. Beträffande 
informations- och samtyckeskraven är det på samma sätt. Eftersom materialet är officiellt är 
bedömningen att det inte är oetiskt att göra studien utan att informera om den. Det är inte 
fokus på författarna, individerna själva, utan på diskurserna i deras avhandlingar. 

6	  Resultat:	  Avhandlingarna	  
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av textmaterialet, tillika pedagogiska och 
specialpedagogiska avhandlingar. Avhandlingarna redovisas var för sig, först med en 
redogörelse för själva avhandlingarna och senare i detta resultatkapitel i form av utvalda 
teman som är komna ur texterna. Temana utgör en grund för den påföljande analysen. 
Avhandlingarna är från åren mellan 2009 och 2013. Fyra av avhandlingarna har med ordet 
delaktighet explicit i sina titlar medan den femte berör delaktighet via ämnet kategoriseringar 
av barn i förskolan. 

6.1	  Eva	  Melin	  
Syftet med avhandlingen är att ”söka förklaring till fenomenet barns sociala delaktighet i 
förskolans verksamhet” (Melin, 2013:183). Metod för studien har varit observation 
tillsammans med fältanteckningar. Dessa fältanteckningar utfördes under observationerna av 
sexton barn på fyra olika förskolor. Observationerna filmades, därefter träffades delar av 
personalen som arbetat med barnen tillsammans med Melin själv och en professor för att 
samtala om det som hände på filmerna. I urvalet av barn togs hänsyn till att minst ett av 
barnen hade Downs syndrom. Till slut deltog fem barn med Downs syndrom på fyra 
avdelningar, ett på var och en av de fyra förskolorna. I urvalet av förskolor tog Melin hjälp av 
chefer inom såväl habilitering som förskolor. Cheferna inom habiliteringen var insatta i 
barnens situation på sina respektive förskolor och förskolecheferna tog beslut i samspråk med 
barnens föräldrar. Beträffande teoretiska utgångspunkter är avhandlingen skriven med 
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anknytning till kritisk realism. Författaren beskriver ontologin som basen inom den kritiska 
realismen, som ett redskap för att kunna upptäcka en objektiv verklighet (Ibid., s. 27). Hon 
bygger i avhandlingen upp en ”förklaringsmodell för social delaktighet” (Ibid., s. 29). 
Modellen sätts ihop via ett sammanförande av begrepp som återfinns i kritisk realism. Melin 
använder sig av struktur för objekt och sociala processer och kopplar detta till agentskap. 
Kunskaperna om agentskap, såsom att agentskap har avgörande inverkan på strukturer hos 
enskilda individer och hos grupper, hämtar Melin från Margaret Archer´s teorier om 
strukturer och agentskap. Melin använder sig också av Danermark, Ekström, Jakobsen och 
Karlssons metodologiska funderingar i ämnet kritisk realism. Härifrån tar Melin med sig 
formuleringen ”korporativ agent”, vilket innebär att det finns personer i ett sammanhang som 
har en bestämd makt att forma den verksamhet där denne är verksam. Det korporativa 
agentskapet placerar Melin in i förskolan och i förhållandet mellan förskolans personal och 
det arbete som dessa ska utföra i barngrupperna. Från Danermark et al hämtar Melin också 
det ”primära agentskapet”, vilket för barnens del innebär att de är delaktiga i en samhörighet, 
i en gemenskap inom förskolans av personalen skapade ramar eller strukturer. Barnens 
möjligheter att påverka sina upplevelser av den i avhandlingen av författaren berörda sociala 
delaktigheten, ryms alltså i ett samspel med personalens korporativa agentskap. För att barnen 
ska erhålla en social delaktighet i barngruppen och i relationerna med personalen, krävs det 
enligt Melin att de är primära agenter, d v s delaktiga i den grupp som de på förskolan ingår i.  
 

6.2	  Klara	  Dolk	  
Syftet med avhandlingen är ”att undersöka några av de spänningar och konflikter som uppstår 
i relationen mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete” (Dolk, 2013:230). 
Som metod har författaren deltagit i ett års fältarbete med deltagande observation på 
förskolan Bamse i Stockholm, vilket författaren själv kallar en etnografisk studie med inslag 
av aktionsforskning. Den sista går ut på att förena sin forskning med den praktiska 
förskoleverksamheten och i samtalen där ha som mål att komma med utvecklande idéer med 
möjligheter till förändringar. Den etnografiska studien består av att författaren själv varit med 
under observationerna, hon har observerat barngruppen och personalen på dagarna och fört 
fältanteckningar. Det som kommit i första hand av de insamlingsmetoderna hon använt är 
inspelandet av videofilm. Dessutom användes kamera för fotografering, inspelning på 
kassettband samt anteckningar från telefonsamtal och e-postmeddelanden, dessa sista från 
personal och föräldrar. Förutom Dolks observationer om dagarna hade hon kvällsmöten med 
personalen i syfte att diskutera och utveckla barnens utsikter för delaktighet. I sina analyser 
menar författaren att hon till viss del analyserar materialet med diskursanalys. I urvalet av 
förskola ville Dolk ha en förskola i hennes närhet i Stockholm, en förskola som hade en 
målsättning att arbeta med genuspedagogik. Hennes urval av barn var inte lika styrd som 
valet av förskola. Det som gjorde att valet föll på elva barn i åldern tre till fem år var att de 
aktiviteter hon gjorde på förskolan, d v s mestadels videofilmade och observerade, passade de 
äldre barnen bättre än de mindre. I sina teoretiska utgångspunkter har Dolk utgått från 
feministiska teorier, som enligt henne hör ihop med poststrukturalism. Fem begrepp är med 
som centrala begrepp: makt, normer, ålder, delaktighet och motstånd. Makten tar Dolk med 
teorier från Michel Foucault men främst från Judith Butler. Normer ser Dolk som ett utmanat 
begrepp, vari dessa normer ifrågasätts – i forskningsvärlden och i de praktiska 
verksamheterna – och detta tycker Dolk är positivt med ett ”kritiskt förhållningssätt till 
normerna” (Ibid., s. 28), men också att de uppsatta normerna absolut behövs. Ålder blir enligt 
Dolk intressant i en jämförelse till makt och normer, inte minst för de många åldersindelade 
grupper som finns idag. Begreppet delaktighet vill Dolk använda i ett maktperspektiv mellan 
vuxna och barn på förskolan. Genom motståndet kan barnen få fram sina åsikter och om 
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möjligt förhandla fram lösningar och förändringar.  

6.3	  Agneta	  Luttropp	  
Avhandlingens syfte är ”att utforska i vilken mån samspelsrelationer och delaktighet för barn 
med utvecklingsstörning och typiskt utvecklade barn överensstämmer” (Luttropp, 2011:4). 
Metoder för avhandlingen har varit intervjuer och observationer av två olika studier inom ett 
projektarbete, PEGS - ”Pedagogisk verksamhet för små barn i förskola – generellt och 
specifikt” (Ibid., s. 31), dessutom en enkät och en fjärde insamlingsmetod var 
dokumentanalys. Under en period på ett och halvt år observerades barn och intervjuades i 
första hand förskollärare. Vid barnobservationerna, av totalt 20 barn vid 12 tillfällen, 
användes videofilm för att filma barnens dagar, där vardagens rutinsituationer var föremål för 
observationerna. En ytterligare metod för insamling av data var en enkät i form av ett 
frågeformulär, detta till de nio utvalda förskoleavdelningarna. Av de 570 förskoleavdelningar 
som ingick i projektarbetet angav 109 att de hade barn med utvecklingsstörning eller Downs 
syndrom. I urvalet av barn togs kontakt med dessa 109 förskoleavdelningar för att medverka i 
de två studierna till denna avhandling. 9 av dessa uttryckte sitt samtycke till att delta. En sista 
datainsamlingsmetod var dokumentanalys, vilket gjorde i form av att barnens individuella 
planer studerades, med målet att utöver vetandet som erhållits från de andra 
insamlingsmetoderna, få mer kunskaper om samspel och delaktighet kring barnen med 
utvecklingsstörning och Downs syndrom. Teoretiska utgångspunkter för avhandlingen är 
utvecklingsekologi utifrån Urie Bronfenbrenners teori från 1979. Med hjälp av de fyra 
nivåerna makro, exo, meso och mikro placerar författaren in förskolan i de olika nivåerna i 
förhållande till samhället och hur synen är på bland annat barns rättigheter och på barn med 
utvecklingsstörning. Mesonivån kan enligt författaren behandlas kring relationerna mellan 
förskolan och hemmet, makro- och exonivåerna med dess influens av chefers roller och olika 
experters kunskaper kring barnet, medan det för författaren är mest intressant att koncentrera 
sin studie på mikroområdet, i och med att det öppnar för att studera barnet i vardagen med 
fokus både på omständigheterna kring barnets funktionshinder och på miljön runtomkring 
barnet. Alla de fyra nivåerna utövar påverkan och beroende för barnet och Luttropp 
framhåller det fördelaktiga med teorin om utvecklingsekologi som något som visar på barns 
utveckling utifrån ett flertal aspekter. Luttropp använder i sin avhandling Theodore Wachs 
idéer om att vara medveten om att barns beteenden och utveckling beror på en rad faktorer, 
snarare än någon enstaka. Samspelet och delaktigheten hamnar då i fokus. Således är 20 barn 
här med i en mikronivåstudie. Detta ställs i jämförelse till makronivån med dess styrlinjer 
från Barnkonventionen, Salamancadeklarationen och i synnerhet läroplanen för förskolan. I 
sin ambition att fokusera samspel kartlägger Luttropp kommunikation och analyserar detta 
begrepp med hjälp av ett antal forskares tolkningar. Förskollärares syn på delaktighet, bland 
annat i sitt arbete med åtgärdsplaner, är ett av huvudmålen med hennes undersökning. 
Resultatet av hennes undersökning visar på att barnen, de med och utan utvecklingsstörning, 
är delaktiga strukturellt, d v s fysiskt inkluderande i verksamheterna. 
 

6.4	  Kristian	  Lutz	  
Avhandlingens syfte är ”att synliggöra och problematisera kategoriseringen av barn i behov 
av särskilt stöd och att behandla olika perspektiv på praktiken att utvecklings- och 
avvikelsebedöma barn i förskoleåldern” (Lutz, 2009:18). Avhandlingen är en fallstudie där 
Lutz använt sig av intervjuer och dokument från kopierade ansökningshandlingar för 
resursförstärkning för barn i behov av särskilt stöd. Bandinspelningar har också gjorts av 
möten och analyser av styrdokument och SOU-utredningar. Dessutom samtalsobservationer 
har en inriktning på språkanvändning och olika diskurser. I analysen av det insamlade 
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materialet görs en kritisk diskursanalys utifrån teorier av Norman Fairclough, från 2001 och 
2003. Fem begrepp från Faircloughs verk nämns, som är av grammatiska och textanalysslag: 
metaforer, transitivitetens nominalisering, pronomenanvändning, modalitet och fackuttryck 
(Ibid., s. 74). Lutz är viktig med att han som diskursanalytiker har insyn i den diskursiva 
praktiken med anknytning till sitt textmaterials huvudpunkter. Detta utgör då en del av 
studiens teoretiska utgångspunkter. Den kritiska diskursanalysen bygger bland annat på 
socialkonstruktionismen, vilken Lutz beskriver. Michel Foucault är med i och med att 
författaren skriver en del av ett kapitel om diskurser i ett maktperspektiv. Urvalet till studien 
är från en medvetet vald svagare stadsdel. Närmare tusen barn är med i urvalet, fördelade på 
nästan tjugo förskolor. Med svagare menas en stadsdel som behöver mer resurser för att täcka 
barns behov av särskilt stöd och Lutz val av område studeras genom att studera hur det 
organisationsmässigt är byggt kring frågan om kategoriseringar av barn. 
 

6.5	  Anette	  Hamerslag	  
Syftet med avhandlingen är ”att undersöka hur barn görs delaktiga i utformningen av 
projektarbete på en svensk förskoleavdelning med pedagoger inspirerade av den pedagogiska 
filosofin från Reggio Emilia” (Hamerslag, 2013:9). Etnografiskt fältarbete med medföljande 
videofilmande, observationer och fältanteckningar är med som metoder i avhandlingen. 
Observationerna blev gjorda utan forskarens egna deltagande i aktiviteterna. 
Videoinspelningen blev relativt omfattande med mer än trettio timmars inspelad film av 
barnen i aktiviteterna med betoning på projektarbete. Komplettering till filmerna blev 
fältanteckningarna, intervjuer med pedagogerna samt användande av deras pedagogiska 
dokumentation. Urvalet föll på en förskoleavdelning på en förskola belägen lite utanför en 
stor svensk stad. På avdelningen går 21 barn, där bara fyra barn är flickor och där åldern på 
större delen av barnen är tre till fem år. På förskolan går inget barn med ett annat modersmål 
än svenska och flertalet av föräldrarna innehar utbildningar av en högre grad. I de teoretiska 
utgångspunkterna för studien finns ett antal centrala begrepp med, förutom barns deltagande 
och delaktighet också appropriering, vilket sätts i förbindelse till lärande. Hamerslag 
fördjupar teorifokus kring begreppet deltagande och dess nära koppling till lärande och 
delaktighet, dessutom ses delaktighet och inflytande som synonymt med en inriktning på 
aktörskap (Ibid., s. 31). Bland författare inom de teorier som Hamerslag använder märks t ex 
Charles Goodwin och William A Corsaro.  
 

6.6	  Val	  av	  teman	  i	  avhandlingarna	  
Ur avhandlingarna har tagits teman med syftet att behandla den här studiens frågeställningar. 
Det är det avslutande kapitlet i varje avhandling som är de texter som undersöks. Varje tema 
får en rubrik. Att välja ut teman ur ett textmaterial som detta som omfattar 77 sidor text, gör 
att den som väljer ut temana mer eller mindre sätter sin prägel på det, i detta fall detta arbetes 
författare. Det har här varit en strävan att ha en medvetenhet om svårigheten att kunna vara 
objektiv. Om någon annan hade studerat samma material, kunde valet ha gjorts annorlunda. 
Därmed går det att läsa och tolka ett textmaterial på olika sätt. Viktigt är att fokusera på vad 
texten säger och att temana utgår från de texter som kommer från avhandlingarnas slutkapitel. 
Fler teman hade kunnat väljas ut. Av utrymmesskäl stannar antalet teman vid fyra.  
 
Arbetsprocessen som föregick temavalen var att Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
först valdes som insamlings- och analysmetod. Metoden kan vara ett verktyg för att fastställa 
och bearbeta diskurser och har förändringsprocesser som en central inriktning och ansågs 
därför vara relevant att använda i denna uppsats. Arbetsprocessen gick vidare med att välja 
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avhandlingar. Avhandlingar bestämdes som textmaterial med anledning av det vetenskapliga 
kunskapsdjup som går att finna där. Textmaterialet skulle handla om delaktighet och behandla 
specialpedagogik, varefter fem avhandlingar inom ämnena pedagogik och specialpedagogik 
valdes. Valet av texter utgick från tanken att texterna skulle ha ett innehåll dominerat av barns 
delaktighet i förskolan och specialpedagogiska frågor.  
 
För att ett tema sedan skulle bli valt skulle det förekomma mycket i texterna. Textmaterialet 
lästes igenom ett antal gånger. Den första frågeställningen användes som ett riktmärke, det 
vill säga målet är definiera vilka diskurser som dominerar eller är rådande i texterna. Urvalet 
är med andra ord baserat på frekvensen i textmaterialet. Alla teman skulle dessutom ha en 
tydlig anknytning till delaktighet i förskolan. Det noterades alltså vilka diskurser som dels 
hade ett tydligt samband med delaktighet i förskolan och dels var ofta förekommande i 
texterna - temana valdes under läsningens gång. Temana anpassades till huvudämnet i denna 
studie, barns delaktighet. Valet av teman – eller att definiera diskurser – gjordes med hjälp av 
Faircloughs diskursanalys, med Faircloughs förslag till att välja ut teman ur en text baserad på 
att urskilja mönster i texten och skapa teman (Fairclough, 1992:236). Dessutom är frekvensen 
eller förekomsten av teman väsentligt (Ibid.). Textrubrikerna, särskilt huvudrubrikerna, kan 
starkt bidra till att välja teman eftersom den ger en vägledning till den fortsatta texten (Ibid., 
s. 185). För urvalet av ett tema i en text går det att fokusera en textuell aspekt, det blir att göra 
ett tema av något som texten handlar om (Ibid., s. 76). Om en text handlar om exempelvis 
individualitet, går det då att göra ett tema av det begreppet. Hur de specifika temana urskildes 
presenteras i följande temaavsnitt.  
 

6.7	  Individualitet 
Det första temat tar ett individperspektiv. Under arbetsgången för urvalet noterades ord för 
temat individualitet, det vill säga varianter eller böjningar av ordet individualitet och individ. 
Orden individualitet, individ eller böjningar av ordet individ finns med på ett stort antal 
textställen i avhandlingarna och berör dessutom tydligt delaktighet i förskolan, vilket kommer 
att beskrivas vidare i analysen och diskussionen. Ett mönster av ett individperspektiv kunde 
på så vis urskiljas i närläsningen av texterna. När meningar med ord inom individperspektivet 
dök upp och som hade samband med barns delaktighet, togs dessa meningar med som citat. 
Ur det aktuella textmaterialet urskiljs individualitet i olika inriktningar. Dessa inriktningar 
visar individualitet i förhållande till samhället, till pedagogerna i förskolan och till situationer 
där valfrihet uppstår. Temat individualitet har visat sig innehålla texter som kopplar samman 
individualitet med samhälle, till pedagogerna och verksamheterna i förskolan samt till 
valfrihet.  
 

6.7.1	  Samhället	  med	  individen	  i	  centrum	  
 

Den täta historiska kopplingen mellan pedagogik och utvecklings- 
psykologi i kombination med en generell utveckling i samhället 
där individperspektivet blivit centralt, kan utgöra ett incitament 
för den starka genomslagskraft som psykiatriska bedömningar fått 
för att förklara avvikelser bland barn i förskolan (Lutz, 2009:192). 

 
Här beskrivs ett flertal faktorer som haft inverkan på synen på hur barn i förskolan 
kategoriseras, i denna text används ordet avvikelser. Olika barn har i beskrivningen av 
sammanhanget konstaterats avvika från mängden, med andra ord har de bedömts vara 
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annorlunda än andra barn på ett eller annat sätt. Psykiatriska bedömningar har enligt texten 
varit i förgrunden för att bestämma avvikelsernas orsaker. Barnen i förskolan påverkas enligt 
det som skrivs här av samhället utanför, ett samhälle med en individualiserad prägel. 
Individperspektivet i samhället har varit medverkande som ett incitament, en drivkraft till att 
förklara problem i form av avvikelser kring förskolebarnen.  
 

Orsaken till problemen flyttas ifrån missförhållande och ojämlikheter 
                      i samhällets uppbyggnad och ses som individens tillkortakommanden. 
                      Genom att skapa speciallösningar kring enskilda barn minskar trycket  
                      på att förändra både de ramfaktorer som omgärdar verksamheten, men  
                      också innehållet i verksamheten (Ibid., s. 198). 

 
Författaren beskriver hur individen hamnar i fokus på ett negativt sätt, i det att när samhällets 
resurser inte räcker till så landar problemförhållandena hos den enskilda personen, i detta fall 
hos det enskilda barnet. Samhällets verksamheter skyddas från förändringar genom att man i 
stället inför metoder för att få bukt med de barn som uppvisar brister och svagheter. Barnet 
används enligt texten för att åstadkomma särskilda utvägar ur de problem som uppstått i 
samhället. Detta gäller både ifråga om den strukturella uppbyggnaden i samhällets 
verksamheter och om dess innehåll, dess innebörd och mening.  
 

I dagens individualistiska samhälle är det lätt att delaktighet ses  
som en egenskap (Melin, 2013:203). 

 
Ett konstaterande att samhället av idag är individualistiskt. I ett samhälle som har ett 
individcentralt tänkande, blir enligt denna text också delaktigheten något som styr åt samma 
håll. I så fall förs ett delaktighetstänkande över även på barnen, som förväntas ta del av 
utbudet av delaktighet.  
 

6.7.2	  Pedagogerna	  och	  individualitet	  	  
  

Pedagoger tar ett ideologiskt avstånd ifrån övergripande begrepp och  
har ofta en relationell utgångspunkt för att definiera avvikelser av barn.   
Samtidigt anpassar sig pedagogerna efter de tekniker som ställer krav  
om en mer individbaserad praktik som placerar problemen hos barnen 
(Lutz, 2009:199). 

 
Utifrån antagandet att barn i behov av särskilt stöd kategoriseras och görs till subjekt, 
beskriver texten hur pedagoger vill skydda barn från kategoriseringar och i stället inta ett 
relationellt förhållningssätt, som inbegriper att även se omgivningens påverkansfaktorer. Å 
ena sidan vill pedagogerna ta barnens parti för att barnen ska undgå att inringas i en kategori 
som ger konsekvenser i form av konstaterade problem och avvikelser. Å andra sidan backar 
de i det att de anpassar sig till verksamhetens organisatoriska krav, vilket medför att 
problemen som uppstår inom verksamheten, gör att problemen hamnar hos de enskilda 
barnen. Den individbaserade praktiken utgår som ett formellt krav, till vilken pedagogerna 
upplever sig förpliktade att foga sig till.  
 

Genom att tillgodogöra sig kunskap från det individinriktade perspektivet 
och anpassa den till ett pedagogiskt inkluderande perspektiv, där miljön 
avnormaliseras, skulle specialpedagogiken kunna få funktionen att jämka 
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ihop två olika perspektiv på barns avvikelser. Mina egna erfarenheter, i 
arbetet med barn som definieras i behov av särskilt stöd är att, individuella 
anpassningar i relation till enskilda barn ofta kan anpassas till och vara till 
gagn för arbetet med alla barn i en förskolegrupp (Ibid., s. 187). 

 
Texten talar om att använda det individualistiska perspektivet för att ingå i en pedagogisk 
organisation som har inkluderande motiv. I ett sådant sammanhang menar författaren att 
specialpedagogiken skulle kunna komma med kreativa idéer för att underlätta arbetet med 
barn som erhållit definitionen att vara i behov av särskilt stöd. De specialpedagogiska idéerna 
skulle då ta formen att använda och utöka den individuella anpassningen av specifika barn till 
att gälla som stöd för hela den barngrupp som det enskilda barnet ingår i.  
 
    Individuella lösningar blir svaret på de problem som bedöms som  

individuella, vilket också kan få en konserverande funktion i förhållande  
till befintlig pedagogisk miljö (Ibid., s. 188-189). 

 
Det existerar individuella värderingar av problem i pedagogiska miljöer och när dessa 
problem ska konfronteras, skapas individuella lösningar för problemen. Enligt texten visar 
dessa individuella lösningar tendenser till att bli bestående.  
 

6.7.3	  Individualitet	  och	  valfrihet	  	  
 

Jag har argumenterat för att ett fokus på delaktighet gör det möjligt 
att närma sig maktrelationen mellan vuxna och barn utan att landa i 
en individualistisk frihetsuppfattning – där frihet blir liktydigt med 

                valfrihet eller att bestämma. Förstått som en förhandling kring möjliga  
sätt att vara på och organisera förskolan på, blir delaktighet inte en  
individuell angelägenhet utan något som kan uppstå i en demokratisk 
gemenskap (Dolk, 2013:230). 

 
Här ges en syn på delaktighet i ett möjligt maktperspektiv mellan barn och vuxen, där 
individualiteten inte tolkas som en frihet som går ut på att kunna välja fritt eller på att helt och 
hållet erhålla mer makt i form att kunna bestämma mer. Det viktiga i texten är att i första 
hand komma åt att studera vad som händer mellan barn och vuxen i ett maktperspektiv. I just 
en individualistisk synvinkel har författaren strävat efter att inte stödja en sådan uppfattning, 
som innebär ett utövande av en gemenskap på förskolan som lägger stor vikt vid 
individualitet baserad på endast frihet vid olika tillfällen för barnens valmöjligheter. 
Demokrati blir enligt författaren grundläggande för förskolans verksamhet och organisation 
och fokus styrs bort ifrån tidens individualitetssyn.  
 

Tollin knyter fokuseringen på metoder och verktyg till vår samtid 
där individens val och individuell välgång står i centrum – vilket 
påverkar hur värden som jämställdhet, jämlikhet och delaktighet 

 förstås och praktiseras (Ibid., s. 234). 
 
Tollin är Katharina Tollin och statsvetare som har inriktat sitt avhandlingsskrivande på 
jämställdhetspolitik och är uppmärksammad och citerad av Dolk i slutkapitlet. De båda 
författarna skiljer sig åt i synen på individens valmöjligheter. I vart fall ställer sig Dolk vid 
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sidan av en full fokusering på individens val i sin undersökning av förskolan, vilket också blir 
synligt i nästa citat: 
 

Samtidigt finns det problematiska aspekter av betoningen på 
individuella rättigheter (Ibid.). 

 
Dolk går ett steg längre med kritiken av samhällets syn på att markera individens frihet, 
denna gång i talet om individuella rättigheter. Det är inte de individuella rättigheterna eller 
heller valfriheten eller välgången i sig själva som kritiseras av Dolk utan betoningen på det 
individuella som finns. Med detta syns en vilja att pålysa samhällets inverkan på förskolans 
verksamheter och organisation.  
 

Relationen mellan förskolebarn och vuxna bygger däremot på en i  
Många avseenden asymmetrisk maktrelation, vilket utmanar själva 
utgångspunkten: jämlika individer som kan hävda sina rättigheter 
(Ibid., s. 235). 

 
Texten vidareutvecklar tanken kring problematiken om hur barnen ska handskas med sina 
(individuella) rättigheter. I förskolan har barnen enligt författarens text ett bryderi gällande 
sin relation med sina omsorgsgivare i ett maktperspektiv. Jämlikheten är utmanad bara genom 
den ojämna maktbalansen. Barnen uppnår i detta sammanhang inte individuella rättigheter i 
den grad som en vuxen gör och ifråga om rättigheter menar författaren att barnens 
individuella möjligheter till rättigheter är tydligt reducerad. 
 

Om det genuspedagogiska arbetet inte ifrågasätter överföringsnormer 
                och en obemärkt styrning blir frihetsambitionen begränsad – inte sällan 
  till ett uppfostringsprojekt med progressiva förtecken (Ibid., s. 236). 
 
Genuspedagogiken kan enligt texten bidra till en ökad frihet i förskolan. Förutsättningarna för 
att den i någon mån ska lyckas är beroende av hur genuspedagogiken kan sätta frågor som 
normer och styrning under debatt. De normer som nämns i texten handlar om de som 
pedagoger använder i sina tekniker att projicera sina tankar till barnen och huruvida deras 
styrning är påtaglig eller ej. En otydlig styrning från pedagogernas håll har enligt författaren 
betydelse för hur processen om frihet ska utveckla sig. Detsamma gäller för hur det handskas 
med de regler man byggt upp i förskoleverksamheten.  
 

Däremot menar jag inte att en förskola är bättre ju vidare ramar den har, 
           eller att frihet uppnås genom så stor avsaknad av normer som möjligt. Som  

jag redan var inne på i kapitel tre tror jag att möjligheten till frihet i hög  
grad är beroende av styrning i form av pedagogiska ramar (Ibid., s. 239). 

 
Frihet hör ihop med normer, inte med en verksamhet utan normer och regler. Att barn ska 
erhålla frihet bygger i stället på styrning och medhörande struktur i den pedagogiska 
verksamheten. 
 

Detta innebär inte att människor är determinerade av andra människors  
vilja eller av normer, utan att det inte går att ställa sig utanför normer och 
därigenom bli fri att handla (Ibid.). 
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Återigen en text som understryker nödvändigheten av normer i förskolan, för ett möjligt 
frihetsperspektiv. Texten lär att utan normer ingen frihet, samtidigt som normerna enligt 
författaren inte totalt ska styra för att det ska finnas utrymme för friheten till en valfrihet att 
göra det som individen vill och känner för att göra.  
 

Även om människor inte kan slå sig fria från normer – och hamna i 
ett tillstånd av att vara fria, oberoende individer – är det möjligt att  
skapa förändring genom att medvetet eller omedvetet upprepa  
annorlunda (Ibid., s. 240) 

 
Genom att göra ”fel” i relation till fastslagna normer och värderingar sätter de bångstyriga 
barnen fokus på dem och visar att problemen sällan ligger hos individen, barn och vuxna, 
eller i (ouppnådda) individuella rättigheter. 

 
Upplägget att låta innehållets bredd variera över tid förefaller också  
vara ett sätt att möjliggöra barnens individuella intressen som en  
resurs och inspiration för hela barngruppen... Variationer på hur  
omfattande innehåll som pedagogerna tillåter inom ramen för  
projektarbetet kan ses som en subtil teknik som väver samman 
individuella och kollektiva intressen… Dessa variationer skapas under 
kontinuerliga förhandlingar mellan barn och pedagoger. Konsekvensen  
av förhandlingarna blir att intressen som engagerar individuella barn kan 
integreras i projektarbetet och formas så att flera barn kan känna igen sig  
i val av innehåll (Hamerslag, 2013:124). 

 
Variation sätts i förhållande till att sporra barnens individuella intressen och valmöjligheter. 
Barnens egna intressen tillvaratas och utvecklas i det att barnen delar med sig till den övriga 
barngruppen, det individuella intresset leder till ett kollektivt. Framgångskonceptet består 
enligt texten i att pedagogerna leder innehållet i det projektarbete som är centralt i 
Hamerslags avhandling, och gör det genom att använda variation som en utstuderad teknik. 
Förhandlingar har skapats mellan barn och pedagoger för att ge barnen möjligheter att göra 
aktiva val kring deras intressen. Individualiteten som iscensätts inom enskilda barns intressen 
via förhandlingar och även med ett större inslag av variation, gör att intresset mångfaldigas.  
 

Man kan fundera över om denna träning skulle kunna ingå i den  
Allmänna sociopedagogiska praxisen, det vill säga integreras in i  
vardagens vanliga aktiviteter, eller om den måste ges individuellt.  
Vidare kan man fundera över om de fördelar som den individuella  
träningen skapar för barnet väger tyngre än eventuella risker för  
barnet att bli utpekat som annorlunda, och bli betraktat som någon  
som inte tillhör barngruppen (Melin, 2013:192). 

 
Texten öppnar för att ”fundera över” det som kallas för individuell träning, om detta är ett 
bättre alternativ för det berörda barnet, än det skulle vara att hela tiden ingå i barngruppen, 
med de medföljande riskerna. Barnet är bedömt att ligga i gränstrakterna för att klara av den 
sociala vardagen och kunna bemästra vardagens olika aktiviteter. Texten är öppen för att 
pröva bådadera alternativen, den individuella träningen utanför den ordinarie barngruppen, 
eller att för alltid tillhöra barngruppen, utan att vara vid sidan av den tillsammans med en 
resurspersonal.  
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Sammanfattning: Avvikelser kring barn i förskolan görs med hjälp av samhällets diskurser 
om individen. Barnens avvikelser och individperspektivet blir fokuserat med lösningar kring 
det enskilda barnet, samtidigt som samhället värnar om att slippa förändra sin organisation. 
Pedagogerna är med i centrum kring barnen som anpassas efter en individsyn där problemen 
hamnar hos barnen. De vill skydda barnen mot denna individsyn samtidigt som de måste 
anpassa sig till samhällets ramar. Lutz vill, med hjälp av specialpedagogiken, använda och 
anpassa individperspektivet till hela barngruppen. Detta skulle minska individuella lösningar. 
Dolk har en syn på individualitet som inte enbart handlar om frihet utan något som 
eftersträvar en demokratisk förhandling mellan vuxen och barn. Möjligheter till barns 
delaktighet finns då där i den demokratiska processen, som är tydligt pedagogstyrd med 
öppenhet för barnens individuella rättigheter. Hamerslag lyfter fram variationer som ett 
verktyg att uppnå barns delaktighet i en verksamhet där pedagogerna styr ramarna och barnen 
får förhandla om aktiviteters innehåll. Barnens individuella intressen uppmuntras av henne att 
bli föremål för kollektivet.  

6.8	  Delaktigheten	  i	  ett	  maktperspektiv	  
Delaktigheten kopplad till fenomenet makt behandlas framför allt i Klara Dolks avhandling, 
texter därifrån fyller därmed merparten av detta avsnitt. Att det finns maktprocesser i 
förskolan torde vara självklart. Hur de som äger makten använder den påverkar barns 
delaktighet. Makten har en avgörande roll i förhållande till barns delaktighet enligt Dolk och 
tas därför med som ett tema. Dolks avhandling och även slutkapitlet handlar om barns 
delaktighet i ett maktperspektiv. Makttemat har således valts ut på grund av dess samband 
med barns delaktighet. Makt finns med i Dolks titel, vilket bidrog till valet av temat. Under 
läsningen av texterna fördjupades insikten att makt skulle bli ett tema i och med att makten 
även fanns med i andra avhandlingars textmaterial. Stora delar av Dolks avhandling handlar 
om makt kopplat till barns delaktighet. Fairclough (1992) tar också upp makt som en 
avgörande faktor i sociala och kulturella processer, vilket stödjer valet av makttemat i denna 
uppsats. Från Dolk och Melin tas citat med eftersom dessa texter handlar om makt i ett 
perspektiv med barns delaktighet. När ordet makt fanns med i en mening, var det direkt 
relevant att redovisa i detta avsnitt. Det redogörs inte för alla meningar med ordet makt, utan 
de som har mest samband med barns delaktighet.  

 
Genom att koppla relationen mellan barn och vuxna till föreställningar 

 om ålder och makt samt, på ett mer övergripande plan, till demokrati  
har jag både pekat på problem och möjliga ingångar när det gäller barns 
delaktighet inom värdegrundsarbetet (Dolk, 2013:231) 

 
Relationen mellan vuxna och barn har enligt texten en överordnad koppling till demokrati, för 
att påverka barns delaktighet inom värdegrundsarbetet i Dolks avhandling. De vuxna och 
barnen placeras också i förhållande till ålder och makt, där det sistnämnda har en roll att 
spela. 
 
               Diagnosen har därför en egen makt. Den fixerar normerna för friskt och  

sjukt, normalt och avvikande och för det förväntade eller accepterade  
beteendet. Diagnosens makt påverkar därför personalens syn på barn med 
diagnoser. Den skapar den institutionaliserade bilden av vad som är  
normalt och vad som är avvikande, och hur det avvikande kan identifieras  
och hanteras (Melin, 2013:187). 

 



	   30	  

Eva Melins text beskriver makten kring en diagnos som ställs på barn. Diagnoserna 
frambringar en syn på barnet som kommer att användas inom den institution där barnet är 
medlem, vilket i sin tur tar makt över pedagogernas syn på hur barnet fungerar. Om barnet på 
något sätt diagnostiseras som sjukt eller avvikande, blir detta också det allmänna omdömet 
inom institutionen. 
 

Relationen mellan förskolebarn och vuxna bygger däremot på en i många 
avseenden asymmetrisk maktrelation, vilket utmanar själva utgångspunkten: 
jämlika individer som kan hävda sina rättigheter (Dolk, 2013:235). 

 
Makten i förskolan relateras till hur det står till mellan barnen i förskolan och pedagogerna. 
Med en asymmetrisk relation mellan barn och vuxna tillfaller makten de vuxna. Hur de då ska 
kunna stå upp för sina rättigheter och uppnå jämlikhet med de vuxna är frågan som författaren 
i texten ställer sig. 
 

den asymmetriska maktrelationen mellan barn och vuxna tycktes  
manifesteras snarare än utmanas (Ibid.). 

 
Maktrelationen beskriven som ojämlik i förhållandet vuxen och barn på förskola, är något 
som även borde utmanas, inte bara, eller i första hand, vara framträdande. Texten uppmanar 
till att den asymmetriska maktrelationen ska inbjuda barnen till att få någon del i utövandet av 
makt. Detta blir än tydligare i nästa text: 
 

Om arbetet med barns rättigheter startas utan att den asymmetriska 
maktrelationen mellan barn både utmanas och tas hänsyn till är det  
svårt för barn och vuxna att i praktiken bli delaktiga (Ibid., s. 236). 

 
Den rådande maktrelationen mellan vuxna och barn är enligt texten att den vuxne har en 
otvetydig makt över barnen. För att båda parter ska kunna bli delaktiga i ett maktperspektiv 
behöver maktrelationen både tas i beaktande och utmanas. Texten förmedlar att barnen får 
svårigheter att bli delaktiga om de inte får vara med och påverka maktprocesser.  
 

Som Michel Foucault (1976/2002, s 105) påpekar kontrolleras makten 
sällan av vad som förefaller vara den dominerande gruppen. De vuxna 
kontrollerar därmed inte heller hela det maktnätverk som genomsyrar 
en förskola (Ibid., s. 233). 

 
Dolk citerar Michel Foucault och låter hans ord bli vägledande ifråga om makt i hennes 
avhandling. Detta blir tydligt när Foucaults ord påverkar Dolks syn på hur makt fördelas. På 
en förskola är det de vuxna som bygger upp ett maktnätverk för att kunna kontrollera vad som 
händer där. Denna text låter förstå att de vuxna kan kontrollera delar av sin uppbyggda makt 
inom förskolan men inte helt och hållet.  
 

Den syn på demokrati som framkommer under valstunden samt barnrådet 
har många likheter med en liberaldemokratisk demokratisyn med fokus på 
val och individuella rättigheter (Ibid., s. 242). 

 
Valstunden och barnrådet på den undersökta förskolan kopplas ihop med politiska tankar och 
inriktningar. Demokratisynen ses av författaren som liberal eftersom den uppmuntrar till att 
det är individen som står för valen och rättigheterna. 
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Det ironiska, menar Brown, är att rättighetsdiskurser i den meningen 
döljer den maktojämlikhet de var skapade för att motverka (Ibid., s. 235). 

 
Det existerar enligt texten olika diskurser om rättigheter, vilka från början var gjorda för att 
kämpa mot ojämlikhet i ett maktavseende. Texten, som hänvisar till Wendy Browns artikel 
(1995:115), beskriver att målet med att upplysa om ojämlikheten ifråga om makt i stället vänt 
till det motsatta och gör att makten döljs.  
 

En av Ahmeds huvudpoänger är att den som påtalar maktrelationer och 
orättfärdiga villkor själv blir sedd som ett problem (Ibid., s. 237). 

 
Texten framhäver tankar från Sara Ahmed (2010), med tonvikt på att den som beskriver hur 
maktrelationer fortgår samt belyser orättvisa förhållanden, själv kan råka illa ut. I dessa 
sammanhang, menar Ahmed, flyttas problemen till personen som påtalar problemen.  
 

Därmed synliggör de också de maktrelationer som råder i förskolan: ju  
mer barn frivilligt underkastar sig förskolans normer och värderingar,  
desto mer upphör dessa att synas som just normer och värderingar  
(Ibid., s. 241). 

 
Texten talar om de bångstyriga barnen, att dessa barn låter maktrelationerna i förskolan 
komma fram i dagen. Ju mer barnen protesterar och inte rättar sig efter de regler, normer och 
värderingar som har satts upp, desto synligare blir också dessa regelsystem. Om barnen skulle 
sluta upp med protesterna, skulle regelsystemen bli mindre synliga.  
 
Sammanfattning: Demokrati är centralt i Dolks syn på makt i förskolan, som hon beskriver i 
relationen vuxen och barn. Makten är asymmetrisk och kan utjämnas genom de tidigare 
nämnda förhandlingarna. Barns delaktighet kan uppnås genom att maktrelationen utmanas, 
utan att de vuxnas makt helt ska ifrågasättas. De bångstyriga barnen bidrar till att utveckla 
den demokratiska processen eftersom de inte tar allt för givet.  

6.9	  Kategorisering	  av	  barn	  	  
Kategorisering av barn inom förskolan har valts ut till ett tema. Kategoriseringar berör barns 
delaktighet i förskolan och hänger ihop med de andra temana, inte minst med ett 
maktperspektiv. Flest texter kommer från Kristian Lutz avhandling. I paritet med Dolk finns 
detta temas ord kategorisering med i Lutz titel, vilket har påverkat beslutet att göra temat. 
Kategorisering visade sig sedan under läsningens gång än mer underbygga valet av temat 
eftersom hela Lutz avhandling går på djupet med begreppet. Kategoriseringar påverkar i hög 
grad barns delaktighet i och med att barnens hela tillvaro på förskolan kan bli påverkad av ett 
kategoriseringsbeslut. Detta val av tema styrks av att barns delaktighet tydligt berörs av 
kategoriseringar. Mycket av texterna i Lutz och även i Melins slutkapitel gällde 
kategoriseringar och kan därför motiveras att tas upp som tema. 
 
Två inriktningar blir synliga vad gäller kategoriseringar – en när pedagoger i sina arbetslag 
står för kategoriseringar av barn och en när kategoriseringarna utförs av en pedagogisk 
organisation eller institution. 
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6.9.1	  Personalgrupper	  och	  pedagoger	  
 

Resultatet visar att personalgrupperna ofta kategoriserade barn med  
Downs syndrom som annorlunda, och som barn i behov av annan sorts  
omsorg och sociopedagogik än barn utan Downs syndrom. Det innebar  
att de studerade förskolebarnen kategoriserades i två grupper, ”barn med  
Downs syndrom” och ”barn utan Downs syndrom” (Melin, 2013:190). 

 
Texten beskriver att personalgrupperna kategoriserar barnen, d v s delar in eller grupperar 
dem, där barn med Downs syndrom ses som annorlunda jämfört med barn som inte har 
Downs syndrom. Detta medför att barnen med Downs syndrom delas in i en pedagogik med 
en annan sorts arbetsform och en annorlunda omsorgsform i jämförelse med de andra barnen.  
 
      På denna avdelning sågs förskolebarnen som snarlika med snarlika behov.  

Det innebar att barn med och utan Downs syndrom inte kategoriserades in  
i olika grupper, utan barnen sågs som en grupp och den inneslöts i samma 
strukturer (Ibid.). 

 
I motsats till texten ovanför ansågs barnen med Downs syndrom i denna text och i denna 
förskolemiljö som barn med behov av samma sorts omsorg och pedagogik som de utan 
Downs syndrom. Inga gruppindelningar eller annorlunda struktureringar förespråkades av 
personalen.  
 

Förskola B och C hade kategoriserat barnen i olika grupper, och skapat  
olika praxisar åt dem. Barn med och utan Downs syndrom var således 
strukturellt separerade från varandra, vilket försvårade social delaktighet  
i samma aktiviteter (Ibid., s. 191). 

 
De två förskolorna i texten stod för en kategorisering av barn, där barn med Downs syndrom 
fick plats i en egen grupp. Enligt texten gjorde kategoriseringen det svårare för dessa barn att 
bli socialt delaktiga i aktiviteter. De fick försämrade möjligheter att medverka i alla 
aktiviteter som de andra barnen medverkade i.  
 

En grundläggande fråga, när det gäller kategorin barn i behov av särskilt  
stöd är vems problem som definieras via kategoriseringen och i relation  
till vad (Lutz, 2009:185)? 

 
Texten diskuterar uttrycket ”barn i behov av särskilt stöd”. Författaren utmanar uttrycket 
genom att ställa frågan vem det är som problemet gäller och i förhållande till vad. I så fall är 
själva uttrycket i sig en kategorisering, där det måste finnas någon att kategorisera i relation 
till något.  

6.9.2	  Organisation	  och	  institution	  
 

När barnet definieras i kategorin barn i behov av särskilt stöd så görs  
detta i den pedagogiska organisationen. Majoriteten av dessa barn  
(cirka 80 procent i stadsdelen) kommer inte att kategoriseras mer precist  
utan det fortsatta (allmän)pedagogiska arbetet formuleras och definieras i 
åtgärdsprogram. För de barn som renderar i en ansökan om extra  
personalresurs däremot sker ytterligare kategoriseringar av barnens  
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svårigheter och ”problem”. Genom att analysera ansökningarna så syns att  
det finns en variation rörande vem det är som kategoriserar eller  
diagnostiserar barnen (Lutz, 2009:191). 

 
Barn kategoriseras som barn i behov av särskilt stöd, konstaterar texten. Ungefär tjugo 
procent av alla barn berörs och är föremål för en eventuell resurstilldelning, där ett 
åtgärdsprogram är en del av processen. Texten fokuserar på att de barn som finns med bland 
de tjugo procenten riskerar extra kategoriseringar. Barnens problem och svårigheter hamnar i 
centrum i de ansökningar som texten talar om. Ett antal personer märks i sammanhanget som 
de som ska göra kategoriseringarna och diagnostiseringarna.  
 

Beteenden hos barnen som har sitt ursprung i psykosociala villkor kan  
vara goda skäl för extra insatser. Risken är också uppenbar att dessa  
beteenden kommer att samlas in under olika kategoriseringar som  
successivt fångas upp av befintliga eller nya psykiatriska diagnoser  
(Ibid., s. 192). 

 
I talet om att ta in extra personalresurser fångas barnens beteenden in som en anledning till att 
ta in dessa. Texten menar att barns beteenden kan utveckla risker för enskilda barn att ställas 
inför kommande kategoriseringar och diagnoser. Beteendena kan då införas i kategorier och 
in i sedan tidigare förekommande diagnoser. Barn med beteenden som inte anses vara 
önskvärda ligger då i riskzonen att hamna i någon diagnos, gamma som ny.  
 

Redan när barnen uppmärksammas och kategoriseras via observationer  
av ett antal icke önskvärda beteenden startas också en process som kan  
förstås som en normaliseringsdiskurs (Ibid., s. 194). 

 
Enligt texten påbörjas en kategoriseringsprocess redan vid barnobservationer. 
Observationerna är till för att undersöka de barns beteenden som avviker från det som anses 
vara välkommet. Texten vill berätta att kategoriseringen av barn är något som är närvarande 
under barnobservationer.  
 

I denna kontext växte begreppet barn med särskilda behov fram, som en 
kategorisering som motiverade att vissa barn fick tillgång till en plats i 
förskolan. Noterbart är att vid introduktionen av kategorin fanns få barn  
med olika typer av ”fysiska” funktionsnedsättningar i förskolans  
verksamhet (Ibid., s. 196). 

 
I ett visst sammanhang, inom någon särskild omgivning växte enligt texten barnen med 
särskilda behov fram. Enligt textens författare är barn med särskilda behov som en 
kategorisering av barn som blev till för att dessa alls skulle få plats på förskola. 
Kategoriseringen tar olika former, där bara en av kategoriseringarna inbegriper ordet fysisk. 
Om det är få barn med fysiska funktionsnedsättningar, finns det många fler kategoriseringar 
av annat slag. Dessa kategoriseringar görs inom en sorts kontext, vilket innebär att det är 
organiserat. 
 
Sammanfattning: Kategoriseringar av barn med Downs syndrom beskrivs enligt Melin till att 
utsättas att betraktas som annorlunda. De ansågs ha andra behov än barnen utan Downs 
syndrom och skulle därför inte delta gemensamt i all verksamhet. Lutz ifrågasätter 
kategoriseringar av barn i förskolan; en anledning till att han gör det är att problem hamnar 
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hos barnen. Han vill diskutera frågan kring vems problemet är i kategoriseringsprocesserna, 
som i slutändan leder till barndiagnoser med barns beteenden och problem i centrum.  

6.10	  Struktur	  	  
Styrdokument, kommunerna och pedagogers strukturer förekommer i detta avsnitt som 
domineras av Melins, Hamerslags och Luttropps texter. En anledning till att struktur har blivit 
ett tema är att det är ett ofta förekommande ord som har att göra med barns delaktighet i de 
fem avhandlingarna. Under läsningen av slutkapitlen av avhandlingstexterna noterades att 
struktur är med och bildar ett mönster, vilket är relevant för att göra urvalet av detta tema 
(Fairclough, 1992:236). Frågan hur pedagogerna planerar och bestämmer sina strukturer och 
på vilket sätt detta påverkar barns delaktighet, ger ytterligare skäl till att göra urvalet av ett 
strukturtema. Strukturerna hör ihop med makttemat i och med att det är pedagogerna som 
bestämmer strukturerna. Genom närläsningen av avhandlingsslutkapitlen noterades att en stor 
del av texterna handlade om struktur och togs följaktligen med i detta tema.  
 

Organiseringen med att förena det individuella med det generella i samma 
gemenskaper verkade vara en utmaning för personalgrupperna. Det tycks  
dock som om denna utmaning är nödvändig att ta om barn med Downs  
syndrom ska bli strukturellt inkluderade i förskolans verksamhet och inte  
bara fysiskt placerade (Melin, 2013:191). 

 
I organisationen av barnen på förskolan hade personalen fått till uppgift att organisera alla 
barn tillsammans där ingen skulle placeras utanför någon gemenskap. Ifråga om barn med 
Downs syndrom återstod organisatoriskt arbete där frågan var om dessa barn skulle ingå i 
samma verksamheter och strukturer som alla barn eller om de placeras utan några tankar om 
att de ska ingå i några grupper som inbegriper gemenskap.  
 

Dessa olika tekniker och praktiker utgör i min studie en grund för vilka  
barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd, samt vilka av dessa barn  
som ska processas vidare i organisationen via en ansökan om extra resurser 
(Lutz, 2009:194). 

 
Genom tekniker och praktiker utses barn till att vara i behov av särskilt stöd. Organisationen 
är tydligt uppbyggd kring barnen, som erhåller extra resurser om organisationen tillåter det. 
Det särskilda stödet erhålls via extra personalresurser. 
 

De viktigaste resultaten visar att barn med utvecklingsstörning finns i  
samma situationer som barn med typisk utveckling, de kan alltså sägas  
vara fysiskt integrerade ända ned på aktivitetsnivå. De samspelar dock  
mindre ofta med andra barn i dessa aktiviteter och har en tendens till att  
vara mindre delaktiga i ostrukturerade situationer/aktiviteter  
(Luttropp, 2011:48). 

 
Strukturer är gjorda, där barn med typisk utveckling och barn med utvecklingsstörning ingår. 
De utvecklingsstörda barnen är deltagande i verksamheten och är inte placerade utanför när 
det görs olika aktiviteter. En iakttagelse av författaren är att de utvecklingsstörda barnen inte 
samspelar mycket med de andra barnen när de strukturerade aktiviteterna utförs. När det 
sedan kommer till vardagliga situationer där pedagogerna inte strukturerat upp innehållet och 
barngruppen, är de utvecklingsstörda barnen lite delaktiga.  
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Studie 2 visade att i strukturerade situationer fanns ingen skillnad  
mellan fokusgrupp och kontrollgrupp i hur delaktiga barnen var. I 
ostrukturerade fanns däremot skillnader även om de inte var signifikanta.  
Den ostrukturerade situationen kräver mycket mer samspelsfärdigheter av 
barnet (Ibid., s. 49-50). 

 
Luttropp beskriver hur strukturerade situationer i förskolan skiljer sig från de utan struktur. 
Barnens delaktighet märktes inte av i de strukturerade situationerna. Pedagogernas struktur 
bidrog i de utvecklingsstörda barnens fall starkt till deras delaktighet i de arrangerade 
situationerna. Enligt texten klarade inte barnen av att vara lika delaktiga när strukturen inte 
fanns där. Detta med anledning av att förmågan att samspela fordrade mer av barnen, vilket 
gjorde att skillnader uppstod. 
 

Vid dessa ostrukturerade tillfällen kan vuxna vara helt frånvarande i  
skolan medan den ostrukturerade tiden i förskolan, fri lek och utelek  
alltid sker med en vuxen eller flera vuxna närvarande. Den ostrukturerade  
leken kan alltså delvis bli strukturerad i förskolan eftersom en vuxen finns  
i närheten och ”lägger sig i” vad barnen gör (Ibid., s. 55). 

 
Det är enligt texten skillnad på ostrukturerade situationer, det som skiljer är ifall personalen är 
närvarande eller ej. Leken blir då strukturerad till viss del i och med att personalen finns med 
och på något sätt och av någon anledning går in i barnens lek.  
 

Vid konstituering av projektarbete i vardaglig interaktion mellan barn och 
pedagoger är det främst projektarbetets innehåll som barnen tillåts  
omförhandla. Därmed kan sägas att barnen har mer möjlighet till delaktighet 
avseende innehållet och mindre avseende arbetssätt inom ramen för 
projektarbete (Hamerslag, 2013:122). 

 
Texten talar om ett projektarbete, där pedagoger står för strukturen eller ramen för 
projektarbetet. Barnen har lite delaktighet ifråga om strukturen kring förarbetet och mer att 
säga till om när arbetet väl har satt igång, avseende innehållet.  
 

Det framgick också i studien att under projektarbetet styrde pedagogerna  
över vilka material och verktyg som fick användas, samt var och när arbetet 
skulle ske. Barnen hade också lärt sig att agera efter denna ordning, vilket 
underströks av att de inte initierade förhandlingar kring arbetssätten inom 
projektarbetet (Ibid., s. 123). 

 
Förutom att lägga upp strukturen för projektarbetet, bestämde pedagogerna vilket material 
som kunde användas. Tiden bestämde också pedagogerna samt vilken plats projektarbetet 
skulle ske på. Med tiden hade barnen lärt sig, att de följde pedagogernas direktiv. 
 

Den främsta förklaringen till att barnen blir delaktiga i att omförhandla 
innehållet är just det faktum att innehållet inte är givet och därmed tillåts  
bli föremål för kontinuerliga förhandlingar mellan såväl barn och pedagoger 
som mellan barnen själva. En annan förklaring kan finnas i pedagogernas 
ambition att lyssna till barnens egna hypoteser (Ibid.). 

 
Texten menar att förhandlingen om innehållet i projektarbetet leder till barnens delaktighet. 
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Om innehållet på förhand skulle bestämmas, skulle inte barnen bli delaktiga. Den grad av 
förhandling som uppstod hade också betydelse, d v s hur mycket pedagogerna var beredda att 
låta barnen förhandla. Utöver förhandlingarna mellan barn och pedagoger kunde pedagogerna 
utveckla sin förmåga att lyssna till vad barnen själva hade att säga och komma med. 
 

Pedagogernas bidrag till fokusering av projektarbetets innehåll framgår  
först och främst av att de har ansvar för att dela ut dagens uppgift, men  
den kanske tydligaste styrningen skedde dock via den mångfald av 
kommunikativa resurser som pedagogerna använde för att mer indirekt  
styra barnen under själva arbetet med det egna skapandet (Ibid., s. 125). 

 
Som tidigare nämnt styrde pedagogerna upp projektarbetet, de var öppna för förhandlingar 
med barnen om innehållet och i denna text talas om det väsentliga i att använda sig av 
kontaktskapande varianter. Genom en riklig kapacitet i kommunikationen med barnen, 
styrdes barnen även under själva arbetsgången i projektarbetet.  

 
Resultaten visar hur pedagogernas arbete för att skapa förutsättningar för  
barns deltagande är intimt sammankopplat med och beroende av barnens  
eget aktörskap. Vare sig pedagogerna eller barnen styr enväldigt någon av 
delaktiviteterna utan betydelsen av samspelet mellan barn och pedagoger  
blir tydligt (Ibid., s. 129). 

 
Barns deltagande är centralt i texten, denna blir av genom att barnen själva medverkar och 
agerar. Här är det enligt texten ingen som är totalt styrande. Det som betonas är 
förhandlingen, samspelet mellan barn och pedagoger. 
 

Personalgruppen ordnar praktiken genom en underförstådd syn på barn  
som ”snarlika med snar- lika behov” eller som ”olika med olika behov”.  
Om barn ses som snarlika kommer strukturerna att innesluta alla barn, och 
aktiviteterna anpassas så att alla barn kan delta i dem (Melin, 2013:186). 

 
Texten fokuserar på barnsynen, att en syn på barn är att de har samma behov medan den 
andra synen innebär att barnen har olika behov. Den barnsyn som menar att barnen har 
samma behov använder sina strukturer till att alla barn tillhör all gemenskap med tillhörande 
aktiviteter. 
 

På förskoleavdelningen i förskola A hade emellertid personalgruppen 
organiserat strukturerna på ett annat sätt. På denna avdelning sågs 
förskolebarnen som snarlika med snarlika behov. Det innebar att barn  
med och utan Downs syndrom inte kategoriserades in i olika grupper,  
utan barnen sågs som en grupp och den inneslöts i samma strukturer. Att  
vara innesluten i samma strukturer gör att barn erbjuds samma 
handlingsutrymmen, och får liknande möjlighetskostnader och frihetsgrader  
att handskas med (Ibid., s. 190). 

 
Förskola A har samma strukturer för alla barn. Enligt författaren förekommer inte 
kategoriseringar i egentlig mening av barnen på denna förskola. Detta ledde till att barnen var 
inneslutna i stället för att vara kategoriserade och uppdelade. Fler möjligheter och större frihet 
erbjöds barnen.  
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Praxisarna uppkommer i en organisationsprocess då personalgruppen,  
som korporativ agent, tolkar de formella strukturerna och utvecklar de  
lokala strukturerna för omsorg och sociopedagogik (Ibid., s. 186). 

 
Pedagogerna bygger upp sitt arbete med barnen utifrån att utveckla strukturer. Strukturerna 
leder till att organisera sig själva i personalgruppen som korporativ agent, ett begrepp som 
Melin utvecklat i sin avhandling. 
 

En bakomliggande orsak till hur personalgruppen organiserade praktiken 
verkade handla om hur de ser förskolebarn och deras behov. Här visade  
det sig att funktionella skillnader var betydelsefulla (Ibid., s. 187). 

 
Barnsynen påverkade enligt texten hur pedagogerna strukturerade eller organiserade sitt 
arbete med barnen. Barnsynen runt funktionella skillnader barnen emellan hade betydelse för 
hur de tog beslut om hur verksamheten skulle se ut. 
 

Resultatet pekar således på att personalens syn på förskolebarn och deras 
behov, och därmed hur de generellt organiserar strukturerna, har avgörande 
betydelse för barns delaktighet i kamratgemenskapen. Om denna iakttagelse 
håller får det långtgående konsekvenser för barns upplevelse av gemenskap  
och tillhörighet till en grupp av likar, liksom möjlighet att få vara en kamrat,  
ha kamrater och eventuellt även en vän (Ibid., s. 190-191). 

 
Personalens barnsyn spelade en avgörande roll för utgången av barnens delaktighet i ett 
perspektiv av kamratgemenskap. Barnsynen hos pedagogerna styrde hur de strukturerade 
barnens vardag, vilket i mycket hög grad hade inverkan på vilka kamrater barnen kom att leka 
med. Författaren konstaterar detta som ett resultat, hon öppnar för att det är möjligt att det 
inte är en riktig iakttagelse.  
 

Barn med och utan Downs syndrom var således strukturellt separerade från 
varandra, vilket försvårade social delaktighet i samma aktiviteter. Barnens 
delaktightsprofiler visade att när deras handlingar villkorades av de ”egna” 
strukturerna erkändes handlingarna, och barnen kunde bli socialt delaktiga i  
de aktiviteter de ville delta i. Detta kan tyda på att det är lättare för 
personalgruppen att anpassa aktiviteter och barnroller när barnen är  
grupperade efter personalens attityder till och förväntningar på dem  
(Ibid., s. 191). 

 
Den sociala delaktigheten blev lidande enligt texten av de separata strukturerna, när barnen 
med och utan Downs syndrom skulle träffas tillsammans igen, efter att ha varit åtskilda. 
Strukturera styrde huruvida barnens handlingar blev accepterade eller inte. Enligt författaren 
kan personalgruppen strukturera upp barnen i olika grupper eftersom det är en enklare väg att 
gå. För mycket av barnens attityder och förväntningar innebär i så fall mer arbete för 
personalen.  
 

Förskola A hade lyckats organisera strukturerna så att alla barn kunde  
erbjudas social delaktighet i samma aktiviteter. Barnens delaktighetprofiler 
visade att de i interaktion med personal reifierades till och från och deras 
handlingar ignorerades eller tillrättavisades (Ibid.). 
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Aktiviteterna delade inte upp barnen, därmed förtäljer texten att barnen kunde bli socialt 
delaktiga i dessa aktiviteter. Barnens delaktighet kom sedan ändå inte fram eftersom barnens 
handlingar ignorerades eller tillrättavisades. 
 

Men i förskola C visade resultatet att när barnen opponerade sig mot 
personalens aktivitetsförslag erkändes deras opposition, de blev lyssnade 
på och man försökte finna ett förslag som alla var nöjda med. Detta visar  
att interaktionen mellan personal och barn kunde hanteras på olika sätt  
trots att relationen strukturellt är vertikal (Ibid., s. 188). 

 
Pedagogerna visade i denna text upp en förmåga att lyssna till barnens motstånd eller 
protester. En förhandling följde efter motståndet, i en verklighet där relationen mellan barn 
och vuxen styrs vertikalt. 
 

De barn som inte var engagerade i samlingen eller inte förstod den fick  
inte gå därifrån utan skulle sitta kvar. Om barnen inte lyckades med det 
förändrade personal den strukturella påverkan (Ibid., s. 189). 

 
Strukturen var upplagd efter att barnen skulle sitta med i samlingen. Strukturen kunde 
förändras om barnen protesterade mot eller inte klarade av att sitta med.  
 

Barns, med och utan Downs syndrom, handlingar villkorades av olika 
strukturer. Detta ger en möjlig förklaring till varför barn med Downs  
syndrom segregeras från den övriga verksamheten (Ibid., s. 190). 

 
Alla barnens handlingar strukturerades i en förskola där barn med och utan Downs syndrom 
medverkade. Struktureringen av handlingarna medförde enligt texten en möjlighet att förklara 
att barn med Downs syndrom blir placerade utanför den övriga barngruppen. 
 

Resursen hade alltså strukturellt sett exkluderats från personalgruppen,  
vilket innebar att personalgruppen inte såg pojken som deras ansvarsområde 
(Ibid., s. 192). 

 
Förskoleresursen ingick inte i personalgruppens struktur, resursen hade sin egen struktur. 
Pojken var utom personalgruppens struktur.  
 
Sammanfattning: Melin och Luttropp poängterar strukturers avgörande betydelse för barns 
delaktighet. Melin jämför tre förskolors strukturer som inte är desamma för alla barn med den 
fjärde förskolan som innehar likadana strukturer för alla barn. Luttropps texter berättar om 
vikten av struktur i aktiviteter för barn med utvecklingsstörning, de ges större chanser till 
delaktighet i de strukturerade aktiviteterna jämfört med de ostrukturerade, där barnen inte 
samspelar i samma grad. Samspelet framställs som essentiellt för barnens delaktighet, liksom 
de vuxnas styrning. De ostrukturerade situationerna styrs inte mycket, detta ändras när 
pedagogerna måste in i situationerna för att hjälpa barnen. Hamerslag har redan nämnts ifråga 
om hur de sätter upp ramarna för verksamheten. Nödvändigheten av den vuxenstyrda 
strukturen understryks medan förhandling och variation praktiseras.  

7	  Analys 
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I detta kapitel blir själva diskursanalysen med Faircloughs analysverktyg intertextualitet och 
interdiskursivitet utförd. Diskurser ska identifieras via en diskursiv praktik, i vilken de två 
nämnda analysverktygen ingår. Till sist ska den sociala praktiken konkretiseras och användas 
i förhållande till det studerade materialet och till studiens huvudfrågor. Rubrikerna i det förra 
kapitlet ses i denna analys som diskurser och hör på så sätt ihop med resultatdelen. I denna 
analys kommer först en analys av intertextualitet och interdiskursivitet och analysen fullföljs 
med att analysera den sociala praktiken. Den sociala praktiken är viktigast för Fairclough och 
det blir den även här.  
 

7.1	  Melin	  
I början av Melins slutkapitel kommer en historisk tillbakablick där Barnkonventionen nämns 
som delaktighetens vagga begreppsmässigt. Melin beskriver hur detta var starten för att 
forskare började studera begreppets möjligheter, detta fick en stor konsekvens för samhället 
och politiken. Melin synliggör både en kategoriserings- och maktdiskurs med sitt perspektiv 
kring strukturerna i de fyra förskolorna, dessa strukturer som bildar ytterligare en diskurs. 
Maktdiskursen består i texten av Melin i synnerhet av diagnoser och ingår liksom 
kategoriseringen i den hos Melin större strukturdiskursen. Strukturen kommer av att 
verksamheten ska organiseras. Melins strukturdiskurs är uppbyggd utifrån kritisk realism.  
 
Hon refererar till Danermark et al ifråga att struktur är en del av verkligheten. Archer citeras 
vad gäller att individer och grupper påverkar och gör strukturer, i form av agentskap. Det är 
sparsamt med referenser till andra texter i Melins avslutningskapitel. Det sker en tydlig 
intertextualitetsprocess i och med att Melin skapar sin förklaringsmodell för social delaktighet 
med utgångspunkt från den kritiska realismen med alla dess begrepp. Interdiskursiviteten blir 
hög med diskurser om strukturer, makt och kategoriseringsprocesser. Det talar även om en 
diskurs med ett individuellt perspektiv i förskolan.  
 

7.2	  Dolk	  
Dolks avhandling domineras av en makt- och en demokratidiskurs, och innehar även en 
diskurs om individens val och rättigheter. Maktdiskursen har hon tagit via inspiration från 
Michel Foucault. En diskurs som diskuteras i ett maktperspektiv är när Wendy Brown 
refereras angående att barns rättigheter i stället för att understödja, motverkar den 
maktojämlikhet som råder. Genom Katharina Tollin tar Dolk med en undersökning om 
jämställdhetspolitiken i den svenska riksdagen. Tollins undersökning följer tidens fokusering 
på individens valfrihet och välfärd, något som Dolk använder för att visa att den individuella 
samhällssynen påverkar delaktigheten. Tollin citeras också där denne skriver att valfrihet och 
individualitet har fått ett permanent fäste i samhället och att det även ser ut att prägla 
framtiden. Det refereras här också till en rad andra författare inom pedagogik, jämställdhet 
och genus. Judith Butler är en annan författare som Dolk refererar till; Butler framhåller 
enligt Dolk självständighet och en diskussion om att vara oberoende individer i ett 
genusperspektiv. Dolk använder sig av Butlers genusdiskurser och gör i sin avhandling något 
nytt genom att placera ett individuellt genusperspektiv i förhållande till sin demokratidiskurs. 
De omskrivna bångstyriga barnen bidrar till att ge demokratin i förskolan kreativa 
framtidsutsikter. Demokratidiskursen utvecklar Dolk i sitt undersökande av sin förskola i 
förhållande till samhällets diskurser om demokrati. De bångstyriga barnen hjälper till att 
understödja den nya demokratidiskurs som Dolk skapar.  
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Referenserna från denna undersökta text visar på stora influenser från förutom andra 
pedagogiska författare också från genrer som genusvetenskap, jämställdhet och 
statsvetenskap. Slutsatser är att Dolk har skapat nya tankar med diskurser om individualitet 
och valfrihet och om demokrati. Hon har skapat de nya tankarna med hjälp av andra texter, 
det visar enligt Faircloughs kritiska diskursanalytiska teori på att detta bidrar till 
förändringsmöjligheter genom att intertextualiteten blir synlig. 
 
Interdiskursiviteten är hög i och med att Dolk använder andra diskurser som från bland andra 
Tollin, Brown, Butler och Foucault till att sammanföra sina egna tankar till det slutresultat 
hon uppvisar i sin avhandling.  
 

7.3	  Luttropp	  
Det förekommer huvudsakligen två diskurser i texten i Luttropps avslutande kapitel – om 
strukturerade och ostrukturerade situationer och aktiviteter. I den första av två delstudier finns 
det finns flertalet referenser till författare som pekar på vikten av att barnen samspelar med 
varandra och med vuxna. Luttropp har kommit fram till relativt likartat resultat vad gäller 
denna första studie, i en jämförelse med de studier hon refererar till. Den andra delstudien 
visar på en viss skillnad mellan strukturerade och ostrukturerade situationer ifråga om 
samspel, de utvecklingsstörda barnens kommunikationsförmåga var inte lika aktiv i 
exempelvis den fria leken, som ingick i de ostrukturerade situationerna. Det viktiga med att 
barn samspelar tas upp i slutet, med referenser som styrker hennes ord, där betoningen ligger 
på att samspelet med andra barn är viktigast för barn med utvecklingsstörning. Luttropp 
refererar till ytterligare författare om att pedagogerna behöver utveckla aktiviteter och andra 
processer i verksamheten för att alla barn ska kunna uppnå delaktighet, framför allt genom 
samspel med andra barn som gör att man kan få kamrater och inte bara leka ensam. 
Forskningsreferenser formuleras om att det är bra att barn med utvecklingsstörning inte 
placeras bara för sig utan kan delta i grupper med stor variation, med andra ord även 
tillsammans med andra barn utan utvecklingsstörning. Referenserna uppvisade en tydlig 
likhet med Luttropps egen undersökning.  
 
De referenser som används här är från författare inom pedagogik och specialpedagogik. 
Luttropp använder de andra texterna som hon bygger sitt skrivande på till att mestadels visa 
på det överensstämmande som finns mellan dessa och sin egen undersökning. Detta bidrar 
inte till förändring enligt Fairclough intertextualitetperspektiv. Nyskapande idéer blir tunna 
och bidrar mer till en rekonstruktion av tidigare diskurser än till att förändra dem. 
 
Interdiskursitiviteten kan synas vara relativt hög i och med att det är många referenser, 
samtidigt är dessa andra texter varpå undersökningen bygger inom samma genrer. Det skapas 
inte någon tydligt ny diskurs förutom ett konstaterande att det uppvisas olika grad av 
delaktighet för barn med utvecklingsstörning i ostrukturerade och strukturerade situationer.  

	  
7.4	  Lutz	  
Lutz avhandling är en diskursanalys om kategorisering av barn i förskolan. Hans skrivna 
diskurs, kategoriseringen, är att den dels styrs från administrativt håll, från styrdokument och 
dels genom pedagogernas förhållningssätt. Han framställer tre sätt att se på vems problem 
som egentligen är i fokus när kategoriseringarna fullföljs: samhällets, verksamhetens och 
barnets problem. Ur ett samhälleligt perspektiv och med hjälp av Skolverkets rapporter från 
2004 och 2008 slår han fast att det skett en ökning av barn som diagnostiserats som barn i 
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behov av särskilt stöd och att Skolverket som stått för undersökningen inte förklarar varför 
ökningen skett. Lutz refererar till Skolverket från 2008 hur förskolledningen hänvisar till en 
av konsekvenserna till en kategorisering av barn i förskolan, resurstilldelning, i huvudsak 
görs av pedagoger. Pedagogerna själva anser att det är diagnoserna som styr och inte barnens 
behov, ett synsätt som Lutz själv delar. Angående problem hos verksamheter använder Lutz 
många referenser som huvudsakligen kommer från forskare som studerat specialpedagogik. 
Det centrala här är att verkliggöra en inkluderande pedagogik med en inkluderande diskurs. 
Lutz efterlyser att understödja barnet i dess anpassning till sin miljö, och att det ska finnas 
något samspelssystem mellan förskolan och skolan. Han vill att verksamheten ska arbeta med 
problematiken så att inte barnet får ta hand om den. Detta skulle kunna ske genom att med 
kunskaper från ett individuellt perspektiv tillägna detta till hela barngruppen som barnet 
befinner sig i, dock pekar resultat från Lutz intervjuer på att pedagoger vill ta ut enskilda barn 
för att lära upp dessa enskilt, utanför gruppen. Lutz finner mestadels segregerande lösningar 
när han intervjuar och observerar pedagoger och administrativa enheter. Att bara fysiskt eller 
rumsligt integrera barnen i verksamheten räcker inte och Barnstugeutredningen med en text 
från SOU bidrar inte med några inkluderande lösningar, skriver Lutz. Därmed landar 
problemen ofta hos barnen. Individen drabbas genom att bli behandlad med individuella 
lösningar och kategoriseringar, vilket landar inom ett specialpedagogiskt kategoriskt 
perspektiv, med referering till Bladini. Lutz beskriver en maktdiskurs genom den som 
bestämmer barnets problem, pedagoger och psykologer nämns i dessa processer, som sker 
inom den pedagogiska organisationen och sker via kategoriseringar och diagnostiseringar. En 
av administrationens styrtekniker nämner Lutz vara de ansökningsblanketter som han studerat 
i avhandlingen. Med hänvisning till pedagogiska och utvecklingspsykologiska tankar och 
Foucault, samt till tidens individfixering, anser Lutz att kategoriseringarna och fokuset på 
avvikelser fått fart. Med barnet som subjekt framför Lutz flera diskurser, en där barnet ses 
som samhällets ansvar, en expertdiskurs där experterna även kan vara pedagoger samt barnet i 
förhållande till ekonomiska aspekter med exempelvis ekonomiska besparingar som medför 
konsekvenser för barnens pedagogiska vistelse i förskolan.  
 
Det finns flertalet exempel på att Lutz använder andra texter för att förverkliga sin forskning, 
vilket visar på en tydlig intertextualitet. Han har en del refererande från Skolverket och SOU-
utredningar, vilka han i första hand ifrågasätter.  
 
Interdiskursiviteten är hög i och med att Lutz diskuterar kring ett större antal diskurser, 
förutom runt kategorisering av barn och ett individperspektiv också egen diskurs om makt 
och även en diskurs om vad som ligger bakom kategoriseringar, och diskurser med barnet i en 
subjektsposition.  
 

7.5	  Hamerslag	  
En diskurs som Hamerslag inleder med är att barns delaktighet inte uppnåtts i samhället i 
särskilt hög grad i de fall då vuxna leder barnen i olika aktiviteter, med tre referenser till 
pedagogiska forskare. Det finns enligt henne utrymme för att möjliggöra barnens delaktighet, 
med ett annat sätt att se på barns delaktighet i vuxenstyrda aktiviteter. Delaktigheten inträffar 
då enligt texten uteslutande avseende innehållet i projektarbetets aktiviteter. Det ges exempel 
på åsikter från Bae där en röst säger att pedagoger i en undersökning alltför tydligt styr 
barnen och en annan, Tullgren, att pedagogerna skulle kunna styra mer. Hamerslags egna ord 
är att det är nödvändigt med att både styra barnen och ha en tillåtande atmosfär, i likhet med 
Dolks önskan. Då behövs former av deltagande och att det öppnas för barnens förslag och 
tolkningar. Hamerslag anser att det är lite överraskande att ämnet hamnade mer i blickfånget 
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än vad som brukar eller ska vara det centrala i Reggio Emilias tankemönster, att barnet ska 
vara i centrum. En aspekt är att den enskilda individen får mer utrymme. Detta leder enligt 
författaren till att både individuella och kollektiva angelägenheter gynnas. Elm Fristorps 
studie används för att visa att pedagogerna ville göra barnen mer delaktiga genom att låta dem 
göra samma aktivitet igen, i en jämförelse med en undersökt aktivitet i Hamerslags 
undersökning, där pedagogerna till synes styr för mycket. De båda exemplen ger någorlunda 
samma resultat, d v s att barnens delaktighet minskar i och med att barnens åsikter får högre 
gehör när de ligger i paritet med vad pedagogerna önskar. Detta leder enligt Hamerslag inte 
till att barnen blir mer delaktiga.  
 
Hamerslag använder mycket refererande till andra texter, som är tagna från pedagogik och 
från genrer som har att göra med den metod hon använder. Hon visar med sin studie att barn 
blir delaktiga i en vuxenstyrd aktivitet, vilket andra studier visat sig inte gjort. Hon jämför 
olika studier där pedagoger styr lite och mycket med sin egen studie - där både tydlig styrning 
och enligt henne själv tydlig delaktighet återfinns. Särskilt i det sistnämnda står att finna 
intertextualitet, att Hamerslag har skapat sina tankar utifrån delar av andras texter.  
 
Interdiskursiviteten är hög sett till antalet referenser, inte lika hög till antalet genrer hon 
hämtat referenserna från. Diskursen från Reggio Emilia använder Hamerslag med sitt 
individperspektiv, utgången blir i hennes studie att både individdiskursen och en kollektiv 
diskurs utvecklas.  

7.6	  Delaktighet	  i	  social	  praktik	  
De fyra huvuddiskurserna som är identifierade ur textmaterialet är en individdiskurs, en 
maktdiskurs, en kategoriseringsdiskurs och en strukturdiskurs. Dessa huvuddiskurser har 
under läsningens gång utkristalliserats, med motiveringen att de hör ihop med barns 
delaktighet och att diskurserna är så vanligt förekommande att de dominerar texterna. Genom 
att utgå från Faircloughs diskursanalys, har diskurserna blivit identifierade, vilket beskrivits i 
tidigare kapitel. Diskurserna förekommer i stor omfattning och lägger därför grunden till att 
bli analyserade i denna uppsats. De fyra inbegriper var för sig diskurser i olika riktningar med 
dess varierande innebörder. De går in i varandra och kan tillsammans användas för att 
förklara aspekter kring barns delaktighet i förskolan. Det blir här att ta hjälp av Faircloughs 
tankar om ideologi och hegemoni, för att slutföra denna analys inom den sociala praktiken.  

7.6.1	  Individdiskursen	  
Melin konstaterar att vi lever i ett individualistiskt samhälle och uttrycker att delaktigheten 
lätt blir en del som visar vår personlighet. Hon framställer en pedagoggrupps väg till vad 
dessa skulle sträva efter att utveckla det positiva med att placera ett barn utanför den reguljära 
gruppen, nämligen genom att det ska få möjlighet att i lugn och ro få utvecklas i en liten 
grupp eller för sig själv tillsammans med en pedagog. Tar man beslutet att barnet ska 
utvecklas delvis eller mestadels utanför barngruppen, kan det enligt Melin bli konsekvenser 
för delaktigheten när barnet kommer tillbaka i gruppen. När samhället med dess 
administrativa enheter och styrdokument organiserar arbetet kring barnen som är i behov av 
särskilt stöd, finns en kraft att hämta i samhällets system, som backar upp med ekonomiska 
medel och expertis för att få bukt med problemen, som enligt Lutz alltför ofta hamnar hos det 
individuella barnet. Ekonomiska nedskärningar gör att det måste prioriteras någonstans. 
Samhället väljer då att bevara sina strukturer i stället för att förändra och problemen förs över 
på individen. En väg att ta beskriver Lutz vara att föra över de individuella anpassningarna, 
från de enskilda barnen till hela den barngrupp som barnet tillhör. Då kan ett problemfokus på 
den enskilda individen ebba ut. Hamerslag vill på ett liknande sätt styra barnens individuella 
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intressen så att de kommer hela barngruppen till del. Genom att variera det pedagogiska 
arbetet, där barnen är med och påverkar arbetsinnehållet via förhandlingar, kan det kollektiva 
målet nås. Enligt Dolk blir de demokratiska ramarna viktigare i ett delaktighetsavseende än 
att lägga tonvikten på individens rättigheter. Ramarna behöver styras av pedagogerna, detta 
leder till barnens delaktighet snarare än att släppa individerna fria utan att ha någon 
vuxenstyrning alls. De bångstyriga barnen kräver och behöver förhandling, de utmanar de 
uppsatta ramarna och visar enligt Dolk att problemen inte finns hos individen. En diskurs som 
är aktiv från materialet (Melins) är att ett barn i behov av särskilt stöd placeras utanför 
gruppen för att få mer tid att utvecklas. Forskarens röst säger att det är en risk att i det långa 
loppet hamna utanför kamratgemenskapen. Pedagogens diskurs understöds av gruppen av 
pedagoger som denna arbetar tillsammans med och det är en diskurs som någon gång uppstått 
inom den pedagogiska organisationen. Diskursen upprätthålls av pedagogerna gemensamt, 
tills någon av dem uttrycker sig annorlunda, eller lyssnar till någons röst utanför 
pedagoggruppen. Så länge de behåller en enhetlig diskurs i gruppen, förmår de också att 
bevara sitt gemensamma synsätt. Man håller ihop och talar utifrån en diskurs, vilket gör att de 
får makt tillsammans. Den struktur pedagogerna har gör att lite förändras, så länge de inte 
ändrar den diskurs som de gör rådande.  
 
Samhällets diskurskonsekvens med att placera individen i centrum påverkar i mångt och 
mycket barns delaktighet i förskolan. Avhandlingarnas alla författare är eniga om att en 
renodlad individuell människosyn ställer till problem för barnens delaktighetsprocesser. En 
väg för förändring är att föra över barns intressen från individen till kollektivet, detta kan 
medföra att problemfokuseringen på de enskilda barnen suddas ut och det innebär troligen att 
pedagogerna måste omförhandla och förändra sin verksamhet. Förändring efterlyses av 
författarna. Förändring sker hos författarna i deras interdiskursiva blandning och förmågor till 
nyskapande tankar. Samtidigt har en sådan förändring enligt dessa författare ännu inte ägt 
rum ute i verksamheterna på förskolorna. Har det skett förändring är det i så fall inte i den 
grad att det kan sägas ha fått full genomslagningskraft. En individuell inriktning och ett 
individualistiskt synsätt blir i stället mer tydlig. 

7.6.2	  Makt-‐	  och	  kategoriseringsdiskursen	  
I de tre förskolorna med olika strukturer i Melins avhandling blev makten hos diagnoserna 
mer tydliga, dels genom synen på hur verksamheten strukturerades upp, dels med ett ökat 
fokus på att barnen med diagnoser skulle vara barn i behov av särskilt stöd. Melin ser de tre 
förskolorna utan inkluderande struktur för barnen med Downs syndrom som platser där 
delaktigheten blir lidande. Delaktigheten på förskola A med inkluderande strukturer 
underlättades, samtidigt som det inte var problemfritt för barnen med Downs syndrom i sin 
kommunikation med pedagogerna, de fick inte mycket gehör för sina handlingar. I sin studie 
visar sedan Melin på två sätt att se på hur barn ska ges omsorg, läras och fostras, ett 
kollektivistiskt och ett individualistiskt perspektiv. I det första anpassar sig pedagogerna till 
att gagna den stora gruppen och i det andra tar man individen i centrum. När barnen erkänns 
som aktör i förskolans verksamhet påverkar detta barns frihet positivt. Melin lyfter fram sin 
förklaringsmodell för social delaktighet för att visa tre olika sätt att se på barnen: aktör, 
individuellt och kollektivt subjekt. Modellen gör förskolornas delaktighetsmiljöer synliga 
(Melin, 2013:198). Dolk synliggör makt genom att placera den i ett perspektiv med barn 
rättigheter, där barnen enligt styrdokument ska få möjligheten att uppnå jämlikhet. Med sin 
syn på makt och att de bångstyriga barnen har en avgörande roll i skapandet av demokrati och 
barns delaktighet i förskolan, distanserar Dolk sig mest av de fem författarna från struktur och 
vuxenstyrning, även om hon tydligt menar att en förskola inte fungerar bättre utan styrning. I 
ett maktperspektiv behöver de vuxnas makt då bli en arena för förhandling, där det finns 
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förståelse för att vuxna har makten och att barnen har rätt att förhandla om den. Slutkapitlet i 
avhandlingen inleds med Dolks tankar om att makten i relationen barn och vuxen påverkas av 
huruvida delaktighet fokuseras eller inte. Demokrati är något högre att sträva efter enligt 
författaren, med motiveringen att demokratin möjliggör delaktighet för de på förskolan 
medverkande aktörerna barn och vuxna. Demokratin gör enligt Dolk det som fokus på 
individuella rättigheter inte klarar av, å andra sidan finns barns rättigheter med som 
inflytelserika pedagogiska diskurser i förskolan. Demokratin når då sin höjdpunkt när barnen 
får förhandla fram sina viljor, i stället för att pedagoger och vuxna helt sätter stopp för dessa 
möjligheter. Blir ramarna för barnen i förskolan snäva blir också möjligheterna till delaktighet 
snäva. Motstånden och utmanande handlingar från barnens sida leder till 
förnyelsemöjligheter, förutsatt att de vuxna möjliggör denna frihet för barnen genom att se till 
att de pedagogiska ramarna verkligen finns där. I avhandlingen observerades valstunden och 
barnrådet, dessa anser Dolk inta en liberal syn av demokrati och på så vis vara inriktade på 
individens val- och rättigheter. De vuxna, som har makten i förskolan och en asymmetrisk 
sådan, har i en foucaultiansk infallsvinkel inte kontroll över makten där. Melin påpekar att det 
finns en stor kraft i den makt den har som ställer barns diagnoser. När en diagnos ställs 
påverkar detta mer eller mindre verksamheters barnsyn. Lutz är ivrig att påpeka att makten 
blir tydlig i framställandet av de kategoriseringar av barns som görs. Förskolorna organiserar 
definitionerna av barn i behov av särskilt stöd. Lutz ser att dessa definitioner till 
kategoriseringar sker i en atmosfär av individualistisk barnsyn. Det enskilda barnets 
beteenden är vanligt som orsak till att diagnoser ställs. Melins avhandling visar att barn med 
Downs syndrom kategoriseras i olika grupper på tre av fyra förskolor av pedagogerna. Dolk 
formulerar en förändringsprincip att medvetet satsa på att upprepa sig på ett annorlunda sätt, 
dessutom går det att upprepa ord eller handlingar till att frigöra sig till för att bli fri och 
oberoende (Dolk, 2013:240). I ett arbetslag där pedagoger arbetar med en barngrupp skapas 
ständigt former av normer. Hamerslag visar med sin avhandling på en syn som innebär mer 
betoning på vuxnas styrning och därmed också makten över de strukturer som ska bestämmas 
i förskolans verksamhet. Ifråga om makt anser Lutz att de vuxna har makten, och att de 
använder den felaktigt i fastställandet av diagnoser och kategoriseringar, därigenom blir barns 
delaktighet mer avlägsen. Dolk skriver att de bångstyriga barnen har en avgörande roll att 
spela ifråga om maktfrågan och om möjligheterna om att kunna förhandla sig fram till det de 
vill, detta leder till att barnen blir mer delaktiga. Hon uppmanar till att makten utmanas, utan 
att rubba balansen med att pedagogerna styr verksamheten. I förhållande till ett 
hegemoniperspektiv blir personallaget starkare av att sätta upp samma regler, tala på samma 
sätt, med andra ord agera och tala efter samma diskurs. Hegemonin, sammanhållningen blir 
en hegemoni av att pedagogerna upprätthåller maktordningen. Låter man inte ideologierna bli 
för många består också hegemonin, då behåller pedagogerna makten gentemot barnen. Med 
Dolks tal om att släppa in de bångstyriga barnen för förhandling blir det någon form av krock, 
kanske kulturellt eller strukturellt. Hegemonin kommer då att utsättas för prövningar. 
 
Makt i olika former i förskolan styr vilken diskurs pedagoger tar när de utför sitt pedagogiska 
arbete. Makten finns framför allt med när kategoriseringar och diagnoser görs, detta även 
efter att dessa processer utarbetats. Ifråga om makt vill några av författarna öppna upp för 
förhandling mellan pedagog och barn och på så sätt möjliggöra en förändring till att barnens 
delaktighet ökar. Från lednings- och administrativt håll förblir det enligt avhandlingarna 
samma tankar som tidigare, vilket innebär ett individualistiskt synsätt på barns problem och 
kategoriseringar, vilket leder till samma diskurs på makt med utebliven förändring.  
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7.6.3	  Strukturdiskursen	  
Synen på strukturerna domineras av förklaringar om att de vuxna inte alltid lägger upp 
strukturerna på ett rätt sätt, ifall målet är att barnen ska bli delaktiga, hos Melin hade tre av 
fyra förskolor negativa strukturer i ett delaktighetsperspektiv och hos Luttropp blev synen på 
struktur i samma riktning som den förskola A hos Melin, som inneslöt alla barn i samma 
strukturer. I Luttropps undersökning var inte barn med utvecklingsstörning placerade utanför 
den ordinarie gruppen, barnen var i stället deltagande i alla aktiviteter. Luttropp beskriver hur 
barn med utvecklingsstörning är beroende av en vuxenstruktur för att bli delaktiga, samtidigt 
beskrivs även denna sida ha sina svårigheter. När det är samma strukturer för alla barn gynnas 
barns delaktighet enligt Melins studie, i kontrast mot det vanligare alternativet hos 
pedagogerna, att dela in de barn som bedöms vara annorlunda i enskilda eller i en ensam 
grupp. Strukturerna delade upp barn med Downs syndrom i andra grupper än den reguljära 
gruppen och utifrån pedagogernas strukturer bestämdes även de ramar och regler som skulle 
gälla. Melin ser gärna att pedagogernas utmanas i sin arbetsutövning snarare än att de 
särskiljer barnen. Lika strukturer för alla barn utjämnar då skillnader och underlättar barnens 
delaktighet. Synen på barnen börjar skilja sig åt mellan en grupp med samma strukturer och 
en annan med olika strukturer. Skapade av de vuxna, innebär strukturerna en syn på barn som 
tenderar att sprida sig i den organisation, där strukturerna blivit till. Diskursen om ett barn 
med Downs syndrom är i ett sådant perspektiv mycket beroende av hur organisationen är 
beskaffad. Deras delaktighet i verksamhetens gemenskap med dess kamratrelationer 
påverkas. Men på den förskola som hade samma strukturer för alla barn gavs bättre 
möjligheter för att göra alla barn delaktiga, det förutsatte att pedagogerna fick fler utmaningar 
i sina interaktioner med barnen. Melin beskriver också ett exempel på hur ett barn blev 
utanför gruppen och gemenskapen, när barnets stödperson, den resursanställde, inte ingick i 
de andra pedagogernas strukturer, resursen skulle ensam sköta en del arbete med sitt barn vid 
sidan av den reguljära gruppen. Hamerslag finner möjliga vägar till barns delaktighet och ser 
en öppning i barns deltagande via tydlig vuxenstruktur och fokuserar på den. Den 
pedagogiska styrningen var tydlig och barnen fann sig i detta, de förhandlade enligt texterna 
av Hamerslag endast om innehållet. Förhandlingen mellan pedagogerna och barnen betonas i 
att innehållet i verksamheten är en öppen möjlighet för barnen att påverka det de gör. Om det 
är så att strukturer påverkar diskurser, visar, återigen, Melins och Luttropps studier på att 
strukturer är verksamma för att förändra. I och inom strukturerna återfinns de ideologier som 
pedagogerna har format dem med. 
 
En slutsats är att diskurser om makt, kategorisering, struktur och individen i förskolan är 
föränderlig inom forskningens värld med anledning av en hög grad av interdiskursivitet, i 
verksamheterna sker inte förändring på samma nivå, beroende på antalet ideologier som får 
komma till tals i pedagoglaget och om hegemonin är stark. Det är en mindre del av materialet 
som pekar på en förändring för barns delaktighet än en som talar om rekonstruktion av det 
som varit.  

8	  Diskussion	  
Resultat och slutsatser som berör barns delaktighet ska diskuteras i denna avslutande 
diskussion i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att 
studera diskurser som finns inom området delaktighet i förskolan. Syftet tar sedan två 
inriktningar i form av frågeställningarna. Frågeställningarna bildar var sin rubrik i denna 
diskussion. 
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8.1	  Diskurser	  om	  delaktighet	  i	  förskolan	  	  
Enligt studiens resultat är det fyra diskurser som är de rådande i textmaterialet. De fyra 
temana som valdes ut med hjälp av Norman Faircloughs diskursanalys och beskrivs i 
resultatdelen, nämns senare synonymt som diskurser.  Dessa diskurser begränsas till fyra och 
handlar om individen, makt, kategorisering och om struktur. Avhandlingarnas slutkapitel 
lästes noggrant och under läsningen användes Faircloughs diskursanalys med att definiera 
diskurserna ur textmaterialet, detta beskrivs utförligt i kapitel 6. Individtemat valdes ut som 
en diskurs genom att mönstret kring individen och individualitet urskildes till ett tema, detta 
via att ämnet var ofta förekommande. När en text särskilt berör eller handlar om ett visst 
ämne, kan ämnet bli ett tema (Fairclough, 1992:76). Makttemat valdes ut som diskurs ur 
framför allt Dolks textmaterial. Via Faircloughs upplysning att ta fasta på huvudrubriker gav 
detta en vägledning till att välja makt som tema i och med att makt finns med i Dolks titel. 
Liksom i valet av individtemat valdes makttemat utifrån att makt förekommer frekvent i först 
och främst Dolks texter. Kategoriseringstemat valdes i likhet med valet av Dolks tema genom 
att utgå från titelrubriken i Lutz avhandling. När sedan kategoriseringar av barn även 
omskrevs i Melins texter och ämnet kategorisering på ett uttryckligt sätt berör barns 
delaktighet valdes detta tema ut. Valet av kategoriseringstemat skedde med hjälp av 
Faircloughs fokus på huvudrubriker, dessutom finns ett stöd av valet via Faircloughs 
inriktning på att välja ut ett tema utifrån av texten handlar om. Strukturtemat valdes genom att 
ett mönster kring ordet struktur och många meningar av samma ord kunde fastställas. 
Faircloughs uppmaning att urskilja mönster i texter till att välja ut ett tema blev därigenom till 
hjälp. 

8.1.1	  Individen	  
Det individuella samhällsklimatet blir enligt analysens resultat något som sprider sig i 
förskoleverksamheterna. De undersökta avhandlingarna är skrivna under ett intervall av fyra 
år och eftersom de är nya tillför de upplysningar om vad som är dominerande och 
framträdande i förskolorna. Individens fokus är något som förefaller existera i den moderna 
förskolan, på gott och ont. Föräldrarna och barnen själva får fler och fler valmöjligheter och 
upprepade chanser till att nå framgångar i ett individens spektrum. Med andra ord finns det en 
bred arena av valmöjligheterna i den dagens förskola. Ges barnen chanser till att välja vad de 
vill ha och vad de vill göra, får de också en större delaktighet över att utforma sin egen vardag 
och sitt eget liv. Det finns då en mångfald av möjligheter i barnens liv. Vid sidan av ett 
konstaterande av att förskolan är en plats med många möjligheter för individen, finns också 
baksidan med det hela, vilket materialet och analysen belyser – individen kan vara mycket 
sårbar bland alla olika diskurser som florerar. En sårbar punkt är när barn blir kategoriserade 
som annorlunda i jämförelse med andra barn. Lutz ser kategoriseringar av barn som ett stort 
dilemma eftersom problemen som uppstår i förskoleverksamheten placeras hos enskilda barn. 
Kategoriseringarna tenderar enligt Lutz att ett antal skepnader. Utifrån detta visar hans 
avhandlingsresultat på att kategoriseringarna är organiserade. Detta slår mot individen och det 
är enligt analysresultatet av Lutz texter en katastrof när den individualistiska barnsynen han 
upptäckt leder till att enskilda barn får diagnoser är bedömda efter barnens beteende. För att 
förhindra att individperspektivet utvecklas till att problematisera enskilda barn hänvisar Lutz 
till specialpedagogiken. I sammanhanget kan specialpedagogiken enligt honom bidra till att 
utarbeta att arbetssätt som gagnar hela barngruppen. Delaktigheten i ett individperspektiv har 
visat sig kunna vara både nära och avlägsen. Hamerslag skriver sin avhandling i en positiv 
anda ifråga om barns delaktighet. Även i ett individperspektiv anser hon att det går att nå 
fram till att barn blir delaktiga. Detta förutsätter då att de som bestämmer ramarna i den 
pedagogiska verksamheten – pedagogerna – är öppna för att inte individen isoleras. Vägen till 
delaktighet går enligt Hamerslag via att de vuxna tydligt bestämmer huvuddragen i det 
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pedagogiska arbetet. Hamerslags budskap är att individens möjligheter inte inskränks, de kan 
i stället mångfaldigas i kollektivet. Dolk vill vara öppen för att inte ta samhällets diskurs om 
individen för givet. Samhället som hon anser betona de individuella rättigheterna i alltför stor 
utsträckning. Valfrihet blir i ett sådant resonemang ett för stort område för ett litet barn att 
behärska på egen hand. Överfört till förskolan, där Dolk ser att valfriheten kopieras till stor 
del, behövs den individuella valfrihetens omfång övervägas. Å andra sidan visar Dolks 
avhandlingsresultat att barnens individuella möjligheter minskas av att de vuxnas makt är 
klart ojämn i förhållande till barnen. Dolk vill nå fram till barnens individuella intressen 
genom demokratiska förhandlingar, vilket för diskussionen vidare om maktdiskursen. 
 

8.1.2	  Makt-‐	  och	  kategorisering	  
Makten finns enligt denna studies analysresultat mycket med i kategoriserings- och 
diagnosprocesser. Kategoriseringarna av barn i förskolan leder som redan nämnt i den 
tidigare diskussionen att barnen anses vara problemen. Barnen utsätts i så fall för att hamna i 
något som kan kallas problemkategorier. Lutz vill bland annat inte ta uttrycket ”barn i behov 
av särskilt stöd” för givet. Genom att formulera uttrycket på detta sätt, banar det väg för en 
kategorisering. Det sätter enligt Lutz igång en process som går ut på att finna och utse någon 
att kategorisera. Denna studies analysresultat av Lutz avhandling visar att kategoriseringarna 
är organiserade och även omfattande. Genom att formulera uttrycket på detta sätt, banar det 
väg för en kategorisering. Det sätter enligt Lutz igång en process som går ut på att finna och 
utse någon att kategorisera. Lutz avhandling visar att kategoriseringarna är organiserade och 
även omfattande. Detta syns också i resultatdelen där Lutz beskriver att både pedagoger och 
en omgivande organisation. Pedagogerna använde sig av kategorisering genom grupperingar 
av barnen i Melins avhandling. Enligt resultatet från Melins studie främjade dessa 
grupperingar barns delaktighet eftersom ingen skulle vara utanför gruppen. Medan 
pedagogerna visade att de kunde skapa positiv och inte bara negativ utveckling ifråga om 
barns delaktighet i deras kategoriseringar, verkar det beskrivna avsnittet om organisation och 
institution i resultatdelen på en mer enhällig diskurs. Lutz beskriver en pedagogisk 
organisation som till synes enbart har fokus på att undersöka barn som avviker från det 
normala. Det är rimligt att genom resultatet av Lutz studie anta att fokuseringen på avvikande 
beteenden och förmågor hos barn inte uppvisar tendenser på att förändras. Organisationens 
kategoriseringsdiskurs styr mot att fortgå som tidigare. Särskilt i organisationen upplever 
Lutz att det finns en stark makt i kategoriseringsprocesserna.  
 
Makten kan enligt resultatet av Dolks studie vara både kan vara hegemonisk och bräcklig. 
Makten är i ett sådant fall hegemonisk, den hålls ihop av en asymmetrisk prägel i 
förskoleverksamheten. Analysresultatet av Dolks studie visar att de vuxnas övertag i 
maktrelationen visade tecken på att fortgå. När barnen enligt Dolks analyser helt gör som de 
vuxna säger och rättar sig efter de vuxnas anvisningar förblir makten hegemonisk och 
sammanhållande. När det kommer till de bångstyriga barnen kan är det dessa barn som 
utmanar att makten helt och hållet ska stanna hos de vuxna. De bångstyriga barnen sätter 
enligt resultaten från Dolk främst igång de demokratiska processerna i och med att barnen 
tvingar fram diskussioner om exempelvis vad som är tillåtet och var gränserna går. Demokrati 
är Dolks främsta verktyg till att nå fram till barns delaktighet i förskolan. Med demokratiska 
principer kan så kompromisser nås i maktrelationen mellan barn och pedagog, där barn tillåts 
att förhandla om det de önskar. 

8.1.3	  Struktur	  
Melins avhandling visar att pedagogerna bygger upp strukturer på två olika sätt. En av de fyra 
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förskolorna hon undersökte hade likadana strukturer för alla barn. Detsamma gällde barn med 
Downs syndrom, vilket enligt Melin underlättade barnens delaktighet. De tre övriga 
förskolorna hade inte likadana strukturer utan placerade barn med Downs syndrom i grupper 
som organiserades vid sidan av den ordinarie gruppen. Luttropps texter skildrar också 
strukturer på två olika sätt. Luttropp skildrar sina observationer om strukturerade och 
ostrukturerade aktiviteter i ett större antal förskoleverksamheter. I de strukturerade 
aktiviteterna blev barnen med utvecklingsstörning mer delaktiga än i de ostrukturerade. 
Analysresultatet av Hamerslags texter förevisar att vuxenstruktur hjälper barn att bli 
delaktiga. Detta genom vuxenbestämda aktiviteter med öppenhet för barnens förhandlingar. I 
ljuset av de strukturer som Melin och Luttropp förmedlar ges en bild av att barns delaktighet i 
en helhet är svår men inte omöjlig att uppnå. Pedagogerna som är mitt uppe i 
delaktighetsproblematiken, menar Lutz mestadels ha ”en relationell utgångspunkt för att 
definiera avvikelser av barn” (Lutz, 2009:199). Pedagogerna i förskolan ställs gång på gång 
inför situationer angående barn som av olika anledningar anses närma sig påföljderna av ett 
oacceptabelt beteende. Melin, Luttropp och Hamerslag vill med sina studier visa hur mycket 
strukturer betyder för barnens möjligheter för delaktighet. Hur de vuxna bygger upp sina 
strukturer blir som författarna beskrivit helt avgörande. 
Molins omfattande delaktighetsstudie visade på vikten av vuxnas bestämda strukturer, med 
ett exempel från gymnasiesärskolans matsal (Molin, 2004:201). Lärarna i exemplet ville 
behålla samma strukturer och inte låta barnen själva välja sina matplatser. Överfört till 
förskolans värld kan samma situation upprepas, med resultatet att barnen berövas på en av 
dem upplevd delaktighet.  
 
De vuxnas strukturer kan alltså både reducera och mångfaldiga barns delaktighet. Melin, 
Luttropp och Hamerslag visar hur essentiellt det är för förskolan med de vuxnas strukturer. 
Diskussionen fortsätter i nästa avsnitt med en inriktning på förändring.  
 

8.2	  Förändring	  av	  diskurser	  om	  delaktighet	  2009-‐2013	  
De fem exemplen från forskarvärlden framställer omständigheterna kring barns möjligheter 
till delaktighet i förskolan. Sett till verkligheten ute i förskoleverksamheterna, tenderar barns 
delaktighet enligt denna studies resultat att fortsätta befinna sig på en tämligen oförändrad 
nivå. Om ingenting förändras kommer i så fall de vuxnas makt på många sätt och vis vara 
oemotsagd. Även om bångstyriga barn kommer att protestera, sker då inte förhandlingar i 
tillräckligt hög grad för att barn ska bedömas som eller själva uppleva sig vara delaktiga. 
Barn blir i sådana fall fortsatt kategoriserade och diagnosticerade, med dess konsekvenser att 
barn blir särskilda och mindre delaktiga. Verksamheterna i förskolan kommer i så fall inte att 
uppvisa samma tecken på öppenhet för förändring som forskningen med dess avhandlingar 
om barns delaktighet gör under åren 2009 till 2013.  
 
Dolk ger en förändrad diskurs på delaktighet genom att koppla barns delaktighet till makt och 
demokrati, samt en diskurs om individens valmöjligheter och rättigheter. Dolk har använt sig 
av bångstyriga barn för att förklara sin maktdiskurs om delaktighet. Enligt Dolk är det helt 
nödvändigt att de bångstyriga barnen är med i de demokratiska processerna. Då kan 
förändring ske på allvar. Dolk vill ha förändring som inbegriper större öppenhet för 
demokrati i förskolan – i det nuvarande läget anser hon att barn inte blir tillräckligt delaktiga. 
En total öppenhet för individuella rättigheter och valmöjligheter räcker då inte. Dolk värnar 
som demokratiska aspekter och förhandlingar som något mer effektivt för att barn ska bli mer 
delaktiga. Dolk tar mycket hjälp av andra texter för att färdigställa sina tankar. En hög grad 
av intertextualitet i hennes avhandling gör att det ges uttryck för stora möjligheter till 
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förändring. Hon använder sig av intertextualitet genom att referera från områden som 
pedagogik, jämställdhet och i ett genusperspektiv. Sett utifrån den demokratiska synvinkel 
som Dolk vill främja, uppstår möjligheter till förändring där när de nämnda områdena smälter 
samman med demokrati till en av Dolk nyskapad diskurs.  
 
Lutz diskurs om kategorisering tar också en riktning mot makt och barns individperspektiv. 
Genom hög intertextualitet och interdiskursivitet finns stora möjligheter för förändring för de 
som vill ta till sig hans tankar. Lutz visar tydligt med sin avhandling hur kategoriseringar av 
barn i förskolan blir ett hinder för barnens delaktighet. Administration, styrdokument och 
pedagogernas attityder och synsätt blir enligt Lutz också avgörande för barns delaktighet. 
Lutz hämtar tankar från Skolverket, som rapporterar om ökade siffror med kategoriserade och 
diagnosticerade barn. Han hänvisar även till specialpedagogiska perspektiv och författare när 
han synliggör att barn blir just kategoriserade. Han vill se en förändring som består i att 
barnen inte behandlas med en individuell barnsyn ifråga om problem. Han bidrar enligt 
analysresultatet med nyskapande tankar genom att föra samman diskurser från Skolverket, 
från pedagogisk och specialpedagogisk litteratur. 
 
Melin har i sin avhandling förevisat sin modell för social delaktighet. Denna modell har 
anknytning till kritisk realism. Melin bidrar till att förändra diskurser om delaktighet i 
förskolan genom att belysa fyra förskolors strukturer. Strukturerna som Melin omskriver har 
enligt analysens resultat i denna uppsats en förändrande karaktär. Melin synliggör en vinkling 
där strukturerna är lika för alla barn. Barns delaktighet kommer närmare i dessa likartade 
strukturer än när strukturerna görs olika i förskoleverksamheterna, det vill säga alla barn i 
barngrupperna behandlas inte likadant. Melin efterlyser en större strävan om barns 
delaktighet i förskoleverksamheterna. För att uppnå en förändring skapar hon 
förändringsmöjligheter genom sin nämnda modell – en ”förklaringsmodell för social 
delaktighet” (Melin, 2013:37). Genom sin modell skapar hon sin egen diskurs om barns 
delaktighet. Melin hänvisar mycket till Barnkonventionen och refererar till litteratur som 
berör strukturers betydelse för uppbyggnad av förskolors pedagogik. Den kritiska realismen 
med sin diskurs om struktur bidrar därmed till att frambringa Melins modell om social 
delaktighet, och till möjligheter att delaktigheten ska gynnas bättre. 
 
Hamerslag framställer sin avhandling där barns delaktighet i förskolan har en stark 
förbindelse med vuxnas styrning. Hamerslags diskurs för förändrad delaktighet för samman 
de vuxnas styrning med att barnen får delaktighet genom att diskutera innehållet av de 
strukturer som de vuxna bestämt. Hon åstadkommer förändringsmöjligheter till en högre nivå 
av barns delaktighet genom att referera till många pedagogiska författares texter. 
Resultatanalysen i denna uppsats visar att Hamerslag skapat en förändring genom sin 
nyskapande diskurs, detta genom att skildra hur vuxenstyrning främjar barns delaktighet. 
Denna diskurs skiljer sig gentemot de andra avhandlingsförfattarna i denna studie. Hamerslag 
står för en delaktighetsdiskurs där barns delaktighet inte inbegriper beslutsfattande i den 
pedagogiska verksamhetens huvudsakliga beslutsprocesser. De viktigaste och de mest 
betydelsefulla besluten i förskolan ska enligt Hamerslags diskurs göras av vuxna. 
 
Luttropp bidrar till tankar som möjliggör förändring med sin strukturdiskurs. I Luttropps 
avhandling är inte barnen med utvecklingsstörning eller några barn alls särskilda från den 
ordinarie barngruppen. Hon skildrar aktiviteter som är strukturerade och ostrukturerade. 
Resultatet är att de utvecklingsstörda barnens delaktighet mest gynnas av att vara med i de 
strukturerade aktiviteterna. Luttropp bidrar enligt denna studies resultatanalys till att skapa 
vissa förändringsmöjligheter till en ökad delaktighet. De nyskapande diskurserna blir inte lika 
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framträdande som genom de övriga fyra avhandlingsförfattarna. Referenser finns från 
pedagogik och specialpedagogik. Det som gör att utsikterna för förändrad delaktighet blir 
svagare är att Luttropps resultat i hög grad uppvisar liknande resultat som de hon refererar 
till. Nyskapande diskurser tillkommer därför inte på samma sätt. 

8.3	  Framtidsmöjligheter	  
2000-talet har varit en tacksam tid för friskolors pedagogiska möjligheter. Som redan är 
beskrivet i bakgrundskapitlet, uppmanade Uppdrag granskning friskolorna att se över sina 
verksamheter. Det fick inte se ut som det gjorde på de friskolor som enligt denna vinkel av 
media upplyste om via ett reportage, via intervjuer stod det klart att vissa barn inte ansågs 
lämpliga att representera skolorna. En tydlig exkludering av barn blev synlig. Med 
friskolornas privata ägare har en konkurrens uppstått gentemot kommunernas förskolor på ett 
annat sätt än tidigare. Till detta kan läggas att antalet barn i förskolan aldrig har varit så stort 
(Skolverket, 2014b). De fria förskolorna bidrar till variation och valmöjligheter för 
barnfamiljerna och en bredd av samhällets individfokus kan skönjas. Ett individuellt val kan 
bli en arena som är full av fördelar.  
 
Två Pisaundersökningar är berörda i bakgrundskapitlet med tillkännagivandet att svenska 
skolor i nuläget åker kana kunskapsmässigt i jämförelse med vad som klassificeras som 
acceptabelt. En fråga om makt är yttrad där samhället konfronteras med uppgifterna om att 
lärarna behöver mer av varan makt. Från de länder som varit mest framgångsrika vill dessa 
röster på så vis ta efter den mer tydliga och strukturerade ledarrollen. Hamerslag vill visa en 
väg med sin syn på delaktighet, som karaktäriseras av just dessa element. Det är för henne 
inte tal om att ge barnen inflytande över själva uppbyggnadsfasen i det pedagogiska arbetet. 
Denna ståndpunkt är emellertid inte ett sätt att se på delaktighet som alla håller med om, eller 
i vart fall vill problematisera. I en mångfald av litteratur som berör delaktighetens dilemman, 
vill de allra flesta författare vara öppna för diskussion om att låta barnen vara delaktiga i allt 
större omfattning. Elisabeth Arnér är en författare som tänjer extra på gränserna för inflytande 
mellan vuxen och barn. Barnen ska få vara med och bestämma i demokratiska former enligt 
henne samtidigt som barnen ska ges möjligheter att närma sig liknande inflytelsenivå som de 
vuxna. Detta för tankarna på en väg bort ifrån en lärarledd undervisning. Dolk är inne på 
samma linje när hon åskådliggör maktfaktumet och går nästan lika långt i sitt resonerande. 
För henne är det viktigt att se de bångstyriga barnen i ett genusperspektiv, där alla behandlas 
lika. Andra författare som betonar demokrati till förmån för delaktighet är Ingrid Pramling 
Samuelsson och Sonja Sheridan. Demokratin kan enligt dem leda in barnen så att de kan bli 
”delaktiga i både ord och handling” (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003:71). Detta 
innefattar respekt i samma grad som man ger till en vuxen. Den vuxne är då nödgad till att ta 
ett barnperspektiv för att utvecklingen ska ta fart åt det hållet, inte stanna vid att vara en god 
lyssnare. Barn behöver enligt Pramling Samuelsson och Sheridan ha delaktighet över sin 
kommunikation, vilket omfattar att kunna tala själv och visa vad man själv önskar. De vuxna 
måste då vara aktiva i kommunikationen med barnen för att hjälpa dem, detta innebär inte i 
första hand att barnen bara ska få bestämma allt själva, det är förhållningssättet med vilket 
pedagogerna använder som verktyg för att ta ett barnperspektiv. Demokratiprocessen är då 
igång och barnens rättigheter kan tas tillvara. 	  
 

8.4	  Specialpedagogiska	  perspektiv	  
Specialpedagogik som teoretisk utgångspunkt ska här användas för att belysa de frågor som 
uppkommit under uppsatsskrivandet. Delaktighet är en utgångspunkt för att studera frågor 
inom specialpedagogik (Ahlberg, 2009:24), detta ämnesområde som i ett 
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delaktighetssammanhang vill diskutera frågor kring barns möjligheter att kunna distanseras 
från att bli individuellt bedömningsobjekt. Specialpedagogiken har en svag forskningsbas, å 
andra sidan uppvägs detta genom ett brett kunskapsfält med en mångfald av ideologier (Ibid., 
s. 345). Med denna tvärvetenskapliga kunskapstillgång kan så specialpedagogiken fungera 
som ett alternativ när pedagogiska frågor behöver svar.  
 
Nilholms dilemmaperspektiv vill visa på alternativa vägar än de som de andra 
specialpedagogiska perspektiven borgar för. Nilholm vill visa på utvecklingsvägar för all 
specialpedagogik, det vill säga med hjälp av alla tre perspektiven (Nilholm, 2007:106). Detta 
skulle i så fall kunna leda till en mer enad diskurs inom specialpedagogiken, på ett sätt där 
alla kunskapsområden kan tas tillvara. Antalet experter som ska visa sina kompetenser kring 
barn i problem, är fler än de tidigare varit (Börjesson och Palmblad, 2003:8). Med andra ord 
är det ett stort antal personer från många olika instanser som kan och vill vara med i 
diskussionerna om vad som är rätt, vad som ska göras, om vad som är det rätta måttet i 
bestämmandet av åtgärd. Avhandlingarna som denna studie handlar om visar likaså inte på en 
tendens av minskat antal diskurser. Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och därmed i stor 
omfattning påverkad av annan forskning och kunskap. Om det lyckades att företrädarna för 
de olika perspektiven skulle närma sig varandra mer, skulle de också närma sig en mer 
hegemonisk kraft. Med mindre diskussioner och konkurrens kring vems tolkning som ska 
vara den mest framträdande, skulle då området bli mer enhetligt. Å andra sidan är 
specialpedagogiken ett kunskapsområde som är, och troligen måste vara mångfaldigt. 
Thomas och Loxley vill se special education expandera och vara tillgängligt för fler barn. 
Samhället med politik och ekonomi som främsta maktfaktorer finns då ständigt med och 
påverkar utgången av barnens eventuella blomstertid. Thomas och Loxley vill att samarbetet 
mellan olika kunskapsområden fungerar. Med ett sådant samarbete skulle enligt dem ridåer 
falla och barns möjligheter gynnas. 
 
Det är viktigt att förskolor har inkluderande inriktning där även barn som har funktionshinder 
inkluderas (Odom, m fl, 2004). Att alla barn ska få möjlighet att börja i förskola i ett tidigt 
skede i livet är då essentiellt att förverkliga (Guralnick, 2005). Detta stämmer bra in på 
Skolverkets konstaterande att i snart sett alla barn går i svensk förskola. Även om det inte är 
problemfritt i vare sig svenska förskoleverksamheter eller i samhället.  
 
För att barns delaktighet ska kunna uppnås krävs bland annat att viljan, förmågan och 
tillgängligheten existerar (Ibid., s. 62). Även barns deltagande och engagemang betonas i en 
värld där också funktionshindrade barn ingår. ”Grad av deltagande i en aktivitet” (Ibid., s. 
122) är ett mått att mäta engagemang med. I ett samhälle med en individualistisk prägel blir 
också förskolan en ort där individualitetsdiskurser råder. Med dess öppenhet.  
 

8.5	  Fortsatt	  forskning	  
Denna studies resultat visar att barns delaktighet i förskolan är ett fenomen som är 
svårbemästrat. Mer forskning om barns delaktighet är därmed berättigad. En inriktning för 
framtida forskning är att studera delaktighet med utgångspunkt i diskursanalys och 
specialpedagogik. Diskurser som utgår från områdena diskursanalys och specialpedagogik 
kan med hänvisning till denna studie ytterligare bredda vetandet om barns delaktighet tack 
vare mer forskning.  
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