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Abstrakt 
 
Titel: Vad säger du? Jag förstår inte! - En diskursanalytisk studie om förskollärares 
berättelser om barns delaktighet och inflytande i förskolan när kommunikationen är 
begränsad. 
Författare: Linda Pettersson 
Nyckelord: Kommunikation, delaktighet, inflytande, förskola, 
socialkonstruktionism, diskurspsykologi.   
 
Att kommunicera är ett mänskligt grundbehov och en mänsklig rättighet. Att barn 
inte kan göra sig förstådda påverkar deras delaktighet och inflytande i förskolan. 
Denna studie tar därmed sin utgångspunkt i förskollärares sagda ord i samtal, och 
syftet med studien är därmed att undersöka hur förskollärare samtalar om 
förutsättningar för barns delaktighet och inflytande när den verbala kommunikationen 
är begränsad. Studien tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet 
med diskuspsykologi som analysverktyg. Studien är genomförd i Sverige och 
studiens empiri har samlats in via ljudinspelning av två fokusgrupper med fyra 
deltagare i den ena och tre i den andra. Resultatet visar vilka diskurser som 
framträder när förskollärare berättar och framställer delaktighet och inflytande när 
kommunikationen är begränsad. I det empiriska materialet som har analyserats 
synliggjordes diskurser om arbetssätt samt språket i förskolan, har för betydelse för 
delaktighet och inflytande när kommunikationen är begränsad.  Vidare dras slutsatsen 
att kommunikation, delaktighet och inflytande är alla beroende av varandra.  
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1. Inledning 
Skolverket (2010) framställer språk ur två olika aspekter, språk som kommunikation 
och språk som färdighet. I denna studie är det språk som kommunikativ förmåga som 
främst är utgångspunkten. Att kommunicera är ett mänskligt grundbehov och det är 
ett verktyg för deltagande och inflytande i sociala sammanhang.  
 

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med 
hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 
 

Artikel 19 Regeringskansliet (2006) 
 

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, 
skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 
 

Artikel 13, UNICEF Sverige (2009) 
 
Med utgångspunkt i artikel 19 i FN deklarationen och artikel 13 i Barnkonventionen 
om människans och framförallt barnets rätt till yttrandefrihet tar mitt intresse för 
barns delaktighet och inflytande när kommunikationen är begränsad sin start. Likt 
Skolverket (2010) värderar dessa dokument demokrati och demokratiska rättigheter 
högt. Barnkonventionen syftar till rättigheter som bör gälla för alla barn i världen och 
talar om barns lika värde och rätten att göra sin röst hörd och att få lov att uttrycka sin 
mening (UNICEF Sverige, 2009). Regeringskansliet (2006) beskriver hur människor 
har rätt till tillgänglig kommunikation och tillgång till information via olika 
kommunikationsmetoder.  
 
Kommunikation handlar om verbala uttryck, men även om icke-verbala uttryck så 
som kroppsspråk, gester och estetiska uttrycksformer (Cele, 2006). En del barn börjar 
förskolan innan de kan göra sig verbalt förstådda och är då i behov av stöttning. 
Oavsett bakomliggande anledning till att ett barn är i behov av detta stöd, tillfälligt 
eller varaktigt, så ska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan, med hänsyn till 
olika behov och förutsättningar så att barnen kan utvecklas så långt som möjligt 
(Skolverket, 2010). När barn inte har förmågan att hantera det verbala språket kan 
effekten bli att de hamnar i konflikter (Engdahl, 2011), men även utesluts ur 
kommunikativa samspel och pedagogiska dialoger (Johansson, 2011).  
 
Jag har under mina tjugo veckors praktik i utbildningen, erfarit att barn som har 
svårigheter att göra sig verbalt förstådda, som istället kommunicerar icke-verbalt, 
ibland inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som verbala barn. Deras 
delaktighet och inflytande hamnar på så vis i skymundan. På samma sätt beskriver 
Svensson (2009) att det icke-verbala språket hamnar ofta i skymundan. Jag ser då en 
risk att förskolans alla barn inte ges samma förutsättningar till delaktighet och 
inflytande som de har rätt till. Vidare beskrivs det av Mackey (2012) att vuxna 
tenderar att underskatta yngre barns uttrycksförmåga.  
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Därmed har denna studie för avsikt att undersöka hur förskollärare samtalar om 
förutsättningar för att barn som har begränsade möjligheter att kommunicera ska få 
känna sig delaktiga och ha inflytande. En utgångspunkt för deltagande och inflytande 
beskrivs som nära sammankopplat till demokrati (Johansson, 2011; Williams & 
Pramling Samuelsson, 2000; Ribaeus, 2014; Elfström Pettersson, 2013). Åkerström 
(2014) beskriver att delaktighet är i beroende av förmågan och möjligheten till att 
kommunicera. Å andra sidan belyser Emilsson & Folkesson (2007) ett underskott på 
forskning om delaktighet riktat till förskolan, då forskning till största del dedikerats 
till barn i skolålder. Då studien riktar sig till förskolan anses den därmed vara lämplig 
och värdefull för förskolans verksamhet, då delaktighet och inflytande är två centrala 
begrepp som ingår i förskolans uppdrag samt en demokratisk rättighet.  
 
I förskolans läroplan är barns inflytande och delaktighet centrala. Läroplanens 
strävans mål beskriver hur varje barn ska utveckla sin förmåga att påverka sin 
situation genom att få uttrycka sina åsikter och tankar och ska få delta utifrån 
demokratiska principer i förskolan (Skolverket, 2010). Pramling Samuelsson & 
Sheridan (2003) beskriver läroplanens vikt i att inta barns perspektiv genom att 
förklara hur barns perspektiv och delaktighet ömsesidigt är beroende av varandra. Att 
inta ett barns perspektiv är en förutsättning för att förskolepedagoger ska göra barn 
delaktiga (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 
 

1.1  Syfte & frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare samtalar om 
förutsättningar för barns delaktighet och inflytande när den verbala kommunikationen 
är begränsad.  
 
Med begränsad kommunikation menas här den kommunikation som sker mellan barn 
och förskolepedagog samt mellan barn och barn, där barn i åldrarna ett till sex år av 
olika anledningar inte kan göra sig verbalt förstådda.  
 
Utifrån syfte ställs frågorna: 
 

1. Vad berättar förskollärare om barns begränsade verbala kommunikation i 
förhållande till delaktighet och inflytande i förskolan?  

2. Hur framställer förskollärare barns begränsade verbala kommunikation i 
förhållande till delaktighet och inflytande i förskolan i sina berättelser?  

3. Vilka diskurser blir tydliga i förskollärarnas berättelser om barns delaktighet 
och inflytande i förskolan när kommunikationen är begränsad?  

	
I studien har jag valt att benämna både förskollärare och barnskötare som 
förskolepedagoger, när inget annat anges.   
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2. Forskningsöversikt  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som jag finner relevant för studien. Jag 
har valt att presentera det som två teman under rubrikerna: Kommunikation samt 
Delaktighet och inflytande. Forskning tar delvis upp dessa i relation till varandra, så 
blir även fallet här, då det kan vara problematiskt att separera. På så sätt kan 
forskning relateras till det andra temat.  

2.1 Kommunikation 
Att kommunicera handlar om att vara social och ta del av andras erfarenheter samt att 
få dela med sig av egna (Hildén, 2014). I en kunskapsöversikt om det pedagogiska 
arbetet med yngre barn i relation till förhållningssätt, verksamhets innehåll och 
organisation beskriver Johansson (2011), att arbetet med språk i förskolan handlar om 
att skapa en plattform där vuxna och barn möts. Vidare förklarar Johansson att 
kommunikation inte endast handlar om verbala uttryck utan även om de icke-verbala. 
 
I förskolan handlar det för barn om att ta del av och erövra kommunikativa redskap, 
då kommunikation ses som en demokratisk rättighet (Johansson, 2011). I ett 
perspektiv av demokrati och inflytande har barns språkliga och kommunikativa 
förmåga en stor betydelse. Språket ses som ett redskap för deltagande och inflytande i 
ett demokratiskt samhälle (Johansson, 2011). På samma sätt menar Hildén (2014) att 
pedagogers kunskap om de yngsta barnens kommunikation är en fråga om demokrati, 
pedagoger är i behov av kunskap om nyanser och variationer om barnens sätt att 
kommunicera för att synliggöra alla barns röster.  
 
Då studiens syfte avser förskollärares samtal om barns kommunikation ses barns 
kommunikation som väsentlig. I sin avhandling om yngre barns kommunikation i fri 
lek belyser Hildén (2014) att barn kommunicerar till stor del med hjälp av kroppen. 
Hon menar att de yngsta barnen använder sig av blickar, gester, rörelser och ljud 
vilket även Engdahl (2011), Johansson (2011) och Thuresson (2013) belyser. 
Thuresson (2013) förklarar vidare i en tolkning av barns kommunikation att barn i 
första hand fokuserar på att bli förstådda och även skapa ett gemensamt fokus för 
kommunikation, istället för att benämna eller använda begrepp på rätt sätt.  
 
I en avhandling om barns kommunicerande belyser Thuresson (2013) en problematik 
om när barn inte har förvärvat det verbala språket än. I kommunikation med 
pedagoger kan dessa barn missgynnas om det endast fokuseras på den verbala 
kommunikationen. Vidare utvecklas detta av Johansson (2011) som beskriver att 
effekten, om barn inte har erövrat sitt verbala språk, kan bli att dessa barn ibland 
utesluts ur de vardagliga kommunikativa samspelen, men även ur pedagogiska 
dialoger med tydligt ämnesinnehåll. Johansson (2011) belyser språkets betydelse i 
kommunikation och att kunna kommunicera stärker självkänsla och att det kräver 
mod att uttrycka sig. Det finns däremot resultat som visar att vissa barn inte får sina 
röster hörda i lika stor utsträckning som andra, på grund av att de inte blir förstådda 
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och därmed blir de utestängda från gemenskapen och deras kommunikation lämnas 
därhän. En av dessa aspekter som framförs är ålder på barnen, där det handlar om att 
kunna uttrycka sig på sitt verbala språk när det kommer till att barn är i behov av att 
ta egna initiativ till kommunikation med pedagog. Dessutom synliggörs tendenser av 
att pedagoger oftare samtalar med äldre barn som erövrat det verbala språket än med 
yngre barn som inte (Johansson, 2011). Även Engdahl (2011) beskriver denna 
problematik i sin avhandling men uttrycker sig även om att när barn inte hanterar det 
verbala språket, riskerar konflikter bland yngre barn.  
 
Även Emmoth (2014) beskriver problematiken med att inte kunna bli förstådd, men 
tar en annan infallsvinkel, nämligen pedagogens förhållningssätt. I sin avhandling 
framställer Emmoth (2014) hur pedagoger behöver vara stöttande och närvarande i 
barnens värld. Författaren förklarar betydelsen av bemötande, lyhördhet för barns 
behov samt ödmjukhet för dem som personer och för barns utveckling (Emmoth, 
2014). Även Johansson (2011) beskriver närhet som en aspekt för lärande och 
utveckling och menar vidare att pedagoger behöver ha fokus på barnen då de är 
barnens företrädare i kommunikationen. Det är även viktigt att som pedagog lyssna 
och försöka förstå barnen och att finnas där och kommunicera med dem kontinuerligt 
(Johansson, 2011). Att tolka och förstå vad barnen säger lägger ett stort ansvar hos 
pedagoger och lyhördhet är i allra högsta grad av betydelse, men även erfarenhet och 
god kännedom om barnen (Mellgren & Gustafsson, 2009).  
 
Tidigare har barns erövrande av språket lyfts, vilket behövs tydliggöras ytterligare. 
Emmoth (2014) lyfter aspekten av att ett barn som har ett svagare språk missgynnas i 
samtal som är av stressande karaktär. Tid anses vara en viktig aspekt i barns lärande 
och utveckling, tid att reflektera och att tänka. Pedagoger behöver ge barn tid och 
lyssna in barnet för att därefter hjälpa (Emmoth, 2014).  
 
Något som återkommer hos ett flertal författare är betydelsen av att reflektera kring 
förhållningssätt i förhållande till olika aspekter. Emmoth (2014) beskriver vuxna som 
verbala förebilder, genom att vuxna samtalar ges barn möjligheter till att höra hur ord 
uttalas. Möjligheten att iaktta och observera vuxna i samspel skapar även en 
förståelse för hur kommunikation fungerar (Emmoth, 2014). Därmed är det 
betydelsefullt för pedagoger att reflektera över sitt egna språkbruk (Emmoth, 2014). I 
reflektion handlar det om att verbalisera de svårigheter som anses uppstå i 
kommunikation mellan pedagoger och barn. Genom att verbalisera problemet finns 
möjligheten att finna vägar till förståelse om tillvägagångssätt för att alla ska kunna 
vara delaktiga (Williams & Pramling Samuelsson, 2000). Williams & Pramling 
Samuelsson (2000) belyser även betydelsen av att reflektera och utvärdera sitt egna 
förhållningssätt för att skapa lika kommunikativa förutsättningar för alla barn och 
även diskussion i arbetslaget bör lyftas då det ses som avgörande för att nå samma 
mål. Thuresson (2013) framhäver även vikten av att reflektera kring miljön och dess 
betydelse, i avhandlingen behandlas bilder som ett komplement till kommunikation, 
här anser författaren vidare att det är viktigt att reflektera över bildernas funktion. Det 
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ses också av betydelse att fundera kring förskolan miljö i form av rum, vad finns det 
för regler om vad som tillåts och inte tillåts? (Johansson, 2011). Även den språkliga 
miljön är av betydelse hävdar Mellgren & Gustafsson (2009) för vilka förutsättningar 
det skapas för enskilda barn ska ha möjlighet till att interagera med vuxna och vice 
versa, då språket grundläggs i de yngsta åldrarna.  
 
Som tidigare nämnt är miljön en aspekt som är av betydelse för kommunikation. 
Vidare kan andra kommunikationshjälpmedel vara till hjälp för att stötta barn i sin 
kommunikation. Emmoth (2014) förespråkar i sin avhandling ett användande av 
konkreta material som ett förtydligande sätt att kommunicera, vilket även utvecklas 
av Carlsson & Bagga-Gupta (2006) med att användandet av fysiska begrepp för att 
fokusera och konkretisera det som sägs muntligt verbalt. Vidare förklaras tecken som 
stöd som ett kommunikationshjälpmedel, där tecken används för att komplettera och 
förtydliga det verbala språket. Vidare beskrivs användning av tecken som stöd gynnar 
barns förståelse, då det innefattar flera sinnesintryck vilket således handlar om att 
förståelsen av det som förmedlas blir större (Emmoth, 2014; Konishi, 2007). En 
annan aspekt för att främja kommunikation beskriver Williams & Pramiling 
Samuelsson (2000) är att dela upp barngruppen i mindre grupper, detta menar dock 
författaren kan vara problematiskt, beroende på hur man delar upp grupperna. 
Författarnas artikel visar nämligen att beroende på vilka barn och vilka egenskaper 
dessa barn anses ha så agerar pedagoger på olika sätt (Williams & Pramling 
Samuelsson, 2000). 
 
Sammanfattningsvis framställs kommunikation i den forskning som jag redogjort 
som ett socialt verktyg. Kommunikation handlar inte enbart om det verbala språket 
utan även om det icke-verbala. Det lyfts en demokratisk aspekt, då pedagoger är i 
behov av kunskap om de yngsta barnens kommunikation för att synliggöra alla barns 
röster. Å andra sidan synliggörs det en problematik när barn inte ännu har erövrat 
språket, vilket riskerar att de hamnar utanför och även konflikter. Språket anses vara 
en bärande aspekt när det kommer till självkänsla och mod att uttrycka sig och det 
synliggörs även tendenser att pedagoger tenderar att spenderar mer tid med de barn 
som utvecklat sitt verbala språk. Miljön lyfts även som en aspekt för att möjliggöra 
kommunikation. Avslutningsvis redogörs det för olika förutsättningar som 
förskolepedagoger kan använda sig av för förtydliga språket för barn som har svårt 
för att göra sig förstådda, så som TAKK, konkretisering av språk samt mindre 
grupper.  

2.2 Delaktighet och inflytande 
Begreppen delaktighet och inflytande innefattar många förståelser och innebörder 
beroende på vilken utgångspunkt man har. Begreppen är tvetydliga och beroende på 
sammanhang kan de ha olika betydelse. En av utgångspunkterna är att delaktighet 
och inflytande är nära sammankopplat till demokrati (Johansson, 2011; Williams & 
Pramling Samuelsson, 2000; Ribaeus, 2014; Elfström Pettersson, 2013). Men å andra 
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sidan framhåller Emilsson & Folkesson (2007) delaktighet som att vara engagerad 
och att uppleva känslan av inkludering och acceptans som en annan utgångspunkt. 
 
Som nämnt står begreppet demokrati nära inflytande och delaktighet. Johansson 
(2011) och Ribaeus (2014) beskriver relationen mellan de tre begreppen och menar 
att en av de demokratiska rättigheterna handlar om att bli lyssnad till och att göra sin 
röst hörd. Ribaeus (2014) belyser vidare FN:s konvention om barns rättigheter som 
synliggör just barns rätt att bli lyssnad till och att göra sin röst hörd. Elfström 
Pettersson (2013) talar om barns deltagande som något som skapas i interaktion 
mellan barn, lärare och verktyg och innebörden av begreppet handlar om att ha 
inflytande och medbestämmanderätt i den situation eller aktivitet man deltar i.  
 
I samtal om barns delaktighet och inflytande med förskollärare anses forskning om 
hur delaktighet och inflytande blir möjligt relevant. Åkerström (2014) framhåller att 
förmågan och möjligheten att kommunicera är avgörande för allas deltagande. 
Genom att ge barn mer utrymme för sin åsikt, att kunna förändra den och att bli 
respekterad för den, kan det skapas av en känsla av trygghet vilket bidrar till initiativ 
och inflytande (Åkerström, 2014). I förskolan har barn olika möjligheter till 
inflytande, detta påverkas av bland annat regler och rutiner (Emilsson, 2007). Ribaeus 
(2014) anser sig se ett ökat inflytande för många barn, dock ses det som en 
problematik då denna ökning framförallt handlar om att barn får uttrycka sig och gör 
sig hörda, men deras åsikter beaktas inte.  
 
För att barn ska få vara delaktiga och ha inflytande är även här pedagogens 
förhållningssätt av betydelse. Ribaeus (2014) framhåller vikten av en ömsesidig 
respekt mellan vuxen och barn för att barns inflytande och delaktighet ska bli möjlig, 
vidare beskriver Kultti (2012) vikten av att lärare visar engagemang och glädje till 
barnen. Genom att vuxna själva deltar i aktiviteter och inte bara leder kan även barns 
deltagande öka och stöttning i aktiviteterna kan ske mer naturligt (Kultti, 2012; 
Emilsson & Folkesson, 2007; Åkerström, 2014). Emilsson & Folkesson (2007) 
beskriver stöttning som verbala ord och kroppsspråk, samt bekräftande och 
utmaningar. Kultti (2012) förespråkar även vikten av att pedagoger skapar 
organisatoriska förutsättningar för varje barn att kunna delta utifrån varje enskilt 
barns förutsättningar. Detta förklaras genom att barn kan delta oavsett vad deras 
bidrag eller språkliga kunskaper är (Kultti, 2012).  Även Ribaeus (2014) framhåller 
skapandet av förutsättningar för barns möjlighet till inflytande och framhäver även 
vikten av pedagogens förhållningssätt och planering av verksamheten.  
 
För att skapa bästa förutsättningar för delaktighet i förskolan förespråkar Bagga-
Gupta & Carlsson (2006) användning av lådor och påsar med diverse innehåll i, då 
dessa verktyg bidrar till att alla barn kan delta på lika premisser. Kultti (2012) menar 
vidare att rörelsesånger som innefattar gester framträder som en viktig resurs för 
deltagande, även om barn har begränsade språkliga resurser, även barnlitteratur är en 
resurs för deltagande. I dessa situationer beskriver Kultti (2012) vidare hur 
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pedagogers stöttning spelar stor roll, genom att ställa frågor, förklara ord samt att ge 
barn möjlighet till att upprepa gester.  
 
En annan aspekt för att barn ska få möjlighet att vara delaktiga och få inflytande 
beskriver Emilsson (2007) som framhäver miljöns betydelse. Beroende på hur miljön 
är utformad begränsas även initiativtagandet, det vill säga även deltagande och 
inflytande. Den miljö som främja initiativ mest för barn är en tillåtande miljö 
(Emilsson, 2007). Även Ribaeus (2014) bekräftar detta och lyfter liknade argument. 
Kultti (2012) å andra sidan beskriver att för att barn ska ha möjlighet till deltagande i 
lek, så är det den rumsliga organiseringen och mängden av lekmaterial som är viktiga 
förutsättningar.  
 
Forskning ovan om delaktighet och inflytande beskriver delaktighet och inflytande 
som mångfacetterade begrepp beroende på vilken utgångspunkt man har. Å ena sidan 
kan det kopplas till demokrati men å andra sidan som en känsla av inkludering och 
acceptans. Barnkonventionen lyfts som ett styrdokument om barns rättigheter. 
Delaktighet sammankopplas med kommunikation, då kommunikation ses som en 
avgörande aspekt för allas deltagande. Det framförs att barn har olika utrymme för 
inflytande och delaktighet i förskolan. Förskolepedagogens förhållningssätt ses som 
betydelsefullt där respekt, ömsesidighet och stöttning är viktiga. Det framkommer 
även exempel på verktyg, så som lådor och påsar, som förskolepedagoger kan 
använda sig för att möjliggöra för delaktighet och inflytande när kommunikationen är 
begränsad. Utformningen av miljön lyfts även som en aspekt.   

3. Teoretisk utgångspunkt 
Studien tar avstamp i det socialkonstruktionistiska perspektivet och använder 
diskurspsykologin som metodologisk som utgångspunkt (Potter & Wetherell, 1987; 
Potter, 1996).  

3.1 Socialkonstruktionism  
Denna studie tar sin utgångspunkt i Burrs (1995 s.3) beskrivning om hur vi förstår 
världen är historiskt och kulturellt samt att människan konstruerar kunskap i olika 
sociala sammanhang. Den kunskap som människan tillägnar sig är beroende av det 
sociala sammanhang som de befinner sig i, det vill säga kunskap är inte något som 
människan besitter utan något som människor konstruerar tillsammans (Bryman, 
2011; Burr, 1995). Social interaktion är därför av alla slag, särskilt språket, av stort 
intresse inom socialkonstruktionismen. Eftersom att vår kunskap om omvärlden 
konstrueras i interaktion med andra, kommer vår kunskap ifrån andra människor 
(Burr, 1995). Kunskapen som vi skapar tillsammans har en koppling till vårt språk. 
Språket är en form av handling för sig, men även en förutsättning för våra tankar 
(Burr, 1995). Säljö (2000) beskriver hur vi genom att kommunicera om det som sker i 
den kontext som vi befinner oss i, kan få förståelse och delaktighet skapas mellan 
deltagarna. Begreppet konstruktion ses som relevant för studien då det finns intresse 
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för att förstå hur deltagarna uttrycker sig om hur delaktighet och inflytande 
konstrueras när kommunikation är begränsad. Burr (1995) beskriver att inom 
socialkonstruktionismen är grundsynen att verklig kunskap inte existerar, utan att 
kunskap konstrueras i sociala processer och kan ses som sociala konstruktioner. I 
enlighet Lindgren Eneflo (2014) tolkas det som att verkligheten inte är en sann 
avspegling av det som vi hör eller ser, utan istället förstår vi vår värld utifrån 
konstruktioner och som versioner av verkligheten. På så sätt blir forskning inom det 
socialkonstruktionistiska perspektivet inte ett resultat av en sann verklighet. Därmed 
antas ett objektivt synsätt att ta sig empirin för att upptäcka variationer.   
 
I studien är delaktighet och inflytande två centrala begrepp som bör tolkas utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Här tolkas delaktighet och inflytande utifrån att 
det konstrueras i sociala kontexter. I kontexten antas personer ha olika roller där 
personen får mer eller mindre delaktighet eller inflytande utifrån den roll man är 
tillgiven, i den sociala kontexten.  

3.2 Diskurspsykologi 
Winther Jörgensen & Philips (2000 s.112) beskriver diskursanalys som en grupp av 
olika angreppssätt, som inriktar sig på hur text och tal är retoriskt organiserat i sociala 
interaktioner och bestämda konstruktioner av den sociala världen. I denna studie 
används ett av dessa angreppssätt, diskurspsykologi. Diskurspsykologin skildras av 
Holmberg (2010) som en form av diskursanalys som inriktar sig mot språket och den 
språkliga interaktionen i vardagliga samtal, det vill säga den retoriska organisationen 
i vardagsdiskurser. Diskurspsykologins utgångspunkt i vardagsdiskurser innebär inte 
att den tar avstånd från det abstrakta sättet att se på diskurser utan menar att 
vardagsdiskurser bygger på de stora abstrakta samhälleliga diskurser (Potter, 2012). 
Diskurspsykologin intresserar sig likt min studie på det sagda ordet, därför anses 
diskurspsykologi lämplig för denna studie. 
 
Utifrån diskursanalysen blir begreppet diskurs väsentligt för studien och analysen. 
Winther Jörgensen & Philips (2000) beskriver hur diskurs har många olika 
definitioner och kan analyseras på många olika sätt. Det som oftast är gemensamt är 
att det finns en idé om att språket är strukturerat i olika mönster om hur vi agerar i 
olika sociala sammanhang. Potter & Wetherell (1987) förklarar vidare att diskurser 
handlar om verbala interaktioner och skriftliga texter. Vidare förklarar White (2004) 
att diskurs används som ett ramverk av idéer och ett sätt för människor att få en 
förståelse och skapa mening av olika företeelser. Winther Jörgensen & Philips (2000) 
förklarar diskurs som att det betraktas vara ett bestämt sätt för människa att tala om 
och förstå världen, eller delar av den (s.7) vilket även Börjesson och Palmblad (2007) 
beskriver.  
 
Med en diskurspsykologisk utgångspunkt med fokus på språket, blir retorik ett 
betydelsefullt begrepp för studien. Verktyget gör det möjligt för mig att undersöka 
retoriska detaljer (Holmberg, 2010). Vidare beskriver Holmberg (2010) retorik som 
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hur fakta byggs upp i en berättelse och hur dessa berättelser är inblandade i en social 
handling. I denna studie begränsas inte retorik till argumentation, utan hur människor 
genom interaktion kommer fram till sin förståelse (Holmberg, 2010). Då fokus ligger 
på det sagda ordet, anses diskursanalys och diskurspsykologi lämpliga. Med en 
diskurspsykologisk ansats har jag inspirerats till en analys utifrån begreppen effekt, 
retorik och variation. För att skapa en djupare förståelse för empirin, konstrueras 
hypoteser kring effekter om det som uttrycks i samtalen (Möllenborg & Holmberg, 
2014). Variation används i denna studie för att få syn på hur människor konstruerar 
olika variationer av samma företeelse. Inom diskurspsykologin ses inte i varierande 
argument i samtal som ett problem utan en följd av att språket används på olika sätt 
(Holmberg, 2010). 
 

4. Metod & Design 
I detta kapitel kommer jag att behandla studiens metod för insamling av det 
empiriska materialet som ligger till grund för denna studie. Som metod har jag valt 
att använda mig av den kvalitativa datainsamlingsmetoden fokusgrupp. Bryman 
(2010) beskriver att kvalitativ forskning strävar mot en djupare förståelse. 

4.1 Fokusgrupp  
Inom den kvalitativa forskningen finns det olika datainsamlingsmetoder, i min studie 
har jag valt att använda mig av metoden fokusgrupper. Fokusgruppmetoden är en 
specifik form av gruppintervju. Det innebär en diskussion i grupp där deltagarna är 
närvarande under begränsad tid och fokuserar på ett specifikt tema som är bestämt 
på förhand av forskaren (Johansson & Karlsson, 2013). Fokus i diskussionerna är på 
samspelet i gruppen. Tanken är att forskaren ska se världen som deltagarna gör och 
ta reda på inte bara vad de tycker utan och också varför de har denna uppfattning 
(Bryman, 2011; Dahlin-Ivanhoff, 2011), men å andra sidan är inte målet med 
datainsamlingen att förstå hur enskilda personer tänker, utan i fokusgrupper är det de 
kollektiva uttalande som står i fokus (Dahlin-Ivanhoff, 2011). Målet med 
fokusgrupper är att få fram olika tolkningar utifrån deltagarnas berättelser (Dahlin-
Ivanhoff, 2011).  
 
Fokusgruppsamtal utgår från tanken att människor skapar kunskap i interaktion med 
varandra och på så sätt är det lämpligt till för studien som utgår ifrån 
socialkonstruktionismen (Dahlin-Ivanhoff, 2011 s.71). I fokusgruppsamtalets 
diskussioner ges deltagarna en möjlighet att skapa en förståelse för egna samt andras 
erfarenheter, vidare menar Dahlin-Ivanhoff (2011) att diskussionerna även kan ge 
svar på varför deltagarna har en viss uppfattning, vilket även detta kan kopplas till 
socialkonstruktionismen. Då studien även tar sin utgångspunkt i diskurspsykologin, 
med ett intresse för vardagsdiskurser, eftersträvades ett naturligt samtal (Bryman, 
2011), därmed anses fokusgruppsamtal som lämpligt för studien.  



14	

4.2 Urval 
I syfte att undersöka förskollärares berättelser om delaktighet och inflytande när 
kommunikationen är begränsad genomfördes denna studie med sju förskollärare på 
två olika förskolor. Studien består av två fokusgruppssamtal där tre förskollärare 
deltog i fokusgrupp ett och fyra förskollärare i fokusgrupp två. Deltagande förskolor 
och förskollärare valdes utifrån premissen att jag sedan tidigare haft kontakt med 
förskolorna under min utbildning. Detta benämner Bryman (2011) som ett 
bekvämlighetsurval. Å ena sidan menar jag i enlighet med Bryman (2011) att 
fördelen med ett bekvämlighetsurval är att deltagare och forskare har en vetskap om 
varandra sedan tidigare, detta kan medföra att deltagarna kan vara mer öppna för att 
delta i studien. En personlig kännedom om deltagarna menar jag även kan minska 
möjligheten att de förändrar sitt beteende. Å andra sidan har urvalet skett utifrån att 
fokusgruppsdeltagarna har en grundkunskap om kommunikation, delaktighet och 
inflytande, vilket Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. I likhet med 
Bryman (2011) stärks även mitt val kring det resonemang att det krävs att deltagarna 
har förkunskaper inom ämnet som ska diskuteras i fokusgruppssamtalet för ett 
önskvärt resultat.  
 
Gemensamt för samtliga deltagare var att alla har en förskollärarutbildning, men de 
har olika lång yrkeserfarenhet kring arbete i förskolan. Fyra av deltagarna har arbetat 
mer än 20 år inom läraryrket, en har arbetat i 10 år, en i fem år och en är nyligen 
nyexaminerad och har arbetat i mindre än ett år. En av deltagarna arbetar på en 
resursavdelning, men besitter ingen specialpedagogisk utbildning. Gemensamt för de 
båda fokusgruppssamtalen var att de deltagande förskollärarna alla arbetade på olika 
avdelningar. Tanken bakom fokusgruppsamtalet var att inkludera förskollärare utifrån 
premissen att de arbetade i olika arbetslag, men även premissen att de arbetade med 
olika åldersgrupper för att synliggöra diskurser. Å andra sidan  
 
Hur många fokusgrupper som forskaren bör organisera, samt hur många deltagare 
som bör medverka i varje fokusgrupp varierar (Bryman, 2011). För att avgränsa mitt 
område har jag valt att begränsa antalet fokusgrupper till två stycken. Detta för att jag 
ska ha möjligheten att fördjupa mig i datamaterialet.  

4.3 Genomförande 
Studiens deltagare kontaktades genom ett personligt besök av mig, där jag 
presenterade mig själv och studiens syfte och frågade om intresse för medverkan. Då 
intresse fanns skickades det ut ett informationsbrev via mejl till varje intresserad 
deltagare med en presentation av studiens syfte och fokusgrupps upplägg (se bilaga 
2). I informationsbrevet fick deltagarna ta del av teman samt övergripande frågor som 
förskollärarna kunde fundera kring inför intervjun, för få igång tankar och reflektion 
samt för bästa resultat av samtalen. Deltagarna fick därefter komma med förslag på 
datum och tid för fokusgruppssamtal.   
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Fokusgruppssamtalen utfördes i lokaler på respektive förskola under cirka en timme 
vardera. Intervjun i sin helhet kan liknas ett vardagligt samtal som utgick från ett PM 
med två huvudteman, kommunikation och delaktighet och inflytande och tillhörande 
frågor som var intressanta för studiens syfte och frågeställningar. Studien, likt 
diskurspsykologin, eftersträvade ett vardagligt samtal mellan deltagarna. Detta 
uppfylldes genom att deltagarna fick associera fritt kring de öppna frågor som 
ställdes. Då samtalet svävade ut användes PM:et som ett stöd för mig att leda 
samtalet mot syfte av studien.  
 
Fokusgruppssamtalet startade med att jag satt igång min ljudinspelning, för att än en 
gång presenterade studiens syfte och upplägg för deltagarna. Deltagarna blev 
muntligt informerade om de etiska principerna samt att de kommer vara anonyma i 
uppsatsen och att jag inte kommer att analysera de som personer utan endast det som 
uttrycks i samtalen. Jag använde mig sedan av ett PM som tidigare nämnts, 
fokusgruppssamtalet avslutades med att deltagarna fick tillägga något som de ansåg 
inte hade tagits upp under samtalet.  
 
Som insamlingsmetod av empiri valdes ljudupptagning via mobiltelefon. Björndal 
(2005) beskriver hur ljudupptagning är ett bra redskap när forskaren är intresserad av 
monologer eller dialoger. Vidare redogör Björndal två väsentliga fördelar med 
ljudinspelad empiri, den första är att inspelningen ger tillfälle för forskaren att 
upprepade gånger under analysen gå tillbaka i materialet och lyssna. Den andra 
fördelen är ljudupptagningens detaljrikedom, vilket innebär möjligheten att analysera 
empirin utifrån flera olika infallsvinklar och på så sätt upptäcka nya detaljer varje 
gång (Björndal, 2005). 
 
Björndal (2005) problematiserar dock även ljudupptagning som insamlingsmetod 
genom att poängtera att ljudinspelning inte är en kopia av verkligen utan en 
representation. Han framhäver även problematiken med att inspelningsenheten kan 
göra situationen tillgjord, därför var det betydelsefullt att jag informerade deltagarna 
om syftet med inspelningen innan intervjun började för att bidra till ett så naturlig 
samtal som möjligt. Björndal (2005) redogör även för betydelsen av mikrofonens 
placering i rummet, jag har valt att lägga den i mitten så att alla som är med i samtalet 
har möjlighet att höras.  
 
Jag valde att sätt igång ljudinspelningsenheten innan samtalet började, för att jag var 
intresserad av det som kan komma att sägas både innan och efter samtalet. Men även 
för att jag ville ha samtycket inspelat.  

4.4 Transkribering  
Studiens insamlade material har transkriberats genom att jag ordagrant har återgett 
vad som sagts under samtalen. Transkriberingen har skett i likhet med Möllenborg & 
Holmberg (2014) då jag valt att justera en del ord för att förtydliga för läsaren samt 
analysen. Dessa små justeringar är att en del ord har ändrats från talspråk till 
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skriftspråk, stor bokstav samt skiljetecken som punkter, kommatecken och 
utropstecken. De situationer där deltagarna har pratat samtidigt har i största mån 
transkriberats på ett sätt så där varje person har fått en rad för sig av det som har gått 
att urskilja ur ljudupptagningen. Korta yttranden som mmm och eh har i viss mån 
uteslutits för att skapa ett flyt i texten. Med ett fokus på det som sägs i samtal, i 
enlighet med studiens syfte, har ljud som hostningar och harklingar även uteslutits. 
En fördel med att transkribera poängterar Björndal (2005) är att när inspelningen 
överförs till skrift kan aspekter av kommunikationen framträda på ett tydligare sätt.  

4.5 Analysverktyg 
Efter transkriberingen av fokusgruppssamtalen läste jag igenom empirin ett flertal 
gånger för att få en överblick av vad deltagarna samtalat om, samt i relation till syfte 
och frågeställningar. Utifrån detta har analysprocessen haft fokus på att identifiera 
teman som utifrån empirin blivit synliggjorda med hjälp av kodning. Kodning är 
enligt Winther Jörgensen och Philips (2000) det första steget inom diskurspsykologin 
för att hantera stora mängder data. Under kodning gjordes en sortering om vad 
samtalen handlade om och utifrån det utformades temarubriker. Under varje rubrik 
samlade jag citat från samtalen som berörde temat.  
 
Nästa steg i analysprocessen var att ställa frågor till empirin, med hjälp av valda 
analysverktyg från diskurspsykologin. Verktyget variationer användes för att 
synliggöra variationer av samma samtals tema. Till utdragen ställdes frågan: vilka 
variationer synliggörs mellan pedagogernas berättelser? Att synliggöra variationer var 
möjligt eftersom att fokusgruppssamtalen baserades på samma samtals teman. 
Deltagarnas berättelser varierar med olika framställningar av samma företeelse, vilket 
är en grundprincip inom diskurspsykologin, som jag har tagit till mig. Variationer av 
argument och berättelser i ett samtal ses inte som något motsägelsefullt i sig utan är 
ett resultat av att människor använder och uppfattar språk på olika sätt. Detta kan tyda 
som att personen använder sig av fler diskurser när den talar. Därför behandlas även 
variationer som ett resultat i sig (Holmberg 2010).  
 
Till empirin ställde jag frågor som: hur berättar pedagogerna om delaktighet och 
inflytande när kommunikationen är begränsad? Detta möjliggjorde för en analys av 
deltagarnas retorik och hur de gjorde deras berättelser övertygande. Genom att 
synliggöra retoriken kunde jag få en övergripande uppfattning om hur berättelserna är 
konstruerade. Vidare ställdes frågan: vilken effekt kan uttalandet få? Denna fråga 
möjliggjorde för mig att ställa hypoteser kring berättelserna. Att ställa hypoteser 
kring ett uttalande och dess effekter kan möjliggöra för en djupare analys (Holmberg, 
2010; Möllenborg och Holmberg, 2014)  
 
 
Sammanfattningsvis har studien tagit del av valda delar inom diskurspsykologin som 
analysverktyg för att förstå empirin. Det innebär att jag tittar efter variationer i det 
som uttalas samt studerar den retorik som förs i samtalet. Genom att skapa hypoteser 
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kring vilka effekter retoriken har för den aktuella verksamheten vilket kan bidra till 
en djupare analys och förståelse (Holmberg, 2010).  

4.6 Trovärdighet, överförbarhet och generaliserbarhet  
Studien har inte till avsikt att skapa en objektiv sanning eller att värdera det som 
förskollärarna uttrycker i sina berättelser. Den är istället intresserad av vilka rådande 
diskurser som ligger till grund för de konstruktioner som uttrycks i samtalen om 
barns delaktighet och inflytande när kommunikationen är begränsad. Studiens 
trovärdighet säkerställs genom att jag i största möjliga mån vid kodning har hållit mig 
till att svara på mina frågeställningar och mitt syfte. Studiens överförbarhet uppfylls 
genom studiens transparens. Med det menas att studiens delar är tydligt beskrivna 
vilket underlättar för läsaren att bedöma resultat och det går att genomföra liknande 
studie (Bryman, 2011). Urvalet av deltagare har påverkat studien genom att jag 
medvetet kan säga att resultatet inte går att generalisera, då det är omöjligt att 
synliggöra vilken befolkning som de representerar (Bryman, 2011). 

4.7 Etiska ställningstagande 
Studien har skett i enlighet med vetenskapsrådets etiska principer, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Bryman, 2010 s131; Vetenskapsrådet, 2009). Informationskravet upprätthålls 
genom muntlig information med deltagarna. I informationen beskrivs det hur jag inte 
tänker leta efter några rätt eller fel i deras berättelser, att de har rätt till att avbryta 
intervjun samt samtalets upplägg och vad det ska handla om. Samtyckeskravet 
tillgodoses genom att informanterna muntligt får samtycka till studien. 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls, då pseudonymer används till 
varje deltagare för att det inte ska gå att identifiera deltagarna, samt har empirin som 
samlas in hanteras varsamt (Johansson & Karlsson, 2013; Bryman, 2010). 
 

5. Resultat och analys 
Detta kapitel behandlar resultat och analys och är indelat i två huvuddelar Arbetssätt 
och Språket. Dessa delar svarar till studiens frågeställningar om hur förskollärare 
framställer barns begränsade verbala kommunikation i förhållande till delaktighet och 
inflytande i sina berättelser? Och vad berättar förskollärare om barns begränsade 
verbala kommunikation i förhållande till delaktighet och inflytande i förskolan? Samt 
vilka diskurser blir tydliga i förskollärarnas berättelser om delaktighet och inflytande 
när kommunikationen är begränsad? Varje tema innehåller transkriptioner med 
tillhörande analys och varje tema avslutas med en sammanfattande analys.  

5.1 Arbetssätt 
Genom kodning av hur förskollärarna samtalar om barns delaktighet och inflytande 
samt kommunikation framkom temat Arbetssätt. I temat lyfts ett urval av 
transkriptioner där förskollärarna samtalar kring variationer av arbetssätt för att 
möjliggöra delaktighet och inflytande när kommunikationen är begränsad. Temat 
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presenteras utifrån ”Utan det finns för alla…”, ”Och så har man det då framme på 
väggen…”, ”Men sen så såg vi så himla mycket” samt ”det handlar ju lite grann om 
hur vi delar in barnen”, och avslutas med en sammanfattande analys. 

5.1.1 ”Utan det finns för alla…” 
Nedan lyfts en transkription om ett arbete mot alla barn och inte mot ett. Detta lyfts 
fram som en förutsättning för att utveckla barns kommunikation och för att 
möjliggöra delaktighet och inflytande. Nedan beskriver förskollärarna TAKK 
(Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) som är ett 
kommunikationshjälpmedel, där tecken förstärker ord. Det argumenteras för att 
TAKK används till alla barn i barngruppen och inte bara ett.  
 

Robin: Sen har vi ju använt mycket… Han märker vi ju blir väldigt glad i de här… Vi 
har frukt... Vilken frukt vill du ha och han (visar) päron eller äpple… och vi har ju haft 
och även med mjölk, där känner han ju att här kan jag liksom beställa vad jag vill på 
exakt samma villkor som alla andra gör… så att… För det är så alla andra gör när de 
säger mjölk nu och det är … Vi kör i ringen där ja jag vill ha äpple… 
Kajsa: Det är ju jätteviktigt tänker jag när vi jobbar i förskolan precis det som du säger 
att vi inte lyfter ut något barn som behöver hjälp på … i alla fall inte på det tydliga 
sättet att nu ska du och jag gå och träna språket… Här och tecken som stöd.. utan det 
finns för alla … Alla kommer ju till gagn av det och alla tycker att det är roligt och hela 
gruppen utvecklas och man blir inte utsatt för att det blir för stort och så får alla ta del 
av det... det tycker jag är jätteklokt... Tänk att man lägger mer stöd på det barnet som 
pedagog men det är inget som.… man behöver inte vara rädd för att berätta att man är 
olika men man behöver inte lyfta ett barn ut ur gruppen som en icke-fungerande person.  
Robin & Kim: Nej.  
Kim: Det är ju en kommunikationsform till och han kan använda det lite mer... 
Kajsa: Precis, alla har nytta av typ... lättare att kommunicera även om de andra barnen 
kan den kommunikationsformen… 
 

I uttalandena ovan lyfts aspekter om deltagande på samma villkor, för att alla barn 
gynnas av detta. Inledningsvis beskriver Robin hur TAKK har bidragit till att ett 
specifikt barn som ännu inte har erövrat det svenska verbala språket verbala kan 
kommunicera genom TAKK på samma villkor som andra barn. Robin börjar sitt 
argument med meningen sen har vi ju använt mycket, vilket i detta sammanhang 
refererar till TAKK. Ordet mycket framställs i detta sammanhang som att TAKK i 
stor utsträckning används till alla barn. Vidare redogörs en beskrivning av hur 
förskolläraren anser sig märka att specifikt ett barn blir glad över att kunna delta på 
vilket Robin benämner som samma villkor som de andra barnen. Att benämna det 
som samma villkor kan dels tolkas som att förskolläraren lägger stor vikt vid att 
kommunikation konstrueras när alla kan kommunicera på samma villkor. Men å 
andra sidan kan det även tolkas som att samma villkor är en förutsättning för 
kommunikation. Uttalandet följs av argument från Kajsa som redogör för arbetet som 
förskollärare handlar om att inte lyfta ut något barn som behöver hjälp… med ett 
tillägg att i alla fall inte på det tydliga sättet att nu ska jag och du och träna språket. 
Uttalandets retorik kan tyda på en medvetenhet om att inta ett barns perspektiv för att 
inte peka ut något barn som ett problem. Men å andra sidan kan det även tolkas som 
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att ett arbete där inget barn blir urplockat ur barngruppen kan möjliggöra för 
delaktighet och inflytande. Vidare tillägger Kajsa utan det finns för alla … Alla 
kommer ju till gagn av det och alla tycker att det är roligt och hela gruppen 
utvecklas och man blir inte utsatt för att det blir för stort och så får alla ta del av 
det... detta uttalande kan tolkas som att det konstrueras en normalitet om att alla barn 
anser att TAKK är något som är fyllt av glädje, detta kan tolkas som en 
generalisering av barn. Effekten av att tala om att alla barn ser TAKK som ett 
glädjefyllt hjälpmedel kan bli att barn känner sig tvingade och endast använder 
tecken som ett måste och i situationer som anses vara obligatoriska eller inte alls. De 
barn som inte anser att det är roligt blir då åsidosatta och därmed är det värt att 
fundera över om denna kommunikation medför delaktighet och inflytande för alla. 
Kajsa fortsätter Man behöver inte vara rädd för att berätta att man är olika men man 
behöver inte lyfta ett barn ut ur gruppen som en icke-fungerande person detta 
uttalande kan tolkas som ett sätt att beskriva människors lika värde, att vi alla är 
olika, vilket kan tolkas som en ödmjukhet. Kim tillägger sedan att det är ju en 
kommunikationsform till och han kan använda det lite mer… vilket kan tolkas som 
att det är betydelsefullt att hitta medel för alla barn och inte bara ett, vilket även 
bekräftas av Kajsa genom att hon tillägger meningen Precis, alla har nytta av typ... 
lättare att kommunicera även om de andra barnen kan den kommunikationsformen… 
Vilket kan tolkas som en konstruktion av en effekt av att möta alla barn istället för 
ett.  

5.1.2 ”Och så har man det då framme på väggen…” 
I detta stycke lyfts två transkriptioner som synliggör miljön som ett arbetssätt, för att 
konstruera förutsättningar för delaktighet och inflytande för barn som har svårt att 
göra sig förstådda. Nedan beskrivs det hur Medina funderar kring användandet av 
bilder för att göra miljön tillgänglig för barnen.  
 

Medina: Jag känner det här med bilder också… på tal om kommunikation och 
delaktighet… Någonting som man har tänkt jättemycket så det ju att bilder skapar 
möjlighet till både samspel och kommunikation… Framförallt när vi har tagit ut bilder 
på någonting som våra små har gjort… Och så har man det då framme på väggen eller 
nånting… där går dom ju jätte mycket och där kan de ju vara flera stycken bredvid 
varandra och man tittar och man pekar… man har nån typ av kommunikation där då.. 
inte så mycket verbal … men de visar och de kan på nått sätt förmedla och uppleva och 
vara med… delaktighet och inflytande… 

 
Inledningsvis berättar Medina om hur bilder skapar möjligheter för kommunikation 
och samspel. Här konstrueras bilder som en förutsättning för barn som inte har 
erövrat det verbala språket, vilket Medina benämner som våra små. Uttalandet följs 
av ett exempel på hur kommunikation och samspel framförallt sker när 
förskolepedagogerna tar fram bilder på något som barnen har gjort. Medina beskriver 
även en konstruktion av att ha bilderna tillgängliga på väggen, vilket kan tolkas vara 
en aspekt för att barnen ska ha möjlighet till att ta del av bilderna. Avslutningsvis 
uttrycker Medina att man har nån typ av kommunikation där då… inte så mycket 
verbal… men de visar och dom… kan på något sätt förmedla och uppleva och vara 
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med… vilket hon kopplar till att konstruera möjligheter för delaktighet och 
inflytande. Uttalandet kan dels tolkas som att miljön kommunicerar med barn oavsett 
om kommunikationen är begränsad. Det kan även tolkas som att effekten av att 
konstruera en miljö där bilder inte är tillgängliga för barnen skulle kunna vara att 
barnen inte ser de eller använder de i samspel och kommunikation. Det vill säga hur 
förskolepedagoger konstruerar miljön, med eller utan barnen handlar om att 
konstruera en miljö där interaktion kan ske och på så sätt kan även kunskap 
konstrueras. Genom att konstruera en miljö som bidrar till kommunikation, oavsett 
verbal eller icke-verbal, så blir även förutsättningarna för delaktighet och inflytande 
större. Nedan beskriver Anja hur hon menar att delaktighet och inflytande kan 
konstrueras i en miljö som är tillgänglig för barnen.  
 

Anja: Och att kunna gå fram och peka om man då inte kan … Kanske att man kan peka 
eller ta loss … För att det finns kardborrband på väggen eller det kan vara små 
bildscheman… som en pappremsa… men kardborrband att man kan hämta sin bild i en 
låda och visa och man kan teckna om man inte kan … Nej, men jag vill göra detta…  
Annika: Jag tror bilder… ah… när de inte kan…  
Anja: För det gäller att hitta alla de här olika verktygen och där är kan vi säkert också 
hjälpa varandra väldigt mycket för vi har mycket olika kunskap om olika saker…  

 
Ovan samtalar Anja och Annika om hur bildscheman kan möjliggöra kommunikation 
för de barn som ännu inte har utvecklat sitt verbala språk och har svårt för att göra 
sig förstådda. Förskolläraren Anja argumenterar inledningsvis att när 
kommunikationen är begränsad kan bildstöd vara ett verktyg, där barnen kan peka 
och ta loss om de har svårt att uttrycka sig verbalt. Anja argumenterar för att 
kardborrband på väggen eller bildscheman gör det möjligt för barnen att själva 
hämta och välja sin egen bild. Resonemanget kan tolkas utifrån att barn som har svårt 
för att göra sig förstådda, här får verktyg för att möjliggöra för sin egen delaktighet 
och sitt eget inflytande över sin situation samt verksamheten. Effekten av att kunna 
välja själv kan bli att barnen som har svårigheter att göra sig verbalt förstådda kan 
uttrycka sig och få inflytande på andra sätt genom att använda konkreta material. 
Avslutningsvis argumenterar Anja för vikten av att förskolepedagoger delar med sig 
av verktyg som kan underlätta för andra.  

5.1.3 ”Men sen så såg vi så himla mycket” 
Här synliggörs två transkriptioner som belyser variationer av betydelsen att 
observera, reflektera och att filma sin egen förskoleverksamhet för att kunna 
konstruera förutsättningar för delaktighet och inflytande när kommunikationen är 
begränsad.  
 

Kajsa: Men jag tänkte på en annan grej när vi pratade med barnens svårighet och 
sådär … Vad man kan hjälpa till med… att det man behöver göra är ju att titta på vilket 
sätt har dom svårigheter och var blir svårigheter och var är det inte svårigheter.. och 
hur hjälper vi till där det är svårt… och bara för att man har problem att kommunicera 
i vissa situation så har man kanske inte det i andra.. i en lek går det alldeles utmärkt 
men i en samling där man ska sitta i… 
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Robin: Och för att ta ett exempel.. så samma barn … som vi pratat om mycket här .. att 
bara då när vi… När vi pratade om att kartlägga.. vi får ha lite koll på .. då ser man ju 
var… Ah det var inte så illa som man kanske tänkte… alltså han har ju väldigt mycket 
bättre språk än vad vi tänkte, alltså man vet ju men man förstår inte vad han säger.. och 
då började man kartlägga.. titta liksom det är ju väldigt mycket som han gör.. det är 
väldigt mycket som man förstår… och så vet ju man exakt var svårigheterna är också på 
ett bättre sätt.. 
Kim: Det var ju rätt bra när vi pratade igenom och började kartlägga… och testade 
olika saker för att se… var ligger det och vad är problematiken i det... det är ju inte 
alls…  
Kajsa: Då kan man ju hjälpa till på rätt ställe och på rätt nivå...  
Kim: Ja vet man då så vet man var man ska lägga sin energi… och stötta och … 

 
Ovan diskuterar Kajsa, Kim och Robin betydelsen av att observera och undersöka 
vad det kan finnas för bakomliggande aspekter, då barn har svårigheter att göra sig 
förstådda verbalt. Kajsa inleder med att argumentera för betydelsen av att titta på 
vilket sätt som barnet har svårigheter. Hon använder en retorik som förstärker 
uttalandet med hjälp av meningen bara för att man har problem i vissa situationer så 
har man kanske inte det i andra. Uttalandet följs av ett exempel från Robin om hur 
de använt sig av kartläggning för att hjälpa ett barn som var begränsad i sin 
kommunikation. I samtalet diskuteras begränsad kommunikation som något 
problematiskt, som behöver kartlägg. Men å andra sidan konstruerar Kim en effekt 
där observation och kartläggning kan ses som en möjlighet för att hjälpa och stötta 
barn på rätt ställe för att de ska bli delaktig och få inflytande. Att Kim tillägger när vi 
prata igenom kan tolkas vara ett försök till att bekräfta det som både Kajsa och 
Robin uttryckt. I denna kontext kan prata tolkas som att tala om och reflektera kring, 
för att på så sätt konstruera bättre förutsättningar, för det barn som anses vara i 
svårigheter. Mitti Kims argument tillägger Kajsa då kan man ju hjälpa till på rätt 
ställe och på rätt nivå, vilket kan tolkas som att hon gör ett försökt till att bekräfta 
och utveckla det som Kim argumenterar för. Hon får då ett bekräftande svar från 
Kim som utvecklar med orden lägga sin energi och stötta, vilket kan tydas som en 
effekt av att observation och kartläggning kan ses som ett bra stöttningsverktyg för 
att synliggör var och när som förskollärare behöver finnas där och stötta barnet. 
Nedan utvecklar Medina observation och kartläggning genom att dra kopplingar till 
filmning som anses vara ett bra underlag för reflektion.  
 

Medina: Jag kan känna nån gång när vi filmar det här … för jag tycker det är jätte 
klokt det du säger att man tänker ibland att gud vissa barn inte säger någonting alls 
(…) men vi satt och filmade inte just det barnet som vi senare tittade på utan en helt 
annan anledning. Men sen så såg vi så himla mycket det här barnet sa som vi inte hade 
tänkt på för det inte talade då, men det sa det på andra sätt… och där kan jag ju känna 
att den här avläsningen på något sätt att... vad är det barnet försöker säga genom att 
det agerar på det här och det här sättet … det är också en typ av en kommunikation… 
Alla: Mm 
Medina: och att man hittar olika sätt att lyssna av eller låta barn få förmedla sig… 

 
Likt förra transkriptionen talar Medina om betydelsen av att observera, men i detta 
fall använda sig av videofilmning. Inledningsvis beskriver Medina ett exempel av en 
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videofilm som de tillsammans i arbetslaget tittat på och upptäckt ett barn som 
tidigare ansetts fåordig, kommunicera på andra sätt än verbalt. Vidare konstruerar 
Medina effekten av videofilmning kan bli att synliggöra barn som annars lätt kan 
hamna i skymundan i verksamheten. En potentiell bieffekt av detta kan då bli att 
förskollärare uppmärksammar barnet och utifrån detta konstruerar möjligheter för 
delaktighet och inflytande genom att som Medina uttrycker sig vad är det barnet 
försöker säga genom att det agerar på det här och det här sättet… I sitt uttalande 
använder sig Medina av ord som jätte klokt, gud och så himla mycket vilket kan tyda 
på en förstärkande retorik, men kan även tolkas som vardagsord som förskolläraren 
använder sig av. I samtalet deltar samtliga deltagare, men Annika, Anja och Monika 
kan tolkas endast delta på ett bekräftande plan. Detta kan tolkas som att de håller 
med Medina i hennes resonemang. Det konstrueras en entydig bild kring användning 
av videofilmning som underlag för reflektion när Medina talar, där effekten skulle 
kunna innebära att hon och de andra förskollärarna är nöjda med hur de arbetar. 
Avslutningsvis argumenterar Medina genom att säga man hittar olika sätt att lyssna 
av eller låta barn få förmedla sig vilket dels kan tolkas som en konstruktion av 
delaktighet och inflytande för att skapa förutsättningar utifrån det som setts i 
videofilmen. Med det kan även tolkas som att videofilmning och reflektion är 
verktyg för att synliggöra och inta ett barns perspektiv.  

5.1.4 ”Det handlar ju lite grann om hur vi delar in barnen…” 
Nedan beskrivs två exempel från empirin för att synliggöra variationer av arbetssätt. 
Att hitta stunder och skapa små grupper diskuteras nedan i förhållande till delaktighet 
och inflytande när kommunikationen är begränsad. Här argumenterar Annika för 
gruppindelningens betydelse för barn som inte anses ta så mycket plats.  
 

Annika: … och sen tycker jag att man kan vara lite medveten om man har en liten 
barngrupp på tio barn säger vi nu bara... så kanske vissa barn utav de i den här stora 
gruppen, så har du barn som är väldigt verbala och framåt och tar mycket plats då blir 
ju en del tysta sätter man då det barnet som är tyst i en annan grupp… med andra barn 
så kan det barn bli det barn som tar plats. Så att det handlar ju lite grann om hur vi 
delar in barnen i de grupperna, hur medvetna vi är om alla de här för att göra bra 
gruppsammansättningar… så att ja…  

 
I uttalandet ovan argumenterar Annika för att barn blir tilldelade olika roller i en 
barngrupp och effekten av att konstruera små grupper i en stor grupp kan vara ett 
försök att förändra dessa roller. I uttalandet går det att utläsa att förskolläraren 
Annika gör ett försök till att beskriva hur barn intar olika roller beroende på vilken 
grupp de blir satta i. Hon beskriver hur vissa barn tar mer plats än andra och att en 
del barn då som hon benämner det tysta får stå tillbaka när det finns många framåt 
verbala barn i en stor grupp. Hon beskriver vidare hur dessa tysta barn ibland får en 
omvänd roll bara genom att det sätts i en ny kontext. Annika använder sig av ord som 
väldigt och mycket vilket kan tolkas som en retorik som förstärker uttalandet. Men å 
andra sidan använder hon sig av ord som lite grann vilket kan tyda på en försiktig 
retorik. Avslutningsvis gör Annika en sammanfattande förklaring till det hon berättat 
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genom att säga det handlar ju lite grann om hur vi delar in barnen i de grupperna, 
hur medvetna vi är om alla de här för att göra bra gruppsammansättningar. Detta 
uttalande kan tolkas som en medvetenhet som behöver infinnas hos varje 
förskolepedagog, en medvetenhet om att alla barn är olika och därmed behöver vi 
konstruera förutsättningar för att alla barn ska få lov att vara sig själva. Nedan talar 
Robin om betydelsen av att som förskolepedagog ta tillvara på specifika stunder när 
där inte är många andra barn omkring.  
 

Robin: Jag tänkte ju ganska mycket att man ser till att ta tillvara på de stunder när det 
är det barnet och kanske inte så många andra barn, så att man börjar själv försöka 
hitta och förstå vad det här barnet försöker kommunicera. För att då kanske ha lite mer 
på fötterna när man är i situationer där det är många, så att man kan stötta det 
verbala… 
 

Här redogör Robin för vikten av att ta tillvara på de stunder där barnet är själv eller i 
mindre grupp. Att ta tillvara beskrivs i denna kontext som en förutsättning för att få 
förståelse för vad det här barnet försöker kommunicera. En effekt av ovanstående 
uttalande kan vara att delaktighet och inflytande möjliggörs utifrån barnets premisser 
och kan även möjliggöras i denna och andra sammanhang. Å andra sidan kan det ses 
som en problematik om dessa tillfällen inte blir möjliga, vilket då kan få en 
konsekvens för barnets delaktighet och inflytande. Vidare uttrycker Robin man 
börjar själv försöka hitta vilket kan tyda på en retorik om medvetenhet, där 
förskolepedagogens medvetenhet om ett barns begräsningar utgör en möjlighet för 
inflytande och delaktighet trots att den verbala kommunikationen är begränsad. 
Avslutningsvis uttalar Robin sig utifrån metaforen lite mer på fötterna vilket kan 
tolkas som ett försökt till att förklara att förskollärare är i behov av att söka 
information för att konstruera förutsättningar. Men å andra sidan kan det även tolkas 
i denna kontext som för att goda förutsättningar ska kunna skapas för barn som har 
kommunikationssvårigheter, är vi i behov av att tolka och se innan vad som behövs 
hjälpas till med. Det vill säga för att konstruera förutsättningar. Det som Robin 
uttrycker kan bli en effekt av att synliggöra mönster, men å andra sidan kan en effekt 
av att inte ta tillvara på stunder bli att dessa barn hamnar i skymundan. 

5.1.5 Sammanfattande analys av Arbetssätt 
I de fyra samtals teman ovan lyfts variationer av pedagogiska verktyg för att 
möjliggöra för barns delaktighet och inflytande vid kommunikationssvårigheter. I 
samtal 5.1.1 lyfter förskollärarna betydelsen av ett arbete mot att inkludera alla barn 
och inte bara ett, genom en beskrivning av TAKK som ett 
kommunikationshjälpmedel, som gör det möjligt att konstruera samma villkor för alla 
barn. I samtal 5.1.2 lyfts miljöns betydelse för att skapa kommunikativa 
förutsättningar i verksamheten samt användandet av bilder i miljön. Det samtalas i 
5.1.3 om observation, reflektion och videofilmning som ett verktyg för att synliggöra 
alla barn och utifrån detta konstruera nya förutsättningar för alla barns delaktighet 
och inflytande, då det finns barn som ibland kan hamna i skymundan. Vidare 
diskuteras detta vidare i 5.1.4 där förskollärarna samtalar kring betydelsen av att 
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synliggöra barn då kommunikationen är begränsad genom att hitta stunder och skapa 
små grupper som gynnar dessa barn. Likheter mellan alla samtal är de handlar om hur 
vi med hjälp av variationer av verktyg kan konstruera förutsättningar för delaktighet 
och inflytande när kommunikationen är begränsad.  

5.2 Språket  
I kodning av kommunikation framkom temat Språket. I följande avsnitt redogör 
förskollärarna för variationer av språkets betydelse för inflytande och delaktighet. 
Temat presenteras utifrån ”För att barnen ska komma ut i framtiden så är ju språket 
ofta a och o…”, ”Alltså man måste ju våga tolka…” samt ”Jag tror att vi här får 
vara väldigt självkritiska…” och avslutas med en sammanfattande analys. 

5.2.1 ”För att barnen ska komma ut i framtiden så är ju språket ofta a och o” 
I förskollärarnas berättelser framkom det verbala språket som betydelsefullt för att 
kunna kommunicera med omvärlden. Det beskrivs hur språket är en central del av 
kommunikation. Och framförallt betonas det verbala språket. Nedan diskuterar Anja 
och Monika hur språket är vägen in till samhället och att vi måste hitta vägar för alla 
barn.  
 

Anja: Vi bygger underifrån så att säga … för att barnen ska komma ut i framtiden så är 
ju språket ofta a och o… 
Monika: Det är ju inkörsporten…  
Anja: Till utveckling och självkänslan och hittar vi inte det verbala språket då så måste 
vi hitta andra vägar som vi då som jobbar med de här barnen som kanske om vi nu har 
barn med down syndrom … (…)… och en del barn lär sig inte att prata alls… så … för 
att hitta välmående hos individen så är kommunikationen och språket väldigt viktigt… 
väldigt stor del av det…  

 
Inledningsvis talas det ovan om hur språket är centralt för att som Anja benämner det 
komma ut i framtiden så är ju språket a och o. Genom att använda meningen 
framställs det som att Anja ställer språket som det centrala när barnen blir äldre 
vilket hon benämner framtiden. Monika instämmer med Anjas resonemang och 
besvarar genom att säga det är ju inkörsporten vilket kan tyda på en retorik där 
språket anses vara en självklarhet. Anja gör sedan en koppling mellan språket till 
utveckling och självkänsla vilket kan tyda på ett tydliggörande av att språket är av 
betydelse för att känna tillit och trygghet till sig själv. I detta sammanhang är det 
dock oklart om det endast är det verbala språket som Anja syftar på eller språket 
inkluderat icke-verbala uttryck. Vidare utvecklar å andra sidan Anja sitt uttryck med 
ett resonemang som visar på en medvetenhet om en problematik kring att se språket 
som endast verbalt genom att tillägga då måste vi hitta andra vägar. En effekt av att 
synliggöra denna problematik kan vara att förskollärarna kan upptäcka förbättrings- 
och utvecklingsmöjligheter där andra uttryckssätt som till exempel icke-verbala får 
uttryck. Anja använder ord som väldigt viktigt och väldigt stor del vilket kan tyda på 
en retorik som bygger på att förstärka orden så att de får en större betydelse. Nedan 
diskuterar Kajsa, Kim och Robin variationer av effekter som kan uppstå när ett barn 
har svårigheter att göra sig förstådd.  
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Kajsa: Det kan ju va tänker jag… ehh… lite äldre barn.. som är här på Blåklinten… ju 
äldre du är och har inte förvärvat ett gott verbalt språk så kan det ju också bli ibland 
svårigheter att kommunicera med mina jämnåriga kompisar där vi blir rätt viktiga som 
pedagoger att hjälpa till. 
Kim: Ah, ja.. det blir ju… 
Kajsa: Kan man ju märka tycker jag ibland att jag… Om ett stort barn inte blir förstådd 
eller hen använder ett annorlunda språk att uttrycka sig kan man hamna lite utanför om 
vi inte är försiktiga och hjälper till att…  
Kim: Ahh… de kan…  
Kajsa: på något sätt blir det viktigt att man kan … kommunicera verbalt ju äldre man 
blir.. tror jag…  
Kim: Ah… det blir mycket att det hamnar i konflikthantering… 
Robin: Ah... frustrationen… blir ju större också… och oftast så vinner ju de som har 
kommit längst verbalt..  

 
Kajsa inleder med att konstruera en effekt genom att uttrycka att ju äldre du är och 
inte har förvärvat ett gott verbalt språk så kan det ju också bli ibland svårigheter att 
kommunicera med mina jämnåriga kompisar. Det kan tolkas som att Kajsa försöker 
att beskriva en problematik där ålder är en central aspekt. Hon tillägger sedan att där 
är ju vi viktiga som pedagoger att hjälpa till vilket kan tolkas som att Kajsa använder 
en retorik där förskolepedagoger är en central mittpunkt för att kommunikation ska 
bli möjlig. Kajsas uttalande kan man ju märka tycker jag ibland att jag… kan tolkas 
som en försiktig retorik, vilket utvecklas med meningen om ett stort barn inte blir 
förstådd eller hen använder ett annorlunda språk att uttrycka sig kan man hamna lite 
utanför om vi inte är försiktiga och hjälper till att… Ett barn som är äldre eller inte 
har svenska som modersmål, kan från en början tolkas som en problematik. Men å 
andra sidan indikerar orden lite och försiktiga på att förskolläraren ser det som effekt 
av att inte kunna uttrycka sig när hon senare använder ordet utanför. I sammanhanget 
argumenteras det för vikten av att ha ett verbalt språk och kopplingar till uteslutning 
och konflikter dras, vilket anses vara starka argument för att belysa det verbala 
språkets funktion för människan. Kim å andra sidan beskriver hur en begränsad 
kommunikation även kan bidra till konflikter, det kan tolkas som att konflikter ses 
som något problematiskt, men å andra sidan kan konflikter även ses som något där 
förskolepedagoger behöver finnas närvarvarande. Avslutningsvis tillägger Robin hur 
de barn som har kommit längst verbalt är de som oftast vinner. Vilket kan ses som ett 
resonemang om en potentiell effekt som belyser att de barn som inte har kommit 
långt i sin verbala kommunikation, oavsett ålder, kan bli åsidosatt då de verbala 
barnen tar större plats. Å andra sidan kan en bieffekt av detta bli att de barn som inte 
kan göra sig förstådda blir mindre delaktiga och får mindre inflytande över sin egen 
situation i förskolan.  

5.2.2 ”Alltså man måste våga tolka” 
Nedan talas det om förskolepedagogers sätt att tolka barns tankar och kommunikation 
för att möjliggöra för delaktighet och inflytande.  
	

Kajsa: Och tolkningsföreträdet är ju framgående när man jobbar med små barn också 
när man måste ha… alltså för man måste våga tolka...  om de inte har ett utvecklat 
verbalt språk som man kan förstå. Och ibland blir det fel och då brukar dom ju uttrycka 
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det också.. och man förstår, man tolkar och förstår.. hehe… att jag har förstått det fel 
och så vidare.. Men ofta blir det ju rätt och det säger ju något om att vi kommunicerar 
med hela kroppen eftersom att vi kan förstå varandra utan det verbala språket… 
 

Kajsa lyfter inledningsvis argumentet att tolkningsföreträde är framgående för 
förskolepedagoger och synnerhet i arbete med vilket hon benämner små barnen. Hon 
tillägger sedan alltså man måste våga tolka. Vilket förstärks med meningen om de 
inte har ett utvecklat verbalt språk som man förstår. I kontexten kan det tolkas som 
att förskolepedagoger behöver tolka barnens kommunikation. I synnerhet när barnen 
inte har möjlighet att verbalt kommunicera det som de vill uttrycka, framförallt om 
barnet inte har utvecklat ett verbalt språk som går att förstå. Vidare konstruerar Kajsa 
en effekt där hon beskriver hur tolkningar ibland kan misstolkas, men argumenterar 
även för hur det som oftast blir rätt. Avslutningsvis tillägger hon att vi kan ju förstå 
varandra utan det verbala språket, vilket dels framställs som att vi inte är i behov av 
att använda oss av det verbala språket då det icke-verbala är tillräckligt. En annan 
tolkning kan å andra sidan vara att förskolläraren vill förmedla att kroppen är ett 
verktyg för kommunikation.  

5.2.3 ”Jag tror här får vi vara väldigt självkritiska…” 
Förskolläraren Kim har tidigare beskrivit hur användning av överdrivet ett 
kroppsspråk och pekningar ses som viktigt för att tydliggöra det som sägs. Vidare ges 
en beskrivning av att förskolepedagoger måste tänka på att barnen måste förstå detta, 
men även att ett överdrivet kroppsspråk inte är en självklarhet för förståelse. Nedan 
fortsätter Kajsa, Kim och Robin att diskutera användandet av det icke-verbala 
språket.  
	

Kajsa: Nej, Men det är roligt att spinna vidare på det i vårt yrke tänker jag att... vi om 
vi tar det som ett exempel... att vi leker eller att man tydliggör... att vi måste hela tiden 
vara vaksamma på att vi inte glömma bort orden,  
Kim: Nej… mm… 
Kajsa: så det är väldigt lätt hänt att man... du tar den… (Pekar) oh… kan inte du ta 
den… och så har du inte sagt något... det händer hela tiden att man alltså att man hela 
tiden glömmer bort att berätta om det verbala… för man glömmer det verbala… vi som 
jobbar i förskolan som jag känner till i alla fall är väldigt bra på att kommunicera med 
kroppen… 
Robin: ja.  
Kajsa: Faktiskt... För vi tränar upp det… 
Robin: Ah, och man vill ju få…  
Kim: Få in det verbala språket också.  
Kajsa: Inte glömma bort, utan att göra det samtidigt… i vardagen... i slentrian 
situationen… Viktigt att benämna den där kannan som ska flyttas till andra änden av 
bordet bakom mjölkförpackningen… inte bara kan du ta den dit… (Visar med händer)… 
Kim: Ah.. Viktigt att berika ordförrådet… 
Kajsa: Ah precis… att man både visar och talar... och speciellt då med både… yngre 
barn eller barn med språksvårigheter eller utländska barn som inte har svenska språket 
när innan de börjar hos oss… Det är ganska viktigt… 
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Användandet av det verbala språket diskuteras ovan som något som glöms bort i 
förhållande till det icke-verbala språket. Inledningsvis redogör Kajsa för att 
förskolepedagoger måste vara vaksamma och inte glömma bort orden. Att vara 
vaksam i denna bemärkelse kan tyda på en retorik som uttrycker en medvetenhet hos 
förskolläraren att de ibland inte använder det verbala språket i lika stor utsträckning 
som det icke-verbala. Kajsa tillägger sedan att det är väldigt lätt hänt och syftar till 
att glömma bort. Hon beskriver sedan ett exempel om hur det verbala språket glöms 
bort du tar den… oh… kan du ta den… Exemplet kan tolkas som ett försök till att 
övertyga de andra som sitter i rummet att hålla med, men å andra sidan synliggörs 
även en medvetenhet hos förskolläraren som tvingas att tänka till hur hon själv agerar 
i vissa stunder. Vidare kan det tolkas som att Kajsa framställer förskolepedagoger 
som väldigt bra att kommunicera med kroppen, vilket kan tyda på ett resonemang 
som konstruerar en normalitet om att alla förskolepedagoger är bra på att använda 
sig av kroppen för att kommunicera, detta kan tolkas som en generalisering av 
förskolepedagoger. En effekt av att tala om att alla förskolepedagoger kan bli att det 
inte synliggörs några förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Men å andra sidan 
kan det tolkas som att Kajsa gör ett försöka genom att retoriskt använda sig av ordet i 
alla fall för att tona ner sin uttryckta generalisering.  
 
I kontexten deltar både Kim och Robin på ett bekräftande plan, vilket kan tolkas som 
att de resonerar likt med Kajsa å andra sidan kan det även tolkas som att trots att hon 
bekräftar det som de andra tillägger inte känner sig klar med sitt resonemang och 
därmed får de ingen större möjlighet att uttrycka sig. Dock uttalar sig Kim viktigt att 
berika ordförrådet… vilket bekräftas av Kajsa som tillägger Ah precis… att man 
både visar och talar... och speciellt då med både… yngre barn eller barn med 
språksvårigheter eller utländska barn som inte har svenska språket när innan de 
börjar hos oss… Här redogör Kim och Kajsa kopplingen mellan delaktighet och 
inflytande när kommunikationen är begränsad. Det kan tolkas som att visar och talar 
beskriver hur förskollärarna konstruerar en effekt av, att en kombination av verbala 
och icke-verbala uttryck kan bidra till en tydligare kommunikation för och med de 
barn som inte själva kan göra sig förstådda. Nedan framställs två variationer av det 
verbala språket. I en diskussion mellan Annika och Medina och ett uttalande från 
Annika, där de talar om att störst fokus ligger på det verbala.  
 
Exempel 1 

Annika: … Så jag tror att det är faktiskt ett väldigt bra uttrycksmedel nämligen musik 
för själ och kropp och man kan röra sig då kan du ju kommunicera med kroppen…för 
att kunna… Jag tror att här får vi vara väldigt självkritiska… 
Medina: Jag håller med dig… Jag tror att vi lägger störst fokus vid att se det… att 
komma igång med det verbala språket, men det andra finns… ehh.. Men inte jämförbart 
med… 
 

Exempel 2 
Annika: På lite olika sätt men jag tror vi skulle behöva använda oss lite mer av de 
andra uttryckssätten inte enbart det verbala språket… 
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De båda diskussionerna ovan framställer det verbala språket som en central del av 
förskollärarnas arbete. I exempel ett inleder Annika med att beskriva ett icke-verbalt 
uttryckssätt musik. Hon menar på att musik är ett sätt att kommunicera med kroppen. 
Men å andra sidan beskriver hon att vi behöver vara väldigt självkritiska. Att 
benämna det som självkritiska kan tydas som en försiktig retorik som handlar om att 
inte vara för självgod och självsäker. Men kan å andra sidan även tolka som att där 
alltid finns rum för förbättring och utvecklingsmöjligheter. Ordet vi kan i denna 
mening även tyda på ett sätt att söka medhåll från de andra deltagarna, vilket hon får 
av Medina som bekräftar det som Annika uttryckt genom att säga jag håller med dig. 
Men tillägger även att jag tror att vi lägger störst fokus vid att se det… att komma 
igång med det verbala språket att komma igång med språket kan tyda på ett 
synliggörande av en outtalad medvetenhet, vilket kan tolkas som att det verbala 
språket ses som väsentligt i den kontext som förskolläraren befinner sig i. Å andra 
sidan gör hon ett tillägg som redogör att det finns något mer än bara det verbala när 
hur uttrycker men det andra finns… Det andra framställs i detta sammanhang som 
det icke-verbala. Med det kan även kunna tyda på att förskollärare uppmärksammar 
en medvetenhet om att det icke-verbala får mindre plats i förskolans kontext. Vilket 
även bekräftas när hon tillägger men inte i jämförbart med. 
 
I exempel två redogör Annika sin tolkning av användandet andra uttryckssätt. Hon 
uttrycker sig diffust om vad det är hon menar med andra uttryckssätt, men å andra 
sidan kan det i kontexten tolkas som icke-verbala uttryckssätt, som estetiska 
uttryckssätt, då hon tillägger inte enbart det verbala språket. En effekt av att endast 
fokusera på det verbala språket kan i denna kontext bli att det icke-verbala språket 
hamnar i skymundan. Vidare kan detta leda till att alla barn inte blir tillgodosedda 
vilket då kan leda till att de varken blir delaktiga eller får inflytande. Detta bekräftas 
även i följande samtal där det synliggörs en skillnad i argumenten gentemot det 
första samtalet i detta avsnitt mellan Kajsa, Kim och Robin. Nedan beskriver Medina 
en motsats till vad som tidigare har förklarats.  
	

Medina: Tänker också på det hur vi pratar spelar ju givetvis roll för vilken 
kommunikation barnen vi ger de möjlighet att utvecklas... Absolut eftersom att våra 
barn inte pratar så mycket verbalt än men vi pratar ju hela hela hela hela tiden och vi 
sitter med barnen hela hela hela tiden för att de ska liksom kunna… träna på det helt 
enkelt det är precis som jag känner ni jobbar med tecken då för att alla ska kunna delta 
så jobbar ju vi med orden och nu jobbar vi ju lite med tecken också… men att man inte 
bara låter dom va på golvet utan man är med barnen och pratar med dom… 
Annika: Benämner… Vill du ha mjölk… man säger inte ta den och sätt den där utan 
man tar mjölken och sätter den på bordet så att man använder … ord… 
 

För att möjliggöra för att barn får höra det verbala språket uttrycker Medina att de 
hela hela hela hela tiden befinner sig nära barnen och pratar med dem. Medina 
konstruerar en effekt av att inte finnas nära barnen, som beskriver betydelsen av att 
vara där och prata med barnen och inte låta barnen vara ensamma på golvet. Vidare 
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kan Annikas uttalande tolkas som att hon bekräftar det som Medina uttrycker. Hon 
väljer även att tillägga benämner som ett kan tolkas som en sammanfattning av 
Medinas uttalande. Vidare tillägger hon ett exempel som beskriver hur man inte bara 
gör, utan istället benämner det man gör. Vilket tolkas som motsägelsefullt gentemot 
utdraget mellan Kajsa, Robin och Kim. Å andra sidan är det två olika samtal vilket 
belyser en variation i hur förskollärare uppfattar sitt användande av språket.  

5.2.4 Sammanfattande analys av Språket 
I 5.2.1 belyses det verbala språket som en viktig aspekt för att kunna kommunicera, 
både nu och i framtiden. Dock redogörs det även för hur viktigt det är att hitta nya 
vägar vid begränsad kommunikation. Uteslutning och konflikter lyfts även som 
effekter av när kommunikationen är begränsad, vilket i förlängningen även kan få 
konsekvenser för delaktighet och inflytande. Å andra sidan ses det som en 
självklarhet att som förskolepedagog är du i behov av att tolka det barn säger, vilket 
framkommer i utdraget i 5.2.2. I utdragen i 5.2.3 framkommer det variationer av i 
vilken mån som det verbala språket används i förskoleverksamheten. Här synliggörs 
det variationer mellan de samtal som uttrycker att det verbala språket synliggörs 
väldigt mycket och en annan utgångspunkt i att det verbala får stå tillbaka då det 
icke-verbala tar större plats. Det lyfts även en aspekt av att vara självkritisk.  

5.3 Slutsats 
Utifrån resultat går det att dra slutsatsen att delaktighet, inflytande och 
kommunikation är beroende av varandra. Det belyses dock att kommunikation inte 
enbart handlar om att kommunicera verbalt och att vi inte är i behov av att förlita oss 
på att det verbala språket för att kommunicera. Å andra sidan går det även att dra 
slutsatsen att förskolepedagogers roll är av stor betydelse när kommunikationen är 
begränsad. Då det i stor utsträckning handlar om ett förhållningssätt som vilar på en 
demokratisk grund och att inta ett barns perspektiv i verksamhet. Det uttrycks även 
att förskolepedagoger bör vara självkritiska till sitt eget arbete samt sin verksamhet, 
det vill säga varje arbetssätt som antas i verksamheten, bör reflekteras över.  
 
Vidare redogörs det i resultatet för variationer av arbetssätt som förskollärare 
beskriver som förutsättningar för delaktighet och inflytande när kommunikationen är 
begränsad. Det går att slutsatsen att det är av betydelsefullt att se alla barn som lika 
värda och att inget barn ska ses som ett problem. Istället bör vi se till varför samt när 
ett barn är i svårigheter och utifrån detta konstruera förutsättningar. Det gäller att inte 
ta ut barnet ur gruppen, då en effekt av detta kan bli att barnet utesluts ur gruppen, 
vilket i förlängningen skulle kunna bidra till en utslutning ur samhället i framtiden, 
om inte rätt förutsättningar konstrueras.  

 

6. Diskussion 
I uppsatsens inledning beskrivs betydelsen av delaktighet och inflytande som en 
koppling till vårt demokratiska samhälle och barns perspektiv. Att inte kunna göra sig 



30	

förstådd framställs som en problematik i detta skede. I detta avsnitt diskuteras resultat 
och analys i förhållande till forskning samt diskuteras studiens metod.  

6.1 Resultatdiskussion 
I följande kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån den forskning som 
presenterades i kapitel två. Diskussionen utgår från två teman som synliggjorts i 
resultat och analyskapitlet. Temana Arbetssätt och Språket. 
 
Studien har undersökt hur förskollärare samtalar om förutsättningar för inflytande och 
delaktighet i förhållande till när den verbala kommunikationen är begränsad. I 
studiens resultat framkom två diskurser Arbetssätt och Språket.  

6.1.1 Arbetssätt  
Detta arbete inleds med en beskrivning av de mänskliga rättigheterna. Vilka beskriver 
människans rätt till tillgänglig kommunikation samt tillgång till information via olika 
kommunikationsmetoder (Regeringskansliet, 2006). I samtal 5.1 berättar 
förskollärarna om variationer av metoder som de använder, för att konstruera 
förutsättningar för delaktighet och inflytande för de barn som är verbalt begränsade.  
Emilsson & Folkesson (2007) drar paralleller mellan delaktighet och barn perspektiv 
och beskriver att om förskolepedagoger kan närma sig barns perspektiv möjliggörs 
det för genuin delaktighet för barn i förskolans kontext. I studiens resultat berättar 
förskollärarna om hur observation, reflektion och filmning kan bidra till 
synliggörande av barns perspektiv. I likhet med Williams & Pramling Samuelsson 
(2000) framställer förskollärarna i denna studie (5.1.3) hur reflektion kan konstruera 
möjligheter för att synliggöra alla barns röster. Det argumenteras även för hur 
reflektion kan skapa förutsättningar för förskolepedagoger att de barn som ännu inte 
kan göra sina röster hörda. Resultatet kan tolkas som att förskollärarna känner ett 
behov av kunskap om hur barn kommunicera för att inta ett barns perspektiv, vilket 
Hildén (2014) beskriver som en koppling till demokrati. Jag tolkar det som att denna 
kunskap kan konstrueras när förskolepedagoger reflekterar tillsammans om barns 
kommunikation, utifrån olika metoder. Betydelsen av att reflektera kan då även tolkas 
som att det möjliggör för barns delaktighet och inflytande för alla barn. Likt Williams 
& Pramling Samuelsson (2000) kan studiens resultat om reflektion även tolkas som 
ett sätt att verbalisera problemet för att hitta tillvägagångssätt   
 
Studien synliggör likt Williams & Pramling Samuelsson (2000) hur förskollärarna i 
samtal 5.1.4 berättar om hur gruppsammansättningar kan få effekter på hur barn 
agerar i olika kontexter. I resultatet framställs det som att till exempel tysta barn 
behöver stöttning från förskolepedagoger i form av gruppkonstellationer. Det 
framställs som att delaktighet och inflytande gynnas av att förskolepedagoger gör 
medvetna val kring hur dessa gruppkonstellationer sammanställs, samt möjlighet att 
kunna kommunicera. Jag kan tolka detta som att förskollärarna ser samma syfte som 
resultatet ovan. Men å andra sidan kan det även tolkas som att vi ständigt i samhället 
interagerar med olika människor, vilket påverkar hur vi agerar. 
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Vidare argumenterar förskollärarna i sina berättelser (5.1.1) hur de arbetar med 
TAKK som en förutsättning för kommunikation. TAKK framställs som ett 
kommunikation hjälpmedel till alla barn i förskolan vilket även framhålls av Konishi 
(2007) och Emmoth (2014). Däremot finns det resonemang i denna studie som 
indikerar på att ett barn som har det svårt att göra sig förstådd inte ses som något 
problem, utan att det behöver finnas en förskolepedagog nära, eller som hittar nya 
vägar och medel. Vilket jag kan tolka som en medvetenhet om att förskolan 
konstruerar demokratiska medborgare som kan föra sin egen talan, vilket är en 
mänsklig rätt (UNICEF Sverige, 2009; Regeringskansliet, 2006). I studiens resultat 
framkommer TAKK som ett förstärkande hjälpmedel för att konkretisera språket, så 
att alla barn kan delta och få inflytande på samma villkor, detta resultat ligger nära 
tillhands med Carlsson & Bagga-Gupta (2006). 

6.1.2 Språket  
Inledningsvis i detta arbete beskrivs det hur förskolan vilar på demokratins grund, 
och har till uppgift att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, 
och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 
(Skolverket, 2010). Vidare beskrivs barns rätt till att göra sin röst hörd i 
barnkonventionen vilket även är ett styrdokument som förskolan bör förhålla sig till 
(UNICEF Sverige, 2009). Att ett barn ska få göra sin röst hörd kan bli problematiskt 
om ett barn är verbalt begränsad i sin kommunikation. Johansson (2011), Williams & 
Pramling Samuelsson (2000), Ribaeus (2014) och Elfström Pettersson (2013) 
beskriver alla hur demokrati är nära sammankopplat med delaktighet och inflytande. 
Men Johansson (2011) samt Hildén (2014) utvecklar det även till kommunikation. 
Delaktighet och inflytande handlar således om att få uppleva känslan av inkludering 
och att bli accepterad (Emilsson & Folkesson, 2007).  
 
I studiens resultat framträder vikten av förskolepedagogers förhållningssätt för att 
konstruera förutsättningar för delaktighet och inflytande. Detta belyser även Ribaeus 
(2014), Kultti (2012) Emmoth (2014) Johansson (2011), Mellgren & Gustafsson 
(2009); Emilsson & Folkesson (2007) samt Åkerström (2014) som beskriver hur ett 
förhållningssätt som vilar på lyhördhet, stöttning, närvaro samt ödmjukhet är av 
betydelse. I flera uttalande i studien lyfter förskollärarna betydelsen av att som 
förskollärare vara närvarande som en aspekt för att synliggöra barn som ännu inte 
erövrat det verbala språket.  
 
I samtalen i 5.2.3 lyfts variationer av argument om det icke-verbala språkets 
betydelse och hur förskollärare använder sig av det. De skilda argumenten kan tolkas 
som att det finns två olika pedagogiska synsätt, det ena handlar om att hela tiden vara 
kritisk mot sig själv och hur man arbetar för att på så sätt kunna se 
förbättringsmöjligheter. Det andra kan tolkas som att känna sig stolt över sitt eget 
arbete, men ändå vara ödmjuk till sitt arbete. I slutändan tolkar jag att det handlar om 
att kunna synliggöra sitt eget förhållningssätt, vilket liknar resultatet som Williams & 
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Pramling Samuelsson (2000) framhåller reflektera och utvärdera sitt eget 
förhållningssätt som en förutsättning för att möjliggöra för alla barns delaktighet och 
inflytande. Dock synliggörs ett annat resonemang i resultatet om att använda det 
verbala språket tillsammans med det icke-verbala är av stor betydelse.  
 
Ett väsentligt resultat i studien är förskollärarnas berättelser om utanförskap och 
konflikter. Båda begreppen kan kopplas till både Johansson (2011) som framhåller 
utanförskap och Engdahl (2011) som framhåller konflikter som effekter av när barn 
har svårigheter att göra sig verbalt förstådda. Resonemang som denna studie däremot 
framhäver är förskolepedagogens roll och förhållningssätt för att motverka denna 
effekt. Studiens resultat kan tolkas som att för att barn inte ska hamna i utanförskap 
måste vi som förskolepedagoger konstruera förutsättningar för att underlätta för dessa 
barn att kommunicera på lika villkor. Vidare förklarar Åkerström (2014) hur 
förmågan att kommunicera är avgörande för delaktighet. Studiens resultat kan även 
tolkas som att barn behöver språkbadas av ord för att på så sätt erövra språket, vilket 
kan få effekten av att de inte hamnar i lika många konflikter eller i utanförskap. 

6.2 Metoddiskussion  
Det finns många sätt att undersöka hur och vilka förutsättningar som förskollärare 
använder sig av i sitt arbete för att konstruera delaktighet och inflytande när 
kommunikationen är begränsad. Denna studie tog sin utgångspunkt i syftet som var 
att undersöka hur förskollärare samtalar om delaktighet och inflytande när 
kommunikationen är begränsad. Utifrån studiens syfte ansågs fokusgruppsamtal som 
lämpligt metodval, då fokus låg på förskollärares samtal, det sagda ordet. Metoden 
ansågs även som lämplig utifrån diskurspsykologisk ansats där Potter & Wetherell 
(1987) belyser ett fokus på språket, men även Holmberg (2010) som beskriver 
diskurspsykologins inriktning mot språk och språklig interaktion i vardagliga samtal. 
Ett annat metodval som observation hade givit ett annat slags resultat. Å andra sidan 
hade enskilda intervjuer varit ett lämpligt metodval för få ett liknande resultat, men 
eftersom att ett naturligt samtal efterfrågades ansågs fokusgruppsamtal vara mest 
lämpligt.  
 
Under fokusgruppsamtalen synliggjordes det att vissa deltagare fick mindre plats till 
att uttrycka sig, med en annan metod som enskilda intervjuer hade detta kunnat 
motverkas. En problematik under transkriberingen är de ljud som försvinner när det 
är flera som pratar samtidigt eller andra ljud som anses som störande, därmed har 
dessa tillviss del ignorerats, vilket kan ha påverkat resultatet. Studiens bekvämlighets- 
och målinriktade urval kan ha påverkat studiens resultat. Urvalet ansågs lämpligt i 
förhållande till studiens längd, men å andra sidan hade ett sannolikhetsurval kunnat 
användas om studien hade pågått under en längre tid.  
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7. Didaktiska implikationer 
Utifrån studiens resultat anser jag att ur ett pedagogiskt perspektiv är angeläget att 
fundera över, vilket förhållningssätt som förskollärare har till barn när 
kommunikationen är begränsad. Studien kan bidra till att förskolepedagoger ser över 
sitt eget arbete, och reflekterar kring de barn som inte tar så stor plats i våra 
förskoleverksamheter. Studiens resultat beskriver försättningar som kan möjliggöra 
för barns delaktighet och inflytande när kommunikationen är begränsad. Då 
kommunikation, delaktighet och inflytande är tre begrepp som är centrala i både 
studien och i förskolans styrdokument ses det som betydelsefullt att synliggöra dessa 
tre begrepp tillsammans. Då det är en rättighet att få göra sin röst hörd ses 
problematiken om begränsad kommunikation som relevant. Då effekten av att inte 
kunna göra sin röst hörd kan bli att man fråntas sin mänskliga rättighet.   
 
Förskolan kan använda studien till underlag vid samtal i arbetslag eller tillsammans 
med förskolechef. Studien har för mig medfört en ökad medvetenhet och en insyn i 
hur förskollärare tänker kring barns kommunikation, delaktighet och inflytande. Det 
har varit intressant och det har gett mig inspiration som jag tar med mig till min 
framtida roll som förskollärare.  
 

8. Vidare forskning 
Denna studie tar sin utgångspunkt i hur förskollärare samtalar om delaktighet och 
inflytande i förhållande till när kommunikationen är begränsad. Urvalet i studien har 
varit begränsat till två fokussamtal (sju deltagare), vilket skulle kunna utökats vid 
vidare forskning för att få ett bredare synsätt. Å andra sidan skulle det även vara 
intressant att göra en observation för att se hur delaktighet och inflytande ter sig i 
förhållande till när förskolepedagoger och barn har en begränsad kommunikation. Det 
skulle även vara intressant att utföra en liknande studie, men istället fokusera på en 
viss målgrupp, exempelvis flerspråkiga barn. 	  
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Bilaga 1 
Fokusgruppssamtal 
I fokusgruppssamtalet kommer jag att muntligt informera för deltagarna att jag inte 
har något intresse i våra samtala av att leta efter rätt eller fel, då detta inte existerar. 
Jag är intresserad av vad de berättar om icke-verbal kommunikation i förskolan. De 
kommer att bli informerade om hur jag förhåller mig till de etiska principerna och hur 
jag kommer att hålla dessa. Jag kommer att använda mig av ljudinspelning och denna 
empiri kommer att hanteras varsamt.  
 
Jag väljer att börja samtalen med allmänna frågor som en uppvärmning, samt få en 
förståelse för vilken bakgrund förskollärarna har.  
 
Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge har ni jobbat inom förskolan?  
2. Hur länge har ni jobbat som förskollärare?  
3. Vilken ålder har ni jobbat med? Och var jobbar ni nu?  

 
Teman 
1) Kommunikation 

1. Vad innebär det att kommunicera för er?  
2. Vad innebär det att kommunicera icke-verbalt? 
3. Hur kommunicerar ni icke-verbalt? Hur funderar ni kring er egen 

kommunikation? Hur kommunicerar ni med barn? 
4. Kan ni berätta om hur ni arbetar med de icke-verbala barnen i er egen praktik?  
5. Kan ni berätta om barns kommunikation i förhållande till er verksamhet? 

 
2) Delaktighet/inflytande 

1. Vad innebär barns delaktighet och inflytande för er?  
2. Hur tänker ni kring icke-verbala barns delaktighet/inflytande? 
3. Hur funderar ni angående hur ert förhållningssätt påverkar barnens delaktighet 

och inflytande i er verksamhet?  
4. Kan ni berätta om barns delaktighet i förhållande till er verksamhet? 

	
För att få samtalen att rulla på tror jag att det behövs att jag som forskare ställer 
frågor som gör att samtalet fortsätter, som gör det intressant att diskutera. Detta kan 
också underlätta för resultatet. Därför skulle dessa frågor/uppmaningar kunna ställas: 
 

1. Kan du berätta mer?  
2. Utveckla! kan du se någon fördel med det du berättar? 
3. Utveckla! Kan du se någon pedagogisk nackdel med det du berättar? 
4. Hur ser ni andra på det? 
5. Kan du ge ett exempel?  
6. Berätta mer!  
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Bilaga 2  
 
Text som skickats ut till förskollärare innan intervju. 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Linda Pettersson och jag är mycket tacksam att du har möjlighet att 
ställa upp i denna intervju. Jag skriver mitt examensarbete, där mitt syfte är att ta del 
av förskollärares berättelser kring kommunikationen mellan barn och pedagoger samt 
barns delaktighet. Och i synnerhet är jag intresserad av hur du funderar kring när 
kommunikationen brister mellan pedagog och barn, och hur du funderar kring det 
icke-verbala språkets betydelse.  
 
Denna form av intervju kallas för fokusgrupp. Tanken bakom fokusgruppsintervju är 
att samla ett x antal personer för att diskutera kring ett specifikt område. För att vi ska 
ha bästa förutsättningar inför denna intervju ber jag dig att fundera lite kring 
nedanstående teman och frågor.  
 
Teman: 

1. Kommunikation 
• Vad innebär det att kommunicera? 
• Hur kommunicerar pedagoger med barn?  
• Hur kommunicerar barn med pedagoger och andra barn?  

2. Delaktighet 
• Vad innebär delaktighet? Och barns delaktighet?  
• Hur gör du barn som har svårigheter att kommunicera delaktiga?  
• Vilka förutsättningar skapar jag för att barn som har svårigheter att 

kommunicera?  
3. När kommunikationen brister  

• Vad betyder det att kommunikation brister?  
	
Fundera gärna på hur detta ser ut i relation till din egen verksamhet! 
 
Det ska bli kul att träffa er och få ta del av era tankar och berättelser! 
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