
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Den kommunikativa aspekten av 
förskolans dagliga rutiner 

 
En komparativ studie om barns kommunikation och 

socialisation under måltiden, samlingen och den fria leken 

Josefine Ekström & Lina Hansson 

2016 
 
 
 
 

Examensarbete, Grundnivå, 15 hp 
Pedagogik 

Förskollärarprogrammet 
Examensarbete i pedagogik 

 
Handledare: Daniel Pettersson 

Examinator: Peter Gill 
 
 
 

 
 





Ekström, Josefine. & Hansson, Lina. (2016). Den kommunikativa aspekten av 
förskolans dagliga rutiner - En komparativ studie om barns kommunikation och 
socialisation i olika sammanhang. Examensarbete i pedagogik. 
Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Abstract 
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngsta barnen på förskolan 
kommunicerar och socialiserar med varandra och pedagogerna. Genom 
videoobservationer har vi studerat barnens kommunikation under de vardagliga 
rutinerna måltiden, samlingen och den fria leken. Resultatet visar att dessa situationer 
är ypperliga tillfällen att utmana och utveckla barnens kommunikativa och sociala 
förmågor. Måltiden och samlingen erbjuder olika möjligheter till samtal där 
pedagogerna avgör vilka strategier som bör tillämpas för att upprätthålla 
kommunikationen. Den fria leken präglas av barnens intresse för stunden, därmed 
avgör barnen vilken typ av kommunikationsform de väljer att tillämpa. I de olika 
observationerna kunde vi urskilja kommunikation i form av kroppsspråk, gester, tal 
och tecken som stöd.  
 
Nyckelord: Social kommunikation, måltiden, samlingen, fria leken, tecken som stöd, 
socialisation. 
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Inledning 
 
Syftet med denna undersökning har varit att studera hur barnen i förskolan 
kommunicerar och socialiserar med varandra och pedagogerna. Vår intention är också 
att undersöka hur kommunikationen skiljer sig åt i olika omgivningar. Förskolan ska 
bidra med en levande social miljö som gynnar barnens sociala och kommunikativa 
kompetenser. Den ska främja barnens utveckling mot ett nyanserat språk genom olika 
kommunikationsformer där barnen kan berätta, uttrycka tankar och kommunicera med 
andra (Skolverket, 2016). 
 

“Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera 
och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord,  

konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (Skolverket, 2016 s. 11) 
 

“Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  
stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016 s. 11) 

 
Det faller sig därför naturligt att vi som blivande förskollärare utgår ifrån social 
kommunikation i denna studie. Studien fokuserade på de yngsta barnen i förskolan. 
Vår förhoppning var att få syn på andra kommunikationssätt utöver det verbala 
språket för att skapa och fånga tänkbara lärandesituationer som gynnar barnens 
utveckling (Jonsson, 2016). Forskning från Island visar att allt eftersom fler barn i de 
yngre åldrarna börjar förskolan skapas ett ökat intresse för kunskap om just de yngsta 
barnen i förskolan (Pálmadóttir & Johansson, 2015). 
 
Systematisk litteratursökning har resulterat i relevant forskning inom området. 
Forskningen visar att social kommunikation och socialisation ofta framträder under 
måltiden, samlingen samt den fria leken (Kultti, 2013; Majorano, Cigala & Corsano, 
2009; Johansson & Pramling Samuelsson, 2001; Hallam, Fouts, Bargreen, & Perkins, 
2014; Harding, Wade & Harrison, 2013; Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008; Collins 
& McGaha, 2002; Simpson & Oh, 2013; Emilson & Johansson, 2013; Jonsson, 2016, 
Pálmadóttir & Johansson, 2015; McDonald, Proctor, Gill, Heaven, Marr & Young, 
2015). Vi anser att dessa tre tillfällen utgör en del av förskolans rutiner där det ges 
möjlighet att ägna sig åt sociala och kommunikativa processer. Detta betonas också av 
Chen och de Groot Kim (2014) som menar att interaktion mellan barn och pedagoger 
är naturligt förekommande under dessa situationer. Där skapas en möjlighet för 
pedagoger att tillsammans med barn engagera sig i kommunikativa processer.  
 
Vi har valt att analysera materialet genom att anlägga ett sociokulturellt perspektiv. 
Sett ur det sociokulturella perspektivet är verkligheten socialt konstruerad där 
socialisation uppstår tillsammans med andra människor. Den mänskliga världen är 
förmedlad via språket inom detta perspektiv. Sammanhanget formas av de 
medverkande lika väl som sammanhanget formar de medverkande. Att anlägga ett 
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sociokulturellt perspektiv i förskolan innebär att det verbala språket inte är det 
väsentliga, utan aktivitetens sociala sammanhang i sin helhet (Tellgren, 2004.) 
 
Tidigare forskning som gjorts i Sverige visar att förskollärare som besitter ett brett 
register av kommunikationssätt gynnar förutsättningarna för att barnen och 
förskollärarna tillsammans ska expandera innehållet i kommunikationen sinsemellan. 
Repertoaren för barnens skapande som deltagare och de uttryckssätt som möjliggörs 
runt ett innehåll framstår i relation till de kvalitativa skillnader som framträder i 
förskollärares kommunikation. Ses detta till läroplanens innehållsaspekter förenat 
med förskollärares hänsynstagande av barnens erfarenheter och deras perspektiv i 
kommunikationshandlingar leder det till att de yngsta barnens lärande såväl utvidgas 
som begränsas (Jonsson, 2016). 

Bakgrund 
 
Nedan presenteras teoretiska utgångspunkter och relevant forskning framtagen som en 
grund till studien.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Det sociokulturella perspektivet är en förutsättning att anlägga vid studier av 
interaktion. Interaktion handlar om situationer som på olika sätt berör lärande, 
meningsskapande, socialisation och identitetsarbete. Enligt ett sociokulturellt 
perspektiv är det genom handlingar den sociala verkligheten konstrueras. Vår värld 
förmedlas genom språket och har en central roll inom detta perspektiv. Barnen blir en 
del av sammanhanget genom att kunna lokalisera och förstå, barnet gör alltså sig själv 
till en deltagare (Tellgren, 2004).  
 
Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras forskning som rör måltiden, samlingen och den fria leken. 
Detta för att ge en översikt angående förskolans rutiner samt om och hur 
kommunikation möjliggörs vid dessa situationer.  
 

Måltiden 
 
Den svenska förskolan erbjuder goda möjligheter för barnen att utveckla ett rikt och 
varierat verbalt språk under matsituationen. Det finns också möjlighet att erbjuda 
barnen att vara självständiga individer som deltar i sociala interaktioner tillsammans 
med andra barn och vuxna under måltiden, detta är karaktäristiskt för en förskola av 
god kvalité. Samtidigt får dessa situationer inte leda till att det blir väldigt rörigt eller 
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regelstyrt under måltiden eftersom detta snarare karaktäriserar en förskola av sämre 
kvalité. De situationer och tillfällen som sker dagligen på förskolan inbjuder till 
interaktion och delaktighet, vilka är viktiga och mer eller mindre avgörande delar för 
att stödja barnen i deras språkinlärning. Barn bör erbjudas språkerfarenheter tidigt och 
det kan handla om dels konkreta samtalsämnen som ligger i tiden men även mer 
abstrakta ting som inte nödvändigtvis ligger i tiden. Genom att se kommunikationen 
ur ett bredare perspektiv där förklaringar och diskussioner ingår erbjuds barnen 
kommunikation bortom det liv och den situation denne befinner sig i just då (Kultti, 
2013). Majorano et al. (2009) påpekar att de genom sin studie från Italien ser 
tendenser till att pedagoger i förskolan inte tar till vara på de pedagogiska möjligheter 
som erbjuds under måltider. Måltidssituationer har visat sig vara excellenta 
möjligheter för barn att experimentera med sina pragmatiska förmågor, och i 
synnerlighet förbättra deras kommunikativa färdigheter.  
 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen blir enligt Kultti (2013) synligt 
när barnen interagerar med någon annan som besitter mer eller annan kunskap än 
barnet själv. Att använda ett verbalt språk oavsett barnets förkunskaper i språket 
under exempelvis en måltid beskrivs vara ett sätt att skapa en proximal 
utvecklingszon. Det finns goda möjligheter till kommunikation och språkutveckling 
under måltidssituationer där en pedagog finns med och vägleder. Barnen bör ges stöd 
i deras individuella tankar och idéer för att vid ett senare tillfälle utveckla och 
fördjupa sig i barnens intressen tillsammans med andra (ibid.).  
 
Människan är som Johansson och Pramling Samuelsson (2001) ser det intersubjektiv 
till sin natur vilket innebär att vi från början kommunicerar med andra. Det kan vara 
genom gester, miner och kroppsspråk. Dock poängteras det att nyckeln till att vi 
människor förstår varandra är genom interaktionen som sker mellan oss. Utöver 
verbalt språk är kroppsspråk och gester viktiga delar till hur vi förstår varandra. 
Måltiden är en tidpunkt på dagen då vuxna och barn på förskolan samlas för en 
gemensam aktivitet, nämligen att äta. Under måltiden sitter barnen och pedagoger ofta 
i mindre grupper, vilket bidrar till en intimare känsla där kommunikation och samspel 
möjliggörs. Viss kommunikation är nödvändig för att få matsituationen att fungera 
rent praktiskt men samtalet spelar en stor roll för att skapa relationer. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001) gjorde observationer på två olika svenska förskolor där 
begreppet omsorg varit i fokus vid matsituationer. De konstaterade att matstunder 
inbegriper samspel, samtal och delade livsvärldar som barnen och pedagogerna har. 
Viktigt är att den vuxne engagerar sig i barnets värld och försöker skapa sig en 
förståelse för den. Det är förutsättningen för både omsorg och lärande (ibid.). 
 
I en studie gjord i USA riktar Hallam et al. (2014) fokus mot de yngsta barnen och 
hur interaktionen mellan barnen och de vuxna ser ut under måltider. I denna studie 
inkluderas frukost, lunch och mellanmål. De har tittat närmare på vilken typ av 
kommunikation eller interaktion som sker i dessa situationer med hjälp av ett antal 
observationer. Dagliga rutiner så som till exempel måltiden erbjuder barnen och 
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pedagogerna en möjlighet att bygga relationer och kommunicera med varandra. Det är 
också i de dagliga rutinerna som observationer kan äga rum, där kan läraren till 
exempel titta på barnens sociala förmågor. Efter analysering av insamlat material 
kunde författarna konstatera att den kommunikation som ägde rum under måltiderna 
främst handlade om direkta uppmaningar eller var av informativ karaktär. 
Pedagogerna kunde exempelvis upplysa barnen om att mat fastnat på kinden eller 
säga saker som inte kräver något svar från barnen. Detta sätt att kommunicera och 
interagera med barnen är inget att eftersträva. Istället bör barnen integreras med de 
vuxna där den verbala kommunikation som förekommer bjuder in barnen till 
konversation. På så vis får barnen möjlighet till att utvecklas språkligt och därmed 
skapas ett större lärande under måltiderna. Författarna menar dock att det har gjorts 
för få dokumentationer i USA som berör interaktionen mellan barnet och den vuxne 
under dagliga rutiner. Det är också för lite fokus på yngre barns tid på förskolan 
generellt. Det behövs fler observationer som är utförda vid andra dagliga situationer 
än vid måltiderna för att skapa en större förståelse för barnens värld (ibid.). 
 
I en studie utförd i Storbritannien framkommer det att måltiden på förskolan ofta 
förknippas med kommunikation, interaktion och utveckling men även självständighet 
som utvecklas genom de rutiner och procedurer som måltiden innehåller. Det kan 
handla om att dela sin mat eller att portionera maten så det blir rättvist för alla vid 
bordet. Det är viktigt att barnen erbjuds detta redan från tidig ålder. Det är de vuxna 
som ansvarar för att detta blir verklighet. Studien som presenteras visar på att 
kommunikation förekommer i olika former, både från barnen och de vuxna. Det 
gynnar barnen att introducera dem för olika kommunikationsvägar utöver det verbala 
språket, ett sätt kan vara att använda tecken. Det författarna dock fann i sin studie var 
att barn med olika typer av funktionsnedsättningar, speciellt de som använder 
alternativa kommunikationssätt, ofta riktas mot att lära sig det alternativa 
kommunikationssättet istället för att fokusera på integrering och socialisering. Ofta 
förekom direkta ord eller envägskommunikation som inte direkt möjliggjorde för 
samtal. Kommunikation handlar om mycket mer än att kunna förmedla ord och därför 
borde inte uppmärksamheten i samma utsträckning riktas mot själva språkandet som 
det gör nu (Harding et al., 2013).  

Samlingen 
 
I en studie från Israel framkommer att det som vi i Sverige kallar för “samling” på 
förskolorna är ideala tillfällen för språklig socialisation. Det är av stor vikt att 
pedagogerna återupprepar det barnen kommunicerar. Pedagogernas upprepningar 
tillåter barnen att höra sitt eget yttrande på ett sätt som hjälper dem att utvärdera sitt 
tal. Därmed skapas en lärandesituation för barnet i fråga men även för de andra 
barnen som lyssnar (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008). Detta poängteras även i en 
studie som utförts på en svensk förskola som visar att upprepning och bekräftning av 
barnens ord bidrar till ett ökat lärande inom de kommunikativa aspekterna (Jonsson, 
2016). När pedagoger upprepar barnens uttalanden bör det ske med försiktighet och 
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på ett milt sätt så att barnen uppmuntras och vill fortsätta delta i samlingen. 
Pedagogerna ska inte tillrättavisa barnen utan skapa lärandemiljöer genom upprepning 
av barnens ord. Upprepningar som en pedagogisk handling innebär samarbete mellan 
barnen och pedagogerna snarare än enkelriktad överföring av pedagogernas 
kompetens (Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008). En studie från norra Italien visar att 
barnen gör fler uttalanden under samlingen om pedagogerna utgår från ett specifikt 
ämne och barnen tillåts prata färdigt innan ett annat barn yttrar sig. Samlingen ger en 
bra möjlighet för barnen att experimentera med abstrakta och allmänna ämnen samt 
dela med sig av sin mening till de andra barnen under ledning av pedagogerna. Dock 
är det fria samtalet ett bättre tillfälle för barnen att experimentera med sina språkliga 
förmågor så som att berätta om egenupplevda händelser (Majorano et al., 2009). 
 
I en amerikansk studie understryks att pedagogerna inte bör förvänta sig att de yngsta 
barnen på förskolan ska sitta stilla och lyssna under längre stunder. Barnens 
deltagande bör uppmuntras och bestämmas utifrån deras egna individuella förmågor 
och utveckling. Samlingen bör vara kort med ett flexibelt förhållningssätt hos 
pedagogerna för att så länge som möjligt bibehålla barnens intressen och 
uppmärksamhet. Detta eftersom de yngsta barnen påverkas mer av det som händer 
“här och nu” än av regler och sociala förväntningar (Collins & McGaha, 2002). 
 
En typisk morgonsamling i USA innebär att barnen ofta sitter tätt tillsammans på en 
matta. Några barn får komma fram till läraren för att hjälpa till att sätta upp bilder 
som till exempel kan symbolisera dagens väder. Övriga gruppen brukar sedan 
tillsammans delta i aktiviteten genom att exempelvis sjunga sånger. Dock kan de barn 
som är i behov av särskilt stöd uppleva samlingen som svår och känna sig osäkra. Då 
kan hjälpmedel som bilder eller symboler vara bra att tillämpa för att öka dessa barns 
delaktighet under samlingen. På så vis gynnas barnens utveckling av sociala, 
emotionella, kommunikativa och kognitiva förmågor (Simpson & Oh, 2013).  
 
Utifrån forskning gjord i Sverige och Norge beskriver Emilson och Johansson (2013) 
samlingen ur ett nordiskt perspektiv. Den anses vara en viktig del av barnens lärande 
på förskolan. Samlingen präglas av tradition och struktur och  är en återkommande 
rutin som sker vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Pedagogen är den som leder 
samlingen och lyfter innehåll tillsammans barnen. Förskollärarna beskrivs lägga ned 
mycket tid på att planera samlingen och dess struktur. Ett problem de ställs inför är 
frågan om huruvida barnen kan få inflytande och känna delaktighet över en situation 
som domineras av struktur, tradition och som sker på lärarens villkor. En förutsättning 
för att barnen ska få inflytande vid samlingen är att de uppmanas till att själva ta 
initiativ till frågor eller ämnen som berör dem. För att detta ska ske krävs en strategisk 
kommunikation där pedagogen finns med och vägleder barnen genom deras 
initiativtagande (ibid.).  

Den fria leken 
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Forskning som utförts på Island visar att kommunikation mellan de yngsta barnen ofta 
ter sig via kroppsspråket innan de har lärt sig att kommunicera verbalt. När ett barn 
erbjuder en leksak till någon annan indikerar barnet att han eller hon vill leka. Detta 
resulterar i att fysiska föremål och gester får en central roll för att skapa en lek med 
ömsesidiga grunder mellan de yngsta barnen på förskolan (Pálmadóttir & Johansson, 
2015). De system som vi människor använder för att interagera och kommunicera 
med varandra är djupt rotad i den kultur vi befinner oss i och vårt språk (Ackesjö, 
2010). Social samhällsteoretisk forskning har visat att informella regler som 
människan skapar i social interaktion har mer betydelse för hur det vardagliga livet 
utformas än sett till vad skriftliga dokument har. Denna vardagliga interaktion bidrar 
både till skapandet och underhållet av institutionella strukturer (Jonsson, 2016). 
Vidare beskrivs att innehållet som förskollärare kommunicerar tillsammans med 
barnen i förskolan ger ett större avtryck i villkoren för barns lärande och utveckling 
än de mål som förskollärarna strävar efter i förskolans läroplan. Forskning har även 
visat att utbildning och lärande inte följer en linjär process. Lärandet är komplext och 
behöver synliggöras och uppmärksammas för att förstås. Detta kan förklaras på så vis 
att det även handlar om hur samhället lyckas ge lärandevillkoren mening och 
legitimitet. Det i sin tur lyfter frågor angående vilka förutsättningar som finns för att 
förskollärare ska uppfylla de uppdrag som ligger på förskollärarprofessionen (ibid.). 
 
Trots att förskollärare kommunicerar mycket med barnen har forskning visat att i 
hälften av gångerna rör det sig om samtal som inte utmanar barnens tankar och 
funderingar. Detta menar Jonsson (2016) visar betydelsen av att ge barnen en egen 
röst i kommunikationen och att förskollärare bör tänka på att förena barnens egna 
erfarenheter med uppdragen från förskolans läroplan. Forskning har visat att om 
förskollärarna tar tillvara på barnens åsikter skapas kontakt mellan barnen och 
förskollärare, och därmed utvidgas samtalen dem sinsemellan. Detta i sin tur leder till 
att barnen utvecklar sin verbala kommunikation (ibid.). Relationerna mellan barnen 
påverkas av hur de lyckas förhandla med varandra. Kroppsliga uttryck, samhörighet 
och vänskap hos de yngsta barnen har visat sig vara viktiga förutsättningar för att 
barnen ska lyckas förhandla med varandra i leken (Pálmadóttir & Johansson, 2015). 
 
Som ovan nämnt kommunicerar de yngsta barnen på förskolan med varandra och 
bjuder in till lek genom utbyte av leksaker och konflikter mellan dem involverar ofta 
oenighet över leksaker (Pálmadóttir & Johansson, 2015). Dessa konflikter menar 
författarna visar sig ha ett syfte och representerar metoder för barnen att relatera och 
interagerar med varandra. Barn som ofta leker och besitter en god relation till andra 
barn visar sig vara de som har störst framgång i sina kommunikativa processer.  
 
Bland de yngsta barnen på förskolan kan fyra olika typer av vänskap urskiljas. Den 
första är kopplad till regler och bestämmelser. Den andra typen är sammankopplad till 
fara och barnens humör, den tredje till kroppslig samhörighet samt den fjärde och 
sista som är kopplad till förhandling. Dessa olika typer av förhållanden utmanar barns 
samspel och lärande (Pálmadóttir & Johansson, 2015). I en studie från USA 
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framkommer det att majoriteten av de yngsta barnen på förskolan väljer stillasittande 
aktiviteter framför aktiva lekar. Resultaten visar också att de spenderar mycket av sin 
tid till att observera varandra. Barnen integrerade eller lekte inte med varandra i stor 
utsträckning utan det förekom främst bredvid-lek. De fysiska kroppsrörelser som 
författarna kunde urskilja att barnen gjorde var att stå, sitta, sitta på huk, gå eller att 
någon vuxen antingen bar eller höll barnet i handen (Fees, Fischer, Haar & Crowe, 
2015).  

Kommunikation och alternativ kommunikation 
 
En undersökning från Storbritannien visar att kvalitén och kvantiteten på den verbala 
kommunikationen som barnen exponeras för i interaktionen med förskollärarna under 
sina första levnadsår är viktiga för deras kommande språkutveckling (McDonald et 
al., 2015). En amerikansk studie visar att barn som har svårigheter med det verbala 
språket upplever det problematiskt att kommunicera med människor i deras 
omgivning. För dessa barn kan alternativa kommunikationssätt så som ACC förbättra 
deras förmåga att kommunicera. ACC står för “augmentative and alternative 
communication” och innebär att barnet använder sig av teckenspråk och andra 
symboliska gester för att göra sig förstådd. Inom ACC finns det olika former av 
kommunikationsstrategier där de mest använda är PECS och SGD. PECS var från 
början avsedd att vägleda lärare och terapeuter hur de kunde undervisa 
kommunikation till barn med autism som visade svårigheter med det verbala språket. 
Det har sedan även använts för att öka kommunikationen med små barn som lider av 
andra funktionsnedsättningar. SGD är ett elektroniskt hjälpmedel som hjälper 
människor vid avsaknad av den verbala kommunikationen att kommunicera (Barker, 
Akaba, Brady och Thiemann-Bourque, 2013).  
 
TAKK används i Sverige på samma sätt som ACC används i USA och står för 
“tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”. Det används i första 
hand av hörande personer med någon form av funktionsnedsättning. Dock 
förekommer det även i situationer där inlärning av det verbala språket ännu inte är 
fullt fungerande. En sådan situation kan exempelvis vara barn i förskolan som ännu 
inte har ett utvecklat verbalt språk (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016; 
Moses, Golos & Bennett, 2015). Individen lär sig mer när den får information på mer 
än ett vis. Det kan exempelvis handla om verbala och icke-verbala 
kommunikationsvägar. Genom att använda fler än ett kommunikationssätt ges barnet 
fler vägar till läs-och skrivkunnighet. Det har visat sig att hörande barns läsutveckling 
och ordförråd förbättras genom att till exempel använda ASL (american sign 
language) som komplettering till det talade språket. Det är viktigt att pedagoger lär sig 
mer om alternativa kommunikationsvägar även för de barn som inte har någon form 
av funktionsnedsättning. Dock saknas det fortfarande mycket forskning kring hur 
flervägskommunikation påverkar i det långa loppet (Moses et al., 2015).  
 
En undersökning från Storbritannien visar att interaktionen mellan barn och 
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förskollärare har en betydande roll för utvecklingen av barnens språkkunskaper 
(McDonald et al., 2015). Forskare som studerat barn på en isländsk förskola har 
kommit fram till att barns värderingar grundar sig på det som är relevant i deras 
respektive livsvärldar och förskolans verksamhet. Barn konfronteras av varandras 
värderingar och perspektiv. Detta gör att barn tvingas till att uttrycka sina egna åsikter 
och värderingar. Dessa konflikter kan vara värdefulla för barnens lärande av 
värderingar (Pálmadóttir & Johansson, 2015).  

Syfte och frågeställningar 

 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur barnen kommunicerar med 
varandra och pedagogerna på förskolan. Vi har även som avsikt att undersöka 
huruvida kommunikationen förändras beroende på vilken situation barnen befinner 
sig i. Förhoppningen med undersökningen är att kunna bidra med förståelse för hur 
barnens omgivning påverkar barnens kommunikation. Med detta som bakgrund har vi 
utformat forskningsfrågor anpassade för att begränsa studiens omfattning. 
 
¾ Hur framträder barnens kommunikation i den situation de befinner sig i utifrån 

vår tolkning? 
¾ Hur anser vi att kommunikationen skiljer sig åt i de olika situationerna? 

Metod 
 
I det här avsnittet redogörs vår metod från förberedelser och genomförande av 
videoobservationer till bearbetning av insamlat material och bortfall. Även urval, 
plats och tid samt etiska överväganden presenteras och diskuteras.  
 
Förberedelser  
 
Inför studien kontaktade vi förskolechefen där vi förklarade vår idé med studien och 
fick ett godkännande. Därefter kontaktade vi den aktuella förskolan och berättade att 
vi ville göra en studie som omfattade bland annat videoobservationer och 
ljudupptagning. Vi förklarade vilket syfte vi hade med studien och vad vi var 
intresserade av att se närmare på gällande kommunikation (Löfdahl, 2014). Samtliga 
av pedagogerna informerades om studien. När forskning angående barn under 15 år 
ska göras behöver barnens samtliga vårdnadshavare ge sitt samtycke till att just deras 
barn deltar i undersökningen (ibid.). Vi formulerades därför en tillståndsblankett 
riktad till vårdnadshavare där det tydligt framgick vilka vi var, syfte, metod samt hur 
det insamlade materialet skulle användas och hanteras (Bilaga 1) (ibid.). Vi utsåg 
tillsammans med personalen på förskolan dagar och tidpunkter när observationerna 
skulle ske. Detta för att underlätta pedagogernas planering såväl som vår egen.  
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Urval av barn 
 
Från början fanns det en önskan hos oss att observera barn i olika åldrar på två olika 
avdelningar. Det visade sig dock att det inte kommit in tillräckligt många 
tillståndsblanketter för att göra en riktig undersökning på avdelningen där de äldsta 
barnen gick. Löfdahl (2014) anser att om det är flera barn i en grupp som inte givits 
tillstånd av vårdnadshavare att delta i videoobservationer ska den som gör studien 
välja en annan förskolegrupp. Därför föll det sig naturligt att vi endast observerade de 
yngsta barnen, samtliga födda 2015, dock i större utsträckning än vad vi tänkt 
tidigare. Det förekom barn på denna avdelning som inte givits tillstånd att delta. Detta 
respekterades och inget av dessa barn förekommer i våra observationer. Eftersom en 
av oss varit på den aktuella förskolan tidigare hade vi viss förkunskap om barnen 
vilket hjälpte oss att lägga extra fokus på några barn under observationstillfällena.  
 
 

Plats och tid  
 
I förarbetet diskuterade vi och kom fram till vilka tillfällen eller rutiner som skulle 
finnas med i studien. Matbordet, samlingen och den fria leken var de vi kom fram till, 
dels för att det är situationer som ständigt förekommer i vardagen men också för att vi 
tror kommunikationen skiljer sig mellan dessa omgivningar. Tiden för 
observationerna styrdes av de dagliga rutinerna på förskolan. Observationerna vi 
gjorde vid matsituationen utspelar sig vid lunch på förskolan. De som utfördes vid 
samlingen utspelar sig på morgonen då de flesta barn har kommit till förskolan. Den 
fria leken observerade vi nästintill slumpmässigt eftersom vi inte kan förutse när 
barnen själva väljer att starta en lek. Observationerna i de olika situationerna utfördes 
vid samma tidpunkter under dagen i två veckors tid. Detta för att skapa en rättvis bild 
av barnens kommunikation.  
 
Genomförande av videoobservation 
 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi tillämpat en samtalsanalys för att få en 
djupare förståelse för hur barnens kommunikation och socialisation ser ut. En 
samtalsanalys används för att synliggöra de samtalsstrukturer som försiggår och som 
återfinns i vardagliga situationer (Bryman, 2011). Inför varje videoobservation 
samtalade vi och stämde av med pedagogerna på avdelningen kring hur deras 
planering såg ut och anpassade oss efter den. Även om vi planerat sedan tidigare att 
observera ett specifikt tillfälle kunde det uppstå hinder som gjorde att vi flyttade fram 
observationstillfällen. När vi observerade tänkte vi på att placera oss själva och 
kameran på en plats där vi trodde att barnen inte skulle störas av den men ändå så pass 
synligt att de kunde se oss och vad vi gjorde. Detta för att barnen inte skulle känna sig 
iakttagna och illa till mods över att inte se vad vi gör. Enligt Löfdahl (2014) är det 
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viktigt att se till att barnen inte känner sig utsatta eller känner obehag över att bli 
filmade.  
 
Vi diskuterade innan hur aktiv eller passiv våra roller skulle vara under 
observationerna och kom fram till att vi själva inte skulle medverka i aktiviteterna 
som vi filmade. Dock ville vi inte ignorera barnen som försökte få kontakt eller 
kommunicera med oss. Så vi var aktiva ur den meningen att vi gav barnen respons när 
de sökte kontakt med oss. Vi ansåg att detta skulle lätta upp stämningen under 
observationerna och trodde att barnen skulle känna sig mer avslappnade. När vi slutat 
filma visade vi barnen det genom att tydligt lägga undan ipaden. 
 
Etiska överväganden  
 
Underskrift från vårdnadshavare är avgörande för huruvida barnen i fråga 
förekommer i vår studie. Även barnen informerades så långt som möjligt i den mån 
det gick inför alla observationstillfällen. Det är viktigt att den som blir dokumenterad 
ger sin tillåtelse och i det här fallet också vårdnadshavarna. Om något barn på något 
vis uttryckte att denne inte ville vara med i observationen accepterade vi det (Wehner-
Godée, 2010; Löfdahl, 2014; http://codex.vr.se/manniska1.shtml). Barnen har givits 
fiktiva namn för att skydda deras identitet. Även förskolans namn och lokalisering har 
av etiska skäl anonymiserats för att minimera risken för att någon känner igen eller 
kan räkna ut vilken förskola det kan handla om (Bryman, 2011).  
 
Efter samtal med förskolechefen framkom det att vi av säkerhetsskäl inte får använda 
oss av våra egna inspelningsverktyg. Detta för att undvika att materialet sprids vidare. 
Materialet fick inte lämna förskolan utan skulle bearbetas på plats. Därför lånade vi 
ipads på den aktuella förskolan som allt material samlades på. Därefter skedde all 
transkribering på förskolan. När vi transkriberat samtliga observationer raderade vi 
det digitala empirit, vilket går i linje med förskolans policy, för att undvika att 
obehöriga ges tillgång till materialet (Löfdahl, 2014). Dock finns material kvar i form 
av skriftliga transkriberingar.  
 
Vi anser att det finns svårigheter att informera de yngsta barnen vad vi gör när vi 
observerar och har därför inte tillfrågat dem verbalt om tillåtelse att observera dem. 
Däremot visade vi dem ipaden som vi använder för att filma så de fick bekanta sig 
med den. Löfdahl (2014) anser att barnen ska informeras i den mån det går angående 
den gällande undersökningen. Märkte vi att något barn blev obekvämt av att bli 
filmad valde vi att avbryta observationen. Om något barn var ledsen eller upprörd 
valde vi också att inte filma barnet, detta för att vi anser att det är en känslig situation 
som kränker barnets integritet. 
 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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Bearbetning av insamlat material  

 
Vi besökte förskolan för att observera måltiden, samlingen och den fria leken under 
olika dagar. Efter samtal med förskolechefen framkom det att det insamlade 
materialet inte fick tas från förskolan. Eftersom materialet inte fick lämna förskolan 
utförde vi transkriberingsarbetet på plats allt eftersom observationerna avslutats. 
Videoinspelningarnas längd varierade utifrån barnens agerande. Vi tittade igenom det 
filmade materialet tillsammans för att minimera risken att missa något i filmerna. 
Fördelen med att transkribera är att kommunikationen blir tydligare och vi kan lättare 
göra tolkningar (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011).  
 
Det är viktigt att lyssna på barnen, inte enbart det verbala utan även gester och 
kroppsspråk är viktigt att titta efter (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Tolkningar och 
slutsatser vi tycktes kunna dra utifrån materialet diskuterades med ett kritiskt 
förhållningssätt för att inte fastna i våra individuella åsikter och värderingar. Att 
dokumentera innebär inte att utföraren på något vis framställer sanningen, 
observationer är alltid subjektiva och påverkas i hög grad av den som dokumenterar 
samt dennes tolkningar och värderingar (Wehner-Godée, 2010). När det insamlade 
materialet analyserades gjordes det med hjälp av barmhärtighetsprincipen. Det 
handlar om att både se individen som förnuftig samt framställa dennes agerande som 
förnuftigt (Gilje & Grimen, 2003).   
 
När vi sammanställt och transkriberat samtliga observationer började vi med att dela 
in dem i kategorier utifrån måltiden, fria leken och samlingen. Därefter placerade vi 
dem i kronologisk ordning i kategorierna baserat på tidsförloppet. Den observation 
som spelades in först är också den första som presenteras i resultatet under sin 
kategori. Sedan jämfördes observationerna med varandra för att upptäcka likheter och 
eventuella olikheter kring hur barnen kommunicerade. 

 
Bortfall 
 
Till en början hade vi tänkt göra observationer på två avdelningar på samma förskola. 
Eftersom vi inte fick in tillräckligt många tillståndsblanketter ledde detta till beslutet 
att bara observera barn på en avdelning. Vi utökade därmed antalet observationer på 
den befintliga avdelningen. Vår grundtanke var att observera måltiden, fria leken och 
hallen. Vi insåg att vi inte skulle få in relevant empiri från observationerna som 
gjordes i hallen när vi beslutade att enbart observera barn födda 2015. Barnen i fråga 
får hjälp av pedagogerna att klä på sig och det förekommer inte speciellt mycket 
kommunikation mellan barnen samt pedagoger. Därmed beslutade vi att observera 
samlingen istället. Frågeställningen förblev dock densamma trots ändringar. 
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Resultat/analys 
 
Samtliga barn som förekommer i följande observationer är födda 2015 och har fått 
tillstånd av sina vårdnadshavare att delta i undersökningarna. I tabellerna nedan 
förtydligas antalet gånger barnen använde tecken eller verbal kommunikation under 
aktiviteterna. Detta är beräknat utifrån transkriberingarna i sin helhet för att ge en 
bredare och mer rättvis bild av förloppet. De delar som finns presenterade här i 
resultatet är alltså endast utdrag och beskriver enskilda händelser från 
transkriberingarna. I observationerna presenteras händelseförloppet tydligt och utifrån 
dessa händelser har vi gjort egna tolkningar och analyser, detta tydliggörs nedan. 
Under rubriken tal i tabellerna räknar vi in när barnen ljudar och sjunger. Rubriken 
tecken inkluderar barnens kroppsspråk så som exempelvis handklappning, pekrörelse 
och vinkningar samt TAKK.  
 
Måltiden 
 

Observation 1 – Måltid 1 
 
Barnen Melker, Tim, Irma, Said och Sumaya sitter tillsammans med pedagogerna 
Karin och Jonas kring ett bord under lunchen. Alla barn visar tydligt genom 
kroppsspråk och ljud att de är benägna om att snabbt få maten på sina tallrikar. 
Pedagogerna hjälps åt att portionera ut maten till barnen.  
 
Melker knackar med sin sked i bordet och det tycks enligt oss vara ett sätt att få 
pedagogens uppmärksamhet eftersom Jonas möter honom med blicken och frågar om 
han vill ha mer mat. Det är svårt för oss som observerar att veta exakt vad Melker vill, 
men när Jonas sedan fyller på mer mat slutar Melker knacka. Det tolkar vi som att han 
fått sin önskan tillgodosedd. En tyst kommunikation har skett mellan Melker och 
pedagogen Jonas.  
 
Tim ställer sig upp på stolen varpå pedagogen Karin visar med hjälp av tecken att Tim 
ska sitta ned på stolen. Det kan vara ur en säkerhetsaspekt men också för att det hör 
till bordsskick och socialt beteende att sitta ned på stolen under måltiden. Tim tittar på 
Karin när hon tecknar “sitta” och sätter sig sedan ner i stolen. Detta tolkar vi som att 
Tim förstår vad tecknet innebär eftersom han sedan sätter sig ned.  
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Tecken för “sitta”, hämtad från www.ritadetecken.se 
 
Pedagogen Karin frågar Irma om hon vill ha mer mjölk samtidigt som Karin tecknar 
“mjölk”. Irma ger ingen respons till Karin. Karin uppmanar Irma att äta verbalt 
samtidigt som hon gör tecknet för “äta”, därefter för Karin skeden med mat på mot 
Irmas mun.  
 

 
Tecken för “mjölk”       Tecken för “äta”  
Hämtade från www.ritadetecken.se                                                   
 
Pedagogen Jonas frågar Melker om han vill ha mer mjölk och gör tecknet för “mjölk”. 
Melker ger ingen respons men Jonas fyller trots det glaset med mjölk. Därefter frågar 
pedagogen Jonas om Sumaya också vill ha mer mjölk och häller sedan upp mer mjölk 
åt Sumaya. Melker som nyss fick påfyllning av mjölk häller ut det på tallriken. Vår 
analys är att Melker fick mjölk utan att han bett om det, därför väljer han att hälla ut 
det. 
 
Said lyfter upp sitt glas mot pedagogen Jonas som frågar Said om han vill ha vatten, 
både verbalt och genom tecken. Said fortsätter hålla upp glaset och pedagogen Jonas 
visar att Said ska ställa ner glaset på bordet genom att peka på bordet. Said ställer ner 
glaset och får verbal beröm av pedagogen Jonas som därefter fyller på vatten åt Said. 
Den tolkning vi gör utifrån denna situation är att Said fortsätter hålla upp glaset för att 
förtydliga för Jonas att han vill ha mer vatten. När pedagogen ber Said ställa ner 
glaset på bordet tolkar vi det som att Said förstår vad Jonas menar genom att Jonas 
använder sitt kroppsspråk.  



 

 18 

 

 
Tecken för “vatten/dricka” 
Hämtad från www.ritadetecken.se 
 
Irma gör en rörelse med sin arm varpå pedagogen Jonas uppmärksammar detta och 
frågar om han ska ta hennes napp som hon har i munnen. Irma överlämnar nappen till 
Jonas som tackar och uppmanar henne att äta maten genom att teckna detta med 
händerna. Irmas rörelse gör att pedagogen uppmärksammar nappen i hennes mun. Vår 
tolkning är dock att det inte är av den anledningen hon påkallar Jonas 
uppmärksamhet. Det tycks vara första gången Jonas ser att Irma har nappen i munnen 
och ber henne ge den till honom för att hon ska kunna äta.  
 

 
Tecknet för “napp” Tecknet för “äta”, hämtade från www.ritadetecken.se 
 
Tim vänder sig om mot kameran och ler, därefter viskar han något som vi inte 
uppfattar och ser lurig ut. Han fortsätter äta och börjar slå med skeden mot bordet 
utan att få respons av någon. Då slår han istället skeden mot tallriken och pratar. Tim 
förmedlar en verbal kommunikation där innehållet inte går att tyda. Vi ställer oss 
undrande till om han vill ha något eller berätta något. Han får ingen uppmärksamhet 
av varken oss eller pedagogen och börjar därefter slå skeden mot tallriken. Detta är ett 
misslyckat försök till att påkalla uppmärksamhet och börjar istället att tala.  
Det tolkar vi som ytterligare ett försök att skapa kontakt med dem i hans omgivning, 
dock utan framgång.  
 

Observation 2 – Måltid 2 
 
Barnen Elton, Sanna och Irma sitter tillsammans med pedagogen Karin kring ett runt 

http://www.ritadetecken.se/
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bord under lunchen. De visar med sina kroppsspråk att de gärna vill ha maten 
serverad så snabbt som möjligt. Pedagogen Karin portionerar ut maten till barnen. 
 
Elton blir ledsen och pedagogen Karin går fram till honom och frågar om han vill ha 
mera mjölk genom att teckna mjölk samtidigt som hon ställer frågan verbalt. Elton 
sträcker sig efter glaset och pedagogen Karin häller upp mjölk åt honom samtidigt 
som hon frågar Sanna om hon också vill ha mer mjölk. Vi anser att Karin tolkar 
Eltons handsträckning som att han vill ha mer mjölk, vilket han också får. 
 
Irma börjar slå med skeden mot tallriken men får ingen respons från pedagogen. 
Därefter beklagar sig Irma och har ner sin sked på golvet. Pedagogen Karin plockar 
upp skeden. Irma sträcker sig efter sitt glas med mjölk. Karin ger henne glaset och 
Irma tystnar. Vi tolkar det som att Irma påkallar pedagogens uppmärksamhet när hon 
slår skeden mot tallriken. När det inte fungerar har hon ned skeden på golvet, vilket 
pedagogen uppmärksammar. Därefter kan Irma visa att hon vill ha sitt glas med mjölk 
som hon inte når. När Karin för glaset närmare tystnar Irma och har enligt oss lyckats 
med det hon ville.  
 
 

 
Tecknet för “mjölk”, hämtad från www.ritadetecken.seko 
 

Observation 3 – Måltid 3 
 
Barnen Niklas, Sanna, Said och Elton sitter tillsammans med pedagogen Karin vid ett 
runt bord vid lunchen. Karin börjar portionerna ut maten i tallrikarna medan barnen 
väntar ivrigt.  
 
Sanna sträcker sin hand mot skålen med ärtor och pedagogen Karin ger henne ärtor på 
tallriken och tecknar därefter ärtor med händerna. Karin frågar Sanna om hon vill ha 
mjölk genom att fråga verbalt och teckna ordet “mjölk” och ger henne sedan glaset 
med mjölk. Said lyfter ena handen upp och ned. Det tolkar vi som att han tecknar 
“mjölk”. Pedagogen Karin har lämnat bordet för att hämta mer mat i köket. Ingen 
pedagog finns nu vid bordet och tillgodoser hans vädjan om att få mjölk. Said tittar 
ned i sitt glas och för det sedan mot munnen som om att han skulle dricka. Han börjar 
därefter slå med glaset mot tallriken för att påkalla Karins uppmärksamhet men hon 
har fortfarande inte kommit tillbaka till bordet och ser inte detta. Said tar upp glaset 
och håller det mellan sina händer.  

http://www.ritadetecken.se/
http://www.ritadetecken.se/
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Tecken för “ärtor”, hämtad från www.ritadetecken.se  
 
Karin kommer tillbaka till bordet med två smörgåsar till Said och Sanna som inte ätit 
så mycket mat. Sanna säger “mm, mat” och fortsätter äta. Niklas skriker “däää” och 
pekar mot fönstret. Pedagogen Karin påpekar att det snöar ute. Vår tolkning av detta 
är att Karin tror att Niklas ser att det snöar och bekräftar det verbalt för honom. 
Därefter säger Karin att hon får ont i öronen om Niklas skriker och för sitt pekfinger 
mot munnen. Niklas upprepar då “dä” fast betydligt tystare och pekar återigen mot 
fönstret. Vi uppfattar det som att Niklas förstår att Karin vill att han ska sänka rösten 
och viskar istället “dä”. Elton som sitter mittemot Niklas säger också “dä” och tittar 
på Karin som vänder sig om och möter hans blick. Elton tycks enligt vår mening 
också ha förstått att det inte är uppskattat att skrika. Han härmar Niklas genom att 
säga “dä” med en lägre röst.  
 
Pedagogen Karin försöker med hjälp av en rörelse med handen få kontakt med Said 
och frågar: “Said, vill du ha mer smörgås?” samtidigt som hon tecknar smörgås med 
händerna. Niklas uppmärksammar ordet/tecknet smörgås och tittar på Karin som 
hämtar en smörgås åt Said. Niklas tycks enligt oss bli upprörd eftersom han inte får 
någon smörgås. Detta visar han genom att säga “däääär!” samtidigt som han pekar 
mot bänken där smörgåsarna ligger. Karin säger att han inte behöver någon smörgås 
eftersom han äter maten. Även Elton pekar mot bänken. Vi tolkar det som att Niklas 
visar sitt missnöje genom att låta ledsen. Said sträcker fram sin smörgås mot Niklas 
som kan vara en gest för att ge sin smörgås till honom eftersom han är ledsen. Gesten 
skulle också kunna innebära att Said förstår vad det är Niklas ber om. Karin går 
därefter och hämtar två smörgåsar till Niklas och Elton som genast börjar äta dem. 
Karin säger “tack” och visar dem tecknet för “tack”.  
 

 
Tecknet för “smörgås”   Tecknet för “tack”, hämtade från www.ritadetecken.se  

http://www.ritadetecken.se/
http://www.ritadetecken.se/
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Tal Tecken Tal & Tecken 

Måltid 1 2 7 0 

Måltid 2 0 8 0 

Måltid 3 5 12 4 

 
Den fria leken 
 

Observation 4 – Fri lek 1 
 
Flera barn befinner sig i lekrummet efter att de har vaknat från lunchvilan. Det är 
barnen Tim och Irma som filmas i observationen. Pedagogerna Jonas och Karin är 
där men deltar inte aktivt i den fria leken.  
 
En hylla har lagts ner på golvet och Tim står i hyllan. Irma går förbi honom och 
vinkar glatt. Tim vinkar tillbaka och tar Irma på armen. Tim får syn på kameran och 
kommunicerar med oss genom att peka och prata. Tim säger “gagago”. Irma sätter sig 
framför oss när vi filmar och blir ledsen. Hon lägger sig ner på magen sätter händerna 
för ögonen och börjar prata. Rullar runt och blir därefter glad. Vår analys av detta är 
att Irma slumpmässigt söker kontakt med dem som befinner sig i rummet. Tim 
bekräftar hennes försök till kontakt genom både verbal och kroppslig kontakt. När 
Tim får syn på kameran tycks han glömma bort Irma som går vidare. När hon inte får 
någon respons av oss som filmar lägger hon sig ned på golvet med huvudet i sina 
händer. Detta tycks enligt vår mening vara ett sätt för Irma att visa sitt missnöje över 
situationen.  
 

Observation 5 – Fri lek 2 
 
Observationen utspelar sig i lekrummet efter lunchvilan. Barnen Elton, Melker och 
Said befinner sig i rummet tillsammans med pedagogerna Bella och Dina som delvis 
deltar i barnens lek.  
 
Elton och Melker sitter båda på mattan och leker på varsitt håll. Said uppmärksammar 
deras lekar och går runt dem där de sitter på golvet, därefter slår han sig sedan ned 
bredvid Elton. Vi ser detta som att Said tar eget initiativ till att socialisera sig med 
dem. Elton ser kameran och söker ögonkontakt samtidigt som Said också 
uppmärksammar kameran och börjar prata med oss. Said reser sig och börjar återigen 
gå runt Elton och Melker. Elton som sitter och leker med en kulram får sällskap av 
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Said som sätter sig bredvid och de fortsätter leka med den tillsammans. Detta anser vi 
är ett lyckat försök av Said att få tillträde till lek. 
 
Elton håller i en bil som han knuffar fram till pedagogen Bella. Bella skickar tillbaka 
bilen till Elton som sedan kör runt med den på golvet. Detta anser vi vara en strategi 
för Elton att inbjuda Bella till lek.  
 

Observation 6 – Fri lek 3 
 
Barnen Said och Elton befinner sig i lekrummet vid leksaksköket. Även detta utspelar 
sig efter lunchvilan medan några andra barn fortfarande ligger och sover. Ingen 
pedagog deltar i leken under observationen.  
 
Said och Elton leker bredvid varandra i leksaksköket där de plockar saker ur skåpen 
och placerar på spisen. Elton vänder sig om och går mot bordet som står bakom köket. 
Said vänder sig mot Elton och klappar honom med båda händerna och 
uppmärksammar kameran för att sedan vända sig om till köket igen. Elton som är på 
väg från köket får klappar av Said på båda sidorna av kroppen. Vi ställer oss frågan 
om detta är ett försök av Said att hålla kvar Elton med honom i köket.  
 
Said börjar plocka med sakerna i köket och öppna skåpluckorna samtidigt som Elton 
klättrar upp på en stol som står mot fönsterbrädan för att plocka ned ett “sagopussel” 
där Bamsefigurerna kan fästas på brädan med hjälp av magneter. 
 
 
 

Tal Tecken Tal & Tecken 

Fri lek 1 1 3 1 

Fri lek 2 4 1 1 

Fri lek 3 1 1 0 

 

 
Samlingen 

Observation 7 – Samling 1 
 
Observationen utspelar sig i lekrummet på en rund matta på förmiddagen. 
Pedagogerna Jonas och Karin sitter tillsammans med barnen Sanna, Elton, Said, 
Sumaya och Irma. Förskolan har börjat introducera barnen för Babblarna 
(http://www.babblarna.se). Under samlingen har pedagogerna en påse med Babblare 
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i, vilka de tar upp en och en för att tala och sjunga om. Denna transkribering 
förekommer i sin helhet för att alla sex Babblare ska presenteras.  
 
Pedagogen Jonas plockar upp Bibbi ur påsen och tecknar bokstäverna B och I som 
representerar Bibbi. Han frågar barnen vilken färg Bibbi har. Sanna svarar “uul”. 
Pedagogen Jonas repeterar gul verbalt och tecknar även färgen gul med händerna.  
 

 
Tecken för bokstaven “B” Tecken för bokstaven “I” Tecken för “gul”, hämtade från 
www.ritadetecken.se  
 
Pedagogen Jonas tar upp Babba ur påsen och frågar barnen vem det är. Han tecknar B 
och A samtidigt som han säger Babbas namn. Jonas ställer sedan Babba på golvet för 
att plocka upp en ny. Då uppmärksammar han barnen på att de glömde nämna vilken 
färg Babba (Babblarna) är och säger brun samt tecknar det med händerna. Elton säger 
“brrrru”.  
 
 

 
Tecken för bokstaven “B” Tecken för bokstaven “A” Tecken för “brun”, hämtade från 
www.ritadetecken.se  
 
Pedagogen Jonas plockar upp Bobbo (Blabblarna) och frågar barnen vem det är, varpå 
Sanna svara Diddi (Babblarna). Jonas tecknar bokstäverna B och O som står för 
Bobbo, och frågar barnen vilken färg Bobbo har. Elton gör tecknet för färgen röd och 
därefter bekräftar båda pedagogerna Jonas och Karin att Bobbo är röd och tecknar 
färgen röd.  
 

http://www.ritadetecken.se/
http://www.ritadetecken.se/
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Tecken för bokstaven ”B” Tecken för bokstaven ”O”  Tecken för “röd”, hämtade från 
www.ritadetecken.se  
 
Pedagogen Jonas tar upp Dadda (Babblarna) och frågar barnen vem det är. Sanna 
säger återigen Diddi (Babblarna). Pedagogen Jonas säger att det är Dadda och tecknar 
bokstäverna D och A, och frågar därefter vilken färg Dadda är. Elton säger “ööönn”, 
och pedagogen Jonas ger verbalt beröm och upprepar ordet samt tecknet för färgen 
grön. Både vår och Jonas tolkning är att Elton säger grön.  
 

 
Tecken för bokstaven ”D” Tecken för bokstaven ”A” Tecken för “grön”, hämtade 
från www.ritadetecken.se  
 
Pedagogen Jonas tar upp Diddi (Babblarna) ur påsen och frågar vem det är. Sanna 
säger återigen Diddi och pedagogen Jonas bekräftar att det är rätt och säger Diddi. 
Därefter tecknar han D och I som står för Diddi. Båda pedagogerna Jonas och Karin 
tecknar färgen rosa.  
 

 
Tecken för bokstaven ”D” Tecken för bokstaven ”I” Tecken för “rosa”, hämtade från 
www.ritadetecken.se  

http://www.ritadetecken.se/
http://www.ritadetecken.se/
http://www.ritadetecken.se/
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Pedagogen Jonas tar upp Doddo (Babblarna) och frågar barnen vem det är. Elton 
pekar på Doddo. Sanna återupprepar Diddi och pedagogen Jonas tecknar D och O 
som representerar Doddo, och frågar barnen vilken färg Doddo är. Pedagogen Jonas 
säger blå och gör tecknet för färgen blå. Elton säger “ååååhh”, vilket vi anser 
representerar färgen blå.  
 

 
Tecken för bokstaven ”D” Tecken för bokstaven ”O” Tecken för “blå”, hämtade från 
www.ritadetecken.se  
 
Efter att alla Babblarna är upplockade ur påsen frågar pedagogen Jonas hur många 
Babblarna är, och börjar räkna högt tillsammans med pedagogen Karin. Pedagogen 
Jonas pekar på varje Babblare under tiden han räknar dem, och pedagogen Karin 
räknar på fingrarna. Pedagogen Jonas frågar sedan barnen om de ska sjunga om 
Babblarna (”Var är Babba, var är Babba? Här är jag, här är jag! Hur mår du idag 
då? Tack så mycket bra då. Spring iväg. Spring iväg. Var är Bibbi, var är Bibbi? Här 
är jag, här är jag! Hur mår du idag då? Tack så mycket bra då. Spring iväg. Spring 
iväg och så vidare). Pedagogen Karin gör tecknet för sjunga. Under sången tecknar 
Karin varje Babblare medan pedagogen Jonas håller upp Babblaren för att sedan 
stoppa ned dem eftersom i påsen.  
 

 
Tecken för “sjunga”, hämtad från www.ritadetecken.se  
 
Under sången om Babblarna gör Elton ett tecken från en sång om frukter som de 
brukar sjunga efter att de har arbetat färdigt med Babblarna. Vår analys av Eltons 
agerande är att han har lärt sig de rutiner som förekommer på förskolan och förväntar 
sig att efter Babblarna ska de sjunga fruktsången innan de äter frukt.  
 

http://www.ritadetecken.se/
http://www.ritadetecken.se/
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Observation 8 - Samling 2 
 
Pedagogerna Karin och Jonas sitter tillsammans med barnen Elton, Said, Sanna, 
Tim, Melker och Sumaya på en matta under morgonsamlingen. Även denna gång 
använder pedagogerna sig av påsen med Babblarna i. Endast ett fåtal Babblare 
förekommer i utdraget nedan.  
 
Pedagogen Jonas tar upp Babba ur påsen och frågar barnen vem det är. Elton 
använder sin hand för att göra tecknet som för dem på den aktuella förskolan 
representerar Babblarna. Vår tolkning är att Elton inte är säker på vilken Babblare det 
är utan gör tecknet som inkulderar alla Babblare. Jonas berättar att det är Babba och 
visar detta genom att teckna det med sin hand. Elton härmar pedagogens rörelser för 
bokstäverna B och A samt färgen brun som Jonas tecknar när han säger “brun”. 
 
Pedagogen Jonas tar upp Dadda ur påsen och frågar vem det är. Ingen av barnen säger 
något eller tecknar något. Både Jonas och Karin tecknar då bokstäverna D och A 
samtidigt som Jonas säger “Dadda”. Därefter säger och tecknar Jonas att Dadda är 
grön. Elton tecknar därefter färgen grön samtidigt som Said säger “göön”. Vår 
tolkning är att Said lyssnade på hur ordet grön låter när Jonas säger det och därefter 
härmar melodin i ordet. 
 
Pedagogen Jonas tar upp Diddi och frågar Sanna om hon vet vem det är. Sanna som 
oftast svara”Diddi” på alla Babblare svarar inte denna gång. Jonas säger att det är 
Diddi samtidigt som han tecknar bokstäverna. Därefter påpekar Jonas att Diddi är rosa 
samtidigt som han tecknar färgen rosa. Said ropar “Diddi”. Pedagogen Karin tar upp 
Tims hand och hjälper honom att teckna färgen rosa genom att stryka handen över 
kinden. Tim fortsätter sedan att göra samma rörelse själv. Vår analys av Karins 
agerande är att hon gör rörelsen mer konkret för Tim när hon för hans hand mot hans 
kind. Pedagogen Jonas frågar om de tillsammans ska räkna hur många Babblarna är 
och börjar “ett, två, tre, fyra, fem och sex.” Jonas pekar på en Babblare åt gången 
samtidigt som Karin räknar på fingrarna. Elton tittar på både Jonas och Karin och 
håller upp alla fingrar på ena handen och tummen med hjälp av pekfingret på den 
andra. Vår analys är att Elton inte kan greppa summan sex, han vet dock att summan 
sex motsvarar alla Babblare.  
 
Därefter sjunger de tillsammans med pedagogerna Karin och Jonas. Elton gör tecknet 
för att “springa iväg” genom att dra händerna bakom ryggen när en Babblare springer 
iväg i sången. Melker uppmärksammar det och härmar honom genom att föra sin 
hand bakom ryggen. Elton upprepar rörelsen när ännu en Babblare springer iväg och 
klappar därefter händerna. Även detta ser Melker som själv börjar klappa händerna. 
Vi tolkar detta som att det skapas ett samspel mellan dem när Elton tar efter Melker. 
 
När Jonas ska lägga undan den sista Babblaren gör Sanna tecknet för “Babblare” 
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genom att “prata med handen”. Vi ställer oss frågande om Sannas agerande är för att 
hon säger “hej då” till samtliga Babblare, eller om hon tecknar Babblare. Tecken för 
Babblarna och att vinka är snarlika och kan vara svår att se skillnad på. 
 

Observation 9 - Samling 3 
 
Pedagogerna Jonas, Karin och Dina sitter tillsammans med barnen Niklas, Sanna, 
Elton, Said, Albin, Melker, Tim och Sumaya i en ring på mattan under 
morgonsamlingen. Pedagogerna använder sig av påsen med Babblarna. 
 
Pedagogen Jonas plockar upp Bibbi ur påsen och frågar barnen vem det är. Sanna 
svarar “Diddi”. Jonas berättar att det är Bibbi samtidigt som han tecknar bokstäverna 
B och I. Jonas frågar vilken färg Bibbi har varpå Elton tecknar färgen grön. Jonas 
tecknar färgen gul som är Bibbis färg, varpå Sanna härmar Jonas. Tecknen för grön 
och gul är snarlika varandra och vi kan tänka oss att dessa två kan vara komplicerade 
för barnen att skilja på.  
 

 
Tecken för “grön”  Tecken för “gul”, hämtade från www.ritadetecken.se 
 
Pedagogen Jonas plockar upp Bobbo ur påsen och frågar barnen vem det är. Han 
säger att det är Bobbo samtidigt som han tecknar. Sumaya tecknar färgen röd 
samtidigt som Jonas. Detta anser vi tyder på att hon redan vet hur hon tecknar röd. 
Jonas tar upp Doddo ur påsen och frågar vem det är. Said svarar “Doddo”, vilket 
pedagogerna inte hör utan säger Doddo och visar det med tecken. Pedagogen frågar 
vilken färg Doddo har varpå Niklas säger “dää” och pekar upp i taket där ett cykelhjul 
med dekorationer hänger. Jonas visar med tecken att Doddo är blå. Det är svårt för oss 
att avgöra vad Niklas pekar på, kanske finns någon dekoration som är blå, kanske 
pekar han upp mot himlen som är blå.  
 
Pedagogerna Jonas, Karin och Dina räknar hur många Babblarna är. Jonas föreslår att 
de ska sjunga om Babblarna. Sanna för handen bakom ryggen vilket vi anser skulle 
kunna tyda på att Babblaren springer iväg när den stoppas ner i påsen. Även Elton 
visar med händerna att Babblaren springer iväg. Albin klappar händerna i golvet. Vi 
diskuterar om detta är ett sätt för Albin att hålla takten eftersom klappa händerna till 
sånger förekommer på den aktuella förskolan. 
 

http://www.ritadetecken.se/
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Albin tittar på golvet och tycks förstå att sista Babblaren ska ner i påsen och säger 
“hej åh” och vinkar. Pedagogerna Jonas och Karin bekräftar detta genom att säga “Ja, 
hej då Babblarna!”. Elton för händerna bakom ryggen för att symbolisera att 
Babblarna springer iväg, han klappar sedan händerna och vinkar slutligen mot 
påsen.    
 
 

Tal Tecken Tal & Tecken 

Samling 1 8 3 0 

Samling 2 5 18 0 

Samling 3 7 15 2 

 

Diskussion 
 
Vi vill förtydliga att de tolkningar och slutsatser som dragits utifrån insamlat empiri är 
våra egna. Ingen absolut sanning presenteras eftersom analysen hade varit en annan 
beroende på exempelvis förskolans geografiska läge. Våra värderingar och 
erfarenheter skiljer sig från andras, vilket bidrar till olika resultat. Resultatet har ställts 
i förhållande till ett urval av litteratur vars syfte har varit att framhålla och 
problematisera det som presenteras i denna studie.  
 
Intersubjektivitet används för att beteckna det gemensamma meningsinnehållet som 
skapas när människan bygger relationer till varandra. Den gemensamma förståelse 
och överenskommelse är viktiga delar i barnets lärande. Intersubjektiviteten är också 
grunden för kommunikation som gör det möjligt att bredda barnens förståelse och 
kunskap (Smidt, 2010). Vygotskij urskilde två språkliga funktioner där den första 
benämns som den utpekande funktionen och innefattar gester, mimik och 
kroppsspråk. Den andra funktionen är den semiotiska där teckenspråk, bilder och ord 
ryms (Björklund, 2008; Smidt, 2010).   
 
Förskollärare av god kvalitet har en stor inverkan på unga barns språkkompetenser. 
Det är i de sociala sammanhangen som barn utvecklar språket. Förskollärare besitter 
en unik position för att tillämpa responsiva strategier som främjar optimal 
språkutveckling. Barn från låginkomstfamiljer vars verbala språktillväxt ligger efter 
barn som kommer från en högre samhällsklass gynnas särskilt av det språkstöd som 
framträder på förskolan i form av interaktion och kommunikation mellan barn och 
pedagoger. Förskollärarna kan potentiellt kompensera för den otillräckliga 
exponeringen av kvalitetsspråk hemma. Måltiden, leken och samlingen ger 
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allesammans olika möjligheter för samtal, samt vilka strategier förskollärarna väljer 
för att tillämpa kommunikation (Chen & de Groot Kim, 2014). 
 
Kommunikation under samlingen 

 
“Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”  
(Skolverket, 2016, s. 9) 

 
Barnen ska ges inflytande över sin vardag på förskolan. Samlingen är en 
återkommande rutin på de flesta förskolor och förskollärare bör ställa sig frågande för 
vilka de har samlingarna (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Eftersom förskolan ska 
präglas av ett demokratiskt förhållningssätt ska detta också speglas i samlingarna. 
Pedagogerna i vår studie har under en tid introducerat barnen för det pedagogiska 
hjälpmedlet Babblarna. Till en början fick barnen bekanta sig med tre Babblare, 
därefter introducerades resterande eftersom pedagogerna upplevde att barnen visade 
intresse över Babblarna. Barnen har efter det fått en större förståelse för Babblarna 
genom till exempel de figurer som finns på avdelningen och genom att lyssna på 
sånger. 
 
Den inflytelserika teoretikern Vygotskijs syn på sociala aspekter innebär att inlärning 
sker inom relationer. Vygotskij talade om ett sociokulturellt perspektiv och menade 
att den är särskilt lämpad för utforskandet av hur yngre barn använder språket för 
inlärning om omvärlden. Det sociokulturella perspektivet betonar språkets betydelse 
som verktyg för barnen att interagera och tolka deras värld genom sociala aktiviteter. 
Vygotskij var övertygad om att det mest betydande ögonblicket under intellektuell 
utveckling uppstod när tal och praktisk verksamhet strålade samman (Garrity, 
Aquino-Sterling & Day, 2015). Detta anser vi blir synligt under samtliga 
observationer utförda under samlingen, framförallt när pedagogerna uppmanar barnen 
att teckna samtidigt som de uttrycker sig verbalt. Enligt vår mening tycks vi kunna se 
utveckling hos barnen vad det gäller deras kommunikativa förmåga. Ser vi till första 
observationen vi gjorde på samlingen i observation 7 förekommer främst verbal 
kommunikation och endast ett fåtal tecken används av barnen. I observation 9 som 
gjorts under samlingen kan vi se att barnen börjat teckna mer än de talar. Vi påstår 
inte att det korrekta sättet att kommunicera är antingen verbalt eller med hjälp av 
kroppsspråket. Däremot kan ett kompletterande kommunikationssätt gynna barnens 
kommunikativa förmågor (Johansson & Pramling Samuelsson, 2011; Harding et al., 
2013). Verbal och kroppslig kommunikation visar sig för första gången samtidigt i 
observation 9 när Albin säger “hej åh” samtidigt som han vinkar till Babblarna.  
 
Barn uppfattar språkets ljud och försöker imitera dem. När barnen härmar ljud 
utvecklar de muskler som de behöver för att producera dessa ljud (Smidt, 2010). I 
observation 7 plockar pedagogen Jonas upp Babblaren Doddo som är blå. Jonas säger 
och tecknar blå. Elton hör hur ordet blå ljudas och härmar Jonas. Den vokalisering 
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och lek med språket som de yngsta barnen ägnar sig åt är ett förstadium till verklig 
kommunikation (ibid.). Förskolans läroplan slår fast att förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar talspråk, ordförråd, begrepp och sin potential att leka med ord 
samt kommunicera och argumentera med andra (Skolverket, 2016). Barnens 
kommunikativa utveckling syns tydligt i exempelvis observation 9 när Sumaya 
tecknar att Bobbo är röd innan Jonas hinner visa det. Även Said svarar “Doddo!” 
innan Jonas hinner fråga vilken Babblare han plockat upp. Barnen har börjat visa att 
de kan skilja på Babblarna och deras färger. De har dessutom börjat lära sig de 
återkommande inslagen under samlingen, något Sanna förtydligar i observation 9. När 
de ska sjunga om Babblarna vet hon vilket nästa steg är i sången och för sin hand 
bakom ryggen som vi anser betyder att Babblaren “springer iväg”.  
 
Samlingen är en rutin där viss problematik gällande kommunikation kan uppstå när 
barnens inflytande och delaktighet begränsas. Det går att ställa sig frågande huruvida 
barnen kan få inflytande och känna delaktighet i samlingen som präglas av struktur 
och som sker på pedagogernas villkor (Emilson & Johansson, 2013). Barnen i 
observationerna 7, 8 och 9 inbjuds enligt oss till deltagande när de tillsammans hjälps 
åt att berätta vilka Babblarna är och vilka färger de har. Dock är barnens inflytande 
över situationen begränsad trots att Babblarna utgår från barnens intressen. Samlingen 
präglas starkt av pedagogernas fokus på lärandet.  
 
Under samlingarna kan vi urskilja envägs- och tvåvägskommunikation mellan barnen 
och pedagogerna. Kommunikationen mellan barnen och pedagogerna präglades av 
informativt innehåll där både tal och tecken ingick. Barnens inflytande går att 
ifrågasätta men vi anser att pedagogerna ändå utgått från barnens intressen i val av 
pedagogiskt material, i dessa fall Babblarna.  
 
 
Kommunikation under måltiden 

 
“Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm 

och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 
balanserat sätt.” (Skolverket, 2016, s.7) 

 
Pekgesten är ett vanligt förekommande kommunikationssätt hos de yngsta barnen på 
förskolan. Pekandet följs ofta av att barnen söker ögonkontakt med den person barnet 
pekar på. Detta är ett exempel på hur barn framträder som kroppssubjekt och 
kommunicerar med någon som förstår budskapet utan att det talade språket används. 
Det verbala språket underlättar att vi människor förstår varandra och kan göra oss 
förstådda. Däremot är det verbala språket inte hela upplevelsen när vi kommunicerar. 
För att fullt ut förstå varandra måste vi förstå varandra genom kroppslig 
kommunikation (Løkken, 2008). En förutsättning för barnens inflytande över 
förskolans verksamhet är att pedagogerna lyssnar på barnen med både öron och ögon 
(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Detta blir tydligt under måltiden när pedagogen Karin 
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bekräftar barnens gester och kroppsspråk genom att fylla på mjölk eller ärtor när 
barnen visar det. Ytterligare ett exempel presenteras i observation 2 när Irma försöker 
påkalla pedagogens uppmärksamhet genom att först slå skeden mot tallriken för att 
sedan knuffa ned den på golvet. Pedagogen uppmärksammar henne och ser att Irma 
sträcker sig efter sitt glas med mjölk som hon ger henne. I denna situation är 
kommunikationen en tvåvägsprocess genom Irmas gester och pedagogens respons. 
När Irma fått pedagogens uppmärksamhet visar hon vad hon vill genom att peka mot 
glaset. Pekgesten är vanligt förekommande innan barnet lärt sig att verbalt namnge ett 
föremål (Smidt, 2010; Løkken, 2008).   
 
Pedagoger i förskolan ska uppmuntra barnens nyfikenhet samtidigt som de erbjuder 
dem möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Genom att läsa, lyssna, 
skriva och samtala kring varierande texter och händelser görs detta möjligt. Det är 
viktigt för pedagogerna att komma ihåg att språk, lärande och identitetsutveckling 
hänger ihop med varandra (Skolverket, 2016). Barnets självkänsla är i princip 
beroende av hur barnet upplever sin självkompetens. Därför är det viktigt att inte ta 
lätt på lärande som sådant eftersom den kunskap barnet besitter speglar barnets 
självkompetens och i förlängningen individens utveckling (Johnson, 2003). Eftersom 
barnen i dessa observationer inte har ett utvecklat talspråk ännu anser vi att det är 
viktigt att använda alternativa kommunikationsvägar, både för barnen och 
pedagogerna. Detta blir synligt i observation 1 där Melker knackar med sin sked för 
att som vi ser det, påkalla pedagogen Jonas uppmärksamhet. Pedagogen 
uppmärksammar och tycks också förstå vad Melker vill när han frågar honom om han 
vill ha mer mat. När Melker fått påfyllning i sin tallrik slutar han knacka och börjar 
äta igen. Han fick sin önskan tillgodosedd utan att någon verbal kommunikation 
krävdes. Ett annat exempel på alternativ kommunikation, från observation 1, är när 
pedagogen Karin ber Tim att sätta sig ned på stolen under måltiden. Tim tycks enligt 
vår mening förstå vad Karin vill när hon tecknar “sitta” med händerna eftersom han 
sedan sätter sig ned samtidigt som han tittar på henne. 
 
Kommunikation är något som förekommer naturligt i olika former under måltiden 
från både barn och vuxna. Det gynnar också barnen att använda olika former av 
kommunikation eftersom att kommunicera handlar om mer än att kunna förmedla ord 
(Harding et al., 2014). Detta är exempelvis synligt i observation 3 när Said föra sina 
armar upp och ned upprepade gånger vilket vi tolkar vara tecknet för “mjölk”. I brist 
på verbalt språk använder han det tecken som de använder på förskolan för att 
förmedla sin vilja. När ingen uppmärksammar detta tittar Said ned i sitt glas och för 
det sedan mot munnen som om han ska dricka. Han slår därefter glaset mot tallriken 
men ingen uppmärksammar honom.  
 
Under observation 3 tycks Niklas uppmärksamma att det snöar ute och skriker 
“däää!” samtidigt som han pekar mot fönstret. Pedagogen Karin som sitter vid samma 
bord bekräftar att det snöar ute och ber honom att tala tystare. Niklas viskar därefter 
“dä”, vilket vi anser tyder på att han förstår att skrika vid matbordet inte uppskattas. 
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Här blir det tydligt att det som Karin förmedlar till Niklas är envägskommunikation 
vars syfte är att få en lugn och stillsam måltid. Forskning visar att 
envägskommunikation och uppmaningar från pedagoger är vanligt under måltider, 
dock inget att eftersträva (Hallam et al., 2014). Niklas intresse för snön bekräftas till 
viss del av Karin men fokus hamnar på det faktum att han inte får skrika under 
måltiden. Måltiden i sig erbjuder goda möjligheter till kommunikation när pedagoger 
finns med och vägleder samtalet. Barnen bör ges stöd i sina tankar och idéer för att 
vid ett senare tillfälle fördjupa sig i deras intressen och därmed deras livsvärldar 
(Kultti, 2013; Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Här går det att tänka sig att 
Niklas intresse för snön kunde fått större utrymme efter tillsägelsen från pedagogen. 
Det kunde i sin tur lett till ett fördjupat intresse och kunnande för Niklas och övriga 
barngruppen.  
 
Den kommunikation som förekom under måltiderna var enligt oss en 
tvåvägskommunikation där innehållet präglades av basala behov. Det handlade 
exempelvis om att barnen ville ha mer mat eller mer mjölk. Det förekom även 
envägskommunikation i form av uppmaningar från pedagogerna att barnen ska sitta 
ned på stolen eller liknande. Både verbal och icke verbal kommunikation framträdde. 

Kommunikation under den fria leken 
 

“I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.”  

(Skolverket, 2016, s. 6) 
 
På förskolan använder de yngsta barnen sig av en strategi för att bjuda in till lek 
genom att utbyta leksaker (Pálmadóttir & Johansson, 2015). Denna strategi använder 
Elton när han i observation 5 knuffar fram den bil som han håller i till pedagogen 
Bella. Bella knuffar tillbaka bilen till Elton som sedan kör med bilen på mattan han 
sitter på. Elton har därmed satt igång ett samspel med pedagogen. Barn som ofta leker 
och besitter en god relation till andra barn visar sig vara de som har störst framgång i 
sina kommunikativa processer (ibid.). Detta argument stöds även av Bruce (2010) 
som menar att det är i leken som barn utvecklar språkförmågan och att det är barnen 
som har lätt för att förstå och göra sig förstådda verbalt som först blir invald i 
gemenskapen. På så sätt gynnar en god kamratrelation till andra barn 
språkutvecklingen (ibid.). 
 
Barnens uppmärksamhet i samband med lek väcks främst av att andra barn 
vokaliserar, gråter, skrattar och interagerar med varandra. Begreppen empati och 
prosociala handlingar innebär att på olika vis trösta ett annat barn. Det kan 
exempelvis handla om att klappa eller krama (Løkken, 2008). När Elton i observation 
6 är på väg att gå därifrån klappar Said honom med båda händerna som om han skulle 
krama honom. Saids agerande tycks vara ett sätt för honom att närma sig eller få 
kontakt med Elton som är på väg därifrån (ibid.). De yngsta barnens relationer 
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påverkas av hur väl de lyckas förhandla med varandra. Kroppsliga uttryck, 
samhörighet och vänskap är viktiga delar för att barnen ska lyckas förhandla med 
varandra i leken (Pálmadóttir & Johansson, 2015).  
 
När de yngsta barnen på förskolan leker sker det oftast ensam bredvid ett annat barn 
(Fees et al., 2015). Det kan urskiljas i observation 6 när barnen Said och Elton leker 
bredvid varandra vid leksaksköket. De båda utför dock samma kroppsliga rörelse 
genom att placera leksaker på spisen. Det är enligt Løkken (2008) vanligt att yngre 
barn härmar varandra eller upprepar rörelser under lekens gång, vilket också är synligt 
i observation 6.  
 
När de yngsta barnen leker med en mindre leksak innebär det oftast att de leker med 
den själva. Om de däremot leker med ett större föremål tycks det inbjuda till lek där 
flera barn kan delta. Därför är en lek där barnen använder kroppen på ett socialt 
tillvägagångssätt viktigare och mer meningsfullt för barnen jämfört med när de själva 
leker med en liten leksak. I lek tillsammans med andra är det vanligt att barnen 
härmar eller gör liknande rörelser med kroppen som de andra (Løkken, 2008). Detta 
blir synligt i observation 4 som handlar om den fria leken där Said har ställt sig i 
hyllan som lagts ned på golvet. Irma som just går förbi honom vinkar glatt till Said 
som vinkar lika glatt tillbaka till henne. Trots att det är en kort frekvens blir det tydligt 
att Said och Irma samlas kring ett större föremål och kommunicerar med hjälp av 
kroppsliga rörelser, i detta fall härmar de varandra.  
 
Det gemensamma från observationerna av den fria leken är att barnen deltar i aktiva 
lekar där de använder kroppen. Detta är dock något som inte styrks av Fees et al. 
(2015) som istället anser att de yngsta barnen främst ägnar sig åt stillasittande 
aktiviteter. De rörelser som de menar förekommer är att stå, sitta, sitta på huk, gå eller 
att barnet håller en vuxen i handen alternativt blir buren. I dessa observationer kunde 
vi däremot se att barnen använde kroppen på fler sätt, exempelvis genom att vinka, 
rulla runt eller genom olika gestikuleringar. 
 
Likheter och olikheter i kommunikationsstrategier 
 
De skillnader vi fann mellan de olika rutinerna gällande barnens kommunikation var 
hur de kommunicerade. Under samlingen var det vanligt att barnen tecknade till 
pedagogerna när de fått en fråga om Babblarna. De tecknade och talade dock inte så 
mycket med varandra. Vi menar att det är pedagogernas agerande som gör att barnen 
tecknar mer i denna situation. Pedagogernas syfte med samlingen var att erbjuda 
barnen ett alternativt kommunikationssätt. Liknande resultat går att urskilja från 
måltiderna där barnen tecknar, talar eller använder sitt kroppsspråk för att visa vad de 
vill. Ofta handlade det om att barnen ville ha påfyllning av mat eller dryck. Denna 
kommunikation besvarades av pedagogerna med hjälp av både verbal och icke-verbal 
kommunikation. Fokus hamnade på maten vilket också tycktes vara det viktigaste för 
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barnen just då. Under både måltiden och samlingen finns ett underliggande syfte från 
pedagogernas sida. Aktiviteterna är förankrade i traditioner och pedagogernas 
individuella åsikter kring vad som gynnar barnen. Under den fria leken däremot var 
den kommunikation som förekom spontan och baserades på barnens intressen för 
stunden. Där använde barnen inga tecken till varandra, däremot var pekgesten och 
kroppsspråk vanligt förekommande. Vi anser att barnen tycks vara intresserade av 
tecken men väljer ändå inte att använda det när de kommunicerar med varandra. Vi 
menar att tecken som stöd används för att underlätta barnens sätt att kommunicera 
med omgivningen. Vi ställer oss frågande till varför barnen främst använder tecken 
när de kommunicerar med pedagogerna. Är det för att de vill förstärka sin 
kommunikation eller tror de att det är vad pedagogerna förväntar sig av dem?  
 
Utvärdering av metod  
 
Vissa svårigheter uppstod under studiens början som gjorde att vi fick göra ändringar 
från vår ursprungliga idé gällande urval av barn. Tillräckligt många 
tillståndsblanketter lämnades inte in av vårdnadshavare på den ena avdelningen. Detta 
kändes oroande till en början eftersom det ledde till att vår studie begränsades till att 
endast observera barn på en avdelning på förskolan. Antalet observationer per 
aktivitet utökades dock för att bredda resultatet samt för att få en bärande grund för 
studien. Resultatet i studien bedömdes av oss som tillräckligt och därför gjordes ingen 
ytterligare breddning i studien.  
 
Efter samtal med förskolechefen framkom det att vårt insamlade material inte fick 
lämna förskolans lokaler. Detta ledde till viss begränsning gällande transkriberingen 
och vi fick anpassa oss efter hur verksamheten såg ut samt förskolans utbud av 
lokaler. Observationsverktyg lånades från förskolan, i vårt fall ipads, som i sin tur 
också innebar en begränsning. Ipads fanns inte tillgängliga hela tiden eftersom dessa 
också används i verksamheten. Därför krävdes planering och avstämning med 
pedagoger inför varje observationstillfälle.  
 
Karlsson (2014) anser att det är fördelaktigt att föra handskrivna anteckningar under 
observationer eftersom detta minimerar risken att missa något som händer. Om 
observatören använder sig av en videokamera menar författaren att det inte är möjligt 
att få samma överblick av händelseförloppet. I denna studie anser vi dock att valet av 
observationsverktyg lämpade sig bra i relation till syfte och frågeställning. Det hade 
varit svårt att få med all kommunikation som visade sig i videoklippen genom att 
skriva ned dem för hand. Med hjälp av videokameran fick vi syn på saker som skedde 
mellan barnen som vid observationstillfället undgick oss.  
 
Fördelar med att genomföra observationer på en förskola där den som observerar har 
varit tidigare, exempelvis VFU-förskola, är att personen i fråga är bekant med barnen 
och pedagogerna vilket bidrar till en trygghet i situationen (Franzén, 2014). Detta blev 
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tydligt vid två tillfällen när vi observerade tillsammans. Barnen vände sig ofta mot oss 
och hade svårt att fokusera på den gällande aktiviteten. Vi beslutade att den av oss 
som inte tidigare varit på förskolan skulle lämna rummet för att skapa trygghet hos 
barnen. Det finns också nackdelar med att barnen känner den som observerar. 
Observatören är plötsligt inte är lika delaktig, vilket kan vara svårt för barnen att 
förstå (ibid.). Detta visade sig när den av oss som känner barnen sedan tidigare inte 
bekräftade barnet Irma under observation 1, vilket resulterade i att hon blev ledsen. 
Eftersom barnen på den aktuella förskolan var så unga upplevde vi det också 
problematiskt att förklara vad vi gjorde och varför observatören inte satt tillsammans 
med dem under aktiviteterna. Ännu en nackdel kan vara att observatören redan har 
färdiga bilder av vilka barnen är och hur de är. Detta kan i sin tur missgynna eller 
påverka tolkningarna av barnens agerande. Det är då fördelaktigt att vara två under 
transkriberingen för att få en mer nyanserad bild av det som sker i observationerna 
(ibid.). 
 
Förslag till vidare forskning  
 
Forskning gällande de kommunikativa aspekterna av måltiden, samlingen och den fria 
leken fanns att tillgå. Dock efterfrågar vi mer forskning som fokuserar på alternativa 
kommunikationssätt under dessa rutiner. En stor del av forskningen inom alternativ 
kommunikation riktade sig främst till barn med funktionsnedsättningar. Vi menar att 
alla barn, särskilt de yngsta som ännu inte har det verbala språket, gynnas av 
varierande eller kompletterande kommunikationsvägar.  

Slutsats 
 
Det väsentliga i ett sociokulturellt perspektiv är gruppens och individens erfarenheter 
av olika kommunikationsformer (Björklund, 2008; Tellgren, 2004). Språket är vårt 
redskap som hjälper oss människor att agera i kulturen, i sociala sammanhang och i 
historien. Dess viktigaste funktion är att vara kommunikativ och är därmed ett medel 
för social samvaro. Vygotskij menar att språket medierar verkligheten och anpassas 
till en specifik social praktik (Björklund, 2008). Förskollärarprofessionen innebär ett 
ansvar för att skapa tillfällen där möjlighet till lärande ges. Barns kommunikativa 
förmågor ska utmanas och stimuleras för att ge barnen en stabil grund som i längden 
gynnar deras lust till det livslånga lärandet (Skolverket, 2016). I studien kunde vi 
urskilja att pedagogerna kontinuerligt använde TAKK när de kommunicerade med 
barnen. Barnen tecknade ibland till pedagogerna men använde andra 
kommunikationsformer när de kommunicerade med övriga barn. Under måltiden 
kunde vi tyda framsteg vad gäller barnens användning av tecken från den första till 
den sista observationen. Tvåvägskommunikation mellan barnen och pedagogerna 
framträdde under måltiderna och handlade främst om basala behov som tillhör 
måltiden. Den fria leken präglades främst av envägskommunikation. Vid de tillfällen 
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barnen interagerade med varandra skedde det i form av beröring och kroppsspråk. 
Samlingen däremot innehöll i stor omfattning kommunikation. Både tecken och tal 
förekom och handlade främst om kunskapsförmedling riktade mot barnen. Vid 
samtliga tillfällen sker kommunikation, men mängden och vilken typ av 
kommunikation som används skiljer sig åt.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Tillståndsblankett till vårdnadshavare 
 

 
                                                                                                                       2016-09-21 
Till vårdnadshavare! 
 
Vi heter Lina Hansson och Josefine Ekström, vi studerar till förskollärare vid 
Högskolan i Gävle. Under hösten kommer vi att göra en del av vårt examensarbete på 
(förskolans namn). Detta innefattar olika observationer där vi kommer använda oss av 
filmkamera och/eller ljudupptagning. Vårt syfte med observationerna är att synliggöra 
barnens kommunikation och se hur den skiljer sig mellan olika miljöer. Vi har 
utformat en forskningsfråga som lyder: ”Hur anpassar barnen sin kommunikation i 
den miljö de befinner sig i?”  
 
Examensarbetet kommer att redovisas under slutet av året på Högskolan i Gävle. I 
redovisningen kommer inga bilder, filmklipp eller ljudinspelningar att visas. 
Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade 
namn kan förekomma i uppgiften och i observationerna. Pedagogerna på förskolan är 
informerade om uppgiften. 
 
All insamlad empiri kommer att lämnas över till Högskolan med syfte att undersöka 
vårt tillvägagångssätt. Därmed kommer materialet finnas kvar hos Högskolan under 1 
år och sedan tas bort. Endast vår handledare och examinator i kursen ”Examensarbete 
i pedagogik, PEG700” har tillgång till insamlat empiri.  
 
Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i 
observationer. Efter kursens slut kommer ljudupptagningar, filminspelningar och 
digitala bilder samt anteckningar att förstöras. 
 
Med vänlig hälsning Josefine Ekström och Lina Hansson  
 
LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN 30/9 – 16 
 
(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 
 
(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 
 
Barnets namn:………………………………………………… 
 
Vårdnadshavare:……………………………………………… 
 
Vårdnadshavare:……………………………………………… 


