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Syftet är att undersöka vad förskolebarns delaktighet kan innebära inom 

förskoleverksamhet samt att belysa specialpedagogens roll i arbetet för alla 

förskolebarns delaktighet. Inom studiens kvalitativa ram genomförs 

kvalitativa intervjuer av pedagoger inom förskolans verksamhet samt 

specialpedagoger. Intervjuerna genomförs utifrån en hermeneutisk spiral, 

för att ge ytterligare djup åt studien och sammanfattas i resultatdelen. Att 

använda en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats innebär en tolkning. 

Studiens resultat är tänkt att ses som ett bidrag till forskning kring alla 

barns delaktighet. 

 

Teori utgår främst ifrån ett relationellt perspektiv på barns delaktighet. De 

resultat som växer fram innebär att delaktighet för förskolebarn kan ses 

utifrån två delområden som inom studien benämns som ”Delaktighet som 

varande” samt ”Delaktighet som görande”.  Utifrån specialpedagogens roll 

redovisas olika aspekter som kan påverka förskolebarns delaktighet. 

Slutsatserna visar vad delaktighet för alla barn inom förskolans verksamhet 

kan innebära, samt hur specialpedagogens roll skulle kunna stödja arbetet 

för alla barns delaktighet.  

 

 



  4 (47) 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................... 6 

2. Bakgrund ..................................................................................... 7 

2.1 Delaktighet ...................................................................................... 7 

2.1.1 Definitionsmakt............................................................................ 8 

2.1.2 Interaktion .................................................................................... 9 

2.1.3 Känsla av sammanhang (KASAM) ........................................ 10 

2.2 Specialpedagogens roll ............................................................... 11 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar .......................... 13 

4. Tidigare forskning ...................................................................... 14 

4.1 Relationers betydelse .................................................................. 14 

4.1.1 Social delaktighet...................................................................... 15 

4.2 Kommunikation ............................................................................. 16 

4.3 Tid och miljö .................................................................................. 17 

5. Teorianknytning ......................................................................... 18 

5.2 Punktuellt perspektiv ................................................................... 19 

5.3 Subjektivitet ur relationella och punktuella perspektiv. .......... 20 

5.4  ”Power to grow” ........................................................................... 20 

5.5 Symbolisk interaktionism ............................................................ 21 

5.6 Delaktighet som varande och görande ..................................... 22 

6. Metod ......................................................................................... 23 

6.1 Kvalitativ metod ............................................................................ 23 

6.2 Hermeneutisk ansats ................................................................... 23 

6.3 Kvalitativa intervjuer .................................................................... 24 

6.4 Genomförande.............................................................................. 24 

6.4.1 Val av intervjufrågor ................................................................. 24 

6.4.2 Urval av informanter ................................................................. 24 

6.4.3 Inför intervju ............................................................................... 25 

6.4.4 Genomförande av intervjuer ................................................... 25 

6.4.5 Hermeneutisk spiral.................................................................. 26 

6.4.6 Bearbetning av intervjuerna .................................................... 26 



  5 (47) 
 

6.5 Etiska överväganden ................................................................... 26 

6.6 Validitet .......................................................................................... 27 

6.7 Metodkritik ..................................................................................... 27 

7. Resultat ..................................................................................... 28 

7.1 Förskolebarns delaktighet utifrån kvalitativa intervjuer .......... 28 

7.1.1 Delaktighet som varande ......................................................... 28 

7.1.2 Delaktighet som görande ........................................................ 31 

7.2 Specialpedagogens roll utifrån kvalitativa intervjuer .............. 33 

8.  Analys ....................................................................................... 34 

8.1 Delaktighet i förskolan ................................................................. 34 

8.1.1 Barnsyn och bemötande.......................................................... 34 

8.1.2 Varande och görande delaktighet .......................................... 35 

8.1.3 Tolkning av signaler ................................................................. 36 

8.1.4 Respekt för barnet och dess olikheter ................................... 36 

8.1.5 Tid, planering och tillgänglig miljö .......................................... 37 

8.2 Specialpedagogens roll ............................................................... 37 

9. Diskussion och slutsatser .......................................................... 39 

9.1 Vad barns delaktighet i förskolan kan innebära ...................... 39 

9.2 Specialpedagogens roll för alla barns delaktighet .................. 41 

9.3 Metoddiskussion .......................................................................... 42 

10. Slutord ..................................................................................... 42 

Källförteckning ............................................................................... 43 

Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 (47) 
 

1. Inledning 
 

Intresset för barns delaktighet vaknade ganska tidigt när jag som 

förskollärare började arbeta i förskolornas olika barngrupper. Ett starkt 

minne jag fortfarande bär med mig i mitt yrke, handlar om hur barn lär sig 

delaktighet i sin vardag. Det jag funderar kring, skedde i rollek där barnen 

själva skapar sina egna roller. Ofta bemöter de varandra, eller har 

förväntningar på varandra, utifrån erfarenheter som barnen själva någon 

gång stött på.  
 

Alla barnen var vid lektillfället jag funderat extra kring, inte självklara 

deltagare.  Ett av barnen fick delta lite på nåder, mest eftersom vuxna 

tyckte att alla barnen kunde få vara med. Alla barnen uttryckte inte sina 

önskningar, när lekens innehåll förhandlades och beslutades men leken 

verkade först ändå väldigt uppslukande och intressant när den väl var igång. 

På djupet såg det ur ett vuxenperspektiv, lite mer tveksamt ut. Barnen hade 

själva i rollfördelningen löst situationen med kamraten som inte var önskad 

från början. Genom att ge barnet en roll som ”bebis”, som måste gå på 

”dagis”, följde hela barnaskaran med för att först lämna kamraten vid 

”dagis”, sedan vidare för att ”jobba”. På ”dagis” fick ”bebisen” gunga i 

småbarnsgungan som fanns på en avskild del av gården. Här brukade de 

yngsta barnen hålla till vid utevistelse, men just då var denna del av 

utegården helt tom. Barnet hade i leken fått hjälp av kamraterna att komma 

upp i gungan och kom heller inte ur själv. Barnet var på sitt låtsasdagis 

under riktigt lång tid. De andra barnen fortsatte leken på annat håll och 

ändrade också lekar under tiden.  

 

Barn har kanske erfarenheter av att bli bemötta med strategier där andra i 

dess närhet låter barnen vara delaktiga lite grann. Vad var det som gjorde 

att barnet som blev lämnat i leken, tyckte det var en acceptabel roll, tolkat 

utifrån att protester uteblev. Jag har funderat en del kring vad barnen själva 

hade med sig och då speciellt det barnet som verkade nöja sig med en, 

utifrån sett, otillräcklig delaktighet. En delaktighet som uppfattades som om 

det var på låtsas, liksom leken som pågick. 

 

Förskolans verksamhet innebär möjlighet till delaktighet inom i stort sett 

alla situationer men även risk till utanförskap och en icke delaktighet. 

Barnet i exemplet hade inte förväntningar på att få vara med fullt ut. Inte 

heller visade hon på erfarenheter av djupare delaktighet, eftersom protester 

mot leksituationen uteblev. Delaktighet är en nödvändighet för en 

inkludering av alla barn, i en skola för alla. Vi behöver synliggöra faktorer 

som påverkar barnens delaktighet, för att inte riskera att barn lär sig och 

förväntar sig en alltför otillräcklig nivå av densamma. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Delaktighet 
Att definiera delaktighet, innebär att både välja till och välja bort olika sätt 

som barn kan vara delaktiga på, likaså att försöka värdera hur stort mått av 

delaktighet för varje barn som ska kännas tillräcklig. Göransson (2008) 

menar att delaktighet är ett begrepp som är svårt att definiera och att man 

får nöja sig med att sträva mot detsamma. Förskolans läroplan (Lpfö 

98/2010) är uppbyggd utav mål att sträva mot, i motsats till mål att uppnå 

enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 2011). Ska man kunna sträva mot 

delaktiga barn inom förskolans verksamhet, finns det ett behov av att 

undersöka hur denna delaktighet verkligen ser ut. Det kan vara riskfyllt 

med strävansmål då de inte alltid upplevs som mätbara. De blir heller inte 

alltid tydliga att se, samtidigt som begreppen som ska strävas mot lätt  

uppfattas som helheter. De delar som helheten innefattar, faller bort i det 

vardagliga arbetet.  

 

Begrepp uppkommer enligt Molin, Gustavsson och Hermansson (2010) ur 

diskussioner som pågår i samhället. Detta betyder att begreppets motbild, 

som i delaktigheten består av underordning och utanförskap, 

uppmärksammats. Begreppet delaktighet kan uppfattas som det senaste av 

olika begrepp, vilka är kopplade till lösningar på utanförskapsproblem som 

aktualiserats de senaste 40 åren. Dessa har ofta anknytning till bland annat 

genus, etnicitet och funktionshinder. Hur barns möjligheter till delaktighet 

ser ut berör deras framtid i allra högsta grad. Att delaktighetsbegreppet 

aktualiseras i samhället, ger indikationer som visar på att alla barn inte 

växer upp med goda villkor och förutsättningar för delaktighet. Detta trots 

goda intentioner i förskolans verksamhet. Det finns ett behov av att 

undersöka vad som påverkar barns förutsättningar för delaktighet och vad 

delaktighet kan innebära för förskolebarn. Detta för att bidra till barns 

förutsättningar för delaktighet.  
 

Upplevelsen av delaktighet har olika innebörd för varje individ, men enligt 

Läroplanen för förskolan, (Lpfö, 1998/2010) så ska alla barn i förskolans 

verksamhet få uppleva sig som en tillgång. Att undersöka hur små barn 

upplever sin vardag är en möjlighet, däremot kan forskningens syfte, och 

samtyckeskrav vara alltför abstrakt för barnen. Detta kan även vara en 

anledning till att barnens röster kring delaktighet syns ganska lite i tidigare 

forskning, som ofta utgår ifrån vuxnas tankar. Av den anledningen söks 

definition av delaktighet hos ungdomar. Bergström och Holm (2005) har 

sökt ungdomars definitioner av begreppet delaktighet. En tolkning dessa 

ungdomar gjort är att man ska känna sig självklar, vilket kan tolkas som en 

mer tydlig beskrivning på hur det kan kännas att vara en tillgång i 
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förskolans verksamhet. Inte ens i en inkluderande miljö är barnets 

upplevelse av delaktighet, eller känsla av självklarhet lätt att definiera. 

Delaktighet utifrån denna studies perspektiv, innebär att varje barn inom 

våra förskolor ska vara självklara och en tillgång, för varandra, samt för alla 

vuxna i dess närhet.  Först då barnen uppfattar sig själva så, är delaktigheten 

ett faktum och tillräcklig. Detta innebär att vuxna ändå på något sätt 

behöver tolka barnets uppfattning, vilket är viktigt att synliggöra och även 

reflektera kring. 

 

2.1.1 Definitionsmakt 
I lektillfället som uppmärksammades i studiens inledning verkade barnet 

som blev lämnat uppfatta sig som delaktig. Ur ett vuxenperspektiv 

uppfattades det motsatta. Vuxnas tolkningar kan innebära risker för att 

barns upplevelser av utanförskap ökas. Istället för att de skapar 

förutsättningar till delaktighet, kan tolkningar väcka en kraft som skapar 

vind i segel för icke delaktighet under hela deras uppväxt.  

 

Medvetenhet kring tolkningars godtycklighet, kan motverka dess uppkomst 

i viss mån, om än aldrig helt. Följande delger Juul och Jensen (2003) ur en 

intervju med femåriga Anna. Hon intervjuas kring konflikter i förskolan, i 

samband med en utbildningsfilm. 
 

”Vad är det sämsta de vuxna bestämmer i skolan Anna? Anna tänker efter 

innan hon svarar. ”Det är att man inte får vara sur”. Jasså, är det verkligen så, 

Anna? Får man inte vara sur här? Åter tänker Anna efter länge och noga innan 

hon svarar: ”Jo, egentligen får man det… om man har anledning. 

Och det är de vuxna som bestämmer om man har det. Det tycker jag är det 

värsta.”  ( Juul & Jensen, 2003, s 55). 

 

Både barn och vuxna hamnar dagligen i situationer som beroende på 

innehåll, kan ha olika stor betydelse för olika individer. Denna betydelse 

kan inte mätas av värdering och vuxna har inte den, som ibland uppfattas 

som förutbestämd, rätten till värdering. Att använda vuxenmakt för att 

definiera barnens upplevelser är även enligt Juul och Jensen (2003) ett 

effektivt sätt att, i relationen mellan vuxna och barn, hindra barnens 

upplevelse av att någon ”tar dem på allvar”. Den miljö och de sammanhang 

som barnen befinner sig i påverkar deras uppfattning kring både sig själva 

och andra. De tolkningar som görs kring barnen är därför starkt påverkade 

utav den verksamhet som bedrivs på våra förskolor. Nordin-Hultman 

(2004) menar att barnen är beroende av den verksamhet de iakttas i. Det 

finns en risk inom verksamheten, att istället för att utvärdera den miljö som 

erbjuds barn, se till enskilda barns tillkortakommanden. 

 

Barn ska kunna vara delaktiga efter egna förutsättningar. Dessa 

förutsättningar byggs upp utifrån de erfarenheter barnen gör i vardagliga 
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möten. Barnet i lekexemplet som lämnades i gungan, protesterade inte utan 

verkade tycka att den delaktigheten som erbjöds var tillräcklig. De 

erfarenheter barnen gör i möte med varandra, pedagoger och verksamhet, är 

utgångspunkt för delaktighet, samtidigt som det är dessa erfarenheter som 

bestämmer barnets förväntningar på graden av delaktighet. Möten med 

andra utgör grund för barnens förväntningar på sin egen betydelse i 

vardagen och bestämmer barnets förutsättningar. Dessa förutsättningar 

menar Lpfö (98/10) bidrar till att barnet utvecklar tillit till sin egen förmåga.  

 

Om delaktighetserfarenheter bygger på en otillräcklig nivå, vilket skulle 

kunna vara fallet i inledningens lekexempel, kan det leda till att även 

barnens tilltro till sin egen förmåga, står på ostadig grund. Barn har rätt att 

delta utefter egna förutsättningar, och det är inom verksamheterna som 

barnets förutsättningar skapas. De barn som nöjer sig med en otillräcklig 

nivå av delaktighet, har tillåtits att skapa dessa alltför låga förväntningar på 

sin betydelse inom våra förskoleverksamheter.  

 

2.1.2 Interaktion 
Hur barn förstår och ser på sin och vår värld, skapas tillsammans med den 

omgivning de befinner sig i (Rökenes & Hanssen 2006). Då barn genom 

interaktion, skapar upplevelse utav mening i sin tillvaro, ger en icke 

delaktighet, en risk för att barnets syn på sin egen betydelse i interaktionen 

med andra, skapas negativ.  

 

Dessa erfarenheter kan enligt von Wright (2000) ses som omständigheter 

som ristar sig in i människor. Det är inte enbart barnets faktiska, tidigare 

omskrivna, förutsättningar som ligger till grund, utan även värderingar och 

vanor som barnen ofta tillskrivs av andra. De tillskrivningar som görs, tas 

med och märker barnet. Jenner (2004) menar att tillskrivningar kan 

användas utav barnet och leda till att barnet tidigt tillskriver sig själv 

förväntningar på det som ännu inte hänt. Detta kan innebära att barnet i 

gungan, redan före lekens start, förväntat sig en delaktighet på nåder, eller 

kanske inte alls. Barnet kan även i situationer av hög delaktighet förklara 

dessa med tur vilket gör att hon eller han inte heller nästa gång förväntar sig 

delaktighet. Barnets jag och identitet uppstår och utvecklas enligt Thornberg 

(2006) i de sociala interaktionerna med andra, det så kallade spegeljaget, 

vilket kan innebära både positiva och negativa erfarenheter för barnen. 

 

De erfarenheter barnen gör, påverkar de förväntningar barnen kommer att 

ha, då de i framtiden möter världen i nya situationer. Det är i interaktion 

med vår omgivning, menar Rökenes och Hanssen (2006) som upplevelser 

av meningssamband och egenförståelse skapas. Med detta som utgångsläge 

och delaktighet i fokus, syns att samspelet mellan aktörerna inom 
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förskoleverksamheten är direkt förbundet med de förväntningar på 

delaktighet barnet kommer att ha med sig vidare i livet.  

Delaktigheten behöver vara tillräcklig för att bidra till barnets positiva 

förväntningar på sina möjligheter att påverka sin vardag. Individens jag 

består enligt Mead (1976) av en organisation, uppbyggd av de attityder han 

och deltagande andra mötts av i sociala handlingar och samtidigt är självet 

för var och en flätat tillsammans med den sociala identiteten.  

 

2.1.3 Känsla av sammanhang (KASAM) 
När man ställs inför olika krav, krävs en klar bild av vad de innefattar och 

består av.  Det är först då man kan klara dem som man upplever att ens 

resurser räcker till enligt Antonovsky (2005), men kan det inte också vara 

så att resurser som finns inte tas tillvara om kraven ställs allt för låga? 

Känsla av sammanhang (KASAM), innefattar enligt Antonovsky (2005) en 

tillit till en förutsägbar inre och yttre värld och en ”hög sannolikhet för att 

saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen förväntar sig” (a.a. 

s17).  Innebörden blir att barnets känsla av sammanhang, även den färgas 

utav det mått av delaktighet som barnet upplever. Ett barn som inte 

förväntar sig delaktighet, ser sin situation som rimlig och skapar sina 

känslor av sammanhang i vardagen utefter detta. Antonovsky (2005) menar 

vidare, att enskildas upplevelse av KASAM är både påverkade och 

beroende utav erfarenheter var och en befunnit sig i och har med sig. Dessa 

omfattas bland annat utav sociala faktorer. Barnet i gungan hade kanske en 

hög känsla av sammanhang men detta utifrån förutsättningar som lärts in 

vilka kanske hämmar istället för att bidra till vidare utveckling för 

delaktighet.  

 

Barnen på förskolan blir bemötta med olika attityder av vuxna vilket enligt 

Thornberg (2009) innebär både positiv och negativ värdering av barnens 

idéer och handlingar. Dessa attityder innefattar de föreställningar vi har om 

andra, vilket även innefattar barn inom förskoleverksamhet. Attityder 

innefattar känslor och vårt sätt att agera. Att som pedagog se det som 

önskvärt att alla barn får vara delaktiga innebär inte alltid att så är fallet. 

Motivation handlar om bemötande och Jenner (2004) beskriver att lärares 

förväntningar och elevers beteenden kan avspegla varandra, men det 

behöver inte betyda att det som syns faktiskt är det som sker. 
 

”Vi uppfattar varandra sinnesmässigt. Vi förstår varandra och har förväntningar 

på varandra utifrån våra sinnesmässiga erfarenheter, inte för att vi reflekterar. 

Det man kan dela med andra är sinnespräglat och intuitivt”  

(Rökenes & Hanssen, 2006, s 70). 

 

Interaktionen med andra, bidrar till förmågor som att uttrycka sig själv, men 

även till möjligheter att låta förmågan att ta till sig andras uttryck öka.  
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Människor kommunicerar enligt Bjar och Liberg (2010) med varandra för 

att skapa mening, för att göra sig förstådda, förstå varandra och det liv som 

levs och formas tillsammans samtidigt som människor enligt Eliasson 

(1995) formas till de man är i samspel med andra människor och under de 

omständigheter som man lever sina liv. Hon menar att människan har rätt att 

kräva respekt för sitt självbestämmande, sina behov och sina önskningar, 

men barnet i gungan hade inte förutsättningarna för att ensamt kunna kräva 

denna självklara respekt. Lpfö (98/10) menar att alla barn har rätt till stöd 

utifrån sina olika och unika behov, men det är i definitionen av dessa behov 

som kunskapen och förståelse för hur delaktigheten skapas behövs. 

 

2.2 Specialpedagogens roll 
Specialpedagogens roll innebär inom förskolan att verka för alla barns lika 

rätt till delaktighet oavsett behov. Enligt examensordningen ska 

specialpedagogen analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå (SFS 2007:638).  

 

Verksamheten ska i grunden utformas för att i en förebyggande planering 

se till alla barns behov. Inom förskoleverksamhet befinner sig ett stort antal 

olika barn, alla med olika behov. Detta gör att kartläggning av 

verksamheten och dess innehåll, kommer att behöva göras och svårigheter 

som uppkommer analyseras. Specialpedagogens roll innebär att identifiera, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2007:638). 

Skulle inte detta göras, innebär det att man någonstans sätter ett mått på hur 

unikt varje barn har möjlighet att vara. De orsaker som gör att barn blir i 

behov av stöd under kortare eller längre perioder kan vara många. 

Specialpedagogens roll innebär även att utveckla verksamhetens lärmiljöer 

(SFS 2007:638). 
 

Kapitel 8 i Skollagen (2010:800) menar att ”Barn som av fysiska, psykiska 

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

deras speciella behov kräver”. Förskolechefen har ett ansvar för att det stöd 

som barnet är i behov av ges oavsett om behovet av särskilt stöd 

uppmärksammats utav förskolans personal, barnet eller barnets 

vårdnadshavare. Då särskilda stödinsatser behövs ska barnets 

vårdnadshavare få möjlighet att delta i dess utformning. Detta innebär att en 

relationskompetens behöver vara hög i ett specialpedagogiskt arbete 

samtidigt som makt oavsett om den är öppen eller dold, har knutits till olika 

professioner. Persson (2009) menar att   

 
”Företrädare för yrken med social anknytning har (.) givits befogenhet att tolka 

vad som är normalt, och därmed vad som är onormalt och föreslå olika former 

av behandling” (Persson, 2009. sid 46).  
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Hur man i ett yrke med social anknytning tolkar dessa meningar, 

bestämmer hur öppen man är för medmänniskors olikheter samtidigt som 

ett av målen för en specialpedagog är att ha förmåga att visa självkännedom 

och empatisk förmåga enligt examensordningen (SFS 2007:638), likaså att 

visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

 

Specialpedagogen inom förskola, har till uppgift att verka för en miljö som 

är flexibel för att möta de barn som finns inom verksamheten vilket även 

innebär att genomföra uppföljning och utvärdering. Specialpedagogens roll 

är att leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever (SFS 2007:638). Jenner (2004) anser att 

specialpedagogik inte ska vara en annorlunda pedagogik för vissa relativt få 

elever utan ett,  

 
”medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i 

sökandet efter det ökade stöd som många elever under längre eller kortare tid 

kan behöva i sin omgivning”  

(Jenner 2004, SOU 1999:63, s 192). 

 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för barnens förståelse för 

demokrati, vilket förutsätter delaktighet och inflytande, samtidigt som 

verksamhetens planering och utformning enligt Lpfö 98/10, bör ha barnens 

behov och intressen som utgångspunkt. Barn med funktionsnedsättningar 

möter hinder när miljö och planering inte är anpassade efter var och en, 

vilket ställer höga krav på de definitioner av barns behov som görs inom 

verksamheterna samtidigt som det i Juridisk vägledning (2012), menas  

att ”(.) barn ska ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som 

behövs för att barnet ska ha möjligheter att utvecklas och lära enligt 

läroplanen” (a.a. s 2 ). 

 

Enligt SOU (2010:99) utgår specialpedagogisk verksamhet ifrån 

normbetingelser vilka kräver reflektioner om vad normer innebär i skolan. 

Hur stor är pedagogens egen bredd inom normalitet och när uppfattar 

han/hon ett barn som avvikande? SOU (2010:99) menar att man måste vara 

medveten om dessa kategoriseringar och överväga dem när det kommer till 

diskussioner kring barn och elevers behov av särskilt stöd. Dessa 

kategoriseringar/normer menar man också styr olika konsekvenser för 

individens lärande. Likaså är det av vikt att man verkligen ser individen och 

dess enskilda behov. Att barn har samma diagnos betyder inte heller att de 

behöver samma sorts stöd och samma miljö.  
 

Trots de vardagliga iakttagelserna att barns sätt att vara är olika i olika 

sammanhang, så knyts ändå identiteten till barnets personlighet, snarare än 
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till sammanhangen. ”Barnen framstår därmed snarast som oberoende av de 

sammanhang och miljöer som de – teoretiskt - antas samspela med” 

(Nordin-Hultman, 2003,s.151). 

 

Utvecklingskurvor ger inte bara en bild av vad som är normalt för barn i en 

viss ålder. De gör det också möjligt att beräkna graden av varje barns 

normalitet eller avvikelser visavi den norm som genomsnittsvärdet utgör. 

Konstruktioner av olikheter sker därefter med utgångspunkt i 

konstruktioner av likhet. Olikheter och skillnader blir då inte just olikheter 

och skillnader, utan förstås i stället som avvikelser (Nordin-Hultman, 2003 

s.162). Dessa risker till trots innebär det när man ser till varje barns unika 

behov att se barnet i ett individperspektiv. Utan detta perspektiv kan inte 

omgivningen förändras för att möta varje barn.  

 
”Specialpedagogens roll innebär att visa självkännedom och empatisk 

förmåga, samt att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna” (SFS 2007:638, s 5). 

 

Enligt Lpfö (98/10) ska varje barn ges möjlighet att bilda egna 

uppfattningar och göra val utifrån egna förutsättningar, vilket på så sätt är 

tänkt att leda till att delaktighet och barnets tilltro till sin egen förmåga 

grundläggs och växer. Enligt Thornberg (2006) kan det vara så att det finns 

elever som lär sig anpassning och underordning istället för inflytande och 

sätt att påverka.  

 
 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Hallerstedt m.fl. (2006), ser att anledningar till barns besök på barn och 

ungdomsmottagningar förändrats sedan 1960-talet. Förändringarna har 

beskrivits av en barnpsykoterapeut på Ericastiftelsen som menade att de 

barn som först kom till mottagningarna oftast kom efter påtryckningar från 

skolan eftersom barnen visade aggressiva känslor i relationer. Barnen kände 

sig hotade av andra eller hotade själva andra personer. En ny patientgrupp 

började mot  80-talets slut ta över väntelistorna. Det blev vanligare med 

yngre barn på 5-6 år som framför allt hade koncentrationssvårigheter. 

Barnpsykoterapeuten beskriver det som att lärarna inte blev indragna i 

konflikter med dessa barn utan fick svårt att nå dem. ”Tvärtom- barnen gick 

inte att fånga. De avvisade inte kontakt, utan gled snarare förbi utan fäste 

för en relation” (a.a. s 13). Samtidigt menar Normell (2008) att alla 

människor är beroende utav känslomässiga gensvar från människor i vår 

omgivning för att forma vår identitet och skapa oss en uppfattning om vilka 

vi själva är. Detta kan förstås som att alla barn inte har möjligheter att vara 
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delaktiga i relationer med andra människor. Därmed är det tveksamt om 

barnen får möjligheter att forma sin identitet och skapa sig en uppfattning 

om vem man själv är och vad man har rätt att förvänta sig av den 

delaktighet som erbjuds. Molin m.fl. (2010) menar att begrepp skapas som 

motbild till fenomen som uppkommit i samhället. Delaktighetsbegreppets 

motbild kan vara utanförskap. Utanförskap möter en del barn och 

ungdomar trots förutsättningar för delaktighet inom förskolans verksamhet. 

En förskola som enligt Lpfö 98/10 ska ge barnen förutsättningar för 

deltagande i en demokrati. Göransson (2008) ser att man får nöja sig med 

att sträva mot delaktighet, och det har visat sig finnas svårigheter i att tolka 

delaktighetsbegreppet och dess innebörd. Det skulle kunna ses som att 

tolkning av delaktighetens innebörd kan öka förutsättningar för barns 

möjligheter att uppnå delaktighet.  

 

Om delaktighetsbegreppet bryts ner till mindre bitar kan det leda till en mer 

gripbar helhet.  På så sätt skulle specialpedagogens roll kunna tydliggöras 

och bidra till alla barns delaktighet. 

 

Syftet med studien är att belysa vad tolkning av barns delaktighet i 

förskolan med utgångspunkt i såväl forskning som verksamhet kan 

innebära för att öka förståelsen för specialpedagogens roll i strävan efter att 

ge alla barn lika möjligheter till delaktighet.  

 

 Vad kan barns delaktighet i förskolan innebära? 

 I vilka avseenden kan specialpedagogens roll bidra när det gäller 

möjligheter till delaktighet? 

 

 

4. Tidigare forskning   
 

4.1 Relationers betydelse 
Vi formas på olika sätt utefter de språkliga sammanhang vi ingår i. De 

relationer vi har till andra växer fram ur dessa sammanhang samtidigt som 

de påverkar den uppfattning vi får kring oss själva som person. (Bjar & 

Liberg (red) 2010). Det går inte enligt Jenner (2004) komma ifrån att en 

professionell relation via formell eller informell maktposition, har ett 

övertag och därför skiljer sig mot andra mänskliga kontakter. Det är viktigt 

att den andres beroende inte stärks och därför är pedagogens agerande 

särskilt betydelsefull. Normell (2008) ser svårigheter i den balans som 

behöver finnas mellan elevers behov av självständighet i kunskapssökande 

och deras behov av rutiner, tydlighet och uppmärksamhet. ”För läraren 

handlar det om att röra sig mellan polerna beroende – autonomi, närhet – 

avstånd, frihet – begränsning” (a.a. s 20) samtidigt som när barnets behov 
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tillgodoses, både genom fysisk-, psykisk närhet och besvarande av det lilla 

barnets signaler, lär sig barnet efterhand att världen fungerar på detta sätt.  

 

Vi blir enligt Eliasson (1995) bekräftade livet igenom av vår omgivning 

och vi påverkas av samhälliga krav som kan vara både positiva och mindre 

fördelaktiga alltmedan Normell (2008) ser att oro för stök och oordning i 

skolan gör att många önskar mer disciplin och mer lärarmakt. Hofvendahl 

(2006) menar att allt man kan säga innebär ett val vilket i detta 

sammanhang tolkas som ett val som kan påverka människors 

personlighetsutveckling. Det val som ställs innebär ett val mellan att 

”Glaset är halvtomt” eller ”Glaset är halvfullt”. Det första alternativet 

innebär bister och beklagande, medan alternativ två innebär tillförsikt, 

uppmuntran och inspiration. Detta innebär att pedagogens personlighet får 

en riktning av det språkbruk man använder sig av. Pedagogens personlighet 

blir därför inte alltid tydlig för kollegor, föräldrar och barn. Yttre ordning 

kanske kan enligt Normell (2008) skapas på kort sikt medan det i ett längre 

perspektiv snarare leder till ickedemokrati och ojämnlikhet i samhället.  

 

Det sociala klimatet bland eleverna har visat sig ha stor betydelse för deras 

moraliska utveckling eller sätt att vara emot varandra, samtidigt som 

Liljequist (1999) menar att människans beteende bestäms i hög grad utav 

det bemötande hon får eftersom människan är en social responsiv varelse. 

Med en samverkansprocess som både skapar tillit och trygghet men även 

anknytning och en känsla av trovärdighet läggs grunden enligt Rökenes och 

Hansen (2006) till att en bärande relation växer.  

 

4.1.1 Social delaktighet 
Det samspel som råder mellan barnen i inledningens exempel innebär att 

även om vuxna ytligt sett arbetar för delaktighet för alla barn, pågår något 

annat bland barnen, än det som först är synligt. 

 

Social kompetens har studerats med fokus på vad förskollärare ser som 

viktigt då de använder sig av begreppet och har genomförts av Lillvist, 

Sandberg, Björck - Åkesson & Granlund (2009). Förskollärare definierar 

social kompetens med fokus på mellanmänskliga relationer och innefattar 

underkategorier som samspel, empati och kommunikation. Förskollärare 

ser kommunikation som en del i social kompetens och ser vikten av verbal 

och icke verbal kommunikation. Förmåga att uttrycka sig, kommunicera på 

flera olika sätt och förstå andra i sin omgivning lyfts fram. I en av sin 

avhandlings fyra delstudier, har Bruce (2007), genomfört en undersökning 

där hon frågat sig om det är möjligt att tidigt förutse barns kommande 

kommunikationsförmåga. Vid 18 månaders ålder bedömdes barnens icke- 

språkliga och språkliga uttrycksförmåga. Situationsförståelse, 

språkförståelse, samspelsförmåga och lekutveckling bedömdes. Detta 
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gjordes utav både föräldrar och logopedstudenter. Resultatet blev att de 

bedömningar som gjorts av studenterna samvarierade med resultat på 

språkliga test vid 54 månaders ålder. För att kunna kommunicera kring 

delaktighet, krävs också att barnet i gungan, tror sig själv om mer, eller att 

vuxna ser barnets behov av stöd eller kanske snarare utmaning.  I samspel 

betyder barnets förväntningar på sin egen delaktighet skillnad och Bruce 

(2007) studier visar på tidig inlärning av dessa faktorer.  

 

Vi formas på olika sätt utefter de språkliga sammanhang vi ingår i. De 

relationer vi har till andra växer fram ur dessa sammanhang samtidigt som 

de även enligt Bjar och Liberg (2010), påverkar den uppfattning vi får kring 

oss själva som person. Språket är ett verktyg för utforskning av världen och 

även ett verktyg som von Wright (2000) menar att vi använder då vi 

utforskar våra egna tankar. Språket blir på så sätt inte bara ett 

kommunikationsmedel utan även ett reflektionsmedel. Jag menar att en 

faktor för delaktighet ganska troligt är samspel och kommunikation. 

Ytterligare en tanke som finns är att om språket även bidrar till barnets 

möjligheter att reflektera så är kommunikationsmöjligheter det samma som 

att barnet själv kan tolka sina upplevelser utav situationer som de befinner 

sig i. Att kunna reflektera inom sig över sin situation borde vara en 

förutsättning som föregår barns möjligheter att uttrycka upplevelser av icke 

delaktighet.  
 

4.2 Kommunikation 
Enligt Bjar och Liberg (2010) kommunicerar vi med varandra för att skapa 

mening, för att göra oss förstådda och förstå varandra och det liv vi lever 

och formar tillsammans. Det är i interaktionen med andra som förmågan att 

uttrycka sig själv och att ta till sig andras uttryck växer fram. Att känna sig 

delaktig och berörd är en central drivkraft för att utveckla språket. 

Uttrycksformer, yttrande och språkliga sammanhang står i ett dialogiskt 

förhållande till varandra. Ny betydelse bygger vidare på redan etablerad 

betydelse. Mening återskapas, omskapas eller nyskapas på så sätt hela 

tiden. Meningsskapandet är i ständig rörelse (Bjar & Liberg, 2010).   

 

Genom språkgemenskap kan vi få en bild av hur de människor vi möter 

förhåller sig till verkligheten. För att visa meningssamband och förstå de vi 

möter är dialogen ett verktyg. Enligt Rökenes & Hansen (2006) talar 

Habermas om den mellanmänskliga kommunikationsgemenskapen, 

”livsvärlden” vilken präglas interaktion. En samverkan som inte är inriktad 

på att uppnå, utan där parterna inriktas på att förstå varandra. 
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4.3 Tid och miljö 
Nordin- Hultman (2003) menar att trots de vardagliga iakttagelserna att 

barns sätt att vara är olika i olika sammanhang, så knyts ändå identiteten till 

barnets personlighet, snarare än till sammanhangen. ”Barnen framstår 

därmed snarast som oberoende av de sammanhang och miljöer som de – 

teoretiskt - antas samspela med” (a.a. s.151).   

 

Vidare menar Nordin- Hultman (2003) att det finns starka regleringar av tid 

och rum i svenska förskolor, där rutiner och aktiviteter skapar många 

dagliga övergångar för hela barngrupper samtidigt som avsteg ifrån dessa 

för att skapa möjligheter till ökad valbarhet för barnen kan vara små. Ett 

mönster syns i planeringar av både dagsprogram och fysisk miljö, vilket 

tyder på att barnens utrymme för kontroll över både tid och rum liksom 

egenvalda aktiviteter är ganska litet. Detta innebär även att utrymmet för 

barnens inflytande är överraskande litet samtidigt som kravet på anpassning 

av varje barn är stort. I Lindström och Lindberg (2005) skriver Wehner- 

Godèe kring bedömning av små barns kunnande. Hon ser att sättet att 

bedöma verksamheten inom förskolan, kan ha en grund i vilket teoretiskt 

perspektiv som pedagogerna ser på barns lärande. De bedömningar som 

utgår ifrån ett utvecklingspsykologiskt tänkande fokuseras på det enskilda 

barnet och utgår ifrån vad som är åldersadekvat. 

 

Emilsson (2008) har forskat kring de vardagliga, kommunikativa 

handlingar som sker i förskolan mellan barn och lärare. Avhandlingen har 

en grund i en kritisk ansats och är tänkt att öka kunskapen kring olika 

aspekter av fostran som kan rubba maktstrukturer. På så sätt kan den bli ett 

bidrag till en fostran som karaktäriseras av intersubjektivitet. Denna 

intersubjektivitet menar författaren innebär att ”fostraren (läraren) och den 

som fostras (barnet) kan mötas i kommunikation och samförstånd där det 

blir möjligt för de inblandade att dela en verklighet” (Emilsson 2008 s. 18). 

Vidare riktas uppmärksamhet mot de värden som i 

kommunikationshandlingar bedöms som eftersträvansvärda. Man ser på 

vilka de är och på hur de kommuniceras. 

 

Forskning som avser att titta på vilka faktorer som kan öka delaktigheten 

för personer med funktionsnedsättningar har pågått under åren 2006-2007. I 

de analyser som utförts under projektets gång har man titta på faktorer 

utifrån individ, grupp, och organisationsperspektiv samt utifrån 

vuxenutbildning utifrån nämnda perspektiv. Ytterligare en analys har gjorts, 

vilken fokuserats på förståelsen för delaktighet. (www.spsm.se/Forskning-

och-utveckling/Delaktighet) 

 

http://www.spsm.se/Forskning-och-utveckling/Delaktighet
http://www.spsm.se/Forskning-och-utveckling/Delaktighet
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En litteraturöversikt kring forskning som rör delaktighet för förskolebarn 

har genomförts utav Almqvist (2006). Studien har fokuserat på både 

delaktighet och faktorer som är relaterade till begreppet, gällande barn med 

funktionshinder eller utvecklingsförsening. I studien ser författaren 

begreppet delaktighet som flerdimensionerat och har valt att även se 

begreppen engagemang och mastery motivation, då hon söker en bild över 

faktorer som främjar delaktighet. Författaren hänvisar till Almqvist, 

Eriksson & Granlund (2004), då hon menar att det för barn med grava 

funktionshinder finns svårigheter att bedöma delaktighet och menar att man 

kan genom observation av barns engagemang i en för dem naturlig miljö 

kan övervinna dessa svårigheter.  

 
Normell (2008) menar att alla människor är beroende utav känslomässiga 

gensvar från människor i sin omgivning. På så sätt formas en identitet och 

en uppfattning om vilka vi själva är. Vidare ställer Rökenes & Hansen 

(2006) sig frågande till de situationer där en klient inte har möjlighet att 

förmedla sig, eller se och förstå det som förmedlas. Författarna menar att 

förmåga till mentalisering förutsätter personer i ens närhet som bemött en 

med empati. Utifrån denna mentalisering syns en förmåga att dela 

upplevelser samtidigt som man fortfarande är två unika individer.  

 

 

5. Teorianknytning 
 

Relationer både mellan pedagog och barn samt barn och barn påverkade 

möjligheter till delaktighet för barnet i gungan. Denna situation beskrevs i 

inledningens lekexempel. Av den anledningen söks teori som berör 

relationer. Verksamhetens möjligheter till att bistå barns delaktighet söks 

utifrån tid och miljö samtidigt som Dewey (Hartman, Lundgren & Hartman 

2004) bidrar till motpoler då han ser barnens möjligheter att förhålla sig 

omedvetna till tid och rum. Symbolisk interaktionism ger en inblick i hur 

sociala problem kan skapas, vilket skulle kunna varit fallet med barnet i 

gungan som inte själv såg delaktigheten som otillräcklig. Utifrån dessa 

teorival och kommande empiri söks innebörden av barns delaktighet i 

förskolan och en tydligare bild utav specialpedagogens roll.  

 

5.1 Relationellt perspektiv.  
von Wright (2000), rekonstruerar Meads teori om intersubjektivitet. Hon 

omförhandlar subjektivitetens mening från medvetandet hos enskilda 

människor till relationer, samtidigt som uppmärksamhet flyttas från 

intellektuellt förnuft hos enskilda individer till förnuftiga och känslomässigt 

handlande människor. von Wright (2000) menar att; ” I våra 
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ställningstaganden, i våra handlingsplaner och i våra handlingar såväl i stort 

som smått, såväl medvetet uttalat som omedvetet och endast dunkelt antytt, 

finns alltid en aspekt av framtiden i det att vi anteciperar hur det kan bli” 

(a.a. s 17).  

 
”Det relationella perspektivet avser ett perspektiv där människor betraktas i 

relation till andra människor i och med att en förutsättning för enskilda 

individers existens är existensen av andra individer” (von Wright, 2000, s 

33).  

 

Handlingarna som blir framträdande i relationer mellan människor, blir det 

som karaktäriserar individens subjektivitet, samtidigt som densamma är 

beroendet av den tid och det rum där handlingar sker. Ett relationellt 

perspektiv innebär att ”Människan är i ständigt vardande och framträder 

som handlande subjekt i möten med andra människor” (von Wright 2000 s 

33). Detta innebär att en människas varande inte kan bestämmas med 

säkerhet en gång för alla. 

 
”Till skillnad från det punktuella perspektivet, riktar det relationella 

perspektivet uppmärksamheten mot människor som deltagare i sociala 

interaktionsprocesser där den mänskliga subjektiviteten förstås i termer av 

koordinerad handling och samförstånd, inte i termer av egenskaper eller 

(tvingande) omständigheter och nödvändighet.” (a. a. 35).  

 

von Wright (2000), menar att vi i ett relationellt perspektiv, har möjlighet 

att bidra till elevers erkänsla som unik. Hon menar att det inte bara är den 

unika individen läraren möter inom ett relationellt perspektiv, utan att det är 

i mellanrummet där lärare och elev möts som intersubjektiviteten uppstår. 

En förutsättning är att ingen har större eller mindre tillträde till detta 

utrymme. På detta sätt innebär ett relationellt perspektiv att delaktighet 

finns utifrån både lärare och elev.  

 

5.2 Punktuellt perspektiv  
I ett punktuellt perspektiv av människans subjektivitet ses subjektiviteten 

som en individuell produkt. Människan personlighet eller identitet ses som 

byggd utav omständigheter och egenskaper samtidigt som dessa kan 

isoleras och på så sätt vara oberoende utav de sammanhang människan 

befinner sig i. Med detta synsätt innebär det att människan är den hon är 

utifrån olika faktorer, vilka kan vara historiska, sociala, biologiska eller 

psykologiska samtidigt som människans subjektivitet kan fixeras. von 

Wright (2000) menar att ett punktuellt perspektiv förknippas med en 

individcentrerad människouppfattning. I samspel med omgivningen innebär 

det även att samspel sker emellan olika subjekt. 
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5.3 Subjektivitet ur relationella och punktuella perspektiv. 
Subjektivitetstermen kan även kallas ”jag”, ”identitet” ”själv” eller 

”personlighet”. Man kan förstå människan som subjekt utifrån olika 

perspektiv och då dessa perspektivval vi gör problematiseras, kan de leda 

till att synliggöra egen delaktighet. von Wright (2000) utforskar ett 

relationellt perspektiv och gör det i relief mot ett punktuellt, samtidigt som 

hon betonar att det punktuella perspektivet har en känd plats inom 

pedagogiken medan det relationella perspektivet behöver hållas levande 

och även ibland återerövras. 

 

Att möta barnen utifrån ett relationellt perspektiv inom förskolan skulle 

kunna innebära en större möjlighet att se barnen utifrån miljö och situation. 

På så sätt kan barnen ges tillträde till nya upplevelser med ganska få 

begränsningar som sätts upp av vuxna i förväg. Begränsningar som kan 

innebära att tillskrivningar av vuxna eller kanske barnet själv gör att man 

redan före aktiviteter sätter upp ganska snäva gränser för barns möjligheter 

att utforska den verksamhet som finns att tillgå.  Samtidigt skulle samma 

tillskrivningar av barnets möjligheter kunna utgå ifrån ett punktuellt 

perspektiv och på så sätt kanske minska barnets möjligheter att få växa och 

känna tillit till egen förmåga.  

 

5.4  ”Power to grow” 
Enligt Hartman, Roth & Rönnström (2003), är ett centralt tema i Deweys 

verk utveckling, mognad och växt. Dewey har en tydlig biologisk 

referensram och menar att barn har till skillnad från vuxna ”power to 

grow”. ”De ungas fria och individuella växt under goda betingelser är en 

förutsättning för en gynnsam samhällsutveckling i framtiden” (Hartman, 

Roth & Rönnström 2003, s. 27). 

 

Då grunden i utbildning, enligt Dewey är till för att skapa en beredskap, 

intellektuell och emotionell, för att med både handling och tanke möta 

människor och dess omvärld, menade Dewey att en teori, grundläggande 

för pedagogiken, kan ha sitt ursprung inom filosofin. Filosofi i sig, innebär 

enligt Dewey ”grundläggande problem av social natur” (Hartman, 

Lundgren & Hartman 2004, s 15). Författarna menar att Dewey ser 

reproducering av socialt samhällsliv som en pedagogisk angelägenhet, där 

barnen behöver tillgång till värderingar, kunskap och språk. För att ta del av 

dessa krävs ett aktivt arbete av individen, där kunskap växer genom 

experimenterande och observerande, för att senare utgöra förutsättningar 

till möjlig påverkan av det framtida samhälle individen befinner sig i 

(Hartman, Lundgren & Hartman 2004). 
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I ”Barnet och läroplanen” menar Dewey att barnets liv är en enhet som är 

odelbar. Barn rör sig mellan ämnen och platser utan att vara medvetna om 

de avbrott eller övergångar som sker. Han menar vidare att enhet i 

personliga och sociala intressen hålls samman utav det som sysselsätter 

dem.  

 
”Det som för tillfället intresserar dem mest utgör hela deras universum. Detta 

universum är diffust och lätt föränderligt. Dess beståndsdelar upplöses och 

omformas med förvånansvärd hastighet”.  (Hartman, Lundgren & Hartman 

2004, sid 108.)  

 

Dewey menar detta är barnens värld och att den har samma enhet och är 

lika odelbar som barnets liv. På så sätt skulle barnen ha en förmåga att inte 

låta tider och i förväg bestämda planeringar påverka deras upplevelse av 

delaktighet, vilket kan vara av vikt då man söker påverkansfaktorer för 

delaktighet. 

 

5.5 Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen, belyser hur vårt jag och medvetandet 

uppstår via en tolkning av hur andra uppfattar oss. Samspelet genomförs 

enligt Bryman (2011) på ett sätt som gör att individen kontinuerligt tolkar 

de symboliska innebörderna i sin omgivning, däri ingår även andras 

handlingar. Herbert Blumer (1972) har utvecklat teorin om symbolisk 

interaktionism. Han menar att nya begrepp uppkommer i konstruktionen av 

ett socialt problem i ett visst samhälle. Han intresserar sig för hur ett socialt 

problem uppkommer eller konstrueras. Utifrån inledningen exempel finns 

en tanke hos mig som innebär att man som vuxen i barnens värld kan 

använda sig av egna erfarenheter eller kanske rädslor som innebär att 

problem som skulle kunna uppstå skapas redan vid första tanken. Ibland 

långt innan det ens hunnit bli uppmärksammat som befintligt på riktigt. 

Kanske är det så att händelser som egentligen är ett steg att jobba med i 

strävan mot delaktighet definieras som problem. Barnet i gungan i 

lekexemplet hade troligtvis inget bekymmer med sin leksituation. 

 

Det finns enligt Herbert Blumer, fem faser som ett potentiellt problem 

måste genomgå för att kvalificera sig som ett socialt problem. menar att ett 

potentiellt problem måste uppmärksammas, och definieras. Därefter 

behöver problemet göras legitimt. Som sista del i måste åtgärder planeras 

för att lösa problemet och åtgärderna måste sättas i verket. I den fas där 

problemen definieras menar Molin (red) 2010) att forskare ger ett viktigt 

bidrag till konstruktionen av sociala problem. För barnet i 

inledningsexemplet skulle det kunna innebära att ett problem skapas utifrån 

vuxnas upplevelser och tolkning utav situationer utan att problemet finns i 
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barnets perspektiv. På så sätt tillskrivs ett barn ”utanförskap” och behandlas 

som om det vore så. Och barnet själv har ingen aning. 

 
”Elever som läraren betraktar med positiva förväntningar är ofta mer aktiva 

och får också mer hjälp av läraren eller mer betänketid och annan hjälp om de 

inte kan svaret. Elever med låga förväntningar på sig finns däremot i skuggan 

och ges inte samma chanser”(Jenner 2004, s 10). 

 

5.6 Delaktighet som varande och görande 
Barnstugeutredningen började enligt Nordin-Hultman (2003) publicera 

betänkanden 1972 och visade ett program som fokuserade på ”barns 

utåtriktade, nyfikna och prövande aktiviteter” (a.a.144). Samtidigt gav de ut 

en skrivning kring dialogpedagogik. Inom dialogpedagogiken betonades 

förhållandet mellan enskilda barn och vuxna. Det sågs som viktigt att 

barnet blev sett och stod i dialog med vuxna. ”(.) det dialogpedagogiska 

förhållningssättet kan förstås som inriktat mot barnet som varande. Det är 

det direkta mötet individ till individ, mellan ett varande barn och en 

varande vuxen som står i centrum”( a.a. 144). Samtidigt menar författaren 

att ”Dialogpedagogiken blev därmed inte förstådd utifrån ett görande”(a.a. 

s 144). Hon såg att dialogen inte utvecklades ur aktivitet, utforskande eller 

undersökande.  

 

Nordin- Hultman (2003) menar att planeringar av verksamheten inom 

förskolan påverkar möjligheter till barnens inflytande. Delaktigheten skulle 

då kunna förstås som två olika områden. En abstrakt delaktighet och en 

konkret delaktighet.  Den abstrakta delaktighet som pågår inom 

verksamheten består av den barnsyn som pedagogerna har och de attityder 

som barnen bemöts med. Abstrakt delaktighet kan då innefatta de vuxnas 

förmåga att tolka barnen och den kommunikation barn använder till vuxna 

och varandra. Abstrakt delaktighet är inte direkt påtagligt för barnen men 

påverkar dem i allra högsta grad. Denna delaktighet kan förstås som 

processer som barnen befinner sig i varje dag och skrivs därför ”delaktighet 

som varande”.  Den konkreta delaktigheten kan förstås som en delaktighet 

där barnen gör saker eller har inflytande och kan påverka. Miljön och dess 

uppbyggnad kan förstås som viktig för att barn ska kunna själva och bjuder 

konkreta möjligheter och hinder för delaktighet. Den delaktighet som är 

konkret för barnen kan förstås som ”delaktighet som görande”. Begreppen 

används i denna studie som en möjlighet att se delar inom helhetsbegreppet 

delaktighet. ”Delaktighet som varande” och ”delaktighet som görande” ska 

därför inte ses som ställda mot varandra utan sammanflätade i barnens 

vardag.  
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6. Metod 
 

Med en kvalitativ metod och hermeneutisk ansats där empiri genomförs i 

form av kvalitativa intervjuer kommer jag närmre studiens syfte och 

frågeställningar. Den förförståelse som visas genom exemplet kring barnet i 

gungan finns med i mina tankar genom metodkapitlet. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod för att på så sätt kunna ta del av 

andras erfarenheter. Enligt Eliasson (1995) är det tänkt att man genom valet 

utav en kvalitativ metod står upp för ett empatiskt och solidariskt sökande 

utifrån de beforskades upplevelser och erfarenheter. I denna studie kommer 

gruppen utgöras av pedagoger och specialpedagoger. Vidare menar 

Eliasson (1995) att kvalitativ forskning ska innebära respekt för individen 

som subjekt, att man ser helheter och att man förstår människan i sitt 

sociala sammanhang. Studien baseras på teori som ser människor i 

relationella perspektiv och det är inom de områden som svaren på 

frågeställningarna söks. Därför har valet av metod för att uppnå studiens 

syfte varit tydligt för mig. Att även använda en kvantitativ del, där 

enkätundersökning ingår har tagits i beaktande men valts bort för att ge mer 

tid till kvalitativa verktyg. Enligt Bryman (2011), fokuseras ofta kvalitativ 

forskning på det som är unikt i den studerade sociala verkligheten samtidigt 

som kvalitativ forskning kan leda till djup snarare än bredd utav det som 

undersöks.  

 

6.2 Hermeneutisk ansats 
Hermeneutik innebär enligt Thurèn (2007) en möjlighet att förstå 

människors upplevelser. Hermeneutiken innebär samtidigt enligt Seldén 

(2005) en tolkande teknik av texter, mänskliga handlingar eller fenomen av 

social art. Thurèn (2007) ser förförståelse och igenkännande som 

förutsättningar för hermeneutik samtidigt som den även bygger på kunskap, 

empiri och logik. Hermeneutiken kan ses som ett tolkande hantverk 

samtidigt som förförståelse som används vid tolkning inte alltid är 

medveten. Denna är påverkad av uppfattningar kring vår omvärld som följt 

oss genom livet och de kan även innebära fördom. En hermeneutisk ansats i 

denna studie ger kvalitativa möjligheter att besvara frågeställningarna, men 

ställer även krav på mig som tolkare att vara medveten om egna tidigare 

omedvetna inställningar inom ämnet. Förförståelse förändras i nya möten 

och ges på så sätt möjlighet till fördjupning och ett förändrat sätt att tolka 

uppfattningar eller se helhet enligt Thurèn (2007). Vidare menar författaren 

att en hermeneutisk cirkel innebär ett växlande mellan delar och helhet 

vilket leder till att förförståelse utvecklas till verklig förståelse. Inom 
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studiens ram kommer en hermeneutisk spiral att användas. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2010) finns rättesnören för hermeneutisk tolkning. Innebörden 

av hermeneutisk cirkel eller spiral, består i en process både bakåt och 

framåt mellan delar och helhet. Detta ger möjlighet till en djupare 

förståelse. Texter ska betraktas utifrån en egen referensram.  

 

6.3 Kvalitativa intervjuer  
I interaktion mellan människor konstrueras kunskaper genom utbyte av 

synpunkter enligt Kvale och Brinkmann (2009). Genom kvalitativa 

intervjuer får forskaren enligt Bryman (2011), möjligheter att följa 

intervjupersonens svar. Vidare menar författaren att det är viktigt att 

frågeställningarna har utrymme för flexibilitet. En icke flexibilitet kan 

innebära hinder för att alternativa synsätt uppkommer under intervjun, 

vilket inte är förenligt med en kvalitativ forskningsprocess.  

 

6.4 Genomförande 
För att söka svar på vad barns delaktighet i förskolan kan innebära, och titta 

närmre på specialpedagogens roll genomförs kvalitativa intervjuer.  Dessa 

sker med 4 pedagoger inom förskoleverksamhet och specialpedagoger. (se 

urval av informanter). Intervjuerna är semistrukturerade och utgår från 

frågeställningar (bilaga 2) som ger möjlighet till följdfrågor. Detta för att 

kunna spinna nya trådar kring ämnet enligt en hermeneutisk cirkel som mer 

får formen utav en spiral då inte cirkeln sluts. Svaren sammanfattas och 

analyseras tillsammans med teori för att leda till svar på 

forskningsfrågorna.  

 

6.4.1 Val av intervjufrågor 
Frågeställningar som ligger till grund för intervjun är tänkta att vara öppna 

och leda vidare till följdfrågor. Frågorna är tänkta att bidra till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. En önskvärd möjlighet är att studien 

leder till flera spår kring barns delaktighet och specialpedagogens roll för 

densamma, samt att varje intervju kan leda till ytterligare frågeställningar i 

nästa. Detta för passa en hermeneutisk spiral.  
 

6.4.2 Urval av informanter 
Inom studiens ram intervjuas pedagoger verksamma inom förskola samt 

specialpedagoger. De informanter som intervjuats har pedagog- respektive 

specialpedagogexamen. Olika yrkeserfarenheter är tänkta att bidra till en 

tydligare bild kring delaktighet och dess innebörd samtidigt som 

specialpedagogens roll kan ses utifrån två olika perspektiv. Alla 

informanter arbetar eller har arbetat inom verksamheter med förskolebarn. 

Det urval som gjorts, utgår ifrån tanken att ingen av de intervjuade ska 
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tillhöra samma arbetslag, inte heller mitt.  Detta baseras på tankar kring en 

eventuellt rådande diskurs inom arbetsplatserna. Asp- Onsjö (2006) har i 

sin forskning belyst tankar kring begreppet diskurs, där språket bygger 

konstruktioner av vår sociala omgivning, vidare menar hon att en diskurs 

kan vara ett särskilt sätt att tänka och uttrycka sig. (a.a. s. 56). Lika diskurs 

skulle då i denna studie, kunna innebära en minskad möjlighet att finna 

mångfald i intervjusvaren. För att söka så många tankar som möjligt kring 

de frågeställningar, (bilaga 1), som informanterna intervjuas kring, har detta 

urval gjorts.  

 

Antalet informanter i undersökningen, är två pedagoger samt två 

specialpedagoger. Fyra intervjuer görs med önskan om att söka djup och 

inte bredd med ett större antal intervjuer. Gemensamt för informanterna är 

att de utifrån sitt yrkesval, haft någon form av samarbete med mig under en 

tidsradie om ca 17 år.  

 

6.4.3 Inför intervju 
Eventuella informanter, har fått muntlig förfrågan om de vill delta i en 

intervjustudie kring barns delaktighet och specialpedagogens roll under 

kommande vår. Vid den muntliga förfrågan har forskningens krav på 

frivillighet, samt att deltagande är konfidentiellt, uppmärksammats.  Då 

ämnet och studien påbörjats har brev (bilaga 1) till informanter som valt att 

delta samt intervjufrågor (bilaga 2) godkänts av handledare från 

Linneuniversitetet. Därefter har brevet personligen överlämnats inför en 

intervju, skickats med post inför en av intervjuerna och via mail inför två 

intervjuer. Då informanten valt att delta, har intervju genomförts efter 

överenskommelse. Tre intervjuer har genomförts vid möten och en intervju 

har genomförts som telefonintervju på grund av långt avstånd. 

 

6.4.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomförs med tidsmellanrum. Intervju 1, 12-07-22, Intervju 

2, 12-08-14, Intervju 3, 12-08-23 samt Intervju 4, 12-08-28. Att 

intervjuerna genomförs med mellanrum ger möjligheter till ytterligare 

fördjupning. Efter varje intervju kan det uppkomma nya spår att följa i 

kommande intervjuer. Informanterna blir vid intervjutillfällena informerade 

om att följdfrågor kan utgå ifrån egna svar, men även ifrån tidigare 

intervjusvar. Detta gäller dock inte informant 1. Diktafon har efter 

förfrågan accepterats av informanterna. Intervju har vid ett tillfälle 

genomförts i forskarens hemmiljö då intervjutillfället infallit under 

informantens semestertid. Två intervjuer har genomförts på informanternas 

olika arbetsplatser, samt ytterligare en intervju har genomförts som 

telefonintervju. Vid den senare har inte diktafon använts utan svaren har 

skrivits ned under intervjun. Tiden vid varje intervjutillfälle har planerats 
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vara 45 minuter. Telefonintervjun som genomfördes tog längre tid eftersom 

informantens svar sammanfattades för att kontrollera att inte några 

missförstånd skett. 

 

6.4.5 Hermeneutisk spiral  
Arbetet utgår ifrån en helhet i inledningens exempel. För att se händelserna 

ur ett annat perspektiv skapas två forskningsfrågor. För att söka svar på 

dem båda används teori samt empiri. Empiri genomförs med hjälp av 

kvalitativa intervjuer där informanternas svar delvis påverkas av varandra. 

Under de intervjuer som genomförts har frågeställningar uppkommit som 

tagits upp i nästkommande intervju. Informanter har muntligt informerats 

kring fördjupningssyftet med en hermeneutisk spiral. Detta gäller inte 

intervju 1. Resultaten redovisas i ytterligare delar och aspekter för att 

analyseras ihop med teori och leda till slutsatser som ser barnens vardag 

som en helhet sammanbundna av de delar som redovisas. 

 

6.4.6 Bearbetning av intervjuerna 
När intervjuerna har genomförts och nedtecknats sammanfattas svaren med 

utgångspunkt i studiens två frågeställningar. Detta sker genom att skriva 

informanternas svar under varje frågeställning. Innebörden av barns 

delaktighet redovisas i ”delaktighet som varande” och ”delaktighet som 

görande”. ( se teorikapitel). Dessa begrepp ger en möjlighet att strukturera 

de två perspektiv på delaktighet som visats genom intervjuerna. Varje 

perspektiv redovisas utifrån flera aspekter. Specialpedagogens roll har först 

sammanfattats som helhet för att sedan bearbetats till olika aspekter som 

visat sig efterhand. Textbearbetningen har på detta sätt följt en tanke på en 

hermeneutisk ansats där en pendling sker mellan sammanfattningarnas 

delar och slutsatsers helhet. Utskrifter av intervjuer i helhet är omfattande 

och tas med som ett kompletterande dokument till studiens granskning.  

  

6.5 Etiska överväganden 
Forskning ska enligt Dimenäs (2007) bedrivas på ett sådant sätt att 

individskyddskravet uppfylls, vilket innebär att information kring studiens 

syfte ska vara tydligt för informanter, medverkan ska vara frivillig, 

konfidentiell och informationen får endast användas till forskning.  Kontakt 

tas på ett sådant sätt att inte informanternas deltagande eller icke deltagande 

i studien, medvetandegörs för andra verksamma på arbetsplatsen. Att 

besöka en arbetsplats eller ringa en arbetstelefon kan påverka möjligheterna 

att leva upp till konfidentiell medverkan. Av denna anledning tas första 

kontakt med informanter utanför arbetsplatsen, via telefon eller mail.  

 
”Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en 

vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i 
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form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. 

Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas”. (a.a. s 5). 

 

En informant har i intervjusvaren lämnat uppgifter som indirekt kan 

identifiera uppgiftslämnaren. En avvägning har gjorts och resultatet 

har blivit att informantens individskydd väger tyngre än det 

förväntade kunskapstillskottet i studien. 
 

6.6 Validitet   
Validering kan enligt Kvale och Brinkmann (2009), är inte en 

kvalitetskontroll i slutet av ett arbete. Istället ska en kontinuerlig validering 

ske.  Logik ska finnas mellan teori och forskningsfrågor och planering av 

metoder ska göras för att sammanfalla med ämne och syfte. Etiken visar sig 

i tankar kring forskningens nytta och en tanke att forskningen ska 

producera kunskap som är till nytta. 

Vid en intervjustudie påverkar kvaliteten på intervjuerna och tillförlitlighet 

hos intervjupersonerna. I denna studie har de som intervjuats lång 

erfarenhet utav arbete i eller nära förskolans verksamhet. Detta gör att de är 

ganska välbekanta med studiens ämne. Vid intervjuer är det viktigt att 

Validering ” in situ” sker. Vid de intervjuer som genomförts har 

informanternas svar sammanfattats och återgetts under intervjutillfället om 

något har varit oklart. Vid den telefonintervju som har genomförts har 

sammanfattning skett i slutet av intervjun för att på så sätt undvika att 

missuppfattningar skett. En del utav intervjuernas tillförlitlighet anser jag 

ligga i valet att använda diktafon. På så sätt har det varit lätt att återgå till 

ursprungsintervjuerna om detta har behövts. ”Validering vilar på forskarens 

hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt 

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (a.a. 268). 
 

6.7 Metodkritik 
En empirisk undersökning görs genom intervjuer. Dessa tolkas och sätts i 

samband med teori som finns inom området. Kvalitativa intervjuer innebär 

alltid en svårighet att upprepa en undersökning med samma resultat. Det 

går inte att inta samma perspektiv som forskare eller informant då båda 

förändras i takt med nya upplevelser. Ett hermeneutiskt förhållningssätt 

innebär enligt Thurèn, (2007) att tolkning påverkas av värderingar, 

förförståelse och kontext, vilket gör att den sällan och kanske aldrig, är 

testbar i intersubjektiv mening (Thurén, 2007). Valet att genomföra 

intervjuer med möjlighet till följdfrågor, ställer stora krav på forskaren, att 

inte låta frågorna vara ledande. Vid de intervjuer som genomförts har 

tidigare svar av intervjupersonen sammanfattats i följdfrågor. Dessa kan i 

de fallen upplevas som ledande men har sin utgångspunkt i 

intervjupersonens tidigare svar. 
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7. Resultat 
 

I resultatet sammanfattas enbart informanternas svar med utgångspunkt i 

studiens två frågeställningar. Vad kan delaktighet i förskolan innebära samt 

hur kan specialpedagogens roll bidra till alla barns möjligheter till 

delaktighet. Den första frågeställningen redovisas med utgångspunkt i 

”delaktighet som varande” och ”delaktighet som görande”. 

Specialpedagogens roll för alla barns delaktighet redovisas utifrån 

informanternas svar. Här syns även uppfattningar kring specialpedagogens 

roll utifrån pedagoger och specialpedagoger. 

 

7.1 Förskolebarns delaktighet utifrån kvalitativa intervjuer 
För att förskolebarn ska vara delaktiga behöver man enligt informanterna 

att arbeta efter ett förhållningssätt för delaktighet som genomsyrar hela 

verksamheten. ”Jag anser att barnen ska ha delaktighet under hela sin dag. 

Det ska inte vara på fria leken, eller en timme efter maten”. 

”Alla barn mår bra av förhållningssättet. Oavsett vilka behov barnen har 

så mår de bra av det”. Barns delaktighet har enligt informanterna att göra 

med den barnsyn och människosyn som finns i bemötande. Både mellan 

barn, vuxna, och i utformning av den miljö som man tillsammans vistas i. 

”Delaktigheten är vuxenbunden. Det är vi vuxna som bestämmer hur 

mycket vi anser att barn kan vara delaktiga”. Delaktighet utifrån detta 

förhållningssätt innebär enligt en informant att barnet har rätt att uttrycka 

sin mening och sin åsikt i olika sammanhang.  

 

7.1.1 Delaktighet som varande 
 

Aspekt 1. Barnsyn och bemötandets betydelse för delaktighet 

Den barnsyn de vuxna har styr enligt en informant, om man tror att barnet 

kan vara delaktig i alla situationer eller inte. Samtidigt påminner en annan 

informant om att barn ska vara delaktiga utifrån barnkonventionen och 

läroplanen.  

 
”Genom att barnen förstår att de kan uttrycka sig och att deras åsikter är 

viktiga, kommer de att känna sig värdefulla och växa som människor”. 

 

Det är viktigt att barn upplever sig som en tillgång. ” Genom att barnen 

förstår att de kan uttrycka sig och att deras  åsikter är viktiga, kommer de 

att känna sig värdefulla och växa som människor”. En annan informant 

menar att det är vuxna, men även andra barn som ska ge barnen den 

upplevelsen.  
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Förskolan tillhör barnen och det är deras hus menar en informant, förskolan 

är barnens ställe. ”Barns delaktighet innebär att barnen är likvärdiga med 

de vuxna, förutsatt att kraven inte är de samma på vuxna och barn” 

På förskolan har barnen rätt att bestämma i samspel med varandra. 

Delaktighet innebär då enligt informanten, att man både bestämmer över 

sin egen situation och att man samtidigt tar hänsyn till varandra.  För att 

barn ska vara delaktiga måste man som vuxen framför allt lyssna på barnen 

och då lyssna på ett aktivt sätt. Att lyssna på ett aktivt sätt innebär att inte 

bara lyssna då de pratar utan att även läsa av varje barn. Barnets möjlighet 

till delaktighet blir enligt informanterna, påverkad av den barnsyn 

pedagogerna har. Hur man ser på barnet, som likvärdig eller mindre 

vetande bestämmer hur man agerar. ” Har du en barnsyn där du inte anser 

barnet så kompetent till att göra egna val så agerar du på ett helt annat vis. 

Om du ser barnet som en mindre vetande person så behandlar du det också 

på ett helt annat vis, då ger du inte heller dem den delaktigheten” 

 

 

Aspekt 2. Att vara respektfull samt dess betydelse för delaktighet.  

 

Att barn bemöts med respekt är enligt informanterna viktigt för delaktighet. 

För att uppnå detta behöver man lyssna och bry sig om men även se på 

barnets beteende eftersom delaktighet kan se olika ut för olika barn.  

 
”Det är säkert olika på olika barn. Jag kan tänka mig att vissa barn är nöjda 

med att få titta i vissa utvecklingsperioder och beroende på vilken 

personlighet man har. Vissa barn måste nog vara med och göra och 

bestämma för att få känna att de är delaktiga”. 

 

Delaktighet behöver inte vara rättvis utan kan utgå ifrån vad varje barn 

behöver.  
 

”Det kan ju aldrig bli helt lika, men ska det vara det. Vissa har inte det 

behovet ens, det är klart att man ska fråga dem, men de kan ha andra 

intressen. Så ser jag det för jag tycker inte att alla måste ha lika. Bara att de 

får möjligheten till det, och sen om de aldrig vill måste man ju pusha dem så 

att de får upp intresset”.  

 

Vissa barn är enligt en informant, delaktiga av sig själva i allting medan en 

del barn är tillbakadragna. Samtidigt menar informanten att en del barn vill 

vara det. Informantens slutsats blir att man har rätt att vara unik och även 

rätt att få känna sig delaktig även om man inte är väldigt aktiv. Man måste  

låta alla komma till tals, alla få ta plats så mycket de vill utan att det blir ett 

tvång.  

Vuxna behöver enligt informanterna, visa att barnen är viktiga och se till 

deras olika behov för att alla ska kunna bli olika. I förlängningen speglar 

det sig i hur barnen beter sig mot varandra. En informant tolkar det som att 
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anknytning mellan vuxen och barn krävs för att ” förstå det barnet som 

sitter där. Mår de bra nu eller mår de dåligt?”.  

 

Aspekt 3. Att vara känslig för signaler för ökad delaktighet.  

 

En förutsättning för att förstå barns delaktighet är att de vuxna kan se 

barnet och tolka de signaler som barnet skickar ut.  Se barnets individuella 

bidrag. Pedagogen är inte en kunskapsförmedlare utan lärande sker 

tillsammans mellan barn och vuxen. ”Delaktighet visar sig i de små stunder 

man har med barnen. Små pratstunder då man fångar upp barnets 

intresse”. Det innebär enligt informanter att det måste finnas vuxna som 

både kan lyssna, se och tolka och det innebär att man som vuxen behöver 

ha en bra kunskap om barnets utveckling och lärande. Genom delaktighet 

upptäcker barnen vilka de är, vilka kamraterna är och vilka de vuxna är. 
 

”Som pedagog måste man vara lite som en bläckfisk, man måste ha sina 

tentakler ute för att kunna tolka barnen och kommunicera med barnen, vara 

en mycket närvarande pedagog”.  

 

Delaktighet finns i samspel. Först hos det lilla barnet, senare i 

kamratrelationer och längre fram innebär delaktighet möjligheten att 

påverka sitt eget liv. Delaktighet innebär att man kan påverka sitt eget liv i 

olika situationer och bestämma vad man själv vill göra.  

 

Pedagoger behöver ha kunskaper om hur viktig anknytning är och att det 

ges tid till att anknyta. Det finns skillnader mellan hur barn och vuxna 

anknyter. Att respektera detta ger en ökad möjlighet för delaktighet. 

Personalgruppen behöver vara så trygg att om ett barn hellre går till någon 

annan så ska det vara okey. Att vara medveten om sig själv och hur man 

agerar ökar barnens möjligheter till delaktighet. 

 
”Det är detta som jag menar med förtroenderelationer. Finns det inte 

anknytning och förtroende för pedagogerna och de vuxna är det jättesvårt att 

känna sig delaktig”. 

 

Delaktighet i gruppen ses som en gemenskap att återvända till i situationer 

där trygghet söks och om det är inom gruppen man känner varandra bäst. 

Samtidigt finns barn som inte alltid har en grundtrygghet att utgå ifrån. 

Olika åldrar på barnen i grupperna kan enligt en informant öka barnens 

upplevelse av delaktighet. Barn kan ha en ganska stark roll bland vuxna 

samtidigt som de kan vara väldigt osäkra i barnrollen och leksituationer.   

 
”De tar hänsyn till varandra. Då är det åldersmässigt mellan barnen. Man 

stöttar de stora att ta med de små vilket ger det positiva. De små ser ju upp 

till de stora”. 
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7.1.2 Delaktighet som görande 
 

Aspekt 1. Att bli kompetent. 
 

Barnen är också med och tar beslut, de blir stolta över att komma med 

förslag. Blir det aldrig deras önskningar som väljs, så slutar de att komma 

med förslag. Barn ska enligt informanterna vara delaktiga i ord och 

handling. 

 
”Det jag märker, när barnen märker att man tar dem på allvar eller lyssnar 

in dem syns det på deras ansikte att de är nöjda, att de inte blivit överkörda i 

situationen”. 
 

 Barnen ska vara delaktiga under hela sin dag och inte enbart i olika 

situationer, såsom vid fri lek eller under en timme före maten.  

 
”Det finns glädje i att vara delaktig. Barn tycker om att vara delaktiga och i 

praktiska situationer så vill de vara det igen. I situationer av icke delaktighet 

vill inte barnen, de blir ointresserade”. 

 

Barn vill enligt en informant vara delaktiga om de kan men ibland behöver 

de hjälp med att kunna. Om de får den hjälpen tycker barnen att det är roligt. 

Man ska finnas och stötta för att låta barn vara delaktiga. Det finns inga 

hinder för att barnet ska få bestämma eller prova själv så länge de inte 

skadar sig själva eller andra. 

  
”I arbetet med grön flagg är barnen mycket delaktiga. De är med vid möten 

och sätter delmål. Man lyssnar in, ger dem utrymme och gör de sakerna som 

önskas”. 
 

Aspekt 2. Genom delaktighet skapar vi oss själva 

 

”Utan delaktighet finns inte vi till. Genom delaktighet skapar vi oss själva”.  

Barn erfarenheter utifrån tidigare relationer påverkar enligt en informant 

barnens delaktighet i förskolan. Hur dessa relationer har sett eller ser ut, 

påverkar barnet och ger olika förutsättningar. Hur man i förskolan kan 

arbeta utifrån barnens skilda erfarenheter handlar enligt informanterna 

snarare om att utgå ifrån barnens egna intressen och behov, än en 

rättvisetanke. En lyhördhet för barnets delaktighet bör finnas hos den vuxne 

när önskemål om delaktighet kan behöva väckas hos barnet. Barn vill vara 

med och det spelar inte så stor roll vad man gör. Samtidigt finns barn som 

inte självmant tar för sig av de möjligheter till delaktighet som erbjuds. 

Medvetenhet kring dessa barn och ett tydligt arbetssätt för alla barn 

delaktighet, gör att pedagoger kan utjämna skillnader som leder till att 

barns olikheter tas tillvara i verksamheten. En informant menar att;  
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”Ibland måste man ju stoppa de som alltid är med, så man väljer ut någon 

annan. Man ser ju att de vill men de är inte så starka att de övertalar den 

som är starkast”.  
 

Barn kan vara olika delaktiga utifrån erfarenheter.” Om man umgås mycket 

med mor och far föräldrar får man en annan delaktighet än andra barn får. 

De gör andra saker med barnet än vad föräldrarna gör”  

 

Barnet påverkas utav de situationer de befinner sig i och barnens sätt att 

vara delaktig tar sin utgång i dessa. 

 
”Kan man inte gunga då gör man ju inte det, men om man får dem till att 

lära sig att gunga då är det ju roligt och då gör de det”. 

 

 

Aspekt 3 Genom delaktighet skapas verksamhet. 

 

De tider som finns att anpassa sig efter under dagen anpassar sig både barn 

och vuxna efter enligt en informant. Tid är både möjligheter och hinder, 

men man kan skapa tid om man ser till hur viktig den blir för barnet i 

framtiden.  

Barnen ses som ägande av lärandesituationen. Pedagogen ska nappa på 

barnets intresse, det är inte barnet som ska nappa på en planering.  

 
”Däremot som tillexempel samling, den traditionella samlingen tycker jag att 

man kan ifrågasätta.  Om jag som pedagog säger att nu ska vi ha samling 

och någon inte vill det och ska tvinga dit dem, hur motiverade är de då till att 

lära sig det?”.   
 

Pedagogen står för inspiration och lyhördhet för barnets intresse av det som 

händer omkring dem. Jag är emot att man sätter upp sitt tema i början av 

terminen. Det är barnets intresse som ska styra och vårt bemötande”. 

 

Tillgängligheten är A och O för att man ska kunna känna sig delaktig. Allt 

som inte är farligt”. Samma informant menar att det syns ett ökat 

självförtroende när möbler har bytts ut för att passa barnen bättre. ”De 

vuxna tror att jag kan! Annars hade det ju inte stått här. Det finns inget 

som stoppar mig liksom”.  Ytterligare en informant ser tillgänglighet som 

viktigt för barns delaktighet. ”Det ska finnas tillgängligt, man får gå efter 

de förutsättningar man har vad gäller lokaler, men jag (vi) försöker att ha 

tillgänglighet så att barn ser och blir nyfikna.   
 

Aspekt 4.  Kan annorlunda göras? 

 En informant funderar kring svårigheter att få planeringstid att räcka till 

sådant som inte enbart är praktiskt.  Att få tid att tänka lite längre kring 
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verksamheten där man kan fundera kring barnens upplevelse av 

verksamheten och fundera kring hur man ska göra för att positiva 

erfarenheter ska återupprepas. ”Det är så många strävansmål som ska in i förskolan 

vilket kan leda till att det här glöms bort.” ”Jag är inte alls emot läroplanen men den kan 

skapa känslan av att man måste göra väldigt mycket” 

 

Två informanter har angett att barnsgruppernas storlek påverkar barnens 

möjligheter till delaktighet.  

Tid anges som både möjlighet och hinder för delaktighet. Flexibilitet ses 

som viktigt. ”Man kan ju skapa sig tid i förskolan om man tänker på hur 

viktig just den tiden är. Måltiden kan man inte påverka, men om det är 

något annat. Det är ju flexibilitet som det handlar om. Man får ta sig tid”. 
 

 

7.2 Specialpedagogens roll utifrån kvalitativa intervjuer 
Specialpedagogen kommer då de blir uppringda och efterfrågade. De 

kommer sällan spontant. ”Delaktighet med barnen tycker inte jag att de har 

tid med”. Specialpedagoger kommer till vuxna eller för att observera 

enskilda barn som då inte är delaktiga i det som sker, och är sedan med på 

efterföljande träffar. Enligt en pedagog har det aldrig funnits med 

specialpedagog på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar. Kanske skulle 

möjligheter finnas om frågan kommer upp, vilket den ännu inte gjort. Ingen 

i personalen på arbetsplatsen har känd vidareutbildning i specialpedagogik, 

samtidigt är det pedagogernas ansvar att ta kontakt när specialpedagog 

behövs. En annan pedagog menar att det är betydelsefullt att pedagoger och 

specialpedagoger har gemensamma utbildningar och en barnsyn som 

stämmer överens.  

 
”Jag har inte så jättemycket kontakt med specialpedagog nu just. Men jag 

kan känna att specialpedagogen ska, förhoppningsvis, ha samma barnsyn 

som alla vi andra”. Det kan jag känna. Ibland är specialpedagogen lite för 

sig själv där. Det är viktigt att de också är med på utbildning som vi andra. 

 

Att ha närhet till varandra önskas utav både de pedagoger och 

specialpedagoger som har erfarenhet av varandras yrkesroller. Hade 

specialpedagogen funnits tillgänglig tror en pedagog att mycket kunde löst 

sig tidigare, samtidigt som en specialpedagog menar att pedagoger inte hör 

av sig förrän det redan är ganska stora bekymmer. Pedagoger menar att; 

”Man ringer inte för att ”störa” eller ”bara prata”.  

 
”Det beror på värderingar hur man ser på att något inte stämmer. Om jag 

inte lägger värderingar i det och jag tänker att det här barnet behöver, 

verkligen detta, är det specialpedagogik i det”. 
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En specialpedagog menar att handledning kan vara tillfällen där man pratar 

om barns delaktighet. Samtidigt som en specialpedagog menar att det är i 

de vardagliga samtalen som förhållningssätt, vilka påverkar barns 

delaktighet, uppmärksammas. ”Om man är med i ett arbetslag och i en 

verksamhet kan man snappa upp ganska mycket att spinna vidare på det i 

andra sammanhang”. 

Att vara deltagande som specialpedagog kan innebära att möjligheter finns 

för att påverka eller snarare bidra till att utveckla den syn som finns i olika 

riktningar vilket kommer alla barns delaktighet till nytta.  

 
Vad gäller brister kan det finnas mycket frustration, vilket gör att det blir 

svårt att komma vidare. Har vi uttömt alla möjligheter och vad kan vi göra 

istället? Då tror jag att man kan behöva någon utifrån för att komma in i det 

tänket”. 

 

Om det funnits specialpedagog på stället kunde det enligt en pedagog och 

en specialpedagog, varit i tillhörighet med ett arbetslag och en tillgång för 

alla. En närhet hade kunnat lösa många funderingar tidigare. ”Pengar styr 

mycket men det är också på nått vis så känner jag att chefer som har hand 

om pengar inte alltid ser barnens behov eller personalens behov är det ju 

egentligen. Det är ju personalens behov som styr hur man kan hantera 

förhållningssätten”. 

Att se barns möjligheter, innebär att man finns med och ser helhet och inte 

enskilda barn.  

”Jag tycker att det här med specialpedagogik ges stora möjligheter till 

påverkan av förhållningssätt i och med skolutveckling. 

 

 

8.  Analys  
 

Under denna rubrik ställs teori och empiri i förhållande till varandra. 

Analysen är inte någon sanning och gör inte heller anspråk på detsamma, 

men analysen är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Analysen genomförs med utgångspunkt i studiens båda frågeställningar. 

Vad barns delaktighet i förskolan kan innebära och i vilka avseenden 

specialpedagogens roll kan bidra till möjligheter till delaktighet. 

 

8.1 Delaktighet i förskolan  

8.1.1 Barnsyn och bemötande 
Förskolebarns möjligheter till delaktighet har att göra med den barnsyn och 

människosyn som finns i bemötande, både mellan barn, vuxna, och i 

utformning av den miljö som man tillsammans vistas i. Enligt Eliasson 

(1995) blir vi bekräftade livet igenom av vår omgivning samtidigt som vi 
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påverkas av samhällets både positiva och negativa krav. Den barnsyn som 

finns hos pedagoger påverkar barnen, deras självkänsla och hur de kommer 

att uppfatta sig själva. von Wright (2000) menar att det finns olika sätt att 

se på de personligheter man möter. I ett relationellt perspektiv ser man 

subjektet likt en person som interagerar med sin omgivning och är i ständigt 

vardande. Egenskaper är inte fasta utan i rörelse och kan variera utefter de 

situationer som barnet befinner sig i. Enligt informanterna är den barnsyn 

som finns inom verksamheterna viktig för barns delaktighet.  

 

En barnsyn som utgår ifrån personligheter kan enligt von Wright (2000) 

innebära att barnet ses utifrån ett punktuellt perspektiv som innebär att 

människan är den hon är utifrån olika faktorer. Dessa kan vara sociala, 

biologiska, eller psykologiska.  

 

8.1.2 Varande och görande delaktighet 
Barnen ska vara delaktiga under hela sin dag och inte enbart i olika 

situationer, såsom vid fri lek eller under en timme före maten. Att miljön är 

tillgänglig för barnen är enligt en informant a och o för att barnet ska kunna 

känna sig delaktigt. När barnen har möjligheter att göra egna val och miljön 

är uppbyggd för att skapa detta öka barnens möjligheter till delaktighet 

enligt informanten. Barnens upplevelse tolkas av samma informant som att; 

”De vuxna tror att jag kan! Annars hade det ju inte stått här. Det finns 

inget som stoppar mig liksom”. Nordin-Hultman (2003) menar att det finns 

starka regleringar av tid och rum inom svenska förskolor vilket 

informanterna i denna studie löser med hjälp av flexibilitet.  Tid kan enligt 

informanterna innebära både möjligheter och hinder, samtidigt som 

flexibilitet kan lösa de hinder som uppstår. Flexibilitet innebär att man tar 

sig tid. Man kan enligt informanterna skapa tid om man ser till hur viktig 

den blir för barnet i framtiden, men man behöver rätta sig efter måltiden. 

Hartman, Lundgren & Hartman (2004) menar att Dewey såg barnets liv 

som en odelbar enhet. Han menade att barn rör sig mellan ämnen och 

platser utan att vara medvetna kring varken avbrott eller övergångar som 

sker.  

 

Delaktighet innebär enligt en informant att ”vara med och göra saker som 

vuxna gör”. Samtidigt visar en annan informant på olikheter hos barnen när 

det gäller delaktighet. Ibland kan man försöka att väcka ett intresse genom 

en annan situation.  

 

En informant lämnar ett exempel där ett barn som inte ännu inte lärt sig att 

ta fart på gungan, går miste om en del lekar som pågår bland kamraterna. 

Arbetsätt för ökad delaktighet kan då förstås som att barnens möjligheter att 

lära sig nya saker kan bidra till ökad och önskad delaktighet i gruppen. 
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När barnen själva vill vara delaktiga ska man enligt informanterna finnas 

där för att stötta dem. Barnet ska få bestämma själv eller prova på men det 

är viktigt att behålla sitt vuxenansvar eftersom man som vuxen har en 

annan bedömningsförmåga.  

 

Delaktighet kan enligt informanterna även innebära ett arbetssätt där barnen 

är med vid möten och sätter upp delmål för arbetet som ska göras. Med ett 

sådant arbetssätt är det viktigt att verkligen lyssna in, ge utrymme och 

verkligen genomför de beslut som barnen är delaktiga i. 

 

8.1.3 Tolkning av signaler  
En förutsättning för barns delaktighet är att de vuxna kan se barnet och 

tolka de signaler som barnet skickar ut, att de vuxna kan se barnets 

individuella bidrag. Det innebär att det måste finnas vuxna som både kan 

lyssna, se och tolka samt att man som vuxen behöver ha en bra kunskap om 

barnets utveckling och lärande. Detta kan förstås som att delaktighet är 

vuxenbunden. Det är de vuxnas syn på barnet som bestämmer hur mycket 

barnen kan vara delaktiga samtidigt som det finns en vetskap om att barnets 

delaktighet behöver hållas levande. Enligt Juul och Jensen (2002) finns en 

definitionsmakt att vara medveten om då felaktig användning utav denna 

även kan vara ett effektivt sätt att hindra barns upplevelser utav att tas på 

allvar. Personalgruppen behöver vara så trygg att det är okey om ett barn 

hellre vill gå till en annan vuxen än en själv. För att detta ska kunna fungera 

behöver man vara medveten om sig själv och hur man agerar. Bjar och 

Liberg (2010) menar att det är i interaktion med andra som förmågan att 

uttrycka sig själv och förmågan att ta till sig andras uttryck växer fram Att 

känna sig delaktig och berörd är en central drivkraft att utveckla språket 

samtidigt som ny betydelse bygger vidare på redan etablerad betydelse.  

 

Gruppdelaktighet kan enligt informant, vara en gemenskap att återvända till 

i situationer där trygghet söks och det är inom gruppen man känner 

varandra bäst. Lillvist m.fl. (2009) menar att social kompetens innefattar 

både samspel, empati och kommunikation. Både del icke verbala och den 

verbala kommunikationen är viktig för social kompetens tillsammans med 

möjligheter att förstå för andra i ens omgivning. 
 

8.1.4 Respekt för barnet och dess olikheter 
Att barnet önskemål om delaktighet ska respekteras är enligt informanterna 

av vikt och att barnets signaler ska tolkas med lyhördhet. Detta kräver 

närvarande pedagoger. Hartman, Lundgren och Hartman (2004) menar att 

Dewey ser reproducering av ett socialt samhällsliv som en pedagogisk 

angelägenhet och menar att barn behöver ha tillgång till både värderingar, 

kunskap och språk. För att ta del av detta menar Dewey vidare att det krävs 
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ett aktivt arbete utav individen, där kunskap växer genom experimenterande 

och observerande samtidigt som informanterna menar att barnen genom 

delaktighet upptäcker vilka de är, vilka kamraterna är och vilka de vuxna 

är. Enligt informanterna växer även barnen i självkänsla och 

hänsynstagande genom att vara delaktiga i varandras vardag.  

 

Delaktighet kan se olika ut för olika barn. En del barn har enligt 

informanterna, ett behov av att ”göra saker” för att känna sig delaktiga 

medan andra inte har samma behov för att uppnå känsla av delaktighet. 

Delaktighet behöver inte vara rättvis i termer av delaktig lika många gånger 

eller delaktighet på samma sätt. Rättvis delaktighet utgår ifrån vad varje 

barn behöver. ”Vuxna behöver visa att barnen är viktiga och se till deras 

olika behov för att alla ska kunna bli olika”.  

 

Barns erfarenheter från tidigare relationer påverkar delaktigheten i 

förskolan. Hur dessa relationer har sett eller ser ut, påverkar barnet och ger 

olika förutsättningar. Barn kan ha en ganska stark roll bland vuxna 

samtidigt som de kan vara väldigt osäkra i barnrollen och leksituationer.  

Hur man i förskolan kan arbeta utifrån barnens skilda erfarenheter handlar 

mer om att utgå ifrån barnens egna intressen och behov, än en rättvisetanke. 

Enligt von Wright (2000) innebär ett relationellt perspektiv ett perspektiv 

där människor betraktas i relation till andra människor. Förutsättningar för 

människans existens innebär andra människors existens. 

Enligt informanterna finns möjligheter för barn att vara delaktiga i 

vardagen.  

 

8.1.5 Tid, planering och tillgänglig miljö 
De tider som finns att anpassa sig efter under dagen anpassar sig både barn 

och vuxna efter. Barnen äger lärandesituationen samtidigt som pedagogen 

står för inspiration och lyhördhet för barnets intresse. Pedagogen är inte en 

kunskapsförmedlare utan lärande sker tillsammans mellan barn och vuxen. 

En informant uttrycker tveksamhet inför teman som bestäms i början på 

terminen. Lpfö (98/10) menar att det ingår i förskolans uppdrag att lägga 

grund för barnens förståelse utav demokrati, vilket förutsätter delaktighet 

och inflytande samtidigt som verksamhetens planering och utformning bör 

ha barnens behov och intressen som utgångspunkt.  

 

8.2 Specialpedagogens roll  
Specialpedagogens roll i arbetet för alla barns delaktighet skulle enligt alla 

informanter, gynnas av ett arbetssätt som ger tid till diskussioner som inte 

enbart rör enskilda barn utan även fokuseras på gemensamma 

förhållningssätt. Som kvalificerad samtalspartner kan specialpedagogens 

roll innebära att föra in nya perspektiv men även att utveckla sin egen 
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yrkesroll i arbetet för alla barns delaktighet. Mellan yrkesgrupper 

förekommer maktpositioner vilka kan vara både formella och informella 

enligt Jenner (2004). Viktigt är att specialpedagogen har en barnsyn som de 

pedagoger man ska arbeta tillsammans med. Ibland känns 

specialpedagogen som lite för sig själv, samtidigt som en informant betonar 

en önskan om specialpedagogens medverkan vid utbildningstillfällen som 

genomförs. 

 

Under intervjuerna har det visat sig att yrkesgrupperna har olika 

förväntningar på varandras uppdrag. En pedagog menar att tid inte räcker 

till för delaktighet utifrån specialpedagogens roll samtidigt som det från 

specialpedagogen ser ut som att diskussioner tas upp då det gäller enskilda 

barn som redan utvecklat brister i relation med sin omgivning.  

 

Ett synsätt som en specialpedagog har, är att man kanske inte diskuterar 

specialpedagogens roll förrän man inom verksamheterna möter barn som 

har bekymmer. Detta trots att det inom alla grupper finns barn som har 

något sorts annat behov.  Värderingar kan då enligt informanten finnas i hur 

man ser på det som inte stämmer. Om man inte lägger värderingar i det alls 

utan bara tänker efter vad barnet behöver så är det specialpedagogik. 

 

Enligt en pedagog har det aldrig funnits med specialpedagog på 

arbetsplatsträffar eller planeringsdagar, kanske skulle möjligheter finnas om 

frågan kommer upp. Ingen i personalen har känd vidareutbildning i 

specialpedagogik samtidigt som det ligger att ansvar på pedagoger uti i 

verksamhet att se vad som skulle kunna efterfrågas. Specialpedagogens roll 

innebär enligt SFS (2007:638) att identifiera, analysera och medverka i 

förbyggande arbete. Samtidigt som det är i förebyggande arbete som 

specialpedagogens roll för alla barns delaktighet gör nytta.  

 

De resurser som specialpedagogen enligt pedagogers uppfattning har att 

tillgå, fördelas på stora områden. Samtal sker inte spontant som det kunde 

gjorts (i ett fall har gjorts) om specialpedagogen funnits på stället. Man 

ringer om det är något speciellt, men ”stör” inte för att bara prata.  

Om det funnits specialpedagog på stället kunde det varit i tillhörighet med 

ett arbetslag och en tillgång för alla. En närhet hade kunnat lösa många 

funderingar tidigare. Specialpedagoger kommer till vuxna eller för att 

observera enskilda barn som då inte är delaktiga i det som sker, och är med 

på efterföljande träffar samtidigt efterfrågar specialpedagoger gemensamma 

samtal kring pedagogiska frågeställningar.  
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9. Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med studien är att belysa vad barns delaktighet i förskolan kan 

innebära. Detta för att öka förståelsen för specialpedagogens roll i strävan 

efter att ge alla barn möjligheter till delaktighet. För att uppnå syftet har 

följande frågeställningar ställts. ”Vad kan barns delaktighet i förskolan 

innebära?” samt ”I vilka avseenden kan specialpedagogens roll bidra till 

möjligheter till delaktighet?”. Dessa frågeställningar utgör utgångspunkt 

för diskussion och slutsatser.  

 

9.1 Vad barns delaktighet i förskolan kan innebära 
Under studiens gång, växer förskolebarns delaktighet fram som om 

delaktighet kan ses likt två huvudstammar på ett väl rotat träd. Den ena 

grenen är ”varande” och den andra ”görande”. 

 
Innebörden av termen ”Delaktighet som varande”, består av det 

förhållningssätt som genomsyrar barnens vardag inom förskolan. Ett 

förhållningssätt som innebär människosyn, barnsyn, och 

anknytningsmöjligheter, men även organisatoriska frågor kring 

fortbildning. Att ett förhållningssätt som innebär delaktighet för 

förskolebarn ska finnas inom verksamheterna är både styrdokument och 

verksamma överens om. Då kommer man till frågan kring hur ett sådant  

förhållningssätt kan se ut. Delaktighet innebär enligt informanterna ett 

förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. 

 

För att barn ska kunna vara delaktiga i förskoleverksamhet behöver 

signaler kunna tolkas rätt utifrån barnets önskan. Detta innebär att som 

vuxen kunna tolka barnen men även barnens möjligheter att tolka och 

kommunicera med andra i sin omgivning. Delaktighet innebär att barnet har 

rätt att uttrycka sin mening och sin åsikt i olika sammanhang. Bjar och 

Liberg (2010) menar att vi kommunicerar med varandra både för att skapa 

mening, göra oss förstådda och förstå varandra, men även för att förstå det 

liv vi formar tillsammans. Enligt informanterna är det en förutsättning att 

de vuxna kan se barnet och tolka de signaler som barnet skickar ut. Dessa 

kan ses som barnets individuella bidrag. Det innebär att det måste finnas 

vuxna som både kan lyssna, se och tolka och det innebär att man som 

vuxen behöver ha en bra kunskap om barnets utveckling och lärande. 

Lindström och Lindberg (2005) menar att det finns skillnader i vilket 

teoretiskt perspektiv man använder sig av inom verksamheten och menar att 

ett utvecklingspsykologiskt tänkande fokuseras på det enskilda barnet och 

vad som är åldersadekvat. Här menar jag att det kan finnas omedvetna 

fallgropar. Tolkning av barnets signaler utifrån ett dylikt perspektiv skulle 
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kunna innebära att den vuxna definierar barnets signaler utifrån tidigare 

egna erfarenheter från barns önskningar. Detta istället för att tolka efter vad 

det unika barnet själv vill uttrycka. Att vara medveten om dessa fallgropar 

kan ge barn möjligheter till delaktighet. Vidare ser Bjar och Liberg (2010) 

att det är i interaktion med andra som en förmåga att uttrycka sig och att ta 

till sig andras utryck växer fram. 

 

Ett förhållningssätt som bidrar till delaktighet innebär att man har en 

barnsyn som ser barnet som kompetent. Barnens behov av att delta i det 

som sker och de beslut som tas verkar vara medvetna tankar. Mer 

omedvetna som uppkommit under studiens gång är att barn ses utifrån 

både ett relationellt och ett punktuellt perspektiv, där gränserna dem 

emellan är näst intill osynliga, samtidigt som Eliasson (1995) menar att det 

är de omedvetna valen som undgår granskning. Kunskaper om barns 

utveckling och förmåga att tolka barnets signaler måste inte innebära olika 

perspektivval utan kan komplettera varandra. Det kan även innebära att 

förhållningssätt består av två olika perspektiv. Det ena medvetet och det 

andra omedvetet. Det finns skillnader i bemötande som beror på fallgropar 

som då ett utvecklingspsykologiskt tänkande omedvetet kan påverka de 

tolkningar utav barns signaler som görs utifrån ett relationellt perspektiv. 

Detta kan leda till att det sätt som barnet tolkas på omedvetet definieras till 

att passa in i ramen för vad barnet skulle kunna mena utifrån 

utvecklingspsykologiskt tänkande. Ett tänkande som Lindström och 

Lindberg (2005) menar utgår ifrån det som är åldersadekvat. 

 

Betydelsen för de olika perspektiv man kan se barnet ifrån, påverkar 

barnets möjligheter till delaktighet. För barn som är i behov av 

omgivningens stöd kan ett punktuellt perspektiv innebära att egenskaper 

tillskrivs barnet och på så sett inte leder till förändringar i miljö och 

bemötande. Inom ett förhållningssätt som bidrar till barns delaktighet 

behöver man som vuxen vara medveten om sig själv och om hur man agerar 

om ett barn söker sig till andra där förtroenderelationen blivit starkare. 

Delaktighet innebär att barnen inom förskolan har rätt att uttrycka sin 

mening och sina åsikter i olika sammanhang. Så var nog inte riktigt fallet i 

exemplet i studiens inledning. Där blev barnen påverkade av vuxna i 

besluten kring vilka barn som skulle vara med i leken. Men rätt att uttrycka 

sin mening hade de, även om den inte blev respekterad. Utifrån det 

exemplet innebar barnens önskning en värdering gentemot andras 

välmående. Alla önskningar kan inte tillgodoses utifrån varje enskilt barn 

inom förskolan. Då det sker i samspel med andra måste hänsyn tas till alla. 

Det värderas högre än barnets rätt till inflytande. Att det måste vara så är en 

självklarhet men ändå ett tillfälle där barnets möjligheter till inflytande 

begränsas. Samtidigt växer barn i självkänsla och hänsynstagande genom 

att vara delaktiga i varandras vardag. Delaktighet kan då innebära att man 
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har möjlighet att bestämma över sin egen situation, men även att bestämma 

i samspel med varandra 

 

Innebörden av termen ”delaktighet som görande” består av synen på det 

kompetenta barnet inom förskoleverksamhet. Detta innefattar både alla 

barns möjligheter till inflytande, påverkan inom verksamheten och hur 

miljön skapas utifrån barns möjligheter till att göra individuella val. Att ha 

ett förhållningssätt som ser barnen inom förskolan som kompetenta innebär 

skapandet av en praktisk miljö där barn har möjligheter att göra sina egna 

val. Delaktighet betyder även att barnen på förskolan är med och tar beslut 

i olika sammanhang. Det är av vikt att deras önskningar tas tillvara för att 

de ska fortsätta vilja vara delaktiga.  

 

Det finns en tanke att man genom att bistå barnets färdigheter skulle kunna 

öka barnets möjligheter till delaktighet i kamratkretsen. Detta kan handla 

om att lära sig det sista steget innan man kan vara med och gunga men även 

att bistå barnets kommunikativa förmågor i syfte att ge barnet möjlighet till 

en ökad delaktighet. 

 

9.2 Specialpedagogens roll för alla barns delaktighet 
Delaktighetsträdet som tidigare beskrivits som stormsäkert och väl rotat har 

enligt teori och empiri påverkansfaktorer. Dessa har under studiens gång 

visat sig vara flera. 

 

Informanter med både pedagog- och specialpedagogbakgrund har inom 

dessa intervjuer betonat närheten till varandras verksamheter utom i ett fall 

där tanken inte tidigare funnits. De pedagogiska diskussioner som skulle 

kunna fortgå dem emellan, vad gäller förhållningssätt prioriteras inte. Tiden 

räcker helt enkelt inte till eller tillskrivs inte räcka till utifrån pedagogers 

uppfattning om specialpedagogers möjligheter. Man ringer inte för att 

”störa” utan söker specialpedagogen då det handlar om något enskilt barn 

som man behöver stöd i att möta. 

Ansvaret för kontakt verkar i stor utsträckning ligga på pedagogerna i 

förskolan. Utifrån enskilda barns behov kanske det måste vara så, men inte 

säkert då det gäller specialpedagogens roll som kvalificerad 

samtalspartner. Att verka för att förebyggande arbete tillsammans med 

pedagoger sker, blir en påverkansfaktor som kan bidra till alla barns 

delaktighet. Att pedagoger som egentligen inte ser specialpedagogen som 

en tillgänglig resurs har ett ”tyst” ansvar för att veta vad man behöver och 

dessutom själv kunna efterfråga det, gör att många diskussioner som bidrar 

till alla barns delaktighet inte ens uppkommer. Därför blir närhet och 

tillgänglighet mellan olika yrkesgrupper en nyckel som påverkar alla barns 

delaktighet inom förskolans verksamhet.  
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Att arbeta för att värderingar på barns behov inte görs kan innebära en 

större möjlighet att barnens behov av stöd i sin vardag definieras snabbare. 

Enligt en informant väntas det ibland ganska länge innan kontakt sker 

mellan pedagog och specialpedagog. Informanten menade att det kan 

handla om att det krävs så mycket innan specialpedagog kontaktas för att 

det på något sätt innebär att barnet värderas som i behov av stöd. Om inte 

värderingar av barns behov sker kan stödinsatser ske tidigare. 

 

Specialpedagogens roll för alla barns delaktighet skulle kunna innebära att 

bistå reflektion i arbetslag och vid arbetslagsträffar samtidigt som detta 

skulle kunna ge pedagoger och specialpedagoger möjligheter till att skapa 

relationer och tydliggöra förväntningar på varandras yrkesroller som kan 

komma barns delaktighet till nytta.  

 

9.3 Metoddiskussion 
Valet att använda en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats var 

snabbt ganska tydligt för mig. För en hermeneutisk ansats är förförståelse 

för ämnet möjlig vilket det verkligen har varit för mig, men det innebär 

även fallgropar. Det krävs att förförståelsen håller sig till att vara just det.  

Kvalitativa intervjuer innebär att ett stort erfarenhetsbaserat material ska 

beaktas för att passa till studiens syfte och frågeställningar. För att göra 

detta krävs ett urval där man samtidigt som man väljer ut vad som är 

viktigt, väljer bort. Det som väljs bort kan vara lika viktigt men fallande 

utanför denna studies ram. På något sätt känner jag ett ansvar för att ta 

tillvara även på dessa tankar och erfarenheter under min kommande 

yrkesroll. Kanske även en slags ödmjukhet inför andras beprövade 

erfarenhet som kommit mig till del genom dessa kvalitativa stunder.  

 
 

10. Slutord 
 

Inledningsvis finns ett exempel kring en flicka som blir lämnad i en gunga 

på en förskolegård och inte själv verkade påverkas utav att den delaktighet 

som erbjöds, verkade alldeles för otillräcklig. Delaktighet är helt enkelt olik 

för varje individ och för att förstå barnets delaktighet innebär valet mellan 

barnperspektiv och barnets perspektiv en stor skillnad. Glädje kan, 

åtminstone en stund, få vara ett mått på tillräcklig delaktighet och flickan i 

gungan verkade nöjd över sin delaktighet. Under studiens gång har den 

vuxnes definitionsmakt uppmärksammats. Enligt Blumers symboliska 

interaktionism (Molin, red 2010), finns flera steg att konstruera problem på. 

Det första innebär att definiera ett problem. Ibland kan de skapas genom 

definitionsmakt och säga ganska lite om de upplevelser barnen har. Detta är 

en kunskap att vara nära under ett yrke som specialpedagog. 
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 Under studiens gång har många olika grenar och ett helt lövverk på 

delaktighetens träd växt fram. En del grenar har varit ganska starka medan 

några löv bara hunnit förnimmas innan de fallit till marken. Syftet med 

denna studie har varit att belysa vad barns delaktighet i förskolan kan 

innebära. Detta för att öka förståelsen för specialpedagogens roll i strävan 

efter att ge alla barn möjligheter till delaktighet. Syftet har uppnåtts men 

ämnet är en aldrig sinande källa. Med ett relationellt perspektiv innebär det 

att kunskap förnyas och förändras i varje möte. I en framtida forskning 

finns många nya områden inom barns delaktighet och specialpedagogens 

roll för densamma, att studera närmre. En förhoppning är att denna studie 

ska vara ett bidrag i ett icke sinande arbete för alla barns delaktighet i sin 

egen vardag. Tack alla informanter, som jag inte kan nämna vid namn. Ni 

har bidragit med en stor erfarenhetskälla att ösa ur under studiens gång. 

Tack Magnus för otrolig support och Tack till mina handledare, Lena och 

Ulla, som troget och envist hållit studiens syfte i fokus när så många 

intressanta löv finns att plocka och de känts övermäktiga att välja bland.  
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Brev till informanter. 

 
Vill du medverka i en studie om barns delaktighet i 

förskolan?  
 

Som studerande vid specialpedagogprogrammet, 

Linneuniversitet i Växjö, kommer jag att genomföra en studie 

kring barns delaktighet. Studien syftar till att söka innebörden 

av barns delaktighet i förskolan, för att på så sätt öka 

förståelsen för specialpedagogens möjligheter att bistå arbetet 

med förskolebarns delaktighet inom verksamheterna. 

Medverkan är frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när du 

vill. Vid intervjutillfället kommer jag att fråga om det går bra att 

spela in samtalet med din tillåtelse. Alla personuppgifter 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga namn eller 

verksamheter kommer att nämnas i den examensuppsats som 

skrivs.  

För att du ska kunna förbereda dig för frågorna, bifogas en 

intervjuguide som granskats av handledare vid Linneuniversitet 

Växjö 

Om du önskar kontakta mig finns jag på telefon 070-XXX XX 

XX. 

Väl Mött! 

 

Studerande: Marie Eriksson  

 

Handledare: Lena Carlsson, Ulla Gadler 
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Intervjuguide 

  
Under intervjutillfället kommer vi att fokusera på följande 

frågeställningar, men även följa upp de tankar som uppkommer 

under intervjun. 

  

1. Hur ser du på barns delaktighet?  

 

2. Vad kan delaktighet innebära för barnet i olika 

situationer? 

 

3. Hur kan du förstå barnets delaktighet? 

 

4.  I vilka avseenden ser du möjligheter och hinder?  

 

5. Hur skapar man villkor för barns delaktighet?  

 

6. Hur arbetar du för barns delaktighet?  

 

7. Hur ser du på specialpedagogens roll när det gäller barns 

delaktighet?  

 
Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


