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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende 

på barnens verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra 

utifrån deras språkliga förmågor. Studien är utförd genom kvalitativ metod, där två avdelningar 

i samma förskola deltog. Datainsamlingsmetoderna som användes var intervjuer och 

observationer. Både barn och pedagoger observerades och intervjuernas respondenter var 

pedagogerna. Det insamlade materialet har tolkats och analyserats utifrån ett 

poststrukturalistiskt perspektiv med utgångspunkt i Foucaults teorier om makt och diskurser. 

I analysen av det insamlade materialet framkom leken som en viktig del i synliggörandet av 

maktaspekterna i den medverkande förskolan. Det var genom leken som barnens positionering 

av varandra blev synlig. Även pedagogerna positionerade barnen utifrån hur pass bra lekare 

barnen ansågs vara. Resultatet visade även att det verbala språket hade betydelse för hur barnen 

inkluderade och exkluderade varandra i leken. Det framkom också att pedagogerna hade en hög 

medvetenhet om att de befann sig i en maktposition gentemot barnen, samt en stark vilja att 

förvalta makten väl. I de pedagogstyrda aktiviteterna visade resultatet att de verbalt starka 

barnen hade större samstämmighet med pedagogerna och erbjöds mer delaktighet, jämfört med 

de barn som precis börjat utveckla verbalt språk och barn med språklig sårbarhet.  

Nyckelord: diskursiv praktik, förskola, kommunikation, makt, positionering genom språket. 

 

  



    

Förord 

Vi vill tacka pedagogerna och barnen som deltog i vår studie, vår handledare Märtha Andersson 

och studiekamraterna i vår handledningsgrupp. Stort tack till Elisabeth Olsson på Kunskapens 

Hus som har hjälpt oss med stort och smått under hela vår studietid. Vi vill även tacka våra nära 

och kära som på ett eller annat sätt ställt upp för oss under utbildningen. Ett särskilt tack till 

våra underbara barn som gett oss hopp, glädje och motivation till att fortsätta kämpa när det har 

varit som tyngst.   

Bodil Fjellborg och Rebecka Spik, Juni 2017 
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1. Inledning 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2016) framhåller att förskolan ska sträva efter att 

alla barn utvecklar ett nyanserat talspråk, barnen ska även få möjlighet utveckla sitt ordförråd 

och förmågan att leka med ord. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet att utveckla sin 

förmåga att lyssna, berätta, reflektera samt inta andras perspektiv. Bruce, Ivarsson, Svensson 

och Sventelius (2016) betonar att utveckling av begrepp och ordförråd sker genom att 

omgivningen har för vana att omnämna det som sker. En förutsättning för att barnet ska kunna 

delge sina erfarenheter och kunskaper till andra är att barnet kan benämna det hen ser, hör, gör 

och tänker. Skolverket (2016) lyfter vidare fram att varje barns språkutveckling ska stimuleras 

och uppmuntras, eftersom språk och lärande samt språk och identitetsutveckling är beroende 

av varandra. Barnen ska i förskolan utveckla förmågan att argumentera, ställa frågor och 

kommunicera med andra. Nordin-Hultman (2004) beskriver rummet som en central aspekt av 

förskolans pedagogiska praktik. Förskolan är ett socialt handlingsrum och verksamheten bör 

därför fokusera på att skapa meningsfulla aktiviteter där barnen får ingå i engagerade relationer 

med pedagoger och andra barn. Bruce et al. (2016) framhåller att verksamhetens rutiner och 

aktiviteter är nära sammankopplade med språkliga utmaningar. Språkutveckling kan bara ske 

genom riklig och kontinuerlig stimulans. Pedagogen måste sträva efter att ge talutrymme åt 

samtliga barn, samtidigt som hen tar sig tid att lyssna. Det är även viktigt att de barn som är 

tystlåtna och inte tar för sig får ta del av pedagogens uppmärksamhet.  

Vi har valt att studera om barn i förskolan positioneras olika utifrån den språkliga förmåga de 

besitter. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter fram att de skillnader som finns hos 

språkstarka respektive språksvaga barn i förskoleåldern ökar genom hela skoltiden om inte 

riktade insatser sätts in tidigt. Med tanke på vår framtida profession, behöver vi ha en 

medvetenhet om de språkliga förhållanden genom vilka vi möter, bemöter och positionerar 

barn. Alla barn i förskolan ska få komma till tals och pedagogerna måste kunna inta barnens 

perspektiv för att ta reda på vad som är viktigt för det enskilda barnet. Bruce et al. (2016) betonar 

omgivningens roll för att barn ska känna sig sedda och bekräftade. Omgivningens bemötande 

och förhållningssätt är avgörande för huruvida barn upplever att de erkänns för den de är, det 

vill säga att deras språkliga förmåga, intressen och erfarenheter bekräftas som viktiga. Som 

pedagog står man i en maktposition gentemot barnet vilket medför att om lyhördhet inför 

barnets intressen saknas kommer verksamhetens innehåll att vara uppbyggt ur ett 

vuxenperspektiv. Skolverket (2016) betonar bland annat att förskolans verksamhet ska utgå från 

barnens erfarenhet och intressen och att dessa ska tillvaratas och stimuleras. Om barnen 

behandlas olika och positioneras utifrån sin språkliga förmåga, hur kan vi då uppfylla 

läroplanens demokratiuppdrag? Merparten av forskningen om positionering och konstruktioner 

av barn i förskolan berör det specialpedagogiska ämnesfältet. Forskning om hur barn 

positioneras och konstrueras i förskolans vardag utanför begreppen pojke/flicka är svårare att 

hitta. Vi vill undersöka om och på vilket sätt barn konstrueras och positioneras utanför 

begreppen pojke/flicka. Vår avsikt med analysen av det material vi samlar in är att synliggöra 

vilka diskursiva praktiker och normer som går att se i den verksamhet som ingår i studien. Vi 

vill även synliggöra eventuell positionering som sker via språket i den medverkande förskolan. 
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Studien utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv, vilket blir relevant då den 

poststrukturalistiska teorin, enligt Lenz Taguchi (2004) ser strukturer och processer i den 

sociala världen som starka, med förmågan att begränsa, forma, betvinga samt förstärka den 

enskilda individens handlande. 

1.1 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi haft nära kontakt genom Skype och tillsammans utarbetat texten i 

Google Docs. Vi har även vid några tillfällen suttit tillsammans på kommunens lärcentra. 

Avhandlingar och artiklar har lästs av båda medan böckerna delades upp mellan oss. Innehållet 

i böckerna delgav vi sedan varandra och det som var relevant för studiens innehåll bearbetades 

sedan gemensamt. Arbetets samtliga delar har skrivits av oss båda tillsammans. Fältstudien på 

förskolan genomfördes gemensamt av oss båda, intervjuerna delades upp, men observationerna 

gjordes tillsammans. Transkriberingarna av det insamlade materialet delades lika mellan oss. 

Resultat- och diskussionsdelarna av arbetet har diskuterats och analyserats gemensamt. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens 

verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras 

språkliga förmågor. 

2.1 Forskningsfrågor 

● Hur påverkar barnets verbala förmåga kommunikationen i förskolan?  

● Hur positionerar pedagogerna barnen och är positioneringen av barnen i så fall 

medveten eller omedveten? 

● Positionerar barnen varandra utifrån de verbala förmågor de besitter och hur kommer 

denna positionering i så fall till uttryck?  

● Hur inverkar det verbala språket på de maktförhållanden som råder i förskolans vardag?  
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3. Bakgrund  

Här följer en kort presentation av en förändrad syn på barn och barndom. Sedan förklaras 

begrepp som är relevanta för studien. Därefter lyfts det som lagar och förordningar säger 

angående barns språkutveckling, kommunikation och rätt till delaktighet fram. Avslutningsvis 

presenteras tidigare forskning, i form av doktorsavhandlingar där författarna fokuserat på hur 

pedagoger styr barn mot ett önskat beteende. 

3.1 En förändrad syn på barn och barndom 

Forskningen om barn och barndom har länge dominerats av utvecklingspsykologin. Från 1990-

talets senare del har det utvecklingspsykologiska synsättet utmanats av nya poststrukturalistiska 

perspektiv. Forskningen om hur barn och barndom konstrueras bör utgå från barnens perspektiv 

och sträva efter att förbättra barns villkor genom att ge dem makt och erkännande som 

kompetenta konstruktörer i sitt eget liv. Trots detta är de utvecklingspsykologiska 

föreställningarna så starka att de dominerande diskurserna i förskolan än idag, identifierar 

barnets brister snarare än kompetenser, fastän läroplanen lyfter fram barnet som en kompetent, 

meningsskapande individ. Idag ska verksamheten i förskolan utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet (Eilard, 2010). Konstruktionen av barn och barndom är 

avgörande för vilka institutioner som skapas för barnen, konstruktionerna bestämmer vilken typ 

av pedagogisk verksamhet som finns i ett samhälle. Konstruktionen av barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur följde med det postmoderna tänkandet och 

ifrågasättandet av utvecklingspsykologin. Barn är fullvärdiga samhällsmedlemmar med egna 

rättigheter. Barndomen ses som en komponent i samhällets struktur, ett stadium i livet som är 

viktigt i sig själv. Det lilla barnet är redan från födseln en medkonstruktör av sitt liv (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2014). Halldén (2007) lyfter fram att barndomen idag är både individualiserad 

och kollektiv genom att förskolan omfattar merparten av de små barnen i Sverige. Barnen är 

aktiva medskapare av förskolans verksamhet och av barnkultur. Den plats barn får i ett 

samhälle, visar vilken betydelse begreppet barndom har hos de vuxna.  ”Barndom är inte något 

specifikt utan görs av barn” (s. 31). Barndomen har ett värde i sig själv och ska inte ses som en 

transportsträcka mot vuxenlivet. 

3.2 Makt 

Här redogörs för hur Foucaults tankar om pastoral och disciplinär makt relaterar till förskolans 

verksamhet och pedagogernas styrning av barnen. Även panoptisk övervakning och styrning 

enligt Foucault relateras till förskolan.  I den här studien innefattar styrning de sätt som 

pedagoger verbalt positionerar och vägleder barn genom tillrättavisningar, beröm och 

instruktioner.  

Foucault (1980) lyfter fram pastoral makt som en gammal maktteknik, vilken växte fram genom 

kyrkans försök att styra församlingsmedlemmarna. Den kunskap prästerna samlade in om 

individen i bikten, användes sedan för att styra människorna. Den pastorala makten lever kvar 

i det moderna samhället, men inte på ett lika påtagligt och starkt sätt. Palla (2011) beskriver den 

pastorala makten i förskolan som en styrning som är inbjudande, vänlig och lockar till lek. 
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Genom stödet som den pastorala makten ger ska barnet, genom självreglering, anpassa sig till 

de värden som är eftertraktade i samhället. Palla (2011) och Tullgren (2004) lyfter fram att 

pedagogerna med stöd i observationer ökar sin kunskap om barnen och skapar därigenom 

möjligheter till styrning, vägledning och korrigering. Den pastorala styrningen är individuell 

och riktad mot den enskildes innersta tankar och känslor. Enligt Foucault utgör kunskap, 

sanning och diskurs centrala delar av den disciplinära makten.  Disciplinär makt verkar bland 

annat genom styrning av den kommunikation som sker mellan olika subjekt i en verksamhet. 

Den kommunikation som anses vara nyttig uppmuntras medan den kommunikation som inte 

anses vara positiv och användbar avbryts (Foucault, 1987/2003). I förskolan innebär det här att 

diskursen om det som anses vara god kommunikation och interaktion genomsyrar och begränsar 

barnens handlingsutrymme. Den styrningsstrategi som används för att påverka barnens 

kommunikation och därigenom deras agerande blir normaliserande då barnens önskan att få 

vara del av gruppgemenskapen gör att de tänker och beter sig på ett sätt som stämmer överens 

med verksamhetens diskursiva praktik (Dolk, 2013; Tullgren, 2004). I förskolan ska den 

styrning som sker genom pastoral och disciplinär makt vara vänlig, mjuk och angenäm. Barnet 

ska förstå varför regler finns och styrningen behöver därför vara tydlig, förklarande och 

motiverad. Pedagogik som har en mjuk maktutövning som grund innebär att pedagogerna 

arbetar mot att få barnet att självmant anpassa sig till förskolans regler. När ett barn gör 

motstånd mot någon del av verksamheten gör pedagogen sitt yttersta för att förändra arbetssättet 

så att aktiviteten blir roligare för barnet som då kommer på rätt spår igen (Dolk, 2013; Palla, 

2011). Foucault (1987/2003) lyfter fram att övervakning som disciplinär strategi bäst sker ur ett 

panoptiskt perspektiv, där hela verksamheten går att överblicka från en central punkt. I 

pedagogiska verksamheter är övervakningen observerande och reglerande. Den panoptiska 

övervakningen blir en styrning av subjektens beteenden, då medvetenheten om att de observeras 

gör att verksamhetens regler och rutiner internaliseras och efterlevs. Tullgren (2004) framhåller 

att pedagogen genom deltagande i leken får en panoptisk övervakning av det som sker, vilket 

medför att den vuxnes närvaro verkar disciplinerande på barnen. Genom att delta i leken kan 

pedagogen inta en övervakande position, vilken öppnar upp för fler möjligheter att styra leken 

jämfört med när leken övervakas utifrån. 

3.3 Positionering genom språket  

I det här arbetet syftar ordet språk till det verbala språket. Begreppet positionering beskriver i 

den här studien positionering genom språket, vilket innebär att de vuxnas sätt att tala till och 

om barnen påverkar barnens sätt att vara. 

När barn förväntas att ta till sig de vuxnas sätt att använda språket, är det inte nödvändigtvis 

med barnens bästa i åtanke. Barnens behärskning av språket bekräftar för de vuxna att deras 

tolkning av världen är den rätta och kan hindra barnen från att nå utanför den sociala ordningen. 

Språket ses som ett viktigt redskap för att klara sig i samhället. För att barn ska bli godtagbara 

medlemmar av samhället de tillhör, behöver de det etablerade språket inte enbart för att kunna 

kommunicera, språket är även ett redskap som hjälper barnen att positionera sig rätt i 

förhållande till andra i den sociala världen. Barn är således inte på ett särskilt sätt, utan de 

förkroppsligar de möjligheter och normer som miljöer och aktiviteter erbjuder. Barnen talar och 
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agerar utifrån de diskurser som de möter och som de lärt sig att använda. Barn formas av den 

barnsyn som råder i situationen de befinner sig i. I förskolan har språk och kommunikation en 

viktig del i barns kamratrelationer när det gäller inkludering och exkludering. Barn som har 

någon form av funktionsnedsättning kan exkluderas av andra barn genom att pedagogerna inte 

inkluderar dem i verksamhetens samtliga aktiviteter. Barnen påverkas av och tar efter 

pedagogernas agerande. (Bruce et al., 2016; Davies, 2003; Nordin-Hultman, 2004) 

3.4 Diskurs och diskursiv praktik 

I den här studien innebär diskurs hur det som sägs påverkar människors agerande och hur 

sanningar skapas. Med diskursiv praktik menar vi de allmänt accepterade normer som avgör 

vad som får sägas och hur man får uppföra sig i verksamheten.  

Lenz Taguchi (2004) betonar att diskursen är bunden till sociala och historiska kontexter. 

Dominerande diskurser är de som övertid har varit mest framträdande jämfört med andra 

diskurser. Palla (2011) beskriver hur diskursen om det goda barnet skapas i förskolans 

verksamhet, då ord som duktig, social och begåvad används för att beskriva ett lyckat 

förskolebarn. På samma sätt positioneras slutna, tystlåtna barn som annorlunda, 

tålamodskrävande och svårförstådda. De bilder som personalen skapat av barnens 

personligheter får följder då barn som uppvisar liknande beteenden ändå kan positioneras på 

olika sätt. Samtidigt som ett barn som ställer många frågor beskrivs som nyfiken och 

kunskapstörstande kan ett annat barn beskrivas som tjatigt, osäkert och krävande. Jonsson och 

Williams (2013) studie visar att kommunikationen i förskolan har en inkluderande roll. 

Pedagogerna anstränger sig för att inkludera samtliga, närvarande, barn i samtalen som förs. 

Inkludering kan ske genom att pedagogen styr samtalet så att alla får komma till tals och lyssna 

på varandra. I andra situationer kommer inkludering till uttryck genom att pedagogen försäkrar 

sig om att alla har något att göra och kommunicerar om den aktivitet som pågår.   

3.5 Maktaspekter i förskolan 

Med maktaspekter i förskolan menar vi det som, i pedagogers språk och förhållningssätt, 

möjliggör eller omöjliggör ett visst agerande eller sätt att vara. 

Bruce et al. (2016) lyfter fram att förskolans rutiner och aktiviteter är nära sammankopplade 

med språkliga utmaningar. Genom de samtal som rutiner och aktiviteter leder till erbjuds barnen 

språklig stimulans med pedagogerna som förebilder. Palla (2011) framhåller att en styrande 

makt verkar genom de rutiner som finns i en verksamhet. Rutinerna sätter gränser genom att 

möjliggöra ett visst sätt att vara, vid en viss tidpunkt, på en specifik plats, på så sätt skapas både 

barn och personal. Den som avviker från rutinerna skapar oordning och blir problematisk. 

Barnet som anpassar sig och inordnar sig efter de rutiner som finns anses ha förstått vad 

verksamheten går ut på. Pallas (2011), Rantalas (2016) och Tullgrens (2004) avhandlingar visar 

samtliga på att pedagogers beröm bidrar till att barnen styr sig själva, så kallad självreglering, 

mot de regler och rutiner som finns i verksamheten.  

Barn har inte lika stora möjligheter till maktutövning som vuxna. I vissa situationer kan barn 

använda sig av makt mot vuxna, barns motstånd kan visa sig genom kroppsspråk och verbalt 
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språk, individuellt och kollektivt, öppet och dolt, argt och skojande.  De uttalade och outtalade 

regler som finns i verksamheten är oftast de som barnen gör motstånd mot. När barnet möter 

en situation där hen anses vara för liten eller för stor kan barnet göra motstånd mot den 

åldersindelning som råder. För att undvika den disciplinerande övervakningen försöker barnen 

skapa frirum för leken. Genom att förflytta leken till utrymmen där pedagogerna inte kan se 

dem, undviker barnen övervakningen (Dolk, 2013; Tullgren, 2004). 

3.6 Förankring i lagar och förordningar 

Här presenteras hur barns rätt till delaktighet, språkutveckling och kommunikation synliggörs i 

styrdokument, lagar och förordningar. 

Studiens syfte är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens 

verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras 

språkliga förmågor. Förskolans läroplan betonar att förskolans verksamhet ska utgå från 

demokratiska arbetssätt och därmed bidra till en ökad ansvarskänsla och ett framtida intresse 

att delta i samhällslivet. Verksamheten ska lägga stor vikt vid att det enskilda barnets 

språkutveckling utmanas. Lpfö 98 lyfter vidare fram att det är i förskolan grunden läggs för 

barnens förståelse av vad demokrati är och förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar 

förmågan att påverka sin situation genom att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är 

förskollärarnas ansvar att ett demokratiskt arbetssätt tillämpas i förskolan, samt att normer 

utvecklas för hur arbetet och samvaron i barngruppen ser ut (Skolverket, 2016). Skollagen 

kräver att barnen i förskolan ska ha inflytande över verksamheten, de ska stimuleras till att 

aktivt ta del av vidareutvecklingen av utbildningen och informeras i frågor som rör dem själva. 

Barnens intressen och behov bör ligga till grund för verksamhetens planering (Skollagen [SL] 

SFS 2010:800, kap. 4, 9§). Likabehandlingsarbetet i förskolan ska utgå från ett normkritiskt 

perspektiv. Det innebär att verksamheten ska fokusera på hur normer och maktstrukturer 

påverkar arbetet i förskolan. Syftet med ett normkritiskt arbetssätt är att de normer och 

föreställningar, som ligger till grund för trakasserier, kränkande behandling och diskriminering, 

synliggörs (Diskrimineringsombudsmannen, DO, 2015). 

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag från och med januari 2018 (SOU 

2016:19). Syftet med FN:s konvention om barnets rättigheter är att verka för ett samhälle där 

barnen respekteras samt att stärka barnets roll i familj och samhälle. Då denna studie strävar 

efter att synliggöra verbal makt och positionering i förskolan är de artiklar som berör barnets 

rätt till makt över sitt eget liv och rätten att uttrycka sina åsikter särskilt relevanta för det här 

arbetet. Barnkonventionen betonar bland annat att alla barn ska ha lika värde och lika 

rättigheter.  Alla barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i de frågor som berör dem. Barnets 

bästa ska komma i främsta rummet i alla situationer som rör barnets utbildning.  Utbildningen 

ska sträva efter att utveckla barnets fulla potential och respekt för det mänskliga rättigheterna. 

(FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, UNICEF, 1989)  



8 
 

3.7 Tidigare forskning 

Den forskning som är relevant för denna studie bygger på hur personal i förskolan genom 

språket medvetet eller omedvetet konstruerar och styr barnen. Gemensamt för samtliga 

avhandlingar som vi har valt att fokusera på är att författarna använt sig av Foucaults teorier 

om makt. 

Med utgångspunkt i Foucaults idéer angående makt och styrning strävar Tullgren (2004) efter 

att åskådliggöra hur leken används som ett instrument för styrning i förskolan. Genom att 

specifikt titta på vad i leken pedagogerna riktar sin styrning mot, samt de styrningstekniker som 

pedagogerna använder sig av, synliggör författaren vilka huvuddrag styrningen av leken består 

av. Pedagogers styrning av barn synliggörs även i Pallas (2011) doktorsavhandling, där 

författaren lyfter fram hur förskolebarn konstrueras som subjekt när de uppvisar ett beteende 

som oroar, utmanar eller förbryllar förskolans personal. Palla belyser även hur barnets 

möjligheter att vara, kunna och göra, får utrymme eller begränsas av dessa konstruktioner. 

Analyserna av de konstruktioner av barn, som uppstår i tal och text i kommunikationen mellan 

förskolepersonal och specialpedagoger bygger på Foucaults perspektiv på disciplinär och 

pastoral makt samt på hans tankar om subjektets tillblivelse. Även Rantala (2016) synliggör 

genom sin analys hur Foucaults tankar kring makt, disciplinering och normalisering framträder 

i pedagogiska verksamheter. Avhandlingens mål är att nå en djupgående kunskap om hur 

fostran åskådliggörs i förskolan, utifrån hur pedagogernas språkliga vägledning visar sig. 

3.7.1 Konstruktioner av barn i förskolan 

Fostran i förskolan utgår ofta från vad som anses vara normalt respektive avvikande i samhället. 

Sättet som personalen konstruerar barnen har ofta sin utgångspunkt i det förskolans läroplan 

förespråkar angående utveckling och det livslånga lärandet. Utveckling anses av personalen 

vara ett universellt begrepp, där ålder utgör en huvudsaklig tyngdpunkt i konstruktionen av det 

växande och utvecklingsbenägna barnet. Även förskolegruppens jämnåriga blir en referensram 

när barnet konstrueras som försenad utvecklingsmässigt. Barn skapas som subjekt utifrån hur 

personalen anser att barnen agerar samt förhåller sig till, tar kontroll över och inordnar sig i 

rådande diskurser om vad det innebär att vara ett förskolebarn. När pedagoger styr barns lek är 

det med målet att skapa det aktiva, kreativa barnet som genom leken lär för framtiden. Leken 

styrs mot sådant som anses vara kompetenser som varje samhällsmedborgare bör behärska, 

barnet styrs mot de egenskaper som den fria, aktiva och sociala människan anses besitta. När 

barnet, i pedagogens ögon, behärskar både parallellek och rollek har hen uppnått den optimala 

utvecklingen i konstruktionen av det lekande barnet (Palla, 2011; Rantala, 2016; Tullgren, 

2004). 

3.7.2 Pedagogers styrning av barn i förskolan  

Vetandet och kunskapen om barnet ligger till grund för hur pedagogerna styr barnen i förskolan, 

Palla (2011) drar paralleller till Foucaults idéer om att makt producerar kunskap och att kunskap 

förutsätter ett maktförhållande. Styrningen i förskolan beskriver Palla följaktligen som en nyttig 

och mild makt. Förskolans styrningsinstrument är tid och rutiner, rum, material, kropp och lek, 

dessa används för att strukturera barnens möjligheter att agera. I förskolans diskursiva praktik 
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synliggörs situationer där de vuxnas målsättningar råder, men även tillfällen då verksamheten 

anpassas efter barnen. Regler och förväntningar är inte alltid uttalade, entydiga eller tydliga, 

men när personalen känner barnen väl blir styrningen av verksamheten enklare och mindre 

konfliktfylld. Pallas studie visar att fostra barn till vuxna som bidrar till samhällets utveckling 

är en diskurs som fortfarande lever kvar förskolans verksamhet, då styrningsförslagen som 

förekom i de deltagande förskolorna ofta baserades på socialisering och fostran till 

gemensamma värden. Pedagogens uppgift är att vägleda och stödja barnet i erövrandet av de 

kunskaper och värden som förskolans verksamhet vilar på. Rantala (2016) lyfter fram 

vägledning som en styrningsmetod som bidrar till att förskolans regler följs och att det som 

anses vara eftersträvansvärda beteenden uppmuntras. Vägledning kan ske direkt eller indirekt. 

Direkt vägledning innebär direkta tillrättavisningar, där vuxna verbalt hänvisar till 

barnet/barnen vad de förväntas ändra i sitt handlande. Det är det vanligaste tillvägagångssättet 

för att styra barn i förskolan. Den indirekta vägledningen sker genom frågor, beröm och 

avledning.  I Rantalas resultat framgår det att frågor inte erbjuder barnen möjlighet till 

inflytande, eftersom frågorna ställdes så att barnen styrdes mot det som anses vara ett önskvärt 

agerande. Då barnen följer de regler och instruktioner som finns i verksamheten använder 

pedagogerna beröm för att främja det önskvärda beteendet. Det finns ett fokus i förskolan att 

barnen ska lära sig att följa de regler och rutiner som finns.     

Tullgren (2004) uppmärksammar i sin avhandling liknande fenomen när pedagoger riktar 

barnens lek mot att följa det som anses vara normen för den värdefulla leken. Pedagogerna 

främjar den goda leken genom att reglera innehållet bort från det som inte anses vara önskvärt. 

Lek med innehåll av våld, kaos, samt högljudda och rörliga lekar regleras så att fokus flyttas 

till det som anses vara goda handlingar. I likhet med det som Rantala (2016) kallar indirekt och 

direkt vägledning beskriver Tullgren (2004) inneslutande och uteslutande tekniker som 

strategier för pedagogernas styrning av barn. Inneslutande tekniker är när pedagogerna riktar 

barnets fokus mot ett önskvärt beteende, genom att uppmuntra och uppmärksamma barnets 

agerande. Exempel på en inneslutande teknik är då pedagogerna uppmuntrar en lugn lek genom 

att uppmuntra och stödja barnen så att leken lever vidare. De uteslutande teknikerna används 

som bestraffning när barnets beteende avviker från det som är normen för verksamheten och 

pedagogen tillrättavisar det icke önskvärda beteendet. När pedagogerna korrigerar leken så den 

överensstämmer med de rådande normerna sker det genom en sammansättning av inneslutande 

och uteslutande tekniker där målet är att homogenisera leken och barngruppen. När ett barn 

uppvisar ett beteende som inte överensstämmer med normen blir barnet individualiserat och 

utpekat som den som skiljer sig från gruppen. Justeringen av beteendet sker genom att barnet 

ignoreras eller tillrättavisas, det innebär en uteslutande individualisering. En inneslutande 

individualisering sker genom beröm och positiv uppmärksamhet när barnets beteende följer 

normen för verksamheten (Tullgren, 2004). 

Även Palla (2011) synliggör pedagogers tal som ett redskap för att justera barnets beteende. 

Pedagogerna strävar mot att barnet själv ska kunna kontrollera sitt uppförande. Genom samtal 

försöker pedagogen få barnet att fundera över sitt beteende och därigenom möjlighet att fatta 

beslutet att ta kontroll över beteendet och sedan välja att göra det rätta. Ett annat sätt genom 

vilket pedagogerna i Pallas studie främjar barnens självreglering är övervakning. Pedagogens 

närvaro kan på olika sätt stödja barnet i att reglera sitt beteende, till exempel genom 
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ögonkontakt eller gestikulering. Palla lyfter även fram beröm, något som Rantala (2016) 

beskriver som en indirekt vägledning och Tullgren (2004) innefattar i inneslutande tekniker, 

som en metod för att få barn att styra sig själv. Pedagogen berömmer och lyfter det som är 

positivt i barnens agerande och bidrar därmed till att skapa en självreglering som styr barnen 

bort från det som anses vara ett oacceptabelt beteende. Palla (2011) påpekar att pedagogernas 

tal även visar hur och om ett barn internaliserat den identitet och de värden som förskolan i sina 

målsättningar lyfter fram som önskvärda. 
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4 Teoretisk utgångspunkt  

Här presenteras den här studiens teoretiska utgångspunkt. Detta arbete utgår från ett 

postrukturalistiskt perspektiv för vilket Foucaults tankar om diskurser och makt är relevant. I 

kapitlets första del sammanfattas det poststrukturalistiska perspektivet, sedan följer en 

presentation av Foucaults teori om disciplinär makt. Den vanligast förekommande kritiken mot 

poststrukturalismen och Foucault lyfts fram. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

kommunikation och språk i förskolan.  

4.1 Poststrukturalismen  

Poststrukturalismen utgår från det postmoderna tänkandet, vilket står för en kritisk granskning 

och perspektivering av de modernistiska diskurserna. Skiljelinjen mellan modernismen och 

postmodernismen kallas ofta den språkliga vändningen, vilken innebar att bilden av sanningens 

absoluta essens som förutbestämd, övergavs. Istället utvecklades en tankegång där både 

subjektet och omvärlden förstås som något som blir till och skapas av kulturellt konstruerade 

föreställningar om hur något är och bör vara. Innan språket finns det inget subjekt, språket 

skapar bilden av människan och hur hon förstår sig själv. Den poststrukturalistiska teorin ser 

strukturer och processer i den sociala världen som starka, med förmågan att begränsa, forma, 

betvinga samt förstärka den enskilda individens handlande (Davies, 2003; Lenz Taguchi, 2004). 

Ordet diskurs får vanligtvis innebörden talet om något, det som uttrycks verbalt eller i skrift. 

Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv innebär diskurs betydelsen och innebörden av det som 

sägs och hur det påverkar människans agerande, därför blir diskursen avgörande för hur 

människan skapar sin omvärld. Diskurser består av kunskapsregimer, vilka styr hur sanningar 

skapas och följaktligen vilka tankar och handlingar som anses vara godtagbara i den kontext 

subjektet befinner sig i. Diskursen är sammanhangsbunden och därför handlar människor olika 

i olika situationer beroende på var de befinner sig. Inom poststrukturalismen förekommer 

begreppet troubling, vilket innebär att en individ eller grupp ifrågasätter och rubbar samhällets 

diskursiva sanningar. Diskursernas makt kan tvinga in individen i förutbestämda sätt att vara 

samtidigt som den gör en del sätt att vara åtråvärda så att individen aktivt strävar efter att uppnå 

dessa. Individen som subjekt är därför aldrig given, utan befinner sig i ett konstant omskapande, 

en process som inbegriper ett livslångt lärande (Davies, 2003; Lenz Taguchi, 2004; 

Søndergaard, 2002). Poststrukturalismen tar fasta på Foucaults teori om att makten kommer 

inifrån subjektet. Makten produceras av och genom individen som subjekt samtidigt som den 

är beroende av den rådande kollektiva mentaliteten. Den dominerande diskursiva regimen har 

inte tvingats på individen utifrån, utan den har förkroppsligats genom acceptans av de språkliga 

budskap den medfört (Herz & Johansson, 2013). Foucault (1987/2003) betonar att 

subjektifieringen av individen inte endast innebär att människan skapas som subjekt, den 

innebär även att subjektet blir underordnad makten. 

Makten verkar genom att diskurser blir för givet tagna i människans liv. Maktrelationer och 

dominerande diskurser verkar tillsammans i positioneringen av vem som har rätt att tala och 

vems åsikt som räknas. De avgör även vem som förväntas vara duktig och behärska något 

specifikt. Den diskursiva makten gör att de kategorier och konstruktioner som skapats genom 
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språket får påtagliga konsekvenser för de människor de berör. Positioneringsbegreppet 

beskriver, inom poststrukturalismen, även den process som gör att människor, omedvetet, låter 

diskursen med störst makt och legitimitet avgöra hur de förhåller sig i en viss situation. 

(Foucault, 1987/2003; Herz & Johansson, 2013; Lenz Taguchi, 2004; Søndergaard, 2002).  

4.2 Foucault  

Foucault (2008) vänder sig mot psykoanalysens och utvecklingspsykologins beskrivningar av 

vad makt innebär. Makten är inte restriktiv, bestående av förbud och lagar. Det finns inte bara 

en makt, enlig Foucault, på samma sätt som ett samhälle inte består av en homogen massa, är 

inte makt en enhetlig företeelse. Varje individ besitter och påverkas av någon form av makt och 

de ursprungliga makterna strävar inte efter att förhindra och förbjuda, makterna verkar för att 

möjliggöra, skapa och få samhället att fungera. Disciplinering som maktutövning blev en följd 

av att samhällena blev större.  

Disciplinär makt utövas, enligt Foucault, genom en mängd olika strategier. De disciplinära 

institutionerna, som till exempel skola och fängelse, använder sig alla av omsorgsfullt 

utformade tekniker för att kontrollera de individer som ingår i verksamheten. Ceremonier och 

rutiner repeteras tills dess att de internaliserats som en del av subjektets personlighet och 

inrutningens princip gör att det finns en plats för varje individ. Övervakning som disciplinär 

strategi sker bäst ur ett panoptiskt perspektiv, där hela verksamheten går att överblicka från en 

central punkt. I den pedagogiska verksamheten är övervakningen observerande och reglerade 

och en del av det pedagogiska förhållandet mellan lärare och elev. Kommunikation och 

förhållningssätt uppmuntras eller motverkas beroende på hur de ter sig jämte verksamhetens 

regler. Normalisering är en disciplinär maktstrategi som drar nytta av individens önskan att få 

vara en del av den sociala gemenskapen och därför beter sig och tänker på ett sätt som 

överensstämmer med den rådande diskursen. Normalisering verkar genom hierarkiserande 

bestraffningar vilket, inom pedagogiska verksamheter, innebär att barnen delas upp efter 

kunnande, uppförande och förväntningar vilket medför att barnen inordnar sig efter den mall 

som hör samman med deras ålder. Normaliseringen är ett av de viktigaste maktredskapen, då 

den tvingar fram homogenitet inom ett system av formell jämlikhet (Foucault, 1987/2003; 

Foucault, 2008). 

4.3 Kritik mot poststrukturalismen och Foucault  

Poststrukturalismen kritiseras främst för hur kön och biologi hanteras inom ramarna för 

perspektivet. Kritikerna menar att när genus uteslutande behandlas som en social konstruktion 

negligeras biologins roll i människors liv. Vilket i sin tur hindrar politisk förändring, då 

strukturella orättvisor som kategoriserats utifrån biologi saknar betydelse om kön är något som 

individen fritt kan välja. Vidare kritiseras hur kategorierna kvinna och man kontinuerligt 

dekonstrueras inom det poststrukturalistiska tänkandet eftersom det medför att strukturell 

diskriminering och positionering på grund av grupptillhörighet blir svåra att synliggöra. 

Poststrukturalismen kritiseras även för att vara en form av relativism, då tänkandet bygger på 

konstruktioner och dekonstruktioner av vedertagna sanningar och begrepp (Herz & Johansson, 

2013). 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marcus%20Herz
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Foucault kritiseras ofta för att hans teorier visar på bristande empirisk noggrannhet och vaga 

generaliseringar. Många historiker menar att det inte går att bortse från strukturella, 

institutionella och idémässiga faktorer i beskrivningen av hur ett samhälle har vuxit fram. 

Foucaults fokusering på maktrelationer och subjektifieringen av individen kritiseras således 

eftersom det medför att hans teorier om samhället saknar rötter och grund, därför framställs de 

som oklara och abstrakta. Han misslyckas med att bygga upp en enhetlig samhällsteori som 

visar hur olika nivåer, såsom människor, institutioner och stat förhåller sig till varandra (Herz 

& Johansson, 2013; Nilsson, 2008). Nilsson (2008) lyfter fram Foucaults idéer om hur 

diskursernas produktiva och disciplinerande effekt medför att rådande diskurser alltid behöver 

ifrågasättas och dekonstrueras för att motverka att de blir godtyckliga sanningar. Dessa medför 

i sin tur, enligt Nilsson, att Foucaults egna idéer och diskurser, vilka i många sammanhang ses 

som sanningar, behöver genomgå samma grundliga granskning som förordas av honom själv 

gällande andra dokument och teorier.   

4.4 Kommunikation och språk i förskolan 

Inom poststrukturalismen utgör språket en central del i konstruktionen av subjektet. Studiens 

syfte är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens verbala 

förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras språkliga 

förmågor. Eftersom studiens fokus riktas mot barnens verbala förmåga används begreppen 

kommunikation och språk främst för att beskriva verbal kommunikation och verbalt språk.  

Förskolan ska erbjuda en miljö som uppmuntrar barnen till att våga ta egna initiativ samtidigt 

som den utvecklar, stimulerar och utmanar barnens sociala och kommunikativa förmågor, vilka 

innefattar förmågan att uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med andra. De vuxna i 

förskolan ska stimulera och vägleda barnen så att de genom egen aktivitet utvecklar nya 

kunskaper och ökar sin kompetens. För att detta ska vara möjligt behöver olika språk- och 

kunskapsformer samt olika sätt att lära bilda en helhet (Skolverket, 2016). Små barn 

kommunicerar långt innan de lärt sig sina första ord. Ickeverbal kommunikation såsom gester, 

ljud och ansiktsuttryck har under barnets första år utgjort kommunikationsredskap och 

talspråket är ett tillägg till dessa. I tvåårsåldern används språket främst på ett situationsbundet 

sätt, förankrat i här och nu. I två-femårsåldern utvecklas barnets språkliga förmåga i snabb takt 

och barnet kan prata om sådant som planerats, hänt och tänkts. Att kommunicera innebär att 

delge något till någon annan och sker inte genom slumpmässigt utvalda ord (Hagtvet, 2004). 

Jonsson och Williams (2013) lyfter fram några av de vanligaste kommunikationsformerna som 

pedagoger använder i interaktionen med barnen i förskolan. Kommunikation används bland 

annat till att ge instruktioner och beröm, samt till att styra barnens agerande så att de faller inom 

ramen för de koder som finns i verksamheten. Hagtvet (2004) betonar att kommunikation 

förutsätter förmågan att inta andras perspektiv finns hos den som talar. Innan budskapet 

framförs försöker den som talar föreställa sig hur det kommer att uppfattas av den som lyssnar 

och väljer därefter ord som hen tror kommer att skapa den avsedda effekten hos lyssnaren. 

Eftersom kommunikation handlar om ett gemensamt skapande händer det ibland att den som 

lyssnar inte uppfattar det som sägs på det sätt som talaren avser och missförstånd uppstår. 

Missuppfattningarna beror aldrig enbart på en av de inblandade och för att ett missförstånd ska 
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kunna klaras upp krävs det att en eller båda parterna kan samtala om samtalet, så kallad 

metakommunikation. Det här är något som barn lär sig genom att kommunicera med andra som 

redan besitter förmågan till metakommunikation (Bruce et al., 2016; Hagtvet, 2004). 

Kommunikationen i förskolan har som mål att möjliggöra barns utveckling och lärande. Genom 

att under uteleken ställa frågor om och uppmärksamma barnen på det som sker i naturen, kan 

pedagogen rikta barnens uppmärksamhet mot naturvetenskapliga och matematiska begrepp. På 

liknande sätt styr pedagogerna barnen till reflektion, genom att påminna och fråga om tidigare 

erfarenheter. Pedagogernas kommunikation med barnen har ett starkt fokus mot att få barnen 

att samtala om känslor, både sina egna och andras, för att på så sätt utveckla barnens empatiska 

förmåga (Jonsson & Williams, 2013). 

Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet i förskolans verksamhet. Vuxna i 

verksamheten ska visa engagemang i samspelet med barnen och se varje barns möjligheter 

(Skolverket, 2016). Pedagoger erbjuder språkliga möjligheter utifrån vilka barn samtalar, 

tänker, lyssnar och gör egna val. Det är vanligare att barn med ett relativt stort ordförråd i 

förskoleåldern kan läsa flytande i skolan. Barnets språkförmåga ser olika ut beroende på 

situation och vem som är närvarande. Användningen av språket kan utmana och stimulera, men 

även hindra utveckling och lärande. När den språkliga förmågan inte lever upp till de 

förväntningar och krav som omgivningen har uppstår språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet är 

inte detsamma som en språkstörning, begreppet synliggör pedagogikens och miljöns roll i 

barnets språkutveckling. Genom medvetenhet om sårbarheten kan pedagogen anpassa 

verksamheten så att barnet får möjlighet till bästa möjliga utveckling (Bruce et al., 2016; 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015). Språklig medvetenhet är förmågan att uppleva språket 

utifrån och som en observatör kunna se språket som ett objekt. Barns språkliga medvetenhet 

utvecklas allteftersom de använder och hör språket. Bristande förståelse och missuppfattningar 

blir ofta en språngbräda mot samtal om språket samt reflektion över ordens innebörd och 

därmed en väg mot språklig medvetenhet. Samtal om språket ökar barnens medvetenhet om att 

det verbala språket kan delas in i olika sektioner; meningar, ord och språkljud (Hagtvet, 2004). 

Språkets form och struktur synliggörs bäst genom vardagliga samtal med barnen. Språkets form 

innefattar fonologin, kunskapen om språkljuden, fonemen, samt kunskap om morfemen, 

ordstammar och böjningsformer. För att kunna göra sig förstådd krävs även kunskap om 

grammatik, det aktuella språkets regler om hur ord, fraser och satser bildas och sammanfogas. 

Språkets funktion utgörs av semantik och pragmatik. Semantiken innefattar språkets betydelse 

och innehåll, pragmatiken omfattar hur meningsskapande uttrycks i det mellanmänskliga 

samspelet. Språkets struktur och funktion står i nära relation till varandra och barn lär sig att 

hantera språkets funktion innan de fullt ut behärskar språkets struktur (Bruce et al., 2016). 
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5. Metod 

Studiens syfte är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens 

verbala förmåga samt om och i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras språkliga 

förmågor. För att få svar på forskningsfrågorna valde vi att göra en kvalitativ studie. Kvalitativa 

metoder används för att undersöka egenskaper och hur något är. Här ingår hur människor 

upplever och uppfattar det som sker runtomkring dem samt vad de anser vara viktigt och 

betydelsefullt. Genom att studien utfördes i flera miljöer gynnades förståelsen för hur den 

sociala situationen påverkar beteenden och tankesätt (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012; Bryman, 2008). 

I studien används begreppet objektivitet utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivningar 

av objektivitet som frihet från bias samt reflexiv objektivitet. Objektivitet som frihet från bias 

innebär att den kunskap som produceras är undersökt och kontrollerad utan påverkan av 

personliga fördomar och partiskhet. Reflexiv objektivitet innebär att den som genomför en 

studie är medveten om och reflekterar över sina fördomar och subjektivitet och hur dessa 

påverkar produktionen av kunskap.     

5.1 Urval  

Genom att välja en förskola som vi saknade erfarenheter av, i form av verksamhets förlagd 

utbildning och vikariat, hoppades vi att vår studie skulle bli så objektiv som möjlig. 

Avdelningarna som deltog valde förskolechefen ut i samförstånd med pedagogerna. Barnens 

ålder saknade relevans för studiens syfte. Sammanlagt hade avdelningarna som deltog i studien 

24 barn i åldern ett till tre och ett halvt år, där arbetade totalt fem pedagoger. Studiens storlek 

påverkades stark av tidsaspekten, eftersom studien var kvalitativ och val av metoder gjorde 

datainsamlingen och bearbetningen tidskrävande, valde vi att begränsa studien till två 

avdelningar. Informanterna i intervjuerna var personalen på de två avdelningarna. Vi valde att 

använda begreppet pedagoger om all personal som deltog i studien, eftersom det viktigaste för 

studiens syfte var att de arbetade i verksamheten, utbildningsnivån saknade relevans. 

5.2 Genomförande 

Studien genomfördes under vecka 17 på två avdelningar tillhörande samma förskola. 

Förskolechefen kontaktades via telefon, brev till vårdnadshavare och pedagoger skickades 

sedan till förskolechefen via mail (Bilaga 1 och 2). Förskolechefen vidarebefordrade breven till 

pedagogerna och återkom sedan med information om vilka avdelningar på förskolan som var 

intresserade av att delta i studien. Vi besökte avdelningarna ett par veckor innan fältstudien, för 

att presentera oss och erbjuda pedagogerna möjligheten att ställa frågor angående studien. 

Eftersom fältstudien var begränsad till en vecka gjordes den första observationen och intervjun 

redan första dagen, men vi tog oss även tid att låta barnen och pedagogerna vänja sig vid vår 

närvaro.  
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5.2.1 Datainsamling 

Studiens data samlades in genom intervjuer och observationer. Intervjuerna med pedagoger, 

dokumenterades via ljudinspelning. Observationer av samspelet mellan pedagoger och barn, 

samt barnen emellan dokumenterades med loggboksanteckningar och observationsschema.  

Utifrån arbetets tematiska forskningsfrågor beträffande positionering, makt och det verbala 

språkets inverkan på kommunikationen i verksamheten, skapades intervjufrågor (Bilaga 3). 

Detta tillvägagångssätt i utformandet av intervjufrågorna ger enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) tematisk kunskap i forskningsområdet samt bidrar till ett naturligt samtalsflöde i 

intervjusituationen. Vi valde att kombinera intervjuerna med observationer. Harboe (2013) 

lyfter fram att observation med fördel kan användas tillsammans med intervjuer som 

datainsamlingsmetod, eftersom observationerna synliggör värdefull information som inte 

kommuniceras verbalt. David och Sutton (2016) framhåller att en studies interna validitet visar 

hur väl data stämmer överens med verkligheten. Genom att använda både intervjuer och 

observationer var vårt mål att ge denna studie en relativt hög intern validitet.  Användandet av 

mer än en datainsamlingsmetod, så kallad triangulering, skapar, enligt Patel och Davidson 

(2003) en detaljrik bild av forskningsområdet.     

5.2.2. Den kvalitativa forskningsintervjun 

Intervjuerna som genomfördes var en blandning av semistrukturerad och ostrukturerad intervju, 

vilka med fördel kan kombineras. Vid semistrukturerade intervjuer används ett antal utvalda 

frågor, där svaren fritt kan utvecklas utifrån den svarandes tankar och åsikter. Ostrukturerade 

intervjuer innehåller frågor som berör ett specifikt tema, där den svarande får möjlighet att 

utveckla sina tankar och den som intervjuar kan komma med spontana följdfrågor (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Intervjun kan jämföras med ett välplanerat samtal, där 

öppna frågor gör att samtalets innehåll bestäms av den som intervjuas. Genom att ställa frågor 

och samtala med individer/grupper kan den som intervjuar skapa sig en bild av vilka 

uppfattningar, bedömningar och upplevelser som finns. Den insamlade informationen 

sammanfattas och tolkas sedan för att utgöra grunden för analysarbetet. Genom den kvalitativa 

intervjun kommer den intervjuades uppfattningar om ämnet fram och därigenom har den som 

intervjuar möjlighet att få en förståelse för hur respondenten konstruerar den sociala 

verkligheten (Håkansson, 2013; Patel & Davidson, 2003).  

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt, så att en av oss intervjuade en pedagog åt gången. 

Anledningen till detta var att vi ville minska på det maktförhållande som finns mellan den som 

intervjuar och den som svarar. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att den som intervjuar 

befinner sig i en maktposition gentemot den som intervjuas. Det är intervjuaren som har bestämt 

samtalets innehåll och den andres uppgift är att svara på frågorna som ställs. Samtliga 

pedagoger som arbetade på avdelningarna vi besökte intervjuades, det blev således inget 

bortfall i intervjudelen av studien. Samtliga intervjuer spelades in på intervjuarnas 

mobiltelefoner samt surfplatta.  
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5.2.3. Ljudinspelning 

Ljudinspelning som dokumentationsredskap är att föredra framför att enbart föra anteckningar. 

Intervjuaren kan vara så koncentrerad på att skriva att hen medvetet eller omedvetet blir selektiv 

gentemot det som sägs och data som samlas in blir därmed reducerad på ett osystematiskt sätt. 

Verbala uttryck, pauser och till exempel skratt bidrar till en kvalificerad analys, genom att man 

uppmärksammar inte endast det som sägs utan även sättet det sägs på. Nackdelar med 

ljudinspelning är bland annat att vetskapen om inspelningen kan skapa en konstlad situation 

eftersom den är en konstant påminnelse om att respondenten ingår i en undersökning istället för 

att delta i ett naturligt samtal. Ljudupptagningen medför även ett omfångsrikt material som 

behöver transkriberas och medför därmed mycket arbete (Harboe, 2013; Lantz, 2007). 

5.2.4. Observationer 

Observationer används ofta vid datainsamling inom områden där beteenden och skeenden 

studeras i naturliga situationer. Vid observationer studeras delar av en verksamhet. Icke-

deltagande observation är ett användbart arbetssätt då observatören i största möjliga mån vill 

undvika att påverka situationen på ett sådant sätt att det påverkar undersökningens resultat. 

Observatören har möjlighet att fånga händelser i samma stund som de inträffar. Det finns dold 

och öppen observation, vilken observation som väljs beror på hur mycket de som blir 

observerade ska få veta om det som undersöks. Oavsett vilken typ av observation som väljs så 

måste man ta i beaktande den påverkan som finns mellan observatören och 

undersökningsmiljön, även den påverkan som kan ske mellan de som observeras och studien. 

De problem som kan uppkomma i studien är om deltagarna förändrar sitt beteende på grund av 

studiens innehåll.  Andra nackdelar med observation är bland annat att resultatet kan påverkas 

av den som observerar, det är en tidskrävande insamlingsmetod och om fria anteckningar 

används istället för observationsschema kan svårigheter uppstå när intryck och händelser ska 

sorteras. Genom att mer än en observatör iakttar samma situationer kan felkällan angående hur 

resultatet påverkas av observatören motverkas (Harboe, 2013; Håkansson, 2013; Patel & 

Davidson, 2003).  

De situationer som observerades i studien var: samling, måltid, planerad aktivitet och fri lek. 

Sammanlagt genomfördes 16 observationer. Observationerna genomfördes mestadels med två 

observatörer, en som förde fria anteckningar i loggboken samtidigt som den andra använde 

observationsschemat (Bilaga 4) I observationerna av den fria leken användes endast fria 

anteckningar, och en del leksituationer observerades endast av en observatör. Det här berodde 

på att leken pågick på flera olika ställen och för att få med så mycket information som möjligt 

observerades olika lekar. En samling och en planerad aktivitet observerades av endast en 

observatör, utan observationsschema, eftersom de genomfördes samtidigt på olika avdelningar. 

Observatörens position var i samtliga observationer icke deltagande. Observatörerna placerade 

sig, i största möjliga mån, utanför barnens blickfång för att minska den direkta påverkan av 

situationen. Det här medförde att observatörerna inte satt tillsammans. Observationen avbröts 

vid de tillfällen där det blev uppenbart att observatörernas närvaro påverkade barnen. Efter 

avslutad observation gick vi undan och sammanställde loggbok och observationsschema. Detta 
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gjordes för att se om observationen hade utförts på ett sådant sätt att den stämde överens med 

studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkt. 

Vid observationerna av måltiden närvarade fem-sex barn och en pedagog. Vid samlingen 

närvarade fyra-elva barn och två pedagoger. Planerad aktivitet hade två-fyra barn närvarande 

och en pedagog. I observationerna av fri lek lekte två-fyra barn tillsammans, det förekom även 

att barn som lekte ensamma på sidan om togs med i materialet, då barnet på något sätt 

kommunicerade med de andra barnen. Observationerna hade ett betydande bortfall i antalet 

barn som var närvarande, under fältstudieveckan var det ingen av avdelningarna som hade hela 

barngruppen närvarande.  Som mest var elva barn närvarande på en avdelning och som minst 

var sex barn närvarande. På den andra avdelningen var sex barn närvarande under hela 

fältstudietiden. 

5.2.5 Loggbok 

Loggboken bidrar, tillsammans med reflektion, till fördjupad kunskap om det som observeras. 

Loggbokens struktur och utformning avgör vilken nytta den medför till studien. Användandet 

av en ostrukturerad loggbok gör observatören mer mottagligt för att upptäcka situationer som 

man annars inte skulle ha reflekterat över. Loggboken ger ett omfångsrikt material som har 

dokumenterats i samma stund som situationerna inträffade, vilket medför färre minnesförluster 

i analysen. Nackdelen med den ostrukturerade loggboken är att det är tids- och arbetskrävande 

att hantera det insamlade materialet (Bjørndal, 2005; Håkansson, 2013). 

5.2.6 Observationsschema 

Vid användning av observationsscheman bör observatören reflektera över hur många kategorier 

som går att observera vid samma tillfälle, samt om de kategorier som man väljer att ha med är 

relevanta för undersökningens syfte (Håkansson, 2013). Studiens observationsschema innehöll 

kategorier som fokuserade på pedagogernas interaktion med barnen. Två kategorier hade som 

ändamål att synliggöra hur barn positioneras och konstrueras i verksamheten. Dessa var barnet 

som kompetent och barnet som oerfaren/i behov av hjälp. Observationsschemat hade även tre 

kategorier som var direkt inriktade mot pedagogens tal till barnen: instruktioner, tillrättavisning 

och beröm/bekräftelse. För att synliggöra om barnets verbala förmåga påverkade hur pedagogen 

kommunicerade med barnet användes två kategorier. Den ena kategorin var utvecklat verbalt 

språk, här ingick de barn som använde sig av flerordsmeningar. Den andra kategorin var tidigt 

verbalt språk/språklig sårbarhet. I den kategorin placerades de barn som befann sig i början av 

sin språkutveckling och använde sig av enstaka ord och/eller ickeverbal kommunikation. Barn 

med språklig sårbarhet återfanns även de i denna kategori. I kategorin instruktioner ingick 

förutom det som Rantala (2016) kallar för direkt vägledning även indirekt vägledning i form av 

vägledande frågor. Vi valde att dela upp det som Rantala lyfter fram som indirekt vägledning, 

nämligen frågor och beröm. Beröm hade en egen del i studiens observationsschema. Frågor 

inkluderades under kategorin instruktioner. Observationsschemat i denna studie användes 

främst som stöd till loggboksanteckningarna. Förutom att föra in antalet tillrättavisningar, 

instruktioner och beröm/bekräftelse gjordes även korta noteringar om de kategorier som 

förekom under observationstillfället.  
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5.3 Etiska överväganden 

Studien är gjord utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).  Det innebär 

att deltagarna garanterades sekretesskydd och konfidentialitet. Materialet bearbetades på ett 

sådant sätt att de medverkande inte kan identifieras och då arbetet krävde direkta citat eller 

beskrivningar av situationer fick de medverkande fingerade namn. De som utförde studien är 

de enda som har tillgång till det insamlade materialet, vilket kommer att förstöras vid avlutad 

examen.  

Innan fältstudien genomfördes kontaktades förskolechefen via telefon och brev till 

vårdnadshavare och pedagoger skickades sedan till förskolechefen via mail (Bilaga 1 och 2). 

Förskolechefen vidarebefordrade breven till pedagogerna och återkom sedan med information 

om vilka avdelningar på förskolan som var intresserade av att delta i studien. Vi besökte 

avdelningarna ett par veckor innan fältstudien, för att presentera oss och erbjuda pedagogerna 

möjligheten att ställa frågor angående studien. Vi informerade även pedagogerna om att 

materialet kommer att förstöras då examensarbetet godkänts, att det endast var Bodil och 

Rebecka som skulle ha tillgång till det insamlade materialet. Samt att de kunde avbryta 

deltagandet, om de så önskade, under arbetets gång. Lantz (2007) betonar att den som intervjuar 

bör ta upp etik gällande intervjuns utförande, såsom tystnadsplikt, konfidentialitet, hur länge 

intervjumaterialet kommer bevaras samt hur och vem som kommer ta del av materialet, med 

respondenten. Respondenten har även rätt att avbryta deltagandet före, under och efter 

processen. Det här var något som klargjordes ett flertal gånger i vårt möte med pedagogerna. 

Pedagogerna vidarebefordrade breven till vårdnadshavarna via mail, enligt överenskommelse 

med oss.  Begreppen makt och positionering förekom inte i breven till vårdnadshavare och 

pedagoger, istället användes möjliggörande/omöjliggörande av barns delaktighet. Vår avsikt 

med arbetet är inte att finna fel eller brister i verksamheten, därför valde vi att inte använda 

makt och positionering då de kan anses vara negativt laddade ord. Vi valde att samtala med 

pedagogerna om arbetets teoretiska utgångspunkt innan intervjuerna genomfördes. Vi lyfte 

även makt, diskurser och konstruktioner av barn i samtalen före intervjuerna, men även i samtal 

under studiens gång. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram att om förhandsinformationen på något 

sätt kan påverka studiens syfte kan alternativ förhandsinformation övervägas. Om detta sker 

ska information om arbetets verkliga syfte delges deltagarna så snart som möjligt. Det var 

endast pedagogerna som informerades om det poststrukturalistiska perspektivets syn på makt 

och positionering. När det kom till makt och maktpositioner låg studiens fokus på den makt 

pedagoger har över barn.  

5.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Här presenteras hur den insamlade datan har bearbetats för att möjliggöra en analys. 

5.4.1 Bearbetning 

Transkribering användes för att överföra informationen från loggbok och ljudinspelning till 

skrift. En del information går alltid förlorad oavsett om intervjun dokumenteras genom skrift 



20 
 

eller via ljudinspelning och när materialet transkriberas måste informationen värderas utifrån 

dess relevans och tyngd till arbetets syfte. Intervjuns första abstraktion inträffar redan vid 

ljudinspelningen då kroppsspråket förloras, en andra abstraktion följer med transkriberingen, 

då tonfall, pauser och uttryck ofta faller bort. Det här utgör vanligtvis inte något problem 

eftersom de inte påverkar studiens resultat. Innan de redigeras bort kan det dock vara bra att 

vara uppmärksam på vad de uttrycker, så att man med säkerhet vet att de inte har ett värde för 

studien (Harboe, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). 

All transkribering gjordes i gemensamma dokument i Google Docs. Intervjuerna 

transkriberades ord för ord och inkluderade pauser, skratt och hummanden. Observationernas 

transkribering var en renskrivning av loggboken. Transkriberingarna av observationerna 

inkluderade förutom det verbala språket, även kroppsspråk, mimik och 

skeenden.  Transkriberingarna av intervjuerna och observationerna sammanställdes i två 

dokument; intervjuer pedagoger och observationer. Varje observationsschema kopplades 

samman med respektive observation. Observationsscheman bearbetades genom att de notiser 

som gjorts transkriberades tillsammans med loggboksanteckningarna. Antalet streck i varje 

kolumn räknades och antalet skrevs in i ett tomt observationsschema i dokumentet 

observationer. Den kvantitativa data som observationsscheman gav tolkades på ett kvalitativt 

sätt. I tolkningen av det insamlade materialet bidrog informationen från observationsscheman 

till att bekräfta de mönster som framkom ur loggboksanteckningarna.  

5.4.2 Tolkning och analys 

Sinnesintrycken utgör den data som samlats in och för att den ska bli betydelsefull måste den 

ordnas, organiseras, sorteras och kategoriseras. Tolkningen är oftast omedveten och tas för 

given, vilket kan medföra att det som observeras ses som självklart och inte som tolkningar av 

något som hade kunnat vara på ett annat sätt. Denna typ av tolkning kallas primär tolkning. Den 

sekundära tolkningen innebär att tolkningar görs utifrån den primära tolkningen och sker genom 

att studiens observationer och intervjuer transkriberas till skrift för att synliggöra dem för 

omvärlden (Svensson, 2011). Genom observationsschemat kunde vi bekräfta de mönster vi såg 

i loggboksanteckningarna. Vi kunde till exempel se att mönstret där tillsägelser följdes av 

beröm bekräftades genom markeringarna i observationsschemat. Svensson (2011) lyfter även 

fram att tertiär tolkning sker när det transkriberade materialet analyseras gentemot 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. All tolkning bör utgå från en väldefinierat 

teoretisk grund. Den tertiära tolkningen av studiens material innebar att det insamlade 

datamaterialet färgkodades utifrån kategorier som var meningsfulla för studiens syfte, därför 

skapades rubriker utifrån forskningsfrågorna. Varje fråga fick en färg och innehållet i 

transkriptionerna delades sedan upp utifrån dessa. Loggbok och observationsschema tolkades 

och analyserades parallellt, vilket gjorde att vi i slutändan endast hade en sammanställning av 

observationerna. Det sammanställda observationsmaterialet var det som färgkodades. Sedan 

sammanställdes innehållet i ett nytt Google Docs dokument, där varje färg fick en egen rubrik. 

Dessa var: hur barnets verbala förmåga påverkar kommunikationen i förskolan, pedagogernas 

positionering av barnen, hur barnens positionering av varandra kommer till uttryck, samt det 

verbala språkets inverkan på förskolans maktförhållanden. Rubrikerna kom sedan att användas 

i resultatdelen av detta arbete.  
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När kvalitativa data analyseras ur ett poststrukturalistiskt perspektiv är det för att få fram hur 

individen subjektiviseras, hur sociala och kulturella villkor konstrueras samt effekterna av den 

diskursiva makten. Detta medför oftast att en diskursanalys genomförs, vilket innebär ett 

synliggörande av hur diskurser och tankesätt konstrueras inom studiens kontext samt hur 

rådande sanningar förhandlas och omförhandlas. En diskursanalys kan genomföras på olika 

sätt, det mest direkta är att kategorisera datan utifrån diskursivt inkluderande och exkluderande 

praktiker. En sådan analys visar hur och varför något skapas och blir för givet taget genom 

språket (Søndergaard, 2002). Då triangulering använts vid datainsamlingen finns möjligheten 

att upptäcka samstämmighet och tvetydighet i det insamlade materialet. Det här kan till exempel 

bli synligt om en respondent säger något i en intervju som sedan inte överensstämmer med det 

som sker i observationerna. Triangulering möjliggör på så sätt mångfacetterad tolkning (Patel 

& Davidson, 2003).  

Efter färgkodningen analyserades materialet ytterligare genom att innehållet under varje rubrik 

sorterades utifrån frekvent förekommande mönster, som till exempel att tillsägelser ofta följdes 

av beröm, barnen positionerades som stora samtidigt som de beskrevs som för små, vilka barn 

som tilldelades delaktighet, hur barnets verbala språk påverkade pedagogernas kommunikation 

till barnet. Olika delar av det färgkodade materialet jämfördes med varandra för att synliggöra 

likheter och skillnader i materialet från de olika datainsamlingsmetoderna. Utifrån detta 

framkom det vilka skillnader som fanns mellan intervjumaterialet och observationsmaterialet.  
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6. Resultat 

Studiens syfte är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens 

verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras 

språkliga förmågor. Här presenteras resultatet av det insamlade datamaterialet. Resultatet är 

sammanställt och kategoriserat utifrån studiens forskningsfrågor. I resultatet används 

begreppen äldre och yngre barn. Äldre barn avser barn i åldern två och ett halvt till tre och ett 

halvt år, yngre barn avser barn ett till två år. 

6.1 Hur barnets verbala förmåga påverkar kommunikationen i 

förskolan 

Eftersom den här studien utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv är det relevant att försöka 

förstå hur barnets verbala förmåga påverkar kommunikationen i förskolan, eftersom det är 

genom språket individen subjektifieras. Det är genom språket bilden av individen skapas och 

språket avgör hur subjektet förstår sig själv. Hur barnets verbala förmåga påverkade 

kommunikationen i förskolan var, enligt studiens resultat, till viss del situationsbunden. Under 

måltiderna visade observationerna att verbalt skickliga barn fick mer utrymme, samtidigt som 

samtliga närvarande barn uppmärksammades av pedagogerna. Pedagogerna försökte även 

skapa möjligheter till samtal barnen emellan och visade stor lyhördhet inför det som barnen 

ville samtala om. Till skillnad från samlingarna, då barnen med ett verbalt språk bekräftades 

mer, fick större utrymme och hade större möjlighet till delaktighet. I motsats till 

måltidssituationerna förekom ingen kommunikation mellan pedagog och barn utan verbalt 

språk under samlingarna. Både vid måltider och samlingar var det pedagogerna som hade makt 

att styra vem som fick ordet. Pedagogernas styrning uttrycktes genom tillrättavisningar, beröm 

och instruktioner. Överlag visade resultatet att språket gav makt, delaktighet, utrymme, samt 

större samstämmighet med pedagogerna. I samspelet med små barn samt med barn med språklig 

sårbarhet styrde pedagogen hur kommunikationen såg ut. Barn med språklig sårbarhet fick även 

mer vägledning i olika aktiviteter jämfört med de verbalt starka barnen. På båda avdelningarna 

visade det insamlade materialet att barn med mindre utvecklat verbalt språk eller med språklig 

sårbarhet tilldelades väldigt liten eller ingen delaktighet under samlingarna. Barnen satt tysta 

och fick då ingen uppmärksamhet. För barnens fria lek hade deras verbala förmåga mer 

betydelse i inomhusleken jämfört med uteleken. När barnen lekte utomhus använde de sig mer 

av ögonkontakt, beröring och kroppsspråk än av verbalt språk, det här gällde även de verbalt 

skickliga barnen. 

Barnen i studien använde, förutom verbalt språk, flera kommunikationsformer, såsom beröring, 

kroppsspråk, ljud och ögonkontakt, i kommunikationen sinsemellan. Pedagogerna lyfte fram 

att barnen behöver olika kommunikationsformer för att förstå varandra. De beskrev vidare hur 

de själva läste av barnen och ansträngde sig för att förstå vad barnen ville, för att kunna bolla 

tillbaka till barnen och på så sätt få igång ett samtal. På det här sättet ville pedagogerna stödja 

barnen i att utveckla ett rikare språk genom att ge barnen nya ord att använda. Samtidigt så 

visade resultatet att pedagogerna använde färre och enklare ord med de barn som inte hade ett 

väl utvecklat verbalt språk i jämförelse med de verbalt starka barnen  
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Språk och ålder var nära sammanlänkade i pedagogernas tal om barnen. Resultatet visade att 

det fanns en tvetydighet i pedagogernas förhållningssätt angående språket och ålderns betydelse 

för barnens inkludering i leken. I resultatet framkom även en tvetydighet angående det verbala 

språkets betydelse för förskolans verksamhet. Samtidigt som det verbala språket ansågs ha liten 

betydelse för barnens delaktighet och inflytande framstod det som viktigt i frågan om desamma.  

Vid samlingen uppstod ett mönster där de verbalt skickliga barnen tilldelades makt att vara med 

och hjälpa pedagogerna att berätta sagor, ramsor och genom språket förmedla tidigare 

erfarenheter som var relevanta för situationen. När det kom till hur barnens verbala förmåga 

påverkade kommunikationen barnen emellan fanns det ingen enhetlig syn bland pedagogerna 

som deltog i studien. Å ena sidan ansåg pedagogerna att språket har betydelse och att den som 

är verbal får bestämma lite mer. Å andra sidan så menade pedagogerna att språket inte hade 

betydelse. Det verbala språkets betydelse för barnens delaktighet i leken antogs bero på 

individuella förmågor hos det enskilda barnet, såsom att vara en bra lekare, utstrålning samt 

förmågan att förmedla utan verbalt språk. Även åldern på lekkamraterna ansågs ha betydelse 

om barnet i fråga hade språklig sårbarhet. Ett barn med språklig sårbarhet kunde till exempel, 

enligt pedagogerna, vara en populär lekkamrat, om hen uttryckte sig tydligt genom mimik och 

kroppsspråk. Å andra sidan framkom det verbala språket som en nödvändighet för att lösa 

konflikter mellan barnen. En pedagog sa: ”...ofta när de saknar språk, då skriker de ju och då 

kan man förstå, ibland, i situationen, att vad var det som hände, är det någon som kan berätta 

vad som hände och en del barn kan ju berätta att det var si och så” (personlig kommunikation, 

pedagog, 25 april 2017). I resultatet framkom ett mönster där de verbala barnen fick företräde 

i att beskriva vad som hade hänt. Det var inte nödvändigt att barnen i fråga personligen var 

inblandade i konflikten, det var den verbala beskrivningen av händelseförloppet som framstod 

som det viktiga. Det verbala språket fick ett större värde för barnen vid tillfällen då pedagogen 

förbjudit kroppskontakt. Ett exempel på detta var när Adam försvarade sina leksaker från Lars 

genom att ljudligt protestera och knuffa undan Lars. Pedagogen sa då: ”Det är bra att du säger 

ifrån, men du får inte knuffas.”  Nästa gång då Lars kom och försökte ta en leksak sade Adam 

bestämt ”Näääh!”  men gav Lars en annan leksak. 

6.2 Pedagogernas positionering av barnen  

I studiens resultat gick att utläsa en tvetydighet i pedagogernas positionering av barnen. Genom 

pedagogernas språk konstruerades barnen både som kompetenta och i behov av hjälp, barnen 

konstruerades även som stora och duktiga samtidigt som de var för små. Ett tydligt exempel på 

när barnen positioneras som för små är dokumentationsarbetet, där pedagogerna lyfte fram att 

barnen ibland verkade omedvetna om att de dokumenterades, var för små för att själva aktivt 

dokumentera med till exempel kameran. Barnen konstruerades samtidigt som duktiga, 

intelligenta och kapabla att reflektera över sina egna lärprocesser. Resultatet visar även på en 

stark diskursiv praktik i verksamheten om att pedagogens roll är att hjälpa och stödja barnen i 

deras utveckling och lärande. Den verbala utveckling beskrevs som något man kunde se: ”...så 

det har ju börjat hända saker med [NN], men ja, det är mycket jobb, men det går framåt (...) 

hoppas att det ger resultat, så [hen] kommer, hinner ikapp någorlunda” (personlig 

kommunikation, pedagog, 25 april 2017).  Den diskursiva praktiken att hjälpa och stödja barnen 
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synliggjordes genom att pedagogerna styrde kommunikationen och barnen i olika aktiviteter. I 

en och samma aktivitet positionerades barnen olika, en del barn framstod som kompetenta att 

välja själv vad och hur de skulle göra, medan andra barn tilldelades uppgifter. Pedagogernas 

åsikt om att en del av yrkesuppdraget var att stödja och hjälpa barnen kom även fram i hur de 

talade om de insatser som gjordes för barn med språklig sårbarhet: ”...vi hjälper ju barnen, alltså 

språkligt. Det är ju vi som hjälper dem och kanske de som har lite svårare så får man ta lite 

pekbilder” (personlig kommunikation, pedagog, 25 april 2017). ”Alltså, vi har ju börjat använda 

lite mer tecken nu. För att vi har ett barn som har det lite språkligt svårt” (personlig 

kommunikation, pedagog, 25 april 2017). Pedagogerna förklarade även att de genom att dela 

upp barngruppen i mindre grupper kunde hjälpa och stödja de barn som positionerades som 

tysta och blyga: ”...jag tror vi är bra på att dela upp över huvud taget och just de här blyga 

barnen, att de också ska våga komma till tals. Och säga vad de vill” (personlig kommunikation, 

pedagog, 25 april 2017).  

Ett mönster som synliggjordes genom analysen av materialet var att barn ignorerades när de 

svarade fel på pedagogens fråga. Men barnen bekräftades då de svarade rätt. 

Pedagog: Vad tror ni att det här är? 

Maria: En sten. 

Andreas: Ett träd. 

Pedagog: Mmmm det kommer från ett träd.  

I de pedagogstyrda aktiviteterna konstruerades barnet som kompetent att lösa ett problem/utföra 

en uppgift, men det fanns en tidsgräns för hur länge barnet kunde arbeta innan pedagogen erbjöd 

hjälp. Ett annat mönster som framkom i studien var att en del barn hade en given position. Rut 

positionerades som ett populärt barn som fick vara ledare, av pedagogerna: ”Hon är efterfrågad 

och de tycker hon är, ja de tycker om henne som kompis” (personlig kommunikation, pedagog, 

25 april 2017). Sammanställningen av observationsmaterialet framställde däremot Rut som en 

som ville vara ledare men fick jobba hårt för att få med sig de andra barnen eftersom ledarskapet 

inte kom naturligt. En del barn hade fått en position vilken medförde tillsägelser. Det förekom 

tillfällen då barn fick tillsägelser utan att vara den som störde situationen. 

En skillnad som framkom i pedagogernas syn på barnens interaktion med varandra var huruvida 

det fanns ledare i barngruppen. Bland de yngre barnen upplevde pedagogerna att det inte fanns 

någon ledare, medan pedagogerna uttryckte en medvetenhet om att det bland de äldre barnen 

fanns barn som ansågs vara ledare. I tolkningen av resultatet gick det att, genom analysen av 

observationerna, utläsa att det även bland de yngre barnen fanns ledare. 

6.3 Hur barnens positionering av varandra kommer till uttryck  

Under fältstudien synliggjordes barnens positionering av varandra i den fria leken. Det mönster 

som framkom tydligast i de äldre barnens positionering av varandra var att de barn som saknade 

verbalt språk inte blev inbjudna i leken. Barnen som hade utvecklat verbalt språk kunde även 

aktivt utesluta andra barn ur leken. 
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Utifrån analysen av det insamlande materialet gick det att se två mönster angående det interna 

ledarskapet bland barnen. Det första mönstret var barn som positionerade sig själva som ledare. 

Lekstarka barn var enligt pedagogerna de barn som kunde starta upp och hålla en lek levande. 

De barnen kunde ibland positionera sig själva som ledare och på så sätt dra igång en lek. De 

barn som ständigt positionerade sig som ledare var barn som gärna ville styra i leken och få 

med sig andra, men oftast misslyckades med detta. Exempel på detta var då Berit försökte få 

med sig Ernst in i en lek genom att uppmana honom att göra olika saker. Ernst visade inget 

intresse för att överge sin egen lek, men Berit fortsatte ändå sina försök till att styra in Ernst 

mot den lek hon ville leka. Berits ansats till styrning fortsatte genom att hon gick in i Ernsts lek 

samtidigt som hon fortsatte att verbalt bjuda in honom till sin egen lek. Försöken till styrning 

avstannade inte förrän dess att Ernst sa ”Nää”, då började Berit istället att följa Ernst i den lek 

som han lekte. Det var först när Ernst verbalt sa ifrån som Berit accepterade att han inte ville 

vara med i hennes lek. Ernst accepterade inte att Berit positionerade sig själv som ledare, men 

blev sedan själv positionerad som ledare av Berit, vilket han verkade godta. Ytterligare ett 

exempel på det verbala språkets inverkan på barns positionering av varandra var då Arthur och 

Berit leker tillsammans, Fredrik, ett barn med språklig sårbarhet, kommer in i rummet men blir 

inte inbjuden i leken. Arthur klargör verbalt att Fredrik inte får vara med i leken eftersom han 

inte får plats. När en pedagog kommer in så börjar Fredrik leka med pedagogen. Arthur och 

Berit iakttar Fredriks och pedagogens lek och börjar efter en stund att delta i Fredriks lek. När 

pedagogen sen lämnar barnen så går Berit och Arthur tillbaka sin egen lek och Fredrik blir 

återigen exkluderad från leken. 

Rut var ett annat barn som gärna positionerade sig själv som ledare och ville att kamraterna 

skulle följa henne. Det här lyckades ibland men eftersom Rut inte klarade av att utveckla leken 

så blev hennes ledarskap tillfälligt.  

Klas och Josefina leker i byggvrån, men de bygger inte, utan leker att golvet nedanför är vatten med 

krokodiler och hajar i. Klas ramlar i vattnet och Josefina ska rädda hen. 

Josefina: Här, ta tag. (räcker fram långt rör) 

Klas: Hjälp, jag når inte! (Josefina sträcker längre ut, Klas tar tag) 

Klas: Draaaa 

Josefina räddar Klas. Fredrik leker bredvid, men bjuds inte in i leken, han tar eget rör och håller över 

kanten en bit ifrån. Rut har sett deras lek och kommer nu och lägger sig i “vattnet” 

Rut: Nu ska du rädda mig! (Josefina tittar osäkert mellan Klas och Rut) 

Rut: Rädda mig då, du måste som rädda mig Josefina och du kom som upp själv [Klas], säger vi. 

(Rut tränger Klas längre och längre bort från Josefina, Klas går upp från vattnet och sätter sig bredvid 

Josefina och bygger torn med kortare rör, Josefina sträcker röret mot Rut)  

Rut: Ahhhh, hajarna kommer! Hjälp! (tar röret och rullar hit och dit, kommer så småningom upp, hoppar 

i igen och Josefina räddar en gång till) 

Rut: Nu ramlar jag i igen! 

(Josefina lägger ner röret och går till Klas, de bygger tillsammans) 

Rut: Näh! Du ska rädda mig! 
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(när Klas inte svarar tittar Rut på Fredrik och låter Fredrik dra upp henne, men Rut går sedan iväg, 

fortsätter inte leken med Fredrik)  

Fredrik var ett barn med språklig sårbarhet och han inkluderades inte i lekar om det inte fanns 

en pedagog närvarande. 

Det andra mönstret innefattade barn som positionerades som ledare av andra barn. Även i denna 

kategori fanns det lekstarka barn som bidrog till att leken utvecklades och levde men det fanns 

också barn som ville äga sin egen lek och inte hade något intresse av att få följare i leken. 

Studiens material visade även att barnen positionerade sig själv och varandra olika beroende på 

om leken försiggick inomhus eller utomhus. Barn som inomhus lekte ensamma och inte lät 

andra delta i leken eller leka en liknande lek bredvid, bjöd utomhus in andra barn och blev på 

så sätt en ledare i leken. 

6.4 Det verbala språkets inverkan på förskolans maktförhållanden  

Samtliga pedagoger var medvetna om att de befann sig i en maktposition gentemot barnen. En 

pedagog uttryckte det på följande sätt: “Alltså egentligen tycker jag det är lite ruggigt hur 

mycket makt man har som vuxen ju, man har ju egentligen superstor makt. Och det gäller ju att 

förvalta det, ja men på ett bra sätt” (personlig kommunikation, pedagog, 27 april 2017). 

Resultatet visade att dokumentationsarbetet var den del av verksamheten där de vuxna hade all 

makt och bestämde vad och hur aktiviteterna dokumenterades. Detta kan kopplas samman med 

positioneringen av barnen som för små. Studien kunde även påvisa två framträdande mönster i 

interaktionen mellan vuxna och barn i verksamheten. Det första mönstret var att tacka. Det 

synliggjordes främst under samlingarnas fruktstund samt under måltiderna. Det andra mönstret 

handlade om att vänta på sin tur. Även detta framträdde tydligast under måltiderna, men det 

förekom även i merparten av verksamhetens vardag. Ett exempel på hur mönstret att vänta på 

sin tur hade internaliserats hos ett barn synliggjordes i följande exempel:  

Majken sa: “En till gurka!” 

Pedagogen svarade: “Men då vill jag att du äter lite på din smörgås.” 

Majken: “Då är jag mätt och väntar på min tur!” [att gå från bordet] 

Exemplet ovan synliggör även ett exempel på troubling, då Majkens svar visar på ett motstånd 

mot pedagogens antagna makt att hen kan få Majken att äta sin smörgås. 

Den panoptiska övervakningen det vill säga att pedagogen placerade sig på en plats utifrån 

vilken hen kunde överblicka samtliga barn, framkom främst i de yngre barnens fria lek. 

Inomhus styrde pedagogerna de fartfyllda lekarna mot lugnare lekar. Bland de lite äldre barnen 

påverkade pedagogernas närvaro barnen att leka samma lek. Pedagogerna kunde genom att gå 

in i leken inkludera och ge makt till barn som stod utanför en pågående lek. På så sätt 

utjämnades maktförhållandet som fanns mellan barnen. Ett exempel på hur en pedagogs närvaro 

inkluderade ett barn i leken var när en pedagog kom in i rummet där Arthur och Berit exkluderat 

Fredrik. När pedagogen började leka med Fredrik ville även de andra två barnen vara med i den 

leken. Resultatet visar även på andra mönster genom vilka maktförhållanden i förskolan 

jämnades ut.  Ett frekvent återkommande exempel på detta var när tillsägelser följdes av beröm. 
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Ett annat exempel på när pedagogerna minskade maktavståndet mellan vuxna och barn var när 

pedagogerna närmade sig barnens perspektiv. Pedagogerna visade intresse för barnens liv 

utanför förskolan och var medvetna om ett barn hade gjort något speciellt och samtalade då 

med barnet om detta. En av pedagogerna lyfte fram vikten av att man sätter barnen först. Hon 

betonade att det var viktigt att arbetslaget hade en öppen dialog och stöttade varandra. Genom 

att förmedla sina egna lärdomar och erfarenheter av arbetet med barnen till de andra 

pedagogerna, möjliggörs bästa möjliga lärande och utveckling för barnen.  

6.5 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens 

verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras 

språkliga förmågor. Resultatet av den här studien visade att viljan att göra sitt bästa för barnen 

fanns hos samtliga pedagoger. Pedagogernas mål var att alla skulle bli/vara delaktiga, men i 

praktiken hade de verbala barnen mer makt och delaktighet i pedagogstyrda aktiviteter. Det 

ledde i sin tur till att de verbalt skickliga barnen hade större samstämmighet med pedagogerna. 

Överlag visade denna studie på att barnens verbala förmåga påverkade kommunikationen i 

verksamheten. Barn med språklig sårbarhet och barn som låg i startgroparna för att utveckla sitt 

verbala språk blev mer styrda av pedagogerna, samtidigt som pedagogerna använde färre och 

enklare ord. Det fanns en tvetydighet i pedagogernas positionering av barnen. Barnen beskrevs 

som för små, samtidigt som de ansågs vara stora och duktiga. I resultatet av denna studie 

framkom även att en diskursiv praktik i verksamheten vilken innebar att pedagogernas roll var 

att de skulle stödja och hjälpa barnen till utveckling och lärande. En del barn hade fått positioner 

i barngruppen som till viss del kunde ses som förgivettagna.  

I den här studien var det i den fria leken som barnens positionering av varandra kom till uttryck. 

Resultatet av studien visade att barnen både positionerade sig själva och varandra som ledare i 

den fria leken. För studiens yngre barn, ett till två år gamla, hade det verbala språket liten/ingen 

betydelse för positionen som ledare i leken. För de äldre barnen, två och ett halvt till tre och ett 

halvt år, hade språket betydelse för både inkludering och exkludering i leken. Barnen med 

utvecklat verbalt språk positionerade sig själv och positionerades ofta av andra barn som ledare 

i den fria leken. I studiens resultat framkom även att barnen använde verbalt språk mindre i 

utomhuslek jämfört med inomhuslek. 
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7. Diskussion 

Här redogörs för hur väl de valda metoderna överensstämmer med studiens syfte samt 

argumenteras för studiens validitet och reliabilitet. Studiens resultat jämförs och diskuteras mot 

tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om pedagoger positionerar barn olika beroende på 

barnens verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån 

deras språkliga förmågor. De valda datainsamlingsmetoderna, observationer och intervjuer, 

fungerade väl för att få svar på studiens forskningsfrågor. Hade videoinspelning använts som 

datainsamlingsmetod är det möjligt att studiens resultat hade visat på fler och tydligare mönster 

i kommunikationen i förskolan. Det största dilemmat under studiens genomförande följde med 

författandet av breven till vårdnadshavare och pedagoger. I breven valde vi, efter mycket 

diskussion, att inte använda begreppen makt och positionering, eftersom de är ord som kan 

uppfattas som negativt laddade. I enlighet med det Vetenskapsrådet (2002) framhåller angående 

förhandsinformation som kan påverka en studies resultat, valde vi att ge alternativ 

förhandsinformation angående vår studies innehåll. Vetenskapsrådet lyfter vidare fram att 

arbetets verkliga syfte så snart som möjligt ska delges deltagarna. Vi valde att samtala med 

pedagogerna om arbetets teoretiska utgångspunkt innan intervjuerna genomfördes. Makt 

beskrevs som en vänlig och mild form av styrning.  Det var endast pedagogerna som 

informerades om det poststrukturalistiska perspektivets syn på makt och positionering. När det 

kom till makt och maktpositioner låg studiens fokus på den makt pedagoger har över barn. 

Arbetets syfte var aldrig dolt för pedagogerna, det var begreppen möjliggörande och 

omöjliggörande av delaktighet som i breven ersatte begreppen makt och positionering. 

Relevanta begrepp för studiens teoretiska utgångspunkt användes och lyftes fram under hela 

fältstudien.  Vi var medvetna om, redan innan fältstudien gjordes, att det kunde bli så att 

pedagogerna valde att avbryta sitt deltagande i studien då vi lade fram begreppen makt och 

positionering. Å andra sidan kände vi att studiens resultat hade påverkats om vi delgav 

deltagarna våra forskningsfrågor och använde begreppen makt och positionering redan i breven. 

I vårt fall visade det sig att vårt valda tillvägagångssätt fungerade och studien kunde genomföras 

som planerat, eftersom pedagogerna inte hade några invändningar mot vår studie. 

David och Sutton (2016) lyfter fram att validitet syftar på hur väl data stämmer överens med 

verkligheten. Validitet kan delas upp i intern validitet och extern validitet. För denna studie kan 

den interna validiteten, den som berör hur väl studiens data stämmer överens med dem som 

deltar i studien, beskrivas som relativt hög, eftersom både intervjuer och observationer använts 

som datainsamlingsmetod. För att studien skulle få hög intern validitet hade den behövt pågå 

under längre tid för att bekräfta att det som beskrivs som mönster i verksamheten verkligen är 

mönster och inte berodde på att deltagarna anpassat aktiviteterna till vår närvaro. David och 

Sutton (2016) menar vidare att en studie har en hög extern validitet om den omfattar så pass 

många individer eller verksamheter att det blir möjligt att göra generaliseringar som skulle 

kunna stämma in på alla som ingår i kategorin. I vårt fall till exempel kategorin pedagoger. 
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Denna studie har således låg extern validitet. Den externa validiteten hade blivit högre om 

studien hade genomförts på flera avdelningar i olika förskolor. Vårt mål med studien var dock 

inte att få fram generaliserbara sanningar om förskolans verksamhet. Intresset låg istället i att 

synliggöra om och i så fall hur positionering förekommer i en förskoleverksamhet, samt om 

och i vilken grad det verbala språket påverkar kommunikationen mellan pedagoger och barn 

samt barnen emellan. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att en slutsats endast kan vara giltig 

och ha hög validitet om den är korrekt härledd utifrån studiens premisser. Utifrån detta kan den 

här studien antas ha hög validitet, eftersom metodval, intervjufrågor och observationsschema 

tydligt utgår ifrån den teoretiska grund som arbetet bygger på samt, för studien, relevant 

forskning. Slutsatserna som framkommit i resultatet är således gjorda utifrån de premisser som 

arbetets syfte och teoretiska utgångspunkt satt upp. Enligt Patel och Davidson (2003) uppnås 

högre validitet vid observationer, om två observatörer används vid ett och samma tillfälle. I 

denna studie så valde vi att vara två observatörer under samma observation för att samla in så 

mycket information som möjligt och för att se om vi uppfattade situationerna lika. Vid 

intervjutillfällena så valde vi att vara en intervjuare för att inte öka den maktposition som 

intervjuaren besitter. Utifrån Patel och Davidson (2003) har studiens observationer således en 

högre validitet jämfört med intervjuerna  

Reliabilitet visar i vilken grad en undersökning är ett konsistent mått över tid. Reliabiliteten för 

en studie behandlas ofta i relation till huruvida studien kan genomföras på exakt samma sätt av 

andra forskare. Intervjuns reliabilitet är beroende av huruvida den svarande kommer att ge 

samma svar vid en senare tidpunkt eller om de skulle ge ett annat svar till en annan intervjuare. 

Ledande frågor kan bidra till att intervjuarens reliabilitet påverkas. Intervjuarens skicklighet 

och kunskap är viktig, speciellt om två eller fler intervjuare arbetar tillsammans. Reliabiliteten 

innefattar även forskningsresultatens konsistens och trovärdighet. Det är oundvikligt att det 

förekommer en del mätfel i ett forskningsprojekt, dessa får dock inte vara så stora att de 

påverkar analysen av datamaterialet. Det finns endast ett sätt att bedöma en intervjufrågas 

reliabilitet, genom test-retest-metoden får en person besvara samma fråga med jämna 

mellanrum över tid (David & Sutton, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Den här studiens 

reliabilitet blir låg på så sätt att svaren på intervjufrågorna mest troligt skulle förändras över tid. 

Det finns även en möjlighet att de svarande hade gett andra svar om till exempel Rebecka hade 

genomfört Bodils intervjuer och vice versa. Vid ett intervjutillfälle slutade ljudinspelningen att 

fungera. Svaren till de två sista frågorna i intervjun antecknades då för hand, det medförde ett 

visst bortfall och därmed ett mindre mätfel.  Observationernas reliabilitet påverkades, i några 

av de planerade aktiviteterna, starkt av observatörernas närvaro. Därför är det mycket troligt att 

resultatet av just de observationerna skulle se annorlunda ut om de genomfördes under längre 

tid, så att deltagarna hade hunnit vänja sig vid vår närvaro. Resultatet i studien kan ha påverkats 

av hur vår närvaro inverkade på intervju- och observationssituationerna. Det framkom tydligt 

att vår närvaro påverkade ett av barnen och en av pedagogerna extra mycket. I analysen av de 

observerade pedagogstyrda aktiviteterna, gick det att se hur en av pedagogerna hela tiden 

verkade vara medveten om vår närvaro. Det här påverkade i sin tur hens arbetssätt under större 

delen av aktiviteten. Ett av barnen var mycket intresserad av att komma nära oss, det här gjorde 

att barnet inte var fokuserad på något annat. Det var endast under de observationer där vi befann 

oss utanför rummet barnet befann sig i (måltider och fri lek) som barnet interagerade med de 
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andra barnen och pedagogerna. Patel och Davidson (2003) lyfter fram att den påverkan som 

den icke deltagande observatören har på de som observeras kan motverkas genom 

observationerna sker under så pass lång tid att deltagarna vänjer sig vid observatörens närvaro. 

På grund av studiens starkt tidsbegränsade natur, så fanns inte möjligheten att vänta med 

observationerna. I den här studien användes inte ledande frågor, vilket medför en ganska hög 

reliabilitet på intervjuaren. Om metoddelen i arbetet har varit tillräckligt tydlig, kan andra utföra 

exakt samma studie, vilket höjer reliabiliteten på denna studie. 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka om pedagoger positionerar barn olika beroende på 

barnens verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån 

deras språkliga förmågor. I det poststrukturalistiska perspektivet utgår makten från individen 

samtidigt som den är beroende av interaktionen med andra. Nilsson (2008) betonar att en följd 

av att makten ses som relationell blir att makten aldrig helt kan elimineras. De mellanmänskliga 

relationerna påverkas därför alltid av någon form av makt. Den här studiens poststrukturella 

utgångspunkt har påverkat resultatet, eftersom det har varit avgörande för vart fokuset riktades 

under intervjuer och observationer. Eftersom vi hela tiden var fokuserade på att få svar på våra 

forskningsfrågor kan vi ha missat skeenden som faller utanför begreppen makt, positionering 

och diskursiv praktik, men som ändå hör till kommunikation i förskolan. I den här studien 

innefattar styrning de sätt som pedagoger verbalt tillrättavisar och vägleder barnen i 

verksamheten. Beroende på hur styrningen uttrycks verbalt positioneras barnen på olika sätt. 

Det motstånd som barnen gör mot pedagogernas styrning beskrivs i den här studien som 

troubling.   

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (Skolverket, 2016, 

s.4) 

De pedagoger som deltog i undersökningen hade alla barnens bästa som utgångspunkt i arbetet 

med barnen, vilket stämmer väl överens med Barnkonventionens (UNICEF, 1989) strävan mot 

att barnets bästa ska komma i främsta rummet i situationer som påverkar barnets utbildning. 

Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen visade på intresse för barnens tankar och idéer, 

en vilja att inta barnens perspektiv samt kärlek till barnen. Skollagen ([SL] SFS 2010:800, kap. 

4, 9 §) betonar att barnens intressen och behov bör ligga till grund för verksamhetens planering 

samt utformning av miljön. Enligt Dolk (2013) så är maktförhållandet mellan barn och vuxen 

ofta asymmetriskt, detta maktförhållande ökar om den vuxne har rollen som barnets pedagog. 

Pedagogerna som deltog i studien hade en hög medvetenhet om den maktposition som de hade 

gentemot barnen och i analysen av datamaterialet framkom det att pedagogerna hade ett flertal 

strategier för att minska maktavståndet mellan vuxna och barn. Skolverket (2016) betonar att 

förskolans verksamhet ska bedrivas i demokratiska former och att grundläggande värden ska 

synliggöras i verksamhetens vardag.  En strategi som samtliga pedagoger i studien använde sig 

av var att se till att varje enskilt barn uppmärksammades under dagen. Välkomnandet vid dagens 

början och avskedet i slutet av förskoledagen var tillfällen som speciellt uppmärksammades. 
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Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) betonar att de barn som blir bekräftade och känner sig 

välkomna och inkluderade även erbjuds möjlighet till inflytande och goda förutsättningar till 

språkande. Det här överensstämmer med de deltagande pedagogernas intentioner, att ge varje 

enskilt barn uppmärksamhet och minst ett tillfälle varje dag till ett kort, enskilt samtal.  En 

annan vanligt förekommande strategi bland pedagogerna var att minska det fysiska avståndet 

till barnen genom i största möjliga mån placera sig i samma höjd som dem. Pedagogerna satt 

ofta på golvet eller på låga stolar. En av pedagogerna betonade att man lär hela livet och det var 

ett förhållningssätt som synliggjordes i interaktionen med barnen. Pedagogen följde med i 

barnens resonemang och lät deras tankar och funderingar utgöra grunden för samtal och 

reflektion. Pedagogerna i undersökningen var inte rädda för att erkänna om de gjorde fel och i 

interaktionen med barnen visade de tydligt att det var okej att göra fel, att det var något som 

hände alla någon gång. Exempel på detta var när de någon gång sjöng eller sa fel i samlingen, 

då skrattade de åt sig själva och sa att: ”ibland blir det ju lite tokigt”. 

Språk och kommunikation i förskolan har betydelse för barnens relationer till kamraterna. 

Språket blir än mer viktigt i samvaron med de andra barnen ju äldre barnen blir. Att använda 

språket som ett kommunikationsverktyg kan leda till delaktighet och gemenskap, eftersom 

språket medför att man kan göra sig förstådd och kan förstå andra. Även åldern har betydelse i 

konstruktionen av det växande och utvecklingsbenägna barnet och jämnåriga utgör 

referensramen när ett barn konstrueras som utvecklingsmässigt försenad (Bruce et al, 2016; 

Palla, 2011). Skolverket (2016) betonar att verksamheten ska lägga stor vikt vid att det enskilda 

barnets språkutveckling utmanas samt uppmuntra till nyfikenhet och intresse för det skriftliga 

språket. En del av studiens syfte var att undersöka om pedagogerna positionerade barnen olika 

beroende på barnens verbala förmåga. Studiens resultat visade att pedagogernas mål var att alla 

skulle bli/vara delaktiga. Trots detta så framkom det att barn med språklig sårbarhet och barn 

som var tystlåtna inte hade samma makt och utrymme i pedagogstyrda aktiviteter. Hagtvet 

(2004) betonar att det verbala språket endast är ett tillägg till de ickeverbala 

kommunikationsformerna, såsom gester ljud- och ansiktsuttryck. Pedagogerna som deltog i 

denna studie lyfte samtliga fram att de läste av barnens ickeverbala uttryck och ansträngde sig 

för att förstå samtliga barn. De hade även börjat använda sig av tecken i verksamheten. Barnens 

verbala utveckling beskrevs av pedagogerna i studien som framåtgående. Barn med språklig 

sårbarhet skulle komma ikapp de jämnåriga barnen och för pedagogerna var det tydligt när det 

hände något nytt i barnets verbala utveckling. Eilard (2010) lyfter fram att 

utvecklingspsykologiska föreställningar fortfarande lever kvar i förskolans verksamhet. Dessa 

gör att pedagogerna ofta identifierar barnets brister istället för kompetenser och fokuset ligger 

mot att det enskilda barnet följer en linjär skala av stadier. Det här stämmer överens med det 

som Nordin-Hultman (2004) lyfter fram att utvecklingsbegreppet ofta beskrivs som ett linjärt 

perspektiv, där framsteg ordnas utifrån en tidslinje. Författaren menar vidare att det här 

tankesättet har sin grund i den utvecklingspsykologiska traditionen. Dahlberg et al. (2014) 

framhåller att utvecklingspsykologin länge har dominerat tänkandet i den pedagogiska 

praktiken och att spår av det utvecklingspsykologiska tänkandet lever kvar än i dag. I 

sammanställningen av den här studiens observationer kunde man se att i en grupp med äldre 

barn, där merparten av barnen hade ett verbalt språk, hade språket mer betydelse än i en grupp 

med yngre barn. I den här studien hade barn med språklig sårbarhet större utrymme i en grupp 
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med yngre barn än i en grupp med äldre barn. Resultatet synliggjorde även en tvetydighet hos 

pedagogerna angående ålderns och språkets betydelse. En pedagog betonade att äldre barn som 

inte har ett välutvecklat verbalt språk har lättare att hitta olika lösningar jämfört med yngre barn. 

Resultatet i den här studien visar att yngre barn med språklig sårbarhet eller mindre utvecklat 

verbalt språk hittade egna lösningar, men att miljön de vistades i påverkade hur mycket tid de 

behövde för att finna lösningar till upplevda dilemman. Dolk (2013) lyfter fram att de normer 

som finns angående ålder påverkar vad som är möjligt och önskvärt i verksamheten, det handlar 

om den bild som pedagogerna har av hur ett förskolebarn ska vara. Även Palla (2011), Rantala 

(2016) och Tullgren (2004) betonar att barn skapas som subjekt utifrån de diskurser som finns 

i verksamheten om vad det innebär att vara ett förskolebarn som har anpassat sig till 

verksamhetens olika situationer. I analysen av den här studiens insamlade material gick det att 

tydligt se att barnen visste hur de förväntades agera i specifika pedagogstyrda situationer. 

Förskolans rutiner utgör en form av disciplinär maktutövning som gör det möjligt att arbeta mot 

gemensamma mål. Kunskapen om rutinerna och sättet dessa införlivas i förskolans vardag gör 

barnen följsamma och bidrar till att barnen uppför sig på ett önskvärt sätt i bestämda situationer 

som till exempel samlingen (Palla, 2011). I den här studiens resultat framkom det även att en 

del barn hade fått en given position, vilken vi tolkade som fridstörare. Positionen som 

fridstörare medförde många tillsägelser. Barnet fick tillsägelser när hen gjorde något som föll 

utanför ramen för det önskvärda uppförandet. Det förekom också ett flertal tillfällen då 

pedagogen inte såg exakt vad som inträffat och barnet fick då tillsägelser även om hen inte var 

den som störde. Herz och Johansson (2013) framhåller att den diskursiva makten gör att de 

kategorier och konstruktioner som skapats genom språket får påtagliga konsekvenser för de 

människor de berör.  

Enligt Bruce et al. (2016) så påverkar sättet som pedagogerna samspelar med de barn som har 

en funktionsnedsättning eller språklig sårbarhet, hur de inkluderas i den fria leken. De övriga 

barnen i barngruppen agerar på liknande sätt som pedagogerna. I den här studien så var det inte 

pedagogernas agerande utan deras närvaro som avgjorde om barn med språklig sårbarhet 

inkluderades i leken. Ett exempel är då Arthur och Berit leker tillsammans, Fredrik, ett barn 

med språklig sårbarhet, kommer in i rummet men blir inte inbjuden i leken. Arthur klargör 

verbalt att Fredrik inte får vara med i leken eftersom han inte får plats. När en pedagog kommer 

in så börjar Fredrik leka med pedagogen. Arthur och Berit iakttar Fredriks och pedagogens lek 

och börjar efter en stund att delta i Fredriks lek. När pedagogen sen lämnar barnen så går Berit 

och Arthur tillbaka sin egen lek och Fredrik blir återigen exkluderad från leken. Davies (2003) 

lyfter fram att det etablerade språket inte endast behövs för att kunna kommunicera. Språket 

fungerar även som ett redskap som hjälper barnen att positionera sig rätt i den sociala världen.  I 

exemplet ovan med Berit, Arthur och Fredrik, positionerar sig Arthur och Berit annorlunda när 

pedagogen var närvarande. Som vuxen har pedagogen makten att bestämma vad som är rätt och 

fel i verksamheten, när pedagogen leker med Fredrik så visar hen att Fredrik är en bra 

lekkamrat. Arthur och Berit väljer att positionera sig på ett sätt som överensstämmer med 

pedagogens agerande. Resultatet av den här studien visade även att barnen positionerade sig 

själv och varandra olika beroende på om leken försiggick inomhus eller utomhus. Barn som 

inomhus lekte ville leka ensamma och försvarade sin lek så att andra barn inte kunde delta eller 

leka en liknande lek bredvid, agerade ofta på ett helt annat sätt utomhus. I uteleken fann samma 
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barn sätt att både komma in i andras lekar men även strategier för att bjuda in andra i sin egen 

lek. I analysen tolkades detta som att den styrning och panoptiska övervakning som förekom 

inomhus inte var lika stark utomhus. Foucault (1987/2003) beskriver hur den panoptiska 

övervakningen blir en form av styrning eftersom den leder till självreglering hos subjekten. När 

subjekten är medvetna om att de observeras kan de antingen anpassa sig till de regler och rutiner 

som finns eller göra motstånd mot dessa. I den här studien var det fysiska avståndet mellan 

pedagoger och barn större utomhus än inomhus, det här gjorde att barnen hade större 

möjligheter att komma fram till egna strategier och lösningar på olika situationer som uppstod 

i uteleken. Lenz Taguchi (2004) betonar att inom poststrukturalismen är individen som subjekt 

aldrig given, subjektet förändras och anpassas till situationens rådande normer och diskurser. 

Det här stämmer väl överens med det Davies (2003) påvisar om att barn inte är på ett särskilt 

sätt, utan de blir till utifrån de normer och möjligheter som miljön erbjuder. För att undvika den 

disciplinerande övervakningen försöker barnen skapa frirum för leken. Genom att förflytta 

leken till utrymmen där pedagogerna inte kan se dem, undviker barnen övervakningen (Dolk, 

2013; Tullgren, 2004). I den här studiens resultat framkom det att utomhusleken erbjöd fler 

tillfällen för troubling för barnen, då pedagogerna inte hade samma möjligheter till panoptisk 

övervakning. Utomhus fanns det inte heller någon tidsgräns för hur länge barnet hade på sig att 

arbeta fram egna strategier för problemlösning.  

Fostran i förskolan utgår från de föreställningar som finns i samhället om vad som är ett normalt 

respektive avvikande beteende. De vanligast förekommande sätten för pedagogerna att verbalt 

påverka barnens agerande så att det faller inom ramen för verksamhetens normer och koder är 

instruktioner och beröm (Jonsson & Williams, 2013; Rantala, 2016). Lenz Taguchi (2004) 

beskriver diskursiv praktik som att en språklig regim har förkroppsligats och blivit för givet 

tagna av de människor som den berör. Resultatet av den här studien ringade in två mönster som 

speciellt framträdande i verksamhetens vardag. Dessa mönster handlar om att tacka och vänta 

på sin tur. Fruktstunden i slutet av samlingen var det tillfälle då mönstret om att tacka var mest 

framträdande. Barnen instruerades att säga tack och tackandet följdes ofta av beröm från 

samtliga närvarande pedagoger. Det var alltså inte endast den pedagog som bjöd på frukten och 

instruerade barnen att tacka som berömde det önskvärda beteendet. Mönstret att vänta på sin 

tur gick att se i de delar av verksamheten där flera barn skulle delta i samma aktivitet. Ofta hade 

pedagogen en tänkt ordning som hon arbetade efter när hon hjälpte barnen med till exempel 

maten. När ett barn av någon anledning avbröt pedagogen i det hon gjorde fick barnet 

tillsägelsen att vänta på sin tur. Det förekom även att barn med ett utvecklat verbalt språk vände 

på situationen, som till exempel Majken när hon bad om en till gurkbit. Pedagogen sa då åt 

henne att hon skulle äta av sin smörgås först. Majken hade tidigare under mellanmålet sagt att 

hon inte ville ha smörgåsen och när pedagogen sa att hon skulle äta av den sade Majken att hon 

istället skulle vänta på sin tur att få gå från bordet. Det fanns således ett mönster som införlivats 

i Majken så att hon visste att hon skulle få gå från bordet då det blev hennes tur. Samtalet kan 

även tolkas som ett exempel på troubling då Majken vänder det internaliserade mönstret att 

vänta på sin tur till sin fördel. Nilsson (2008) framhåller att diskursen kan användas som en 

hållpunkt för motstånd när den används på ett sätt som förändrar maktrelationens karaktär. 

Genom att visa att hon väntade på sin tur att gå från bordet, stället för att äta smörgåsen, tog 

Majken makten över situationen. 
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Instruktionerna och tillsägelserna från pedagogerna i denna studie var mestadels vänliga och 

inbjudande och förstärktes med beröm, vilket stämmer väl överens med Pallas (2011) 

beskrivning av den pastorala makten i förskolan. Hon lyfter fram den pastorala makten i 

förskolan som en mild och vänlig styrning som stödjer barnet till självreglering mot 

verksamhetens gemensamma värden. I resultatet av den här studien framkom även ett mönster 

som överensstämmer med det Tullgren (2004) och Søndergaard (2002) beskriver som 

inneslutande tekniker, vilka används till att uppmärksamma och uppmuntra ett önskvärt 

beteende. Studiens resultat visar att pedagogen ignorerade barnen när de svarade fel eller på 

något sätt uppförde sig på ett inte önskvärt sätt och uppmärksammade och gav beröm åt barnen 

när de svarade/gjorde rätt. Foucault (1987/2003) lyfter fram att maktstrategier och diskurser 

tillsammans styr vem som har rätt att tala och hur viktig någons åsikt antas vara. Foucault (2008) 

betonar att den problematik som styrning medför är hur väl styrningen kan motiveras utifrån 

för vems skull, med vilka metoder och för vilket ändamål styrningen sker. När pedagogen valde 

att ignorera barnets kommentar kan det således tolkas som både en makt- och styrningsstrategi. 

I likhet med Pallas (2011), Rantalas (2016) och Tullgrens (2004) avhandlingar gick det att se 

ett mönster i hur beröm användes som strategi för både korrigering av barnens agerande och för 

att uppnå självreglering bland barnen. Analysen av denna studies insamlade datamaterial visade 

att beröm inte enbart påverkade det barn som mottog berömmet, de andra närvarande barnen 

justerade sitt beteende för att även de skulle inkluderas i berömmet.  

Foucault (1987/2003) framhåller att observationer fungerar som en form av maktutövning. 

Oavsett om observatören är fullt synlig eller inte påverkar hen alltid observationen och 

observationens resultat. Vi kunde tydligt se att vår närvaro påverkade en del av 

observationssituationerna. Då vi såg att vår närvaro styrde hur aktiviteten utvecklades valde vi 

att avbryta observationen, de här observationerna är inte inräknade i den här studiens resultat. 

En annan svårighet som kan ha påverkat den här studiens resultat var att barnens positionering 

av varandra endast blev synlig i den fria leken. De övriga observations situationerna var så pass 

pedagogstyrda att barnens spontana interaktion inte kom fram. Vi tänker att detta kan bero på 

att vår närvaro påverkade pedagogerna till att styra kommunikationen, eftersom de visste att 

studien handlade om språk och kommunikation. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Efter studiens genomförande tänker vi att det är viktigt att man som pedagog är medveten om 

den maktposition som man befinner sig i gentemot barnen. Makten finns där oavsett om vi 

erkänner den eller inte. Pedagoger har ett ansvar att förvalta makten väl, vilket för oss innebär 

att reflektera över vad man säger och gör, samt hur vårt agerande påverkar barnen. Vi har även 

sett hur ett väl fungerande arbetslag kan bidra till att minska maktavstånden och bygga en 

verksamhet där barnens bästa ligger i fokus. Det är viktigt att arbetslaget har en öppen dialog 

och att man visar respekt för varandras erfarenheter och kunskaper, så att alla vågar komma till 

tals. En medvetenhet om de maktförhållanden som finns i förskolan gör att pedagogen aktivt 

kan arbeta för jämna ut den asymmetri som finns mellan vuxna och barn. Det här kan göras 

genom att pedagogen kan skratta åt sig själv och erkänna när det blir fel, samt genom att visa 

att det barnen tänker och gör är viktigt och får ta plats i verksamheten. Vi tar även med oss att 
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det är svårt att se till att alla barn får lika mycket utrymme i pedagogstyrda aktiviteter eftersom 

pedagogen inte kan ignorera eller hela tiden tysta de barn som pratar mycket. Samtidigt är det 

vårt ansvar att se till att alla barn erbjuds en fungerande kommunikation, oavsett om den sker 

verbalt eller genom tecken, bilder eller kroppsspråk. Vi såg hur pedagogerna i verksamheten 

gjorde sitt yttersta för att lära sig att använda tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Vi tänker att det är bra att göra tecken till en naturlig del av kommunikationen 

i verksamheten, även om det inte finns något barn i barngruppen som har en uttalad språklig 

sårbarhet. Skulle behovet uppstå så finns språket redan där både hos personal och barn. För att 

uppfylla vårt yrkesuppdrag behöver vi vara nyfikna på, intresserade av och villiga att ta del av 

aktuell forskning. Det är viktigt att vi behåller den kunskapstörst som vi har utvecklat under 

studietiden. Att vara en närvarande pedagog innebär för oss att varje dag uppmärksamma och 

se varje enskilt barn och även kunna se när ett barn behöver närhet och extra kärlek.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende 

på barnens verbala förmåga, vilka språkliga möjligheter som erbjuds i verksamheten samt om 

och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras språkliga förmågor. De 

valda datainsamlingsmetoderna, observationer och intervjuer, fungerade väl för att få svar på 

studiens forskningsfrågor. Hade videoinspelning använts som datainsamlingsmetod är det 

möjligt att studiens resultat hade visat på fler och tydligare mönster i kommunikationen. Vi 

uppmärksammade under vår fältstudie att barnens kommunikation sinsemellan såg olika ut 

beroende på om barnen befann sig utomhus eller inomhus. Det hade varit intressant att få titta 

närmare på vad det är som påverkar skillnaden i barnens kommunikationssätt och interaktion i 

olika miljöer. Det hade även varit intressant göra en jämförelse av flera verksamheter för att se 

om skillnaden vi upplevde i barnens kommunikation utomhus och inomhus är generell eller om 

den på något sätt är relaterad till just den här förskolans miljö.  

  



 
 

Referenser och bilagor 
 

Backman, Y. Gardelli, T. Gardelli, V. & Persson, A. (2012) Vetenskapliga tankeverktyg - till 

grund för akademiska studier. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: Observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 

 

Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A-K. & Sventelius, E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola 

och skola; Barnet, språket och pedagogiken. Lund: studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a uppl.). Stockholm: Liber.  

 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv – exemplet förskolan. Stockholm: Liber AB. 

 

David, M. & Sutton, C.D. (2016) Samhällsvetenskapligmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber. 

 

Diskrimineringsombudsmannen, DO (2015). Lika rättigheter i förskolan: ett stöd i förskolans 

likabehandlingsarbete. Hämtad från: http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-

skrift-lika-rattigheter-i-forskolan.pdf 

 

Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan. Stockholm: 

Ordfront. 

 

Eilard, A. (2010). Perspektiv på barndom och barns villkor i relation till lärande. I Skolverket 

Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och 

grundskolans tidigare år. (s. 21-82) Stockholm: Skolverket   

 

Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Språk. I Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (Red.)  

Att bli förskollärare – Mångfacetterad komplexitet. (s. 193-222) Stockholm: Liber.  

 

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977.  

New York: Pantheon  

 

Foucault, M. (1987/2003). Övervakning och straff: Fängelsets födelse. (4:e uppl.). Lund: Arkiv 

förlag. 

 

Foucault, M. (2008). Diskursernas kamp: Texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson. 

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.  

 



 
 

Hagtvet, B.E. (2004) Språkstimulering, Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

 

Halldén, G. (2007). Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt perspektiv. I 

Halldén (Red.) Den moderna barndomen och barns vardagsliv. (s. 25-40) Stockholm: 

Carlssons Bokförlag.  

 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö: 

Gleerups.  

 

Herz, M. & Johansson, T. (2013). Poststrukturalism : metodologi, teori, kritik Stockholm: 

Liber. 

 

Håkansson, J. (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: Strategier 

och metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jonsson, A. & Williams, P. (2013) Communication with young children in preschool: the 

complex matter of a child perspective, Early Child Development and Care, 183(5), 589-604, 

doi: 10.1080/03004430.2012.678488   

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lantz, A (2007).  Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lenz Taguchi, H. (2004). In på bara benet: En introduktion till feministisk poststrukturalism. 

Stockholm: HLS Förlag. 

 

Nilsson, R. (2008). Foucault - en introduktion. Malmö: Égalité. 

 

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: 

Liber. 

 

Palla, L.  (2011). Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik 

(Doktorsavhandling, Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.) Hämtad från:  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12151/Linda_Palla_diss.pdf;jsessionid=D3297

A7CD8D4E12F77FCC740631E486F?sequence=2 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningens- metodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rantala, A. (2016) -Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan. 

(Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.)  

Hämtad från: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:975078/FULLTEXT02.pdf 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12151/Linda_Palla_diss.pdf;jsessionid=D3297A7CD8D4E12F77FCC740631E486F?sequence=2
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12151/Linda_Palla_diss.pdf;jsessionid=D3297A7CD8D4E12F77FCC740631E486F?sequence=2
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:975078/FULLTEXT02.pdf


 
 

SFS 2010:800 Skollagen. Hämtad 24 januari 2017 från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800#K8 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ( Ny, rev. Uppl.). Stockholm: Skolverket. 

 

SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. 

Hämtad 24 januari 2017 från Regeringen: 

http://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barn

konventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf 

 

Svensson, P. (2011) Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (red.), 

Handbok i kvalitativa metoder, (s. 182- 193). Stockholm: Liber.   

 

Søndergaard, D. M. (2002) Poststructuralist approaches to empirical analysis. International 

Journal of Qualitative Studies in Education, 15(2), 187-204. doi: 

10.1080/09518390110111910   

 

Tullgren, C. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet 

(Doktorsavhandling, Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.) Hämtad från: 

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7828/valreglerade_friheten.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

 

UNICEF (1989). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad från: 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full 
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    28 mars 2017 

Hej, 

Vi heter Rebecka Spik och Bodil Fjellborg. Vi går sista terminen på förskollärarutbildningen 

vid Luleå Tekniska Universitet och ska påbörja vårt examensarbete. Examensarbetet kommer 

att handla om barns språkutveckling och hur pedagoger – barn samt barn – barn kommunicerar 

med varandra. 

Genom intervjuer med ljudinspelning av pedagoger och observationer med loggbok av barnen 

vill vi se hur kommunikation möjliggör eller omöjliggör delaktighet i förskolans verksamhet. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer angående informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

samt nyttjandekrav. Det här innebär att om ni väljer att delta i vår studie, garanterar vi 

sekretesskydd och konfidentialitet. Vi (Bodil och Rebecka) är de enda som kommer att ha 

tillgång till det insamlade materialet, vid behov (exempelvis citat) kommer de medverkande få 

fingerade namn. Materialet kommer att bearbetas på ett sådant sätt att de medverkande inte kan 

identifieras. Allt insamlat material kommer att förstöras vid avlutad examen. 

Examensarbetet kommer att publiceras digitalt i DiVAs databas. 

Vi skulle vilja genomföra intervjuer och observationer under vecka 17. Vi hoppas att ni vill 

medverka och ser fram emot att få träffa er. Om det är något ni undrar över får ni gärna kontakta 

oss. 

Med vänliga hälsningar  

Rebecka Spik,  xxx-xxx xx xx   BodilFjellborg,  xxx-xxx xx xx  

xxxx@student.ltu.se                xxxx@student.ltu.se 

 

Handledare: Märtha Andersson  

Universitetslektor, xxxx-xx xx xx 
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28 mars 2017 

Hej, 

Vi heter Rebecka Spik och Bodil Fjellborg. Vi går sista terminen på förskollärarutbildningen 

vid Luleå Tekniska Universitet och ska påbörja vårt examensarbete. Examensarbetet kommer 

att handla om barns språkutveckling och hur pedagoger – barn samt barn – barn kommunicerar 

med varandra. 

Intervjuer med ljudinspelning kommer endast att genomföras med pedagoger. Men vi vill även 

genomföra observationer med loggboks anteckningar av barnen på avdelningen. Vi vill se hur 

kommunikation möjliggör eller omöjliggör delaktighet i förskolans verksamhet. Deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer angående informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Vi garanterar samtliga barn sekretesskydd och konfidentialitet. Vi (Bodil och Rebecka) är de 

enda som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet, vid behov (exempelvis citat) 

kommer de medverkande få fingerade namn. Materialet kommer att bearbetas på ett sådant sätt 

att de medverkande inte kan identifieras. Allt insamlat material kommer att förstöras vid avlutad 

examen. Om ni inte vill att ert barn deltar eller om ert barn inte vill delta vänligen meddela 

personalen på ert/era barns avdelning.  

Examensarbetet kommer att publiceras digitalt i DiVAs databas. 

Vi skulle vilja genomföra observationer under vecka 17. Om det är något ni undrar över får ni 

gärna kontakta oss. Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar  

Rebecka Spik, xxxx@student.ltu.se              Bodil Fjellborg, xxxx@student.ltu.se 

 

Handledare: Märtha Andersson 

Universitetslektor, xxxx-xx xx xx 
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Intervjufrågor 

  

1. Beskriv så utförligt du kan hur du arbetar för att uppmuntra till kommunikation med 

samtliga barn.  

2. Beskriv så utförligt du kan hur du arbetar för att erbjuda alla barn delaktighet i 

verksamheten.  

3. Anser du att du befinner dig i en maktposition gentemot barnen, varför/varför inte? 

4. Hur dokumenteras barnets utveckling och lärande? 

5. Upplever du att barnen använder fler kommunikationsformer (kroppsspråk, beröring, 

verbalt, tecken) när de kommunicerar med varandra jämfört med när de kommunicerar 

med er vuxna? Om det finns en skillnad, hur ser den då ut, talar barnen på ett annat sätt, 

använder de andra ord, mer/mindre kroppsspråk i kommunikationen med de vuxna?  

6. Vilka barn upplever du får bestämma i leken? (Har exempelvis de mer verbala barnen 

företräde/bestämmanderätt) 
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Barnet som 

kompetent 
Barnet som 

oerfaren/i 

behov av hjälp 

Instruktioner Tillrättavisning Beröm/Bekräftelse 

Utvecklat 

verbalt språk 

     

Outvecklat 

verbalt språk 
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