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Abstract     	
Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med 

barn samt hur förskollärarna uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns 

delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. Följande frågeställningar ligger till grund 

för studien: Hur uppfattar förskollärarna kommunikation?  samt Hur beskriver förskollärarna 

kommunikation som möjligt verktyg för barns delaktighet och inflytande? Studien genomsyras 

av fenomenografi där förskollärares varierade uppfattningar lyfts med hjälp av enskilda 

intervjuer. 	

 Resultatet för studien presenteras i tre beskrivningskategorier: Relationskapandets betydelse 

för kommunikation med barn, Uppfattningar om att hinder styr arbetet med kommunikation 

som verktyg för barns delaktighet och inflytande och Kommunikation som verktyg för barns 

delaktighet och inflytande. Studiens slutsats är att förskollärarna använder kommunikation som 

verktyg genom att tillhandahålla olika kommunikationssätt och skapa relationer vilket kan 

möjliggöra för barnen att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd, dock uppfattar 

förskollärarna begränsningar i att utföra arbetet.   

 

Nyckelord:                        Kommunikation, inflytande, delaktighet, förskolans utbildning, 
fenomenografi, uppfattningar, förskollärare	
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Förord   	
  	

3,5 år på förskollärarutbildningen har nu kommit till sitt slut och nya utmaningar väntar! Efter 

hårt slit och en hel del skratt vill vi nu rikta ett tack till våra handledare, Carina Stenberg och 

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, som har stöttat och hjälp oss i vårt examensarbete. Vi vill även 

rikta ett tack till våra medbedömare Anniqa Lagergren och Kalle Jonasson för ytterligare hjälp 

på vägen till ett slutfört examensarbete. Vi vill även tacka de förskollärare som deltagit i vår 

studie, utan er hade denna studie ej varit genomförbar.  Avslutningsvis vill vi även tacka 

varandra för ett gott samarbete. Vi har stöttat, hjälpt och funnits där för varandra genom hela 

processen.  	

   	

Johanna Elfinsson & Julia Ekström  	

 2020-01-16 	
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1. Inledning      

I januari år 2020 skred FNs barnkonvention i lag. Konventionen medger alla barns rätt till sin 

egen utbildning vilket innefattar barns rätt att uttrycka egna åsikter samt sin rätt till 

yttrandefrihet (Regeringskansliet, 2018). I och med att barnkonventionen är lag blir det av 

största vikt att alla yrkesverksamma inom förskolan stimulerar och stöttar barn i deras 

kommunikativa utveckling för att skapa möjligheter för barn att kommunicera.  	

 Enligt Skolverket (2018) ska barn i förskolan ha möjlighet att påverka sin situation. Brister i 

kommunikationen hos barn kan leda till svagt självförtroende vilket i sin tur kan innebära att 

barn inte uttrycker sina åsikter (Bruce, 2010). För att kunna argumentera för sina åsikter, 

kommuni-cera samt sätta sig in i andras perspektiv krävs det att barn i förskolan ges möjlighet 

till användande av olika kommunikationssätt (Ljunggren, 2013). Förskolans kvalitet är således 

beroende av yrkesverksammas förmåga till samspel med barn i kommunikativa processer och 

dialoger (Bruce, 2010). Därav blir det betydelsefullt att yrkesverksamma inom förskolan 

använder gynnsamma kommunikationssätt som kan stötta barn i deras 

kommunikationsutveckling (ibid.). Inom förskolan har yrkesverksamma en uppgift att skapa 

relationer och på så sätt förmedla ett förtroende för barns förmågor samt skapa möjlighet för 

barn att själva få ta ansvar för sina handlingar och åsikter (Arnér & Sollerman, 2013; Åberg 

& Lenz Taguchi, 2005). Att barn får kommunicera åsikter som kan påverka det som sker under 

dagen har en avgörande betydelse för de villkor som bidrar till meningsskapande och lärande i 

förskolans utbildning (Ryberg, 2019). Enligt Arnér och Sollerman (2013) skapas möjligheter 

för delaktighet och inflytande i förskolan genom att alla barn blir lyssnade på, får göra sin röst 

hörd, blir inkluderade samt inkluderar andra.	 I Skolinspektionens (2018) slutrapport av 

förskolans kvalitet och måluppfyllelse poängteras kommunikation som central i förskolan, 

dock finns det utrymme för utveckling. Skolinspektionens granskning visar att arbetet med 

kommunikation har bäst resultat i de förskolor där arbetslaget har tydliga strategier och 

riktlinjer grundat i gemensamma reflektioner över yrkesverksammas uppdrag och 

förhållningssätt. Vidare visar observationerna i granskningen att många yrkesverksamma på 

förskolan ser på kommunikation som ett verktyg i förskolans utbildning samt understryker 

betydelsen av att lyssna, ställa frågor, fråga vidare och utmana barnen. I granskningen framgår 

det att samtal sällan leder till kommunikation mellan vuxen och barn utan stannar ofta vid ett 

fåtal repliker. Återkommande i granskningen uppdagas det att förutsättningar finns, men att 

tillfällena för kommunikation tas alltför sällan tillvara på (Ibid). Kommunikation är en 

förutsättning för att barn ska få inflytande och känna delaktighet över sin egen utbildning 
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(Ryberg, 2019).  Förskolans styrdokument innefattar inga tydliga riktlinjer kring hur man kan 

använda kommunikation som verktyg för att skapa möjligheter till barns delaktighet och 

inflytande (Arnér, 2009), med det sagt är det inte det faktum att det saknas tydliga riktlinjer i 

styrdokumenten kring arbetet med barns delaktighet och inflytande som är problematiken. Utan 

forskningsproblemet i föreliggande studie inriktar sig mot hur yrkesverksamma uppfattar att 

de tar till sig kunskapen, arbetar för att utveckla förmågor samt hur de uppfattar att de använder 

sig utav kommunikation som verktyg för att möjliggöra för barns delaktighet och inflytande.   	

     

1.1 Syfte    
 	

Studiens syfte är att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt hur 

förskollärarna uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns delaktighet och 

inflytande över sin egen utbildning.  	

     	

1.2 Frågeställningar       
  	

Hur uppfattar förskollärarna kommunikation?   	

   	

Hur beskriver förskollärarna kommunikation som möjligt verktyg för barns delaktighet och 

inflytande? 	

2. Tidigare forskning/Begreppsdefinition    	
I följande kapitel presenteras en översikt av relevant tidigare forskning utifrån nationell och 

internationell forskning samt redogörelse för begrepp för att du som läsare enkelt ska kunna 

följa med i föreliggande studie. Följande presenteras här nedan: Kommunikation som verktyg i 

förskolans vardag, delaktighet och inflytande, Förskolans utbildning samt förskollärare.    	

 	

2.1 Kommunikation som verktyg i förskolans vardag  
 

Begreppet kommunikation är komplext och innefattar diverse meningsskapande system så som 

verbala, icke verbala, visuella samt auditiva system. Visuella system innebär överföring av 

information via visuella verktyg. Främst innefattar visuell kommunikation verktyg så som 
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bilder, skyltar, och färger. Auditiva system innefattar kommunikation via tal, sång och ljud den 

icke-verbala kommunikation innebär i sin tur kommunikation via bland annat kroppsspråk, 

teckenspråk, beröring och ögonkontakt (Ljunggren, 2013). För att barns kommunikativa 

förmågor ska utvecklas krävs det att barn får ett stort utrymme för kommunikation i förskolans 

utbildning. När barn utsätts för situationer där de kommunicerar utvecklas barns 

kommunikationsförmåga. Vilket bidrar till relevansen att undersöka hur förskolan kan skapa 

utrymme för barn att kommunicera samt vilka tillfällen till kommunikation som förskolan 

erbjuder barn. Flertalet analysmetoder har framkommit med syfte att stötta yrkesverksamma i 

att utvärdera förskolans arbete med kommunikation. Dessa analysmetoder har dock resulterat 

i att barns kunskaper har mätts istället för att yrkesverksammas arbete har utvärderats. Vilket 

indikerar på att det finns svårigheter i att erhålla metoder som studerat barns kommunikation i 

förhållande till förskolans utbildning i praktiken (Ljunggren, 2013). 

Ljunggrens (2013) studie syftar till att belysa och förstå hur barns möjligheter till 

kommunikation varierar i olika situationer på en förskola. Resultaten visar att om 

kommunikation ska ha möjlighet att utvecklas är den icke verbala kommunikationen 

nödvändig genom att förskolans miljö är väl utformad för att alla barn ska ges möjlighet att 

kommunicera på egen hand. Även Sheridan och Gjems (2017) studie undersöker hur olika 

miljöer påverkar vilken utbildning ett barn erbjuds. Resultatet visar att kommunikation sker 

överallt i vår vardag, samt att detta gör att tidig språkinlärning har en viktig roll i barns 

relationsskapande och i alla sociala sammanhang för att ha möjlighet att kommunicera. Vidare 

visar resultatet på att pedagogernas förhållningssätt och utbildning har en betydande roll för 

barns fortsätta lärande (ibid.). Även resultatet i Jonssons (2016) studie visar att pedagogernas 

förhållningssätt i allra största grad påverkar huruvida barn får möjlighet till delaktighet och att 

bli inkluderade. Detta då barns reflektion och chans att yttra sin åsikt är beroende av hur 

pedagogerna väljer att disponera tiden. Jonssons studie syftar till att undersöka vilka olika 

kommunikationssätt förskollärare använder för att kommunicera med de yngre barnen och hur 

dessa bidrar till barns lärande. Resultatet visar att barn som erbjuds en variation av 

kommunikationssätt har lättare för att göra sig förstådd i yngre ålder. Jonsson lyfter vikten av 

att ge barn möjlighet till varierade kommunikationssätt då det bidrar till att barn får ta del av 

varandras erfarenheter vilket i sin tur bidrar till delaktighet (ibid.). 

Rydbergs (2019) studie syftar till att studera hur barn kommunicerar att de förstår förväntningar 

och förpliktelser i rutinsituationer och poängterar även vikten av den icke verbala 

kommunikationen innefattandes bland annat kroppsspråk, symboler, tecken eller andra 
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handlingar som kan möjliggöra för barn att kommunicera. Resultatet i studien visar att 

pedagogernas förhållningssätt påverkade hur och vad barnen valde att kommunicera vid 

rutinsituationer på förskolan. Resultatet i Rydbergs (Ibid) studie påvisar även att 

kommunikation är relaterat till förväntningar och regler som ramar in förskolans utbildning 

och att detta fortsättningsvis begränsar barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Vidare 

framkommer det att yrkesverksamma inom förskolan behöver fortbildning och således 

kompetens för att kunna vara lyhörda och möta barn i samtal och kommunikation. 	

Ribaeus (2014) avhandling syftar till att undersöka förskolans demokratiuppdrag så som det 

kommer till uttryck genom förskollärares tal och handlingar och genom barns agerande i 

förskolans verksamhet. I studien lyfter en förskollärare fram en förklaring kring hur hon 

använder kroppsspråk och poängterar vikten av hur gynnsamt det är när barn framför sina egna 

förslag angående vad de vill göra. Vidare menar förskolläraren i Ribaeus avhandling att om 

barns förslag inte går att genomföra i stunden antecknas detta för att tas upp vid ett senare 

tillfälle, detta leder till att barn får återkoppling och bekräftelse. För att använda sig av denna 

metod krävs arbete i mindre barngrupper och i Ribaeus avhandling nämns det att bristen på tid 

samt stora barngrupper upplevs som ett hinder för barns möjlighet att göra sin röst hörd. Vilket 

kan ställas i relation till Westlunds (2011) studie där pedagogers kommunikation och 

kroppsspråk visar sig vara av vikt gällande barns förståelse för demokratiarbetet i förskolan. 

Vidare poängterar Westlund att barns verbala kommunikationsförmåga är en faktor som skapar 

förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Även relationsskapande är 

viktigt för kommunikationen mellan pedagog och barn då resultatet i Palla & Vallberg Roths 

(2018) studie visar att relationer mellan pedagogen och barnet i synnerhet är byggstenar i barns 

kommunikationsutveckling. Detta då relationer leder till trygghet i att dela sina åsikter. Därav 

blir det av stor vikt att yrkesverksamma inom förskolan agerar utifrån barns perspektiv för att 

skapa en relation mellan pedagog och barn. Studien syftar till att utforska vad som kan 

känneteckna undervisningen i språk och kommunikation i förskolor. Vidare lyfter studien fram 

förskolan som en arena där olika sociala möten sker vilket skapar möjligheter för att utveckla 

varje barns individuella språkutveckling, som i sin tur leder till ökad kommunikationsförmåga 

då det är genom sociala relationer som kommunikationsförmågan stärks. Föreliggande studie 

definierar kommunikation i enlighet med Ljunggren (2013). Hon menar att kommunikation 

omfattar så mycket mer än endast det verbala språket och att det därför är svårt att endast 

definiera det som verbalt eller icke verbalt. Detta då den icke verbala kommunikationen i 

många fall är en betoning av det verbala språket.  	
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2.2 Delaktighet och inflytande  
  
Utifrån Svensk Ordboks definition av inflytande betyder begreppet att ha möjlighet att påverka. 

Skolverket (2018) belyser att yrkesverksamma har svårigheter med att definiera begreppet 

inflytande i klara handlingar. Detta bidrar till en problematik då de är de vuxna som tolkar 

begreppen för att sedan applicera dem i förskolans utbildning. Således är det de 

yrkesverksamma som beslutar om barnen har möjlighet till inflytande eller inte. Skolverket 

menar att begreppet inflytande måste få en tydlig innebörd för att barn ska ha möjlighet att 

kunna eftersträva och utöva inflytande på egen hand i deras utbildning (Westlund, 2011). 

Westlund (2011) utförde en fallstudie med syfte att beskriva pedagogers arbete med barns 

inflytande i förskolan, för att sedan analysera och problematisera dessa beskrivningar. 

Resultaten i studien visar bland annat på att möjligheter för barn att samtala är en förutsättning 

för inflytande. Resultatet visar även på att genom att pedagoger planerar utbildningen utifrån 

barns intressen och behov möjliggörs en outtalad form av inflytande för barnen. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) definierar begreppet följande, när barn upplever att dem bli 

hörda och sedda, att deras intressen och intentioner bemöts och tas till vara på med respekt har 

barn inflytande och är delaktiga. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan handlar inflytande 

om att respektera barnen och skapa förtroende. Delaktighet och inflytande innebär således inte 

verken att barnen får bestämma eller att vuxna lyssnar på barnen. Arnér (2006) menar däremot 

att det finns en skillnad mellan barns delaktighet och inflytande. Hon menar att begreppet 

delaktighet innefattar att ta del av något som någon annan har bestämt. Begreppet inflytande 

definieras genom att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen situation på ett tydligt sätt. 

Såväl Arnér liksom Pramling Samuelsson och Sheridan menar att först när barnens mening 

bemöts och tillgodoses med respekt alternativt att barnens påverkan är tydlig uppstår 

inflytande. 

I Ribaeus (2014) studie definieras inflytande med att kunna påverka sin situation vilket i sin 

tur leder till delaktighet. Författaren menar att inflytande är något som barn kan ha, något de 

kan få och något de kan ges. Vidare visar resultatet att ett barn inte kan ges delaktighet utan 

inflytande. Westlund (2011) menar å andra sidan att inflytande är ett begrepp som har fokus på 

barns möjlighet att kunna påverka sin egen situation på ett djupare plan, vilket innebär att du 

kan vara delaktig utan att få inflytande. 

Arnér & Tellgrens (2006) studie syftar till att undersöka innebörden av ett barnperspektiv, 

vilket i sin tur är en förutsättning för att barn ska få inflytande. Resultatet visar att barnen inte 
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upplevde att de hade möjlighet att påverka det som de vuxna hade bestämt. Vidare visar resultat 

i studien på att barnen till viss del kunde påverka deras fria lek, men till största del var det 

pedagogerna som bestämde hur länge, när och var barnen fick leka. För att begrepp som 

kommunikation, delaktighet och inflytande ska bli tydliga i förskolans utbildning krävs det att 

innebörden av dessa begrepp ständigt diskuteras inom arbetslaget (Ibid.) för att barnen ska ges 

möjlighet till inflytande och delaktighet. Vidare syftar Emilson och Folkessons (2006) studie 

till att studera yngre barns deltagande i två olika aktiviteter. Ena aktiviteten innebär lärarledd 

aktivitet och andra aktiviteten innebär att barnen fick leda. Resultatet i studien visar att när 

lärarna bestämmer upplägget i aktiviteter genom att inneha den övergripande styrningen utan 

att efterfråga barns åsikter, begränsas barns möjlighet till delaktighet och inflytande då barnen 

inte ges möjlighet att göra sin röst hörd. Resultatet i de två föregående studierna visar på att 

barn som inte ges möjlighet att kommunicera sin åsikt inte heller blir delaktiga eller får 

inflytande i förskolans utbildning. 	

Emilsons (2007) avhandling med syfte att undersöka kunskap om fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan kan ställas i relation till Emilson 

och Folkessons (2006) studie. Då resultatet i Emilsons (2007) studie visar att när läraren har 

mindre kontroll och styrning över aktiviteter har barn större förutsättning att påverka sitt 

deltagande. När lärarna kommunicerade med barnen, utgick ifrån deras perspektiv samt 

efterfrågade deras åsikter ledde det till att barnen upplevde att de blev lyssnade på i större 

utsträckning. 	

 Emilsons (2007) och Westlunds (2011) studier förklarar begreppet delaktighet som ett 

generellt begrepp innehållandes både att ha möjlighet till att kunna påverka sin egen situation 

samt att ha möjlighet att kunna delta i något som någon annan har planerat. Att arbetslaget har 

en gemensam definition av kommunikation, delaktighet och inflytande är av betydelse. Detta 

då resultatet i Melins (2013) avhandling visar på att det är förskollärares uppdrag att skapa 

förutsättningar för barns delaktighet genom att låta dem framföra sina åsikter. Förutsättningar 

skapas genom att förskollärarna tillhandahåller olika kommunikationssätt samt genom att 

skapa relationer som i sin tur kan leda till att barn känner att de har förtroende från 

förskollärarna att fatta sina egna beslut som rör deras utbildning. Avhandlingen syftar till att 

förklara fenomenet barns sociala delaktighet i förskolans utbildning (ibid.). 	

Freeman (2007) studerar problematiken gällande vikten av att kommunicera med barn kring 

deras rättigheter samt hur dessa rättigheter ska förmedlas på ett sätt så barn förstår innebörden 

av deras rätt till att vara delaktiga och få inflytande. Att ha möjlighet att kunna ta beslut, göra 
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sin röst hörd och bli lyssnad på är en del av delaktighet och inflytande. Inflytande handlar om 

mer än beslut och val och resultatet i studien visar på att det kan uppstå utmaningar i arbetet 

med inflytande då definitionen kan uppfattas tolkningsbar (Ibid). I relation till Jonssons (2016) 

studie uppstår en komplexitet då det kan ses som problematiskt för de yngre barnen att förstå 

sina rättigheter. Jonsson lyfter å andra sidan fram att det därav blir av vikt att pedagoger är 

lyhörda och uppmärksamma på vad barn ger uttryck för.  I föreliggande studie definieras 

begreppet delaktighet i enlighet med Westlund (2011) som att ha möjlighet att delta i något 

som någon annan har planerat utifrån sina egna villkor. Inflytande definieras i sin tur som att 

ha möjlighet att påverka sin egen situation på ett djupare plan, vilket innebär möjlighet till att 

göra sin röst hörd och påverka sin situation (Ibid.).   

 

Förskolans utbildning- I studien används förskolans utbildning vilket åsyftar lärandet som 

sker över hela dagen på förskolan. Alla yrkesverksamma är involverade i förskolans utbildning. 

I podcasten Föreskolepodden 43 (Källhage & Malm, 2018) problematiseras begreppet 

utbildning med avstamp i den reviderade läroplanen. Det som tidigare kallats verksamhet 

benämns nu som utbildning.   

  

Förskollärare- Under rubriken resultat och analys används endast begreppet förskollärare och 

inte yrkesverksamma då föreliggande studie fokuserarar på förskollärare som har en examen 

som förskollärare. 

 	

3. Teoretisk utgångspunkt    	
Föreliggande studie har sin teoretiska utgångspunkt i fenomenografin. Val av teoretisk 

utgångspunkt i relation till syftet motiveras utifrån att studien fokuserar på att beskriva hur 

förskollärare uppfattar fenomenet kommunikation som verktyg för delaktighet och inflytande.   	

    

3.1 Fenomenografisk forskningsansats     
 	

Studien fokuserar på att tillkännage beskrivningar om olika varierande uppfattningar om 

fenomenet kommunikation.  Att använda en fenomenografisk forskningsansats i rådande studie 
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valdes för att försöka närma oss förskollärares uppfattning av ett specifikt fenomen, i detta fall 

kommunikation. Valet att utgå ifrån andra ordningens perspektiv togs då det fokuserar på den 

subjektiva uppfattningen, vilket innebär förskollärarnas subjektiva uppfattning av 

kommunikation som verktyg, som är fokus i föreliggande studies problemområde. 

Fenomenografin är en forskningsansats där metoden inriktar sig på att skapa förståelse för hur 

något kan vara samt hur diverse fenomen uppfattas i ett mänskligt perspektiv (Marton, 1981). 

Grunden inom fenomenografin rör individen som ses på som en aktiv individ där 

sammankomsten med omvärlden bidrar till att individens värld blir av betydelse (Johansson, 

2009), det vill säga att individens uppfattningar av omvärlden är det centrala inom 

fenomenografin (Marton, 1981). Fokus ligger i människors varierande uppfattningar och 

erfarenheter och grunden utgörs av att det förekommer en relation mellan den som erfar och 

fenomenet som erfars. Vilket medför att dessa enheter inte kan förstås separat utan fokus ligger 

på relationen emellan dem (Marton & Booth, 2000). Första ordningens perspektiv grundar sig 

i hur världen ses på utifrån ur ett objektivt synsätt, således beskriver första ordningens 

perspektiv hur något är.  Första och andra ordningens perspektiv tydliggör åtskillnaden mellan 

hur något är respektive hur något uppfattas. Andra ordningens perspektiv anses vara grunden i 

en fenomenografisk forskningsansats, då meningen är att jämföra individers olika 

uppfattningar kring ett visst fenomen (Marton, 1981). Andra ordningens perspektiv innefattar 

hur någonting verkar för individen samt hur individen upplever något till skillnad från första 

ordningens perspektiv som innefattar fakta samt vad som är möjligt att observera utifrån 

(Larsson, 2011). Fenomenografisk ansats innebär att beskriva olika uppfattningar av ett 

fenomen för att få fram en variation av individers uppfattningar (Stensmo, 2002). I 

en fenomenografisk ansats ska även flera personer inom samma kategori bli intervjuade inom 

samma ämne (Ibid). Resultaten presenteras genom att beskriva hur fenomenet uppfattas och 

erfars, dessa beskrivningar av fenomenet har sin utgångspunkt i de variationer som 

framkommer i svaren. Efter den insamlade empirin transkriberats och sammanställts framställs 

det centrala i resultatdelen (Larsson, 2011). Variationer som visat sig i svaren delas in i olika 

beskrivningskategorier. Kategorierna ska vara relaterade till studiens syfte och fenomen samt 

erhålla en tydlig relation till varandra (Marton & Booth, 2000).  Dessa beskrivningskategorier 

utgör tillsammans ett utfallsrum. Utfallsrummet är av vikt inom fenomenografin då det 

beskriver det enhetliga i resultatet. Utfallsrum innefattar de olika beskrivningskategorierna och 

visar på variationerna i uppfattningar kring fenomenet samt vilka relationer det finns mellan 

dessa. När relationerna mellan kategorierna beskrivs i utfallsrummet återges de gemensamma 

uppfattningarna om fenomenet (Marton & Booth, 2000). 	
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4. Metod  	
I följande kapitel beskrivs processen i denna kvalitativa studie vilken genomförts med 

intervjuer med förskollärare. I metodavsnittet redogörs: urval, pilotstudie, insamling av empiri, 

transkribering av empiri, analysprocess, etiska ställningstagande, studiens validitet och 

reliabilitet, metodkritik.   	

       	

4.1 Urval                                                                                     
   
I studien deltog nio förskollärare från fyra olika förskolor i södra Sverige. Förskolorna var för 

oss kända sedan tidigare. Respondenterna valdes ut då dem var lättillgängliga, vilket enligt 

Bryman (2018) innebär ett bekvämlighetsurval. För att begränsa urvalet studeras endast 

utbildade förskollärare. Detta då förskollärare bär det yttersta ansvaret för förskolans utbildning 

(Skolverket, 2018). Under verksamhetsförlagda utbildningar har vi kommit i kontakt med olika 

förskollärare, vilket underlättade i processen att skicka ut mail om förfrågan att delta i 

föreliggande studie. Förfrågan om deltagandet skickades ut till 15 förskollärare, i mailet 

presenterades studiens syfte samt en förfrågan om intresse att delta i intervju. Nio förskollärare 

valde att ställa upp, de övriga sex förskollärarna förklarade att de ej hade intresse eller tid att 

delta. Utifrån de som valde att ställa upp bokades tid och plats för genomförandet. 	

 Samtliga intervjuade förskollärare är kvinnor och kommer benämnas med bokstaven F och 

siffrorna 1-9 i kommande resultatdel. Förskolorna har valts ut genom ett medvetet val att 

besöka förskolor från olika socioekonomiska områden för att på så vis få variation bland 

deltagarna. Deltagande förskollärare har varit yrkesverksamma i 2-35 år och är i åldrarna 25-

63 år. Vidare i föreliggande studie läggs ingen vikt vid att åtskilja förskolorna, utan 

förskollärarna som deltagit i studien ses inom en och samma grupp där fokus läggs på att lyfta 

fram vilka olika variationer av uppfattningar som finns inom yrkesgruppen.     	

   	

4.2 Pilotstudie      
 	

För att säkerställa att intervjufrågorna som använts i föreliggande studie kunde förstås och 

besvaras utfördes pilotintervjuer. Vilket Bryman (2018) menar utförs genom att undersöka om 

intervjufrågorna håller den kvalitén som krävs för studiens genomförande. Intervjufrågorna 

ställdes till två klasskamrater för att säkerhetsställa att frågorna var förståeliga och passande 

utifrån studiens syfte. Bryman (2018) menar att under en intervjuprocess kan det uppstå 
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problem som leder till att intervjufrågor måste revideras. Detta uppmärksammades under 

pilotintervjuerna vilket ledde till en omformulering av intervjufrågorna. Under 

pilotintervjuerna uppdagades det att ytterligare följdfrågor var nödvändiga att ställa för att nå 

fram till syfte och frågeställningar. Därav kompletterades intervjuerna med frågor som “vad 

hindrar” och “ge gärna exempel”. En del frågor kunde även upplevas normativa vilket ledde 

till ytterligare omformuleringar.     	

   	

4.3 Insamling av empiri   	

Samtyckesblanketter skickades ut på mail där förskollärarna fick ta del av information om 

studien samt information kring att deras deltagande var frivilligt (Se bilaga 1).  Intervjuerna 

innefattade inga frågor angående förskollärares bakgrund detta för att säkerhetsställa att deras 

identitet inte på något sätt skulle kunna utläsas (Vetenskapsrådet, 2017).  Bryman (2018) menar 

att det är upp till intervjuledaren att erbjuda ett intervjuklimat där de intervjuade personerna 

känner sig bekväma. Därav åkte vi till deras arbetsplats, i en miljö de kände sig bekväma i.    	

 Insamling av empiri gjordes med hjälp av ljudupptagning via två mobiltelefoner, detta för att 

säkra att ingen datainsamling skulle gå förlorad. Intervjuerna spelades in med anledning att det 

kan finnas svårigheter att endast anteckna vad som sägs (Bryman, 2018).     	

 Intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer innefattar 

intervjuer där samma frågor används för samtliga deltagare, detta med möjlighet att ställa 

följdfrågor och ändra ordningen på frågorna om detta är bäst för resultatet (Bryman, 2018).     	

 Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och förskollärarna blev underrättade om att 

ljudinspelning användes. Föreliggande studie utgår från intervjuer med motivering att komma 

åt deltagarnas beskrivningar och uppfattningar utifrån deras egna erfarenheter.       	

            	

4.4 Transkribering av empiri    
 	

Det insamlade materialet transkriberades och spelades upp flertalet gånger för att inte gå miste 

om respondenternas svar på intervjufrågorna (Bjørndal, 2005). Under transkriberingen skrevs 

intervjuerna ned i ett Word-dokument, även tveksamma sekvenser så som Hmm, Ehm... och 

Mm… skrevs ned för att uppnå en så sanningsenlig transkribering som möjligt. Egna 

uppfattningar eller gissningar utifrån transkriberingen har inte förekommit under dessa 

tveksamma sekvenser. Detta för att minska risken att framställa ett missvisande i vad som 
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egentligen har sagts då det kan leda till att trovärdigheten för studien minskar (Bryman, 

2018).  Genom att transkribera intervjumaterial så deltagarnas exakta ordval och uttryckssätt 

framkommer underlättade att se bortom egna värderingar och tolkningar av intervjun och 

endast fokusera på det som sägs och hörs (Bryman, 2018). Vilket även gynnar upprätthållandet 

av studiens reliabilitet och validitet då deltagarnas svar återges så exakt som möjligt i 

transkriberingarna. Transkribering av intervjusvar möjliggör att upptäcka eventuella 

upprepningar, likheter och skillnader (Ibid). Transkriberingen pausades flertalet gånger för att 

texta det som uttalats i ett Word-dokument. Transkriberingen upplevdes som en ansträngande 

process och faktorer som missuppfattning, trötthet eller slarv kan skapa missförstånd (Bryman, 

2018). Därav gjordes valet att transkribera efter varje intervjutillfälle för att på så vis kunna 

upprätthålla fokus under respektive transkribering. Det insamlade materialet var sammanlagt 

265 minuter och utifrån den insamlade empirin sorterades irrelevant material bort vilket 

Bryman (2018) menar stärker tillförlitligheten i ett arbete. Exempelvis uppmärksammade vi att 

när intervjufrågan angående Alternativ kompletterande kommunikation (Se bilaga 2, 

intervjufråga 4) ställdes blev inte förskollärarnas uppfattning av fenomenet kommunikation i 

fokus utan vår uppfattning av kommunikation, vilket är irrelevant utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Ytterligare material som sorterades bort var utsvävningar och vidare citat som 

inte var relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. 	

 	

4.5 Analysprocess       
  
Den analysmetod som använts i föreliggande studie har sin utgångspunkt i en 

fenomenografisk analysmodell. Denna modell av analys innefattar sju steg, vilka samspelar 

under hela processen (Dahlgren & Johansson, 2015).      	

Första steget innefattade att göra sig förtrogna med den insamlade empirin (Ibid). Vilket 

gjordes genom att transkribera intervjuerna för att sedan läsa igenom dem flertalet gånger. 

Detta gjordes med motivet att urskilja det relevanta i intervjuerna. Steg två innefattades 

kondensation vilket var starten av analysen. Här urskildes de mest relevanta beskrivningarna 

som framkommit i intervjuerna relaterat till studiens syfte och frågeställningar, för att läggas i 

ett separat dokument, detta gjordes för att underlätta den fortsatta analysprocessen. Tredje 

steget innefattade att uppmärksamma eventuella sammankopplingar mellan den relevanta 

empirin som valts ut (Dahlgren & Johansson, 2015). Detta gjordes för att underlätta för senare 

tematisering. För att tydliggöra likheter och skillnader färgkodades liknande uttalanden. Steg 
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fyra innefattade grupperingar, i detta steg sammankopplades likheter och skillnader för att 

sedan delas upp i kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015). Vidare grupperades de uttalande 

som färgkodats. Exempelvis förskollärares liknande uppfattning om begreppet 

kommunikation. I femte steget lyfts likheterna. Vilket innefattar att finna essensen, således 

grunden i likheterna inom studiens olika kategorier. Dock riktades uppmärksamheten mot 

variationerna i förskollärarnas uppfattningar (Dahlgren & Johansson 2015). En förutsättning i 

detta steg var att komma fram till vilka gränser som skulle dras inom de olika uppfattningarna, 

således hur bred variationen inom de olika kategorierna fick vara utan att en ny kategori 

behövde skapas (Dahlgren & Johansson, 2015). Steg fem var den mest tidskrävande delen i 

analysprocessen då det framkom att majoriteten av de kategorier som uppkommit gick att 

sammankoppla. Vilket inte är fördelaktigt för föreliggande studie då det är variationerna inom 

den insamlade empirin som är aktuell. Efter steg fem mynnade den insamlade empirin ut i fyra 

kategorier. Steg sex innefattades att namnge kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Namnen på kategorierna grundade sig i förskollärarnas uppfattningar och beskrivningar 

kring fenomenet kommunikation. I sjunde steget rannsakades alla relevanta utdrag för att 

urskilja om de passade in i fler än en kategori (Dahlgren & Johansson, 2015). Vilket gjordes 

genom att jämföra kategorierna mot varandra grundligt för på så vis kunna fastställa att varje 

kategori var exklusiv. Beskrivningskategorierna som valdes ut var 1) Relationskapandets 

betydelse för kommunikation med barn, 2) Uppfattningar om att hinder styr arbetet med 

kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande och 3) Kommunikation som 

verktyg för barns delaktighet och inflytande. Kategorierna valdes utifrån de uppfattningar och 

beskrivningar från förskollärarna som varierade men hade ett liknande meningsinnehåll samt 

med utgångspunkt i att kunna besvara syfte samt frågeställningar.   	

      	

4.6 Etiska ställningstaganden       
 	

Föreliggande studie utgår ifrån fyra forskningsetiska huvudkrav utifrån Vetenskapsrådet 

(2017). Förskollärarna i denna studie har tagit del av ställningstaganden samt undertecknat 

samtyckesblanketter vilket intygar deltagarnas godkännande i studien (se bilaga 2). 

Förskollärarna har informerats utifrån god forskningssed och fått godkänna ljudinspelning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vidare har de fått vetskap om att inga personuppgifter kommer att 

offentliggöras i samband med studien, de kommer inte gå att utläsa vem som deltagit samt att 

det material som inte används i studien kommer att elimineras. Det första kravet 
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är informationskravet som innebär att forskare har en skyldighet att informera om studiens 

syfte till de deltagare som studien berör (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare lyfter 

Vetenskapsrådet (2017) att deltagarna ska få information om vad som sker med empirin som 

samlas in under intervjutillfället, hur användandet av empirin kommer se ut samt om den 

kommer elimineras efter avslutad studie. Deltagarna har även rätt till att få information kring 

vilka moment som innefattas i studien (Bryman, 2018). Dessa krav uppfyller studien då 

deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte och att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst. Följande krav är samtyckeskravet. Vilket berör deltagarnas rätt till 

att bestämma över sitt eget deltagande, vilket innefattar att de kan avbryta när som helst 

(Bryman, 2018). Detta krav uppfylldes genom att deltagarna informerades innan intervjuerna 

genom informationsbrevet samt att de fick underteckna samtyckesblanketten. 

Konfidentialitetskravet innefattar vetskapen om att den empiri som samlas in i samband med 

intervjutillfället ska behandlas med stor konfidentialitet, vilket Bryman (2018) menar innebär 

att alla uppgifter ska förvaras så att obehöriga ej har tillgång till dem. Vetenskapsrådet (2017) 

synliggör att ingen utomstående ska ha möjlighet till att identifiera deltagarna. Detta krav 

uppfylls i studien då endast vi två studenter haft tillgång till empirin samt att alla namn som 

framkommer i studien är fiktiva. Sista kravet är nyttjandekravet vilket innefattar att de 

uppgifter som samlas in om deltagarna endast får användas för studiens ändamål (Bryman, 

2018). Vilket uppfylls i studien då samtyckesblanketten innefattar information kring att all 

empiri endast kommer brukas i denna studie samt att deltagarna fått vetskap om att all data 

kommer elimineras när studien är färdigställd och godkänd. Då mobiltelefoner använts för 

ljudupptagning säkerställde vi nyttjandekravet och konfidentialitetskravet genom att spara ned 

den insamlade empirin till en mapp som inte varit anslutet till någon molntjänst. Detta 

ställningstagande minskade risken för att materialet skulle kunna spridas.  

	

4.7 Studiens validitet och reliabilitet        
 	

För att studiens tillförlitlighet ska öka är det av vikt att metoden ska kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar (Stukát, 2011 & Bryman, 2018). Då förskollärare från fyra olika 

förskolor intervjuats stärks studiens tillförlitlighet då det bidragit till en spridning i studien, 

vilket Bryman (2018) åsyftar som fördelaktigt. Således är inte resultatet präglat av någon 

särskild kultur som deltagarna influerats av. Föreliggande studien visar hur nio förskollärare 

uppfattar fenomenet kommunikation och visar därmed inte hur alla förskollärare uppfattar 
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fenomenet. Vilket gör att den insamlade empirin troligtvis fått ett annat resultat om vi intervjuat 

20 förskollärare, då svaren utifrån intervjufrågorna är individuella utifrån erfarenheter och 

personliga åsikter. Detta är något vi haft i åtanke under arbetets process. Deltagarna i studien 

består av förskollärare i olika åldrar samt med olika erfarenheter. Bryman (2018) menar att 

detta stärker trovärdigheten då studiens resultat baseras på likheter och skillnader. Vi har en 

medvetenhet kring att ett bekvämlighetsurval kan sänka studiens reliabilitet och validitet då vi 

haft någon sorts relation till deltagarna. Det kan å andra sidan bidragit till att tillförligheten 

ökat då deltagarna möjligtvis upplevt en mer avslappnad situation och på så sätt kunnat samtala 

i större utsträckning kring deras uppfattningar och erfarenheter.     	

För att synliggöra studiens trovärdighet är det av vikt att beskriva genomförandet i detalj samt 

visa på hur vi kommit fram till resultatet. Deltagarnas svar återgavs med citat för att styrka att 

resultatet har stöd i intervjufrågorna, detta menar Bryman (2018) bidrar till större tillförlitlighet 

för studien. Till följd av att vi båda studenter medverkat under intervjuerna stärks tilltron till 

studiens resultat då båda har en uppfattning av intervjuerna och på så sätt kan samtala kring 

likheter och skillnader som upplevts. Enligt Bryman (2018) uppnås reliabilitet och validitet 

genom fyra kriterier. Kriterier nummer 1 är trovärdighet, vilket också benämns som intern 

validitet, detta uppnås genom att ha i åtanke att det kan finnas flera redogörelser av en 

verklighet. Föreliggande studie uppnår tillförlitlighet då den innefattar en medvetenhet om att 

resultatet visar på det som uppstått här och nu utifrån de deltagare som medverkat i 

föreliggande studie. Nästa kriterier för att uppnå en trovärdighet innefattar överbarhet, vilket 

representeras som extern validitet (Bryman, 2018). Detta innebär att metoden samt resultatet 

synliggör detaljrika redogörelse av situationerna med en medvetenhet kring att studien kan 

genomföras i snarlika situationer. Det tredje kriteriet är pålitlighet, vilket kan ställas i relation 

till reliabilitet. Detta uppnås genom att studiens hela process är åtkomlig. Det fjärde och sista 

kriteriet består av objektiviteten. Vilket innebär att vi kan styrka och bekräfta studien genom 

att visa på att vi under hela arbetet agerat uppriktigt (Ibid).     	

     	

4.8 Metodkritik       
 	

Under fyra intervjutillfällen var det dåligt med lokaler att sitta ostört i. Konsekvenserna av detta 

var att vi vid ett flertal tillfällen blev avbrutna och därav var tvungen att pausa ljudinspelningen 

på grund av samtyckes- och informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Fördelarna var att 

förskollärarna kände sig bekväma samt hade möjlighet till att smita iväg för att visa material 
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de använder sig utav vilket skapade en större förståelse samt ett mer lättsamt samtalsklimat. 

Ahrne och Svensson (2011) lyfter vikten av att välja en plats för intervju som är lugn och 

inbjudande då platsen påverkar vad som sker mellan respondenterna och intervjuledarna samt 

vilka frågor som ställs. Valet att använda semi-strukturerade intervjuer grundar sig i att både 

intervjutillfället, transkriberingen och analysen blir enklare att utläsa genom denna typ av 

intervjuer. Metoden är till viss del tolkande då intervjuerna transkriberas för att sedan 

analyseras och resultatet blir således en uppfattning och analys av den insamlade empirin. 

Svårigheter som reflekterats över gällande en intervjustudie är risken av att frågorna ställs på 

ett ledande sätt samt att svaren blir baserad på deltagarnas intuition att synliggöra sin bästa sida 

(Bryman, 2018).  Studiens metodologiska teori utgår från fenomenografin som förespråkar att 

vi alltid förstår saker som något, utifrån ett sammanhang samt ur en historisk händelse. När ett 

fenomen erfarits kan man aldrig gå tillbaka till samma erfarenhet ännu en gång då 

sammanhanget blir nytt (Marton & Booth, 2000). Detta leder till att resultatet i denna studie 

aldrig skulle kunna bli detsamma om tillvägagångssättet upprepats, då det i så fall skulle skett 

i ett nytt sammanhang. Resultatet visar uppfattningar som förskollärare haft vid ett speciellt 

tillfälle, vilket betyder att om intervjuerna skulle skett vid antingen ett senare eller tidigare 

tillfälle skulle förskollärarna möjligtvis beskrivit andra uppfattningar kring fenomenet 

kommunikation. Fortsättningsvis kan vi reflektera kring angående om de deltagande 

förskollärarna anpassade sina svar efter antagande kring hur vi velat att de skulle svara, detta 

är en av de mest kritiska funderingarna inom fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Å andra 

sidan är det inte av betydande roll om deltagarna anpassade sina svar eller ej då dessa oavsett 

är uttryck för deras uppfattningar. Vidare kan vi samtala om studiens resultat är sant eller ej, 

men så som vi tolkat den fenomenografiska forskningsansatsen så är det deltagarna i studien 

ger uttryck för sant utifrån andra ordningens perspektiv oavsett om det möjligtvis skulle vara 

falskt sett till första ordningens perspektiv. Resultatet i studien visar på förskollärares 

perspektiv och deras uppfattningar vilket gör att resultatet hade varierat om vi endast valt att 

genomföra observationer eller istället intervjuat barn. Vi människor analyserar allt vi tar till 

oss och allt vi ser och relaterar detta till vårt eget tankesätt. I analysprocessen har det varit en 

utmaning att frångå våra egna uppfattningar och fördomar men vi har haft detta i åtanke och 

eftersträvat att sätta detta åt sidan, då det är förskollärares uppfattningar vi fokuserat på. Således 

har inte avsikten varit att hitta några rätta svar.   	
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5. Resultat     
I följande kapitel redovisas resultatet av studien med utgångspunkt i studiens syfte: att beskriva 

hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt hur de uppfattar att de använder 

kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. 

Deltagande förskollärares uppfattningar är sammanställda utifrån den 

fenomenografiska analysmetoden och resultatet utgörs av tre beskrivningskategorier per 

utfallsrum. Dessa är:  	

 	

Beskrivningskategori 1; Relationskapandets betydelse för kommunikation med barn. 	

Beskrivningskategori 2; Uppfattningar om att hinder styr arbetet med kommunikation som 

verktyg för barns delaktighet och inflytande.  	

Beskrivningskategori 3; Kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande.  	

 Beskrivningskategorierna utgör en variation av uppfattningar om vad förskollärare uppfattar 

som kommunikation samt hur förskollärare uppfattar att de via kommunikation möjliggör för 

barns delaktighet och inflytande i förskolan. Dessa frågor kommer att exemplifieras genom 

citat från intervjuerna.          

	

5.1 Relationsskapandets betydelse för kommunikation med barn.   
  	

Medverkande förskollärare beskriver deras uppfattningar om Vad kommunikation är och en 

utmärkande uppfattning var att relationer är en förutsättning för kommunikation.  	

F1 beskriver kommunikation på följande sätt:     	

 	

F1: Kommunikation för mig är att bygga relationer och göra sig förstådd.      	

Intervjuare: Försöker ni aktivt arbeta med att bygga relationer?    	

F1: Vi försöker alltid arbeta med att barnen ska känna sig trygga i att de kan uttrycka 

sin åsikt. Jag upplever att om inte barnet känner mig så väljer de sällan att fortsätta en 

konversation med mig, det gör det ibland problematiskt.    	
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När förskolläraren i ovanstående citat uttrycker att kommunikation handlar om att bygga 

relationer och att göra sig förstådd kan det tolkas som att förskolläraren ger uttryck för 

uppfattningen om att dessa faktorer är en grund för att kommunicera. Det kan tolkas som att 

förskolläraren innehar uppfattningen om att utan möjlighet att bygga relationer kan inte 

kommunikation uppstå vilket i sin tur leder till bristen att göra sig förstådd. Vidare kan det 

uppfattas som att förskollärarens beskrivning av kommunikation innefattar att relationer leder 

till trygghet där förskolläraren vidare uppfattar att barn vågar uttrycka sin åsikt när de känner 

sig trygga. En möjlig tolkning är att förskolläraren uppfattar att barns olika sätt att få uttrycka 

sina åsikter på innebär relationsskapande och att det i sin tur ger möjlighet till kommunikation 

då F1 uttrycker om inte barnet känner mig så väljer de sällan att fortsätta en konversation med 

mig. Vi förstår det som att förskolläraren i ovanstående citat uttrycker att relationerna är a och 

o för att konversationer ska äga rum där kommunikation i sin tur ses som verktyg för att en 

ömsesidig kommunikation ska uppstå. 	

Vidare beskriver en annan förskollärare sin uppfattning om ett eventuellt samband mellan 

kommunikation och relationer såhär:  	

   	

F2: Relationer, det är en väldigt viktig faktor tror jag. Vissa barn är ju svåra att komma 

in på livet, så att ha en relation är en förutsättning för kommunikation. Vi använder oss 

mycket av öppna frågor.    	

       	

Utifrån F2s uttryck ovan förstår vi det som att förskolläraren uppfattar att hon måste lära känna 

barnet på ett djupare plan då förskolläraren uttrycker att relation är en förutsättning för 

kommunikation. Å andra sidan kan det tolkas som att trots detta är det fenomenet 

kommunikation som är i fokus då förskolläraren uttrycker att de använder sig av öppna frågor 

för att få en relation. Vilket kan förstås som att förskolläraren uppfattar öppna frågor som ett 

sätt att kommunicera.  	

Vidare beskriver en förskollärare att kommunikation har betydelse för relationsskapandet och 

beskriver det såhär: 	

  	

 F3: Jag låter barnen ta sin tid, ger dem utrymme, visa att jag är 

intresserad, lyssnar och kommunicerar, då byggs en viss relation, man 
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märker när dem behöver stöttning. Jag tror det är viktigt att vara 

konsekvent, vara tydlig, säga till barnen om något kommer i vägen. 	

      	

När F3 i ovanstående citat uttrycker att hon lyssnar och kommunicerar, då byggs en viss 

relation förstår vi det som att F3 uppfattar att kommunikation leder till relationer. Vidare kan 

det även tolkas som att förskolläraren uppfattar att hon följer barns intressen för att skapa 

relationer då förskolläraren uttrycker visa att jag är intresserad, lyssnar. När förskolläraren ger 

uttryck för uppfattning av att hon märker när dem behöver stöttning kan det förstås som att 

förskolläraren och barnen har en nära relation där de förstår varandras behov. Vidare uttrycker 

förskolläraren att det är viktigt att vara konsekvent, vara tydlig och säga till barnen om något 

kommer i vägen och det kan tolkas som ett sätt att bygga relationer på för att på så vis bygga 

upp en tillit mellan förskolläraren och barnen.    	

      	

F4: Jag går alltid ned på barnens nivå, skulle jag prata rakt ut i luften så skulle det kunna 

skada relationen till ett barn jag talar med, jag tycker att det handlar om respekt. Jag 

anpassar mig utifrån barnen och möter dem där dem är.     	

  	

I ovanstående citat ger F4 uttryck för en uppfattning om att skulle jag prata rakt ut i luften så 

skulle det kunna skada relationen till ett barn jag talar med, vilket kan förstås som att F4 

försöker värna om relationen till barnet hon pratar med. I ovanstående citat framkommer det 

inte på vilket sätt F4 menar att relationen till barnet kan ta skada av att hon pratar rakt ut. Vidare 

kan det tolkas som att förskolläraren använder sig av kommunikation som verktyg i 

relationerna med barnen då förskolläraren uttrycker att hon anpassar sig utifrån barnen och 

möter dem där dem är.	

F4 uppfattar att relationen tar skada av att prata rakt ut vilket även flertalet andra förskollärare 

uttrycker som problematiskt då att bli avbruten i samtal av såväl barn som vuxna uppfattas som 

ett hinder för en gynnsam kommunikation.   	
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5.2 Uppfattningar om att hinder styr arbetet med kommunikation som verktyg för 
barns delaktighet och inflytande.  
 	

F5 beskriver sin uppfattning av att använda sig utav flera kommunikationssätt men ger uttryck 

för att hon uppfattar begränsningar i arbetet. Hon uttrycker sig såhär: 	

 	

F5:  Eftersom barnen använder sig av flera kommunikationssätt måste även jag göra det. 

Jag tycker att kroppsspråket är en lika stor del i kommunikation som det verbala språket. 

Genom att komplettera det verbala språket med andra kommunikationssätt gör jag det 

enklare för barnen att förstå, tänker jag. Tiden och fortbildningen bidrar dock till att jag 

inte har förutsättningarna till det, så då blir det ibland inte av.  	

Intervjuare: Skulle du kunna utveckla vad det är du känner att du inte har tid till?   	

F5:  Jag menar specifikt takk och bildstöd, det hinns liksom inte med att tillverka 

material och då struntar man i det.     	

   	

I ovanstående citat uttrycker förskolläraren att genom att komplettera det verbala språket med 

andra kommunikationssätt gör jag det enklare för barnen att förstå, tänker jag, kan det 

uppfattas som att F5 känner en viss osäkerhet kring varför hon använder sig utav olika 

kommunikationssätt. Dock nämner förskolläraren i ovanstående citat eftersom barnen 

använder sig av flera kommunikationssätt måste även jag göra det, kan det uppfattas som att 

F5 har en tanke om att använda olika kommunikationssätt för att på så vis möjliggöra för barn 

att kunna kommunicera och förstå för att få barnen att bli delaktiga och få inflytande. Vi förstår 

det som att förskollärarens uppfattning av fenomenet den icke verbala kommunikationen, som 

problematisk då förskolläraren uttrycker att TAKK (Tecken som alternativ kompletterade 

kommunikation) samt bildstöd endast används då tiden finns. I ovanstående citat uttrycker 

förskolläraren det hinns liksom inte med att tillverka material och då struntar man i det. En 

tolkning av F5s beskrivning är att ett hinder för barns delaktighet och inflytande över sin 

utbildning är relaterat till F5s uppfattning om tidsbrist.	

Utifrån ovanstående citat förstår vi det som att F5 har en uppfattning om att hon har verktygen 

för att använda olika kommunikationssätt i kommunikationen med barnen men att hon å andra 

sidan har en uppfattning om att vardagen på förskolan kommer emellan och att det i sin tur 

bidrar till att det ibland gör det svårt att hinna med det hon önskar utföra.   	
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Vidare beskriver en annan förskollärare sin uppfattning av tidsbrist som hinder för arbetet med 

kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande såhär: 	

 	

F3: Kommunikation sker hela tiden, hela dagen och det gäller att jag och mina kollegor 

ser signalerna och kan snappa upp när något barn vill kommunicera med oss eller med 

någon kompis, men tyvärr finns inte alltid tiden till det. Ja och sen är det för stora 

barngrupper.   	

    	

När förskolläraren i ovanstående citat uttrycker det gäller att jag och mina kollegor ser 

signalerna och kan snappa upp när något barn vill kommunicera, kan det tolkas som att 

pedagogernas förhållningssätt påverkar huruvida barnen får komma till tals eller kommunicera. 

Vidare ger F3 uttryck för uppfattningen om att tyvärr finns inte alltid tiden till samt att det är 

för stora barngrupper vilket vi förstår som att F3 uppfattar att dessa hinder begränsar 

kommunikationen med barnen på förskolan vilket följaktligen kan leda till att barnen inte får 

möjlighet till delaktighet och inflytande.	

Vidare beskriver en förskollärare sin uppfattning av arbetet med barns inflytande såhär: 	

	

F2: Vi vuxna måste nog begränsa inflytandet hos barnen men självklart måste vi ge dem 

möjlighet att få inflytande, men ja som sagt så tror jag att vi pedagoger måste sätta upp 

rimliga gränser för detta.   	

 	

I ovanstående citat ger F2 uttryck för uppfattningen om att inflytande nog måste begränsas. En 

tolkning av detta är att inflytande sker på de vuxnas villkor. Å andra sidan uttrycker 

förskolläraren att självklart måste vi ge dem möjlighet att få inflytande men beskriver sedan att 

vi pedagoger måste sätta upp rimliga gränser för detta vilket vi förstår som att F2 begränsar 

barns möjlighet till inflytande genom att sätta gränser för vad barnen får ha inflytande över. 	

Att förskollärarna begränsar barns möjligheter till delaktighet och inflytande kommer även till 

uttryck i följande citat: 	
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F6: Ja, alltså dem får ju vara delaktiga och komma med förslag men vi har oftast en 

baktanke med vilken aktivitet vi ska göra, så visst vi lyssnar, men sen kan vi vrida lite på 

deras förslag för att det ska passa in på det vi tänkt göra.   	

Intervjuare: Men du skulle ändå säga att barnen är delaktiga?     	

 F6: Ja, men det tycker jag, indirekt så får dem ju bestämma, eller jag upplever att dem 

känner det iallafall.   	

Intervjuare: Vad skulle du vilja göra för att utveckla ditt arbete med barns delaktighet?       	

 F6: Jag skulle vilja att förskolan var ännu mer demokratisk. Det är viktigt att vi i 

arbetslaget ständigt får reflektera så man inte tappar bort någon.    	

 Intervjuare:  Vad är det som hindrar dig att göra detta?     	

  F6: Stora barngrupper, tid, övergångar, stress, man kanske är inne i något det är så 

lätt att man missar någon.    	

     	

I ovanstående utdrag kan förskollärarens uttryck av uppfattning tolkas som att barnen inte alltid 

får vara med och ta beslut kring deras utbildning då förskolläraren uttrycker att dem får ju vara 

delaktiga och komma med förslag men vi har oftast en baktanke med vilken aktivitet vi ska 

göra. En tolkning av ovanstående citat är att stora barngrupper, tid och stress är begränsningar 

i arbetet som bidrar till att barn inte ges möjlighet till delaktighet i den utsträckning som F6s 

uppfattning ger uttryck för. Vidare förstår vi det som att F6 har en uppfattning av att det saknas 

förutsättningar för att barn ska få möjlighet till delaktighet.  	

    	

5.3 Kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande  
  	

 Samtliga förskollärare uttrycker uppfattningen av att den icke verbala kommunikationen är en 

stor del av fenomenet kommunikation. En tolkning av detta är att förskollärare innehar 

förståelsen av att alla barn kommunicerar på olika sätt samt att det är viktigt att dem ger 

möjlighet för alla barn att kommunicera på sitt sätt. På frågan ”Vad är kommunikation för dig?” 

ger förskollärarna uttryck för att kommunikation innefattar mer än den verbala 

kommunikationen, utan att kommunikation även innefattar kroppsspråk, gester, tystnad, miner 

samt rörelse.	

Vidare beskriver F4 att kommunikation för henne innebär:       	
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F4: Barnen på min avdelning känner mina blickar i nacken när de vet att de har gjort 

fel, de vänder sig om bara de känner att jag tittar på dem, det är väldigt roligt, det är 

verkligen kommunikation.        	

       	

När F4 i ovanstående citat uttrycker att de vänder sig om bara de känner att jag tittar på dem 

förstår vi det som att förskolläraren beskriver att kommunikation innefattar den icke verbala 

kommunikationen. Vidare kan det tolkas som att den verbala kommunikationen inte är 

nödvändig i alla situationer då tystnad och blickar i det här sammanhanget fungerar för att få 

fram ett budskap. När förskolläraren vidare uttrycker det är verkligen kommunikation, förstår 

vi det som att hon uppfattar att kommunikation sker mellan människor oavsett om det är verbalt 

eller icke verbalt.  	

Vidare uttrycker en förskollärare att ögonkontakten är en del av kommunikationen såhär:  	

 	

F5: Ögonkontakten, ögonkontakten är otroligt viktig för att uppmärksamma      	

när och hur barnen vill kommunicera men även för att se om de förstår mig.    	

       	

I ovanstående utsaga uttrycker F5 att hon försöker uppmärksamma om barnen förstår henne 

vilket vi förstår som att hon på så sätt försöker skapa möjligheter för barns delaktighet och 

inflytande då F5 vill veta om barnen förstår vad hon vill kommunicera. Förutom ögonkontakten 

så uttrycker även F5 att hon använder sig utav andra kommunikationssätt för att stötta barn att 

framföra sina åsikter och på så sätt ges möjlighet till inflytande.  	

I nedanstående citat beskriver F2, F1 samt F3 sina uppfattningar om barns delaktighet och 

inflytande:      	

F2: Jag skulle inte säga att delaktighet och inflytande har någon märkbar skillnad,  	

 egentligen erbjuds dem alltid tillsammans.   	

 F1: Jag tänker att delaktighet och inflytande hänger ihop, får barnen möjlighet till 

delaktighet har de också en möjlighet att få inflytande.    	
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 F3: Jag förstår att begreppen i sig är tolkningsbara, men pedagoger som använder sig 

utav ett professionellt förhållningssätt, förhåller sig till styrdokumenten och diskuterar 

ord, begrepp och skyldigheter i sitt arbetslag så kommer mindre missförstånd ske och 

då förstår jag inte svårigheten i begreppen. Det måste handla om att förskollärare inte 

ges förutsättningar till att förstå dem?   	

      	

Utifrån ovanstående citat kan det tolkas som att begreppen delaktighet och inflytande är svåra 

att särskilja då förskollärarna beskriver varierande uppfattningar. När F2 uttrycker att 

begreppen inte har någon märkbar skillnad och när F1 uttrycker delaktighet och inflytande 

hänger ihop förstår vi det som att det råder varierande uppfattningar om begreppen delaktighet 

och inflytande. Vidare kan det uppfattas som att F3 uttrycker en uppfattning om att det råder 

svårigheter i definitionen av begreppen då hon uttrycker att mindre missförstånd sker om 

förutsättningar till att förstå begreppen ges till förskollärarna. Vi uppfattar det som att F3 

uppfattar att hon har en förståelse för begreppens innebörd men förstår komplexiteten i att 

definiera vad delaktighet och inflytande innebär.  	

I nedanstående citat beskriver en förskollärare sin uppfattning av arbetet med barns delaktighet 

och inflytande: 	

 	

F4: Genom att uppmuntra barnen, att prata med dem, att alla barn får göra sin röst 

hörd, att få dem att yttra sig tror jag påverkar barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Vi vill att det ska vara ett trivsamt klimat här på förskolan och då är 

smågrupper bra, då vågar kanske barn prata och det kan vara en förutsättning för att 

skapa möjligheter för barns delaktighet och inflytande här på förskolan.    	

 	

Utifrån ovanstående utsaga förstår vi det som att F4 har en uppfattning om att hon använder 

kommunikation som verktyg för att skapa möjligheter för barns delaktighet och inflytande då 

hon uttrycker Genom att uppmuntra barnen, att prata med dem, att alla barn får göra sin röst 

hörd, att få dem att yttra sig tror jag påverkar barns möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Vi förstår det som att F4 använder sig av kommunikation i mindre grupper för att möjliggöra 

för barn att yttra sin åsikt och göra sin röst hörd då hon uttrycker att smågrupper är bra. Vidare 

kommer uppfattningen om att kommunikation fungerar som verktyg för delaktighet och 
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inflytande i uttryck genom att F4 beskriver då vågar barn prata och det kan vara en 

förutsättning för att skapa möjligheter för barns delaktighet och inflytande här på förskolan.  	

 	

5.4 Utfallsrum  
 	

I beskrivningskategori 1 framkommer en variation inom förskollärarnas uppfattningar om 

relationer och kommunikation. En förskollärare beskriver sin uppfattning om att 

kommunikation är en förutsättning för relationsskapande medan en annan förskollärare ger 

uttryck för uppfattningen att relationer är en förutsättning för att kommunikation ska uppstå. 

Variationerna inom uppfattningarna i beskrivningskategori 1 kan ställas i relation till 

beskrivningskategori 3 där det även där råder variationer inom förskollärarnas uppfattningar 

kring innebörden av begreppen delaktighet och inflytande. En förskollärare ger uttryck för 

uppfattningen om att begreppen inte har någon märkbar skillnad medan en annan förskollärare 

beskriver sin uppfattning kring att hon inte förstår svårigheten i begreppens innebörd. 

Ytterligare en förskollärare ger uttryck för uppfattningen kring att delaktighet och inflytande 

hänger ihop. Dessa variationer kring uppfattningarna angående innebörden av begreppen 

delaktighet och inflytande kan uppfattas som begränsningar i arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. Vilket kan ställas i relation till beskrivningskategori 2 där förskollärarna ger uttryck 

för varierade uppfattningar om hinder i arbetet med kommunikation. Där ger en förskollärare 

uttryck för uppfattningen att arbetet med kommunikation som verktyg för barns delaktighet 

och inflytande begränsas av tiden på förskolan. En annan förskollärare uppfattar stress som ett 

begränsande hinder i arbetet med kommunikation. Ytterligare en variation inom 

förskollärarnas uppfattningar är att en förskollärare beskriver att hon måste uppmärksamma 

om något barn vill kommunicera, men säger å andra sidan att tiden och för stora barngrupper 

hindrar arbetet med kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande. Vidare 

uppmärksammas variationer i förskollärarnas uppfattningar kring att de saknar förutsättningar 

för att möjliggöra för barn att vara delaktiga och få inflytande. Det framkommer ur resultatet 

att en förskollärare känner brist på fortbildning medan en annan förskollärare uttrycker att stora 

barngrupperna resulterar i minskade förutsättningar och således inte heller kan ge barnen de 

förutsättningar de behöver för att få inflytande och delaktighet över sin utbildning.	

Ytterligare uppmärksammades variationer inom förskollärarnas uppfattning av vad 

kommunikation är. En återkommande uppfattning som kommer till uttryck är att förskollärarna 

beskriver kommunikation som verbal kommunikation, dock råder det variationer i hur 
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fenomenet den icke verbala kommunikationen kommer till uttryck i förskollärarnas 

uppfattningar. En förskollärare beskriver sin uppfattning av icke verbal kommunikation som 

kroppsspråk, gester, tystnad, miner samt rörelse och en annan förskollärare beskriver sin 

uppfattning av den icke verbala kommunikationen som ögonkontakt.	

   	

6. Diskussion      	
Resultatet visar en komplexitet och osäkerhet kring vad kommunikation egentligen innebär då 

det råder starka tvivel kring hur förskollärarna arbetar med det samt vilka förutsättningar som 

ges för att möjliggöra för barn att kommunicera utefter sina villkor. 	

Det övergripande resultatet visar på att förskollärarna i stor utsträckning upplever att 

kommunikationen med barnen är bristfällig och att detta ofta beror på begränsningar såsom 

stress, tidsbrist och stora barngrupper. Vidare uppfattas dessa begränsningar leda till att barn 

inte får eller ges möjlighet till delaktighet och inflytande på förskolan.   	

Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt 

hur förskollärarna uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns delaktighet 

och inflytande över sin egen utbildning. Forskningsproblemet inriktar sig mot hur 

yrkesverksamma uppfattar att de tar till sig kunskapen, arbetar för att utveckla förmågor samt 

hur de uppfattar att de använder sig utav kommunikation som verktyg för att möjliggöra för 

barns delaktighet och inflytande.  Studien utgår ifrån två frågeställningar, vilka kommer 

besvaras som varsin rubrik i detta diskussionskapitel.	

	

6.1 Hur uppfattar förskollärarna kommunikation?   
 	

Resultatet i föreliggande studie visar att förskollärarna uppfattar fenomenet kommunikation 

som mer än det verbala vilket är i enlighet med Ljunggren (2013), även hon menar att 

kommunikation omfattar så mycket mer än endast det verbala. Föreliggande studies resultat 

visar å andra sidan på att förskollärarna uttrycker en uppfattning om att den verbala 

kommunikationen inte alltid är nödvändig, vilket Ljunggren (2013) motsäger sig. Ljunggren 

menar att om kommunikation ska utvecklas krävs det en samverkan mellan den verbala och 

icke verbala kommunikationen. 	
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Vidare kommer förskollärarnas varierade uppfattningar om den icke verbala kommunikationen 

till uttryck då en förskollärare definierar icke verbal kommunikation som kroppsspråk, gester, 

tystnad, miner samt rörelse och en annan förskollärare beskriver sin uppfattning av den icke 

verbala kommunikationen som ögonkontakt. Detta betonar även Ljunggren (2013) då hon 

menar att det finns svårigheter i att endast definiera verbalt eller icke verbalt då den icke verbala 

kommunikationen är en betoning på den verbala kommunikationen. Vi uppmärksammar en 

problematik i detta då det kan tolkas som att den icke verbala kommunikationen således inte 

kan komma till uttryck utan den verbala kommunikationen. Freeman (2007) och Melin (2013) 

menar att kommunikation är komplext då begreppet är tolkningsbart detta eftersom begreppet 

kommunikation kan inneha olika definitioner. För en del individer innebär kommunikation att 

föra samtal (verbal) medan någon annan uppfattar att kommunikation är ögonkontakt (icke 

verbal). Resultatet i föreliggande studie visar dock att förskollärarna inte uttryckte märkbara 

variationer i deras uppfattningar om vad begreppet kommunikation innebär.	

Arner och Tellgren (2006) menar att det är de yrkesverksammas ansvar att tillhandahålla olika 

kommunikationssätt så som verbal och ickeverbal kommunikation, takk, gester med mera. 

Detta för att barn i sin tur ska ha möjlighet att bli delaktiga och få inflytande. Resultatet i vår 

studie visar att förskollärarnas uppfattning av kommunikation grundar sig i att kunna erbjuda 

olika kommunikationssätt så som verbal och ickeverbal kommunikation, tecken och bilder som 

stöd, kroppsspråk samt ögonkontakt som kan bidra till att barn har möjlighet att uttrycka sin 

åsikt och kommunicera med andra. Vidare påvisar föreliggande studie att förskollärarna 

uttrycker att de inte uppfattar sig vara i behov av att ha kunskap om alla kommunikationssätt, 

utan att det istället handlar om att finna strategier som fungerar för de individuella barnen i 

grupperna på förskolan. Jonsson (2016) menar å andra sidan att pedagogerna måste använda 

sig utav olika kommunikationssätt och således behöver ha kunskap om dem. Vidare menar 

Jonsson att det är genom kunskap det är möjligt att finna strategier som kan möjliggöra för 

barn att utvecklas. I föreliggande studie kan det problematiseras då det framkommit att 

pedagogerna inte anser sig behöva kunskap om alla olika kommunikationssätt. Barn blir på så 

vis inte erbjudna möjligheten till olika kommunikationssätt eftersom kunskapen kring dem inte 

anses vara i behov. När barn inte presenteras olika kommunikationssätt hindrar pedagogerna 

dem för en möjlig chans till kommunikation vilket vidare kan bidra till att barn inte känner 

delaktighet eller inflytande över sin egen utbildning på förskolan. 	

 En utmärkande uppfattning som kommer till uttryck i resultatet är att förskollärarna uppfattar 

kommunikation som en grund för relationsskapande. Förskollärarnas uppfattning om 
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relationsskapandet kan upplevas som komplext då förskollärarna uttrycker att det krävs 

relationer för att kommunikation ska uppstå medan forskning visar att relationsskapande bidrar 

till kommunikation (Melin, 2013). Vidare åsyftar Melin (2013) att förskollärarna har ansvar 

för att skapa förutsättningar för barns delaktighet genom att skapa relationer då barnen ska 

känna att de har förtroende från förskollärarna att fatta sina egna beslut och på så sätt öka deras 

kommunikationsförmåga. Å andra sidan visar resultatet i föreliggande studie på att sättet 

förskollärarna kommunicerar med barnen på, är av betydande roll då det är avgörande för 

huruvida barnen får och ges möjlighet att uttrycka sig. Utgår förskollärarna inte från barns 

perspektiv i kommunikation med barn kan det skada relationen istället för att stärka den. Detta 

då relationen mellan pedagogen och barnet bidrar till trygghet i att dela sina åsikter. Därav blir 

det av stor vikt att yrkesverksamma inom förskolan agerar utifrån barns perspektiv för att skapa 

en relation mellan pedagog och barn. Vilket vidare går att ställa i relation till Palla & Vallberg 

Roth (2018) som menar att relationen mellan pedagogen och barnen är byggstenar i barns 

kommunikationsutveckling. 	

Palla och Vallberg Roth (2018) hävdar att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas individuellt 

på förskolan. Detta då förskolan ska se till alla barns intressen samt se till varje barns 

utvecklingsfas. Föreliggande studie påvisar dock en problematik kring att följa alla barns 

intresse. Förskollärarna ger uttryck för uppfattningarna om att tid, stress och för stora 

barngrupper är begränsningar för att det ska vara genomförbart att följa varje barns individuella 

intresse. Begränsningarna som presenteras kan påverka förskolans strävan efter en likvärdig 

förskola för alla då förskollärarna anser att saker inte blir genomförbara på förskolan. Då 

förskollärna nämner brist på tid finns det således inte tid att diskutera begrepp såsom 

kommunikation, delaktighet och inflytande. Detta kan i sin tur bidra till att det fortsätter vara 

tolkningsbart och således finns ingen samsyn på vad begreppen betyder eller innebär för barnen 

och på förskolan utbildning. Utifrån resultatet i föreliggande studie beskrivs kommunikation 

som mer än endast verbal kommunikation, samt att det råder delade åsikter kring definitionen 

av icke verbal kommunikation. Vidare bidrar det till vikten av att arbetslagen arbetar med 

begreppsdefinitioner för att på så vis erbjuda ett livslångt lärande för alla barn inom förskolans 

utbildning.     

 	

6.2 Hur beskriver förskollärarna kommunikation som möjligt verktyg för barns 
delaktighet och inflytande?   
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Resultatet visar på att förskollärares uppfattning av fenomenet kommunikation som verktyg 

för barns delaktighet och inflytande är varierande. Det finns inte en samlad definition av 

begreppen delaktighet och inflytande hos medverkande förskollärare i föreliggande studie 

vilket även forskning visar (Westlund 2011; Arnér & Tellgren, 2006). Detta leder till att barns 

möjlighet att bli lyssnade på, vara delaktiga, få inflytande och påverka sin vardag avgörs av 

hur den enskilde förskolläraren som möter barnet uppfattar innebörden av begreppen 

delaktighet och inflytande. Freemans (2007) samt Melins (2013) studier poängterat vikten av 

att ha en gemensam begreppsdefinition inom arbetslaget kring barns delaktighet och inflytande, 

då det är förskollärares förhållningssätt liksom de rutiner arbetslaget sätter upp inom förskolans 

utbildning som kan hindra barn från att vara delaktiga, få inflytande och bli lyssnade på. 	

 Utifrån vårt resultat kan det utläsas att förskollärarna uppfattar inflytande och delaktighet med 

att förklara att det handlar om att barnen ska bli lyssnade på. Detta kan ställas i relation till 

Freeman (2007) som menar att inflytande handlar om mer än beslut och val. Freeman menar 

att på grund av att begreppet inflytande är tolkningsbart skapas utmaningar inom arbetslagen 

att bilda en gemensam definition av begreppet. Resultatet i vår studie visar att samtliga 

förskollärare upplever osäkerhet kring definitionen av begreppen samt att en tveksamhet över 

vad de egentligen innebär. Utifrån resultatet blev det tydligt att en bidragande faktor av den 

otydliga definitionen grundade sig i att förskollärarna inte skapat sig tid eller tillhandahållits 

tid för att diskutera begreppsdefinitionen av delaktighet och inflytande.  	

Skolinspektionen (2018) har kommit fram till att läroplansuppdraget inte implementerats fullt 

ut i förskolan samt att innebörden i uppdraget inte diskuterats och analyserats i den utsträckning 

som krävs för att förskollärarna ska ha möjlighet att utföra sin uppgift. Vilket är i enlighet med 

resultatet i föreliggande studie då förskollärarna ger uttryck för svårigheterna i arbetet med 

barns delaktighet och inflytande. Deras varierade uppfattningar grundar sig i hur barn ges 

inflytande inom förskolans utbildning. Vilket framkommer då förskollärarna ger uttryck för 

uppfattningen av att det inte är en utmaning att göra barnen delaktiga utan att de uppfattar 

en problematik i hur och i vilka situationer de kan möjliggöra för barn att få inflytande. Således 

visar resultatet på att de uppfattar barnen som delaktiga men att de ej får det inflytandet som 

de bör ha. Detta på grund av att förskollärarna känner sig osäkra på innebörden av begreppet 

inflytande samt hur och när de kan skapa möjligheter för barn att få inflytande. 	

Westlund (2011) menar att styrningen från yrkesverksamma är oundviklig då det i slutändan 

är de som planerar och genomför aktiviteter i förskolans utbildning. Förskollärarna ska förhålla 

sig till mål och andra omständigheter vilket bidrar till att de behöver finnas en viss styrning 
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över utbildningen. Utifrån resultatet i föreliggande studie visar förskollärarnas uppfattningar 

på att styrningen är nödvändig men å andra sidan är det en förutsättning att förskollärarna 

reflekterar och analyserar sin styrning för att i större utsträckning möjliggöra för barns 

delaktighet och inflytande. Förskollärare bör ständigt ifrågasätta sitt förhållningssätt och ha 

utgångspunkt i att skapa möjligheter för barn att få inflytande (Arnér, 2009). 	

Utifrån resultatet i rådande studie uttrycks att förskollärarna ofta styr aktiviteterna på förskolan 

vilket inte drar jämt med det demokratiuppdrag som är framskrivet i läroplanen (Skolverket, 

2018). Emilson och Folkessons (2006) menar att lärarnas styrning har effekt på barns 

förutsättningar för delaktighet och när lärarna styr utan barns åsikter begränsas barns möjlighet 

till delaktighet och inflytande. Å andra sidan lyfter läroplanen att barn ska utveckla en 

förståelse för demokrati samt att förskollärarna ska arbeta med demokrati anpassat efter barns 

förmåga (Skolverket, 2018). Analyseras resultatet i föreliggande studie utifrån detta perspektiv 

så kan det ses som att förskollärarna arbetar med barns förståelse för demokrati genom att låta 

barnen tro att de bestämmer för att barnen ska skapa en förståelse av vad demokrati innebär. Å 

andra sidan visar även resultatet att förskollärarna i rådande studie ger uttryck för uppfattningen 

att de bestämmer i för stor utsträckning och att det i sin tur kan ha en påverkan på barns 

delaktighet och inflytandet i förskolan.  I enlighet med Westlund (2011), som menar att barns 

kommunikationsförmåga skapar förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet och 

inflytande påvisar även resultatet i rådande studie att kommunikation som verktyg är en 

förutsättning för barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Då förskollärarna beskriver att 

de genom kommunikation uppmuntrar barnen, pratar med dem samt låter alla barn får göra sin 

röst hörd. Förskollärarna beskriver att de använder kommunikation som verktyg i mindre 

grupper för att möjliggöra för barn att yttra sin åsikt och göra sin röst hörd. Resultatet visar 

även att förskollärarna ger uttryck för varierade uppfattningar kring att lyssna på barn dock har 

förskollärarna gemensamma uppfattningar om att lyssnandet handlar om att bemöta barns 

initiativ samt att i största möjliga mån försöka verkställa barns tankar och idéer. Vilket kommer 

till uttryck när förskollärarna beskriver att när barn uttrycker vad de vill göra eller vilken 

aktivitet de vill genomföra tar förskollärarna till sig barnens åsikter och försöker genomföra 

detta. Förskollärarna visar då att de lyssnar på barnen samt ger dem bekräftelse på att de fått 

inflytande genom att genomföra barnens önskemål. Vilket Palla & Vallberg Roth (2018) 

stödjer då de menar att lyssna på barn innebär att uppmärksamma och vara nyfiken på vad 

barnet har att säga. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att dem kommunicerar med 

barnet på barnets nivå då förskollärarna beskriver att de i kommunikation med barn går ned på 
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deras höjd istället för att prata rakt ut i luften av respekt mot barnet, förskollärarna beskriver att de 

anpassar sig utifrån barnen och bemöter dem där dem är i sin utveckling. Dock kan vi utläsa i 

resultatet att förskollärare ibland måste avvisa barns kommunikation då förskollärarna 

uttrycker uppfattningen om att stress och andra faktorer som uppkommer i vardagen på 

förskolan hindrar möjligheten till kommunikation vilket i sin tur kan begränsa barns 

möjligheter för delaktighet och inflytande på förskolan. Förskollärarnas uppfattning om 

att stress, brist på tid och för stora barngrupper är de mest återkommande hindren för barns 

delaktighet och inflytande är i enlighet med resultatet i Ribaeus (2014) studie.    

  	

7. Slutsats     	
Med syfte att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt hur 

förskollärarna uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns delaktighet och 

inflytande över sin egen utbildning, dras slutsatsen att förskollärarna använder kommunikation 

som verktyg genom att tillhandahålla olika kommunikationssätt och skapa relationer vilket kan 

möjliggöra för barnen att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd, dock uppfattar 

förskollärarna begränsningar i att utföra arbetet.	

Enligt tidigare forskning som presenterats i föreliggande studie finns en komplexitet i 

definition av begreppen delaktighet och inflytande. Denna problematik kvarstår och utifrån 

studiens resultat kan detta tyda på att dessa begrepp inte kommuniceras inom arbetslaget eller 

med barnen i den utsträckning som behövs för att tydliggöra innebörden av dessa begrepp. 

Övergripande visar resultatet på att förskollärarna utgår från barns intressen när de planerar 

utbildningen men att de oftast finns en bakomliggande styrning från förskollärarna, vilket 

minskar barns möjlighet till inflytande. Resultatet vi slutligen kommit fram till är att det råder 

varierade uppfattningar kring icke verbal kommunikation och arbetet med barns delaktighet 

och inflytande. Utifrån förskollärarnas uppfattningar kring att det förekommer begränsningar i 

form av stress, brist på tid och för stora barngruppen dras slutsatsen att dessa begränsningar 

hindrar förskollärarna från att möjliggöra för barns delaktighet och inflytande i den 

utsträckning som önskas. Dessa uppfattningar går å andra sidan inte att generaliseras då de är 

tagna ur sitt sammanhang samt att urvalet varit begränsat.   	
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8. Didaktiska implikationer och vidare forskning  	
Resultatet visar att förskollärare har en tendens till att vilja styra aktiviteter utan barns tankar 

och åsikter detta resultat kan få yrkesverksamma att fundera kring hur aktiviteter kan planeras 

utifrån barns delaktighet och inflytande. Vilket kan bidra till att yrkesverksamma inom 

förskolan rannsakar sig själva och sin styrning. Studien lyfter vikten av att se till barns intressen 

och granska sitt förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet och 

inflytande. Resultatet i studien kan bidra till att yrkesverksamma inom förskolans utbildning 

diskuterar begrepp som kommunikation, delaktighet och inflytande. Ytterligare uppmuntrar 

studien yrkesverksamma till att utveckla sitt arbete inom kommunikation och granska vikten 

av relationers betydelse för en gynnsam kommunikation. Studien kan bidra till ett ökat 

engagemang hos yrkesverksamma att eftersöka ökad kunskap kring fler kommunikationssätt. 

Med vetskapen om att resultatet i föreliggande studie inte är generaliserbart utanför 

undersökningsgruppen menar vi att det ändå finns ett intresse i att yrkesverksamma inom 

förskolan kan ta del av vår studie. Studien kan ses som en tankeställare för yrkesverksamma 

inom förskolan och kan medföra inspiration till att skapa bättre förutsättningar för barn att vara 

delaktiga och få inflytande. Studiens resultat visar på flera variationer av uppfattningar som 

kan ha betydelse för kommunikation med barn i syfte att stärka deras språkliga och sociala 

förmågor. Vidare kan studiens resultat bidra med tänkbara möjliggörande för barn att uttrycka 

sina tankar och känslor för att på så sätt få vara delaktiga och få inflytande. Förskolan kan 

därmed uppnå en högre grad av demokrati. 	

Förslag på vidare forskning är att intervjua rektorer och beskriva deras uppfattningar kring hur 

arbetet med barns delaktighet och inflytande kan utvecklas men även hur rektorer uppfattar at 

de kan bidra till ökad kunskap samt engagemang inom olika kommunikationssätt. Ytterligare 

kan studien utvecklas genom att intervjua fler förskollärare på fler förskolor samt inom flera 

kommuner.  Vidare förslag på forskning är att intervjua barn kring deras uppfattningar av hur 

de får vara delaktiga samt hur de upplever sitt inflytande över sin egen utbildning. För att på 

så vis kunna utläsa variationer mellan barns uppfattningar och förskollärares uppfattningar av 

kommunikation som verktyg för delaktighet och inflytande. 	
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1- samtyckesblankett     
   	

Samtyckesblankett för examensarbete     	

   	
 Hej!    	

Vi heter Johanna Elfinsson och Julia Ekström. Vi går sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad och 
ska nu skriva vårt examensarbete. Studiens syfte är att beskriva hur förskollärare framställer kommunikation med barn samt 
hur förskollärare uppfattar att de använder kommunikation som verktyg för barns delaktighet och inflytande över sin egen 
utbildning.  	

Vi kommer genomföra vår studie på förskolan, vilket innebär genom att intervjua förskollärare. De insamlade uppgifterna 
kommer endast användas i forskningsändamål som underlag till vårt arbete. Det insamlade materialet kommer att användas på 
ett sådant sätt att du som deltagare inte kan identifieras och kommer endast användas som underlag för examensarbetet. I vår 
forskning följer vi vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet 2017) som innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.     	

   	

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt ovan behöver vi ditt/ert samtycke. 
Examensarbetet genomförs under handledning.      	

Våra handledare arbetar på Högskolan i Halmstad och nås på:     	
 Carina Stenberg, tel. 035-16 7536    	

Mail:carina.stenberg@hh.se    	
 Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, tel. 035-16 7754    	

Mail: ann-charlotte.mardsjo_olsson@hh.se    	

    	

Kontakta gärna oss om ni har några frågor.    	

Johanna Elfinsson, tel. 0706427664  	

Mail: johelf16@student.hh.se    	

Julia Ekström, tel. 0761876627  	

Mail:juleks16@student.hh.se 	
     	

Tack på förhand!     	

Hälsningar Johanna Elfinsson och Julia Ekström    	
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     	
     	
 Samtycke för Examensarbetet:    	

    	

Jag/Vi samtycker till att delta i denna studie enligt ovan          JA ( ) NEJ ( )     	

 	

Förskollärares underskrift_________________________________________________    	

    	

Namnförtydligande och datum_____________________________________________  	
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10.2 Bilaga 2- Intervjufrågor     
    	

Underlag till intervjufrågor	

 	

1.     Beskriv vad kommunikation innebär för dig	
 	
 

2.     Beskriv vad begreppet delaktighet innebär för dig	
 	
 

3.     Beskriv vad begreppet inflytande innebär för dig	
 	
 

4.     Använder du dig av alternativ kompletterande kommunikation (AKK)? 	

 	

Om ja, vilka samt i vilka situationer? Ge exempel 	
 	
 

5.     Vilka strategier använder ni er av i arbetslaget för att stödja barn i deras språk- och 
kommunikationsutveckling?	

 	

6.     Vad anser du kännetecknar ett gynnsamt kommunikationssätt?  	
 	
 

7.     Vilka faktorer anser du är gynnsamma för att en ömsesidig kommunikation ska uppstå? 	
 	
 

8.     Hur kan du med hjälp av kommunikation påverka barns möjlighet till delaktighet och 
inflytande? Beskriv med exempel.	
 	
 

9.     Vad gör du/ditt arbetslag idag för att barn ska få inflytande? I vilka situationer? Hur 
kommunicerar du med barnet/barnen i dessa situationer?	

 	

10.  Vad skulle du vilja göra för att utveckla ditt arbete med barns inflytande? Ge gärna 
exempel. 	
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11.  Vad är det som hindrar dig att göra detta?	
 	
 

12.  Vad gör du ditt arbetslag idag för att barn ska få delaktighet? I vilka situationer? Hur 
kommunicerar du med barnet/barnen i dessa situationer?	

 	

13.  Vad skulle du vilja göra för att utveckla ditt arbete med barns delaktighet? Ge gärna 
exempel. 	

 	

14.  Vad är det som hindrar dig att göra detta?	
 	
 

15.  Vad kan det finnas för hinder vid kommunikation och samtal mellan pedagog och barn? 	

 	

16.  Har du upplevt svårigheter i arbetet med barns delaktighet och inflytande? 	

            Om ja är dessa svårigheter relaterade till kommunikation eller att göra barn delaktiga?	

            Ge exempel på vad du menar.	

 	

 	

Tips på utvecklande frågor att ställa under tidens gång: 	

Ge gärna exempel.	

Kan du utveckla det?	

Vad menar du med det?	

Du sa tidigare xxx, skulle du kunna fördjupa det? 	
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