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Inledning

Syftet med min studie är att se om miljön kan påverka den sociala 
kommunikationen mellan oss pedagoger och barn på förskolan. För att 
studera detta har jag valt att fokusera på en särskild plats som finns på 
nästan alla förskolor – nämligen soffan. Utifrån detta övergripande syfte  
formulerar jag två frågeställningar som jag sedan fokuserar lite mer: 

– Kan soffan vara en viktig del av miljön som gör det  
 lättare att kommunicera? 

– Har placeringen av soffan någon betydelse?

Soffan på förskolan är en i princip obligatorisk möbel som används för 
en rad aktiviteter. I detta arbete fokuseras just soffan som en plats inom 
förskolan som bär med sig en stor potential i att vara en mötesplats 
där social kommunikation kan främjas och tränas. Utifrån detta resone-
mang kan det redan inledningsvis sägas att soffan på så sätt inte främst 
intresserar mig som en möbel, utan det är snarare soffan som plats och 
dess potential för kommunikativa möten som utgör studiens fokus. 
Detta sker utifrån att jag menar att det är viktigt att tänka igenom vart 
kommunikation förekommer i vår vardagliga miljö, och vad vi har för 
förhållningsätt till denna kommunikation. Jag vill helt enkelt studera 
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om jag som pedagog kan påverka den sociala kommunikationen/inter-
aktionen genom att sätta mig ner och finnas tillgänglig för barnen på 
en specifik plats, som i detta fall är soffan. Studien är på så sätt en ex-
plorativ studie som fokuserar på vad som händer när jag som pedagog 
sätter mig ner i soffan och finns tillgänglig för barnen. I studien väcks 
på så sätt tankar om vad det innebär att vara en professionell förskol-
lärare. Är det att vara en aktiv pedagog som planerar och genomför en 
rad aktiviteter eller är det att vara en närvarande pedagog som ges tid att 
lyssna in barnen och bekräfta dem som individer, eller är det båda dessa 
idealtyper som innebär att vara en professionell förskollärare?
 Soffan som plats erbjuder en lugn plats där barnen kan sätta sig 
och lyssna på en saga som berättas eller en bok, eller bara prata med 
en kompis eller en vuxen. Soffan är också en populär lekplats, vilket 
framkommit med all tydlighet utifrån de observationer jag genomfört i 
denna studie. Även i leken förekommer en hel del kommunikation och 
det uppkommer en hel del diskussioner kring alla möjliga detaljer vilket 
också bör uppfattas som positivt för den språkliga utvecklingen. Under 
mina observationer av soffan har jag sett många sådana leksituationer. 
Jag har också noterat att många lekar som leks i och omkring soffan är 
relativt öppna lekar, där barnen på ett enkelt sätt kan gå in i och ur leken.  
I studien väcks också frågor kring om soffans placering har betydelse vad 
det gäller att främja social kommunikation. Kommunikation och inter- 
aktion mellan pedagoger och barn och mellan barnen anser jag vara ett 
mycket intressant forskningsområde i dagens förskola. Hur pratar och 
hur lyssnar vi förskollärare på barn?  Den frågan dyker ofta upp i mitt 
huvud och jag försöker då ändra mitt professionella agerande för att 
lyssna bättre. 
 Kommunikationen som sker mellan individer är betydligt mer sam-
mankopplat med lärande idag än i den historiska förskolan, då omsorg 
mer hamnade i förgrunden. Min studie försöker på så sätt ytterst svara 
på frågan om soffan som plats i förskolans verksamhet kan utgöra en 
möjlighet i att träna barn i social kommunikation och hur man kan tänka 
kring soffans funktion i förskolans verksamhet.

 

Studier, kunskaper och reflektioner

Studien fokuseras gentemot soffan som en plats i förskolan vilken bär 
med sig en stor potential i att vara en mötesplats där vi kan öka förmågan 
till social kommunikation. Jag ville helt enkelt se om jag kunde 
förändra/förbättra mitt sätt att kommunicera med barnen genom att 
finnas mer tillgänglig som en resurs och moderator när kommunikation 
uppkommer i soffan. Jag har genom mitt yrkesliv sett och upplevt hur 
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viktigt det är att lyssna både på barn och kollegor, samt vikten av att hinna 
lyssna färdigt. Att ta sig tid till detta glöms ofta bort i en tidspressad  
verksamhet som förskolan idag är, men ibland kan det enkla vara det 
som leder till bäst resultat. Att hitta tiden och platsen för social kom-
munikation utgör på så sätt en del av denna studies övergripande fråge-
ställning vilket jag ska försöka föra ett resonemang om, men innan det 
ska jag presentera hur en del av begreppen och frågeställningarna inom 
denna studie diskuterats i andra studier.

Läroplanen och kommunikation

I Lpfö98 – Läroplan för förskola (Utbildningsdepartementet, 2010) finns 
det fem av totalt femton mål, under avsnittet kring utveckling och lärande, 
som tar upp förmågor inom området kommunikation och språklig be-
greppsutveckling. Utifrån dessa övergripande mål gör jag nedan en 
egen sammanställning av målen som jag menar har betydelse för hur 
kommunikation i förskolan bör tränas samt vilka egenskaper det från 
politiskt håll trycks på att barnen ska tränas i: 

•	 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp,  
ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
omvärld

•	 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge  
uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå  
andras perspektiv

•	 utvecklar nyanserat språk, ordförråd och begrepp  
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka  
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera  
med andra

•	 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för  
symboler och deras kommunikativa funktioner

•	 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier  
samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala 
om dessa (Utbildningsdepartementet, 2010).

Om vi läser dessa som mål gällande kommunikation, så menar jag att det 
vi i denna bok diskuterar under begreppet social kommunikation ringas  
in på ett bra sätt. En beskrivning av hur kommunikationen kan vara 
social, som att kunna utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 
uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv blir 
utifrån denna beskrivning central.
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Hur tolkas social kommunikation?

Björn Nilsson (2005) menar att begreppet kommunikation bör definieras 
som en process där två eller flera personer skickar budskap till varandra 
där de visar hur de uppfattar sig själva, varandra och innehållet i ett 
budskap. Det är på så sätt ett samspel som sker på många olika sätt, 
genom till exempel språk och tal, gester och ögonkontakt samt genom 
olika strategier för avstånd och tystnad. Nilsson (2005) skriver vidare 
att kommunikation på så sätt blir något oundvikligt, det går helt enkelt 
inte att inte kommunicera. Vad man än gör eller inte gör så rymmer det 
ett budskap och möjliga tolkningar för omgivningen. Allt vi gör, om det 
så är gester, kroppsspråk, mimik, röststyrka eller tonfall så är det på ett 
eller annat sätt del i en kommunikation.
 Vi verksamma pedagoger i förskolan möter ganska ofta barn som 
på ett eller annat sätt behöver lite extra stöd för att få till en fungerande 
kontakt med kompisar. Det brukar beskrivas i termer av att detta barn 
ännu inte knäckt det som av aktiva pedagoger brukar benämnas lekkod. 
Vanligtvis beskrivs detta utifrån att barnet till exempel har svårt att ta 
in det som andra barn vill och istället handlar utifrån sina egna primära 
behov. Detta är delar som av oss inom praktiken uppfattas som en brist i 
den sociala kommunikationen. Det kan handla om situationer och egen-
skaper som att inte kunna ta in det som en kompis vill förmedla för 
att till exempel möjliggöra lek tillsammans. I lek krävs det ett givande 
och tagande för att den ska fungera. Holmsen (2005) menar att barn 
uttrycker sig på många fler sätt än bara det verbala. Om man vill försöka 
förstå barn måste man därför vara beredd på att se och tolka former av 
kommunikation i en mer vid bemärkelse.
 Tystnad och det man låter bli att säga eller göra är också en del i 
kommunikationen. Att lära sig alla dessa signaler är svårt och inget vi 
blir klara med i förskoleålder. En av erfarenheterna jag själv har från 
mina stunder sittande i soffan handlar om de barn som inte tar så mycket 
kontakt. Dessa barn har vid ett flertal tillfällen bett mer om hjälp eller 
velat berätta något efter att jag suttit stilla på samma plats en längre 
stund. Jag har utifrån dessa observationer resonerat i banorna av att 
barn som är lite mer blyga och försiktiga kanske har en större fördel 
av att vuxna sitter ner då det kanske signalerar en större närvaro vilket 
skapar ett större utrymme för dessa barn att våga ta plats. Jag tror därför 
att en stillasittande pedagog kan vara ett sätt att ge fler barn en möjlighet 
att få kontakt och en större möjlighet till att öva sin förmåga till social 
kommunikation. Det kan också uppfattas som en trygghet att veta vart 
en vuxen är vilket gör det lättare att fråga om hjälp.
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Metod

I min studie har jag låtit mig inspireras av aktionsforskning (se bl.a. 
Cohen, Manion & Morrison, 2011, Nylund, Sandback, Wilhelmsson 
& Rönnerman, 2010). Inom aktionsforskningen använder man oftast 
sin egen praktik och dess frågor för att undersöka om en förändring 
är möjlig. Oftast inbegriper det en handling som iscensätts och följs 
systematiskt. Aktionsforskning är ett begrepp, men kan också ses som 
sammansatt av två ord. Aktion, eller handling som menar att något ska 
iscensättas och prövas i den egna praktiken. Det är pedagogen som be-
stämmer handlingen, som sedan följs via observationer och blir grunden 
till diskussion och reflektion vilket förväntas leda till en djupare för-
ståelse av verksamheten. Men begreppet aktionsforskning inrymmer 
också forskning, vilket i detta fall bör tolkas som att man systematiskt 
dokumenterar och analyserar händelser i in egen praktik. Aktionsforsk-
ning som begrepp har dock inte bara en innebörd. Den kan användas i 
många olika sammanhang och med olika syften. 
 Jag jobbar på en större förskoleavdelning, detta innebär att man slagit 
ihop två traditionella avdelningar till en större gemensam. Inom en sådan 
verksamhet finns det många rum för lek och vi har tre soffor i tre olika 
rum. En soffa står i det rum som det rör sig mest människor i. Den andra 
soffan står i matsalen, där det kan vara riktigt lugnt vissa stunder på dagen. 
Den tredje står i ett rum som är relativt lugnt. Min studie visar att det är 
just i de rummen där det är mer stilla som leken tar fart. Jag har obser-
verat dessa soffor under en tid först utan att någon pedagog vistades i 
eller nära soffan för att sedan placera mig själv där för att se vad som då 
händer. Kan jag se någon förändring eller ökning av kommunikationen 
och kan jag se vilka som har nytta av den. Jag har fört fältanteckningar 
under mina observationer. Utifrån dessa fältanteckningar har jag valt ut 
delar av mina observationer som jag tycker belyser hela den erfarenhet 
jag gjort under tiden. De exempel som ges skulle kunna förstås som 
representativa för en rad av de observationer jag gjort där jag fått ta del 
av barns vardag och barns strategier för att utveckla social kommunika-
tion på förskolan. I detta har jag bara tittat på en liten del av rummet 
på förskolan – soffan och dess absoluta närhet – men genom min doku-
mentation ser jag att utvidgningar sker vilka utgår från soffan. Nedan 
redovisar jag såväl forskning som resultat från mina observationer. Jag 
gör detta som en medveten strategi för att visa att praktik och forskning 
mycket väl kan fungera gemensamt och bidra till att vi dels ser forskning 
och dels ser vår egen praktik i en ny förståelse.
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Social kommunikation: möjlighet i stunden

Vedeler (1995) har undersökt hur rollek kan fungera som en del i läs- 
och skrivinlärningen. Hon har i detta funnit att de äldsta förskolebarnen, 
sexåringarna med större erfarenhet av rollek har ett mer avancerat och 
utvecklat språk som mer består av fullständiga och sammansatta uttryck 
och därför menar Vedeler att rollekar främjar det muntliga språket mer än 
många andra aktiviteter och att detta i sin tur bidrar till barns sociala ut-
veckling. Vedelers observation stämmer väl med mina egna iakttagelser 
under den tid jag studerat soffan utifrån deltagande observationer. Alla 
lekar som äger rum i och omkring soffan, har jag uppfattat som viktiga 
för språket, men också för den sociala utvecklingen i stort.
  

Rummets betydelse

Barns behov av att distansera sig gentemot den större förskolemiljön har 
Lovisa Skånfors (2009) studerat. Hon har i studien observerat att barn 
har ett relativt stort behov av att dra sig undan och skapa egna mindre  
miljöer och att de har strategier för hur detta går till. I studien kunde det 
konstateras att barnens vilja att dra sig undan resulterade i att de använde 
befintliga utrymmen och skapade nya små rum i det befintliga större 
rummet, till exempel byggde de kojor, gömde sig eller stängde in sig i 
de mindre rummen. Barn som leker vill ju inte alltid vara i de rum vi 
gjort i ordning för en viss lek, utan flyttar med saker till soffan eller till 
ett annat rum. På så sätt är barnen med och omförhandlar den struktur  
vad det gäller aktiviteter som institutionaliseras inom en specifik 
verksamhet. Barn är på så sätt medskapare till hur rummen uppfattas 
och definieras. Utifrån detta kan frågor väckas som handlar om att vi 
pedagoger måste försöka ha en vidare syn på barns lek, till exempel så 
kan olika leksaker användas till så mycket mer än det de är tänkta för. 
Andra strategier som framkommer enligt Skånfors är att barn befinner 
sig i ständig rörelse och är högljudda, de förflyttar sig och skapar sig på 
så sätt ett slags rörligt rum. Dessa strategier kunde även jag notera under  
mina observationer till exempel kunde jag studera hur de lite äldre barnen 
ofta befann sig i rörelse mellan förskolans olika rum. Inte på det sättet 
att de bara vandrade runt utan mer som en strategi att utöka möjlig-
heterna med rummet för att på så sätt utöka lekens rumsliga dimension. 
 Ett exempel på detta med rummets utvidgande vid lek hämtar jag 
från en av mina observationer när tre äldre barn, femåringar, vill ha vår 
affärlåda som är full med matförpackningar, kassaapparat, plånbok. De 
uttrycker dessutom verbalt en vilja att leka affär. För att leka detta går 
det till soffan, eftersom detta nog uppfattas som en lite lugnare miljö. De 
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ställer upp alla varor i ena hörnet och kassaapparaten i det andra. Ett barn 
förväntas sköta kassaapparaten, men vem? Efter lite diskussion så blir 
en vald till att börja vid kassaapparaten. De kommer också överens om 
att byta efter ett tag. Sen ska den som sköter varorna väljas och då säger 
ett av barnen snabbt att: du får och pekar på kompisen och fortsätter: 
jag börjar handla. Efter ett tag startar leken och ett av barnen väljer varor 
för att sedan gå och betala. När den som handlar är klar, då går den till 
det vi på förskolan kallar hemvrån och ställer förpackningarna i hyllan 
ovanför spisen. Barnen pratar hela tiden om vad de ska göra med varorna, 
vem som ska vara hemma och väntar och så vidare. Ett av de yngre 
barnen på avdelningen har suttit i närheten och lekt och tittat en stund 
på affären. Detta yngre barn frågar efter en stund mig som pedagog:  
jag vill vara med och handla, får jag det? Detta är en situation som 
jag utifrån min erfarenhet som förskollärare uppfattar som vanligt före-
kommande, ett mer försiktigt och blygt barn betraktar först en lek för att 
sedan vilja delta. Vanligt i detta är också att barn med dessa egenskaper 
söker bekräftelse från en pedagog för att våga kliva in i leken. Jag tar då 
barnet i handen och så går vi och frågar: hen vill också handla, finns det 
någon mat kvar? Varpå de lekande barnen svarar: ja det gör det. Barnet 
som just för tillfället står vid kassaapparaten tittar på de uppställda 
kartongerna vilka inte är så många längre. Hen säger: vad vill du ha?. 
Barnet som fortfarande håller mig i handen, pekar på en förpackning. 
Efter ett tag så släpper det blyga barnet min hand, vilket jag tolkar som 
att det till fullo kliver in i leken utan att behöva en vuxens stöd. Under 
denna specifika observation ser jag hur barnen fördelar roller och byter 
av varandra efter ett tag och sammanlagt pågår denna lek i nästan 25 
minuter. Barn som handlar byts av allteftersom och sammanlagt är det 
tre olika barn som får pröva på att sitta i kassan. I den pågående leken 
har det blandats barn som ofta leker med varandra och de som inte 
leker så ofta tillsammans. Under tiden som leken pågår söker jag mig 
bort och sätter mig vid ett bord. Ett barn kommer efter ett tag fram till 
mig och ber om att få vara med och handla. Jag blir på så sätt genom 
min närvaro, även om jag inte aktivt deltar i leken, ett stöd för de lite 
mer blyga barnen, som behövde lite hjälp med att ta sig in i leken. Som 
pedagog kan det utifrån detta exempel vara av vikt att man vågar vara 
nära leken utan att delta, men vid behov fungera som en brygga för de 
mer blyga och försiktiga barnen för att kunna ta sig in i en pågående lek.
Men vad kan ett barn lära sig i leken som har med kommunikation att 
göra? Gunilla Lindqvist (1996) menar att lek bör förstås som ett dyna-
miskt möte mellan barnets inre känslor och tankar och den yttre verk-
ligheten. Lek skapar en fiktiv situation och i lek gestaltas olika hand-
lingar. Det är barnens förmågor till fantasi i dessa handlingar som i 
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förlängningen skapar nya betydelser genom att en verklig situation ges 
en ny innebörd. Utifrån detta borde barnet bli skickligare, alltså bättre 
kunna kommunicera sina erfarenheter, kunskap och känslor, vilket leder 
till nya erfarenheter. Detta eftersom det blir många interaktioner barn 
emellan vilket alltså leder till att nya kunskaper skapas. Leken borde 
som en konsekvens av detta ges en högre status då den är väl lämpad 
för att förbättra den sociala kommunikationen, men också tränar kon-
centration. Dessutom, vilken annan aktivitet är så lustfylld och kan leda 
till så mycket glädje?
 

Koncentrationens betydelse

En annan som tar upp lekens betydelse är Margaretha Öhman (2011) 
som menar att koncentration är en viktig egenskap som bör tränas. Hon 
menar att koncentration är en komplicerad process som både handlar 
om att vara tillräckligt intresserad av något för att inte bry sig om något 
annat runt om, men också att kunna rikta sin uppmärksamhet och hålla 
fast den. När barn befinner sig i en lek, riktar de sin uppmärksamhet 
mot lekens tema. Det kan vara allt från mamma-pappa-barn lek till att 
de leker pirater på havet. Även barn som uppvisar svårigheter med att 
lyssna vid vuxenledda aktiviteter såsom till exempel en samling, kan i 
sin självvalda aktivitet bortse från sådant som den vi pedagoger kanske 
trott barnet skulle uppfatta som störande. Många barn verkar ha som 
en osynlig ostkupa, som de fäller ner runt sig när de leker så att de inte 
märker vad som sker runt om. Motivation är också en viktig faktor för 
att detta ska inträffa. Leken och den koncentration som kan uppstå i den 
har på så sätt mycket att förmedla till oss pedagoger. Hur kan vi som  
pedagoger bättre utnyttja den koncentrationsförmåga som även barn 
med låg koncentrationsförmåga uppvisar i lek? Detta är en viktig fråga 
för oss pedagoger att reflektera kring eftersom ökad koncentrationsför-
måga är en så pass viktig egenskap för barns fortsatta utveckling.
 

Reflektionens kraft

En annan viktig erfarenhet som uppmärksammats för mig i och med 
mina observationer är kraften och utvecklingspotentialen som finna i 
barns reflektioner. Ett tillfälle när detta uppmärksammas för mig är en 
dag när jag sitter i soffan bredvid vår stora dokumentationsvägg med 
det tema vi jobbar med för tillfället.  Medan jag sitter där kommer ett 
barn som behöver hjälp med att ta av sig sina utklädningskläder. Barnet 
tittar då på väggen med förvånade ögon och uttrycker: men där är ju 
hela Supermaskenboken, den har jag inte sett förr. Boken har varit  
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placerad på samma ställe i över två månader, men det var först nu som 
barnet blir intresserad och vill att jag skulle läsa den. Jag går bort till 
väggen och barnet följer med, jag börjar läsa och hinner en sida tills det 
kommer två barn till som vill lyssna. De står där och lyssnar och tittar 
och då upptäcker barnen att det finns mer av intresse på dokumenta-
tionsväggen lite längre upp. Där har vi placerat olika maskar och olika 
typer och olika hus som maskarna bor i vilka barnen gjort själva. Det 
uppstår nu frågor och aktivitet om allt från hur de har gjorts till var de 
kan leka med dem. Den spontana upptäckten hos ett barn leder på så 
sätt till flera diskussioner och reflektioner. Detta på grund av att jag som 
pedagog fanns tillgänglig i närheten av barnet utan att direkt vara invol-
verad, men då barnet sökte kontakt så fanns jag närvarande och kunde 
fånga upp initiativet. Detta hade nog inte möjliggjorts om jag inte suttit 
där. En viktig reflektion från min sida i detta är att jag hos mig själv ser 
en större förmåga att se barnen när jag placerar mig i soffan eller befin-
ner mig i närheten av den.

Rum, koncentration, reflektion: en sammanfattning

Utifrån mina observationer har jag kommit till insikt om att det är av  
yttersta vikt att finnas tillgänglig för barnen, även om jag i och för sig  
varit övertygad om detta även förut visar mina observationer på ett tyd-
ligt sätt vikten av att vi pedagoger verkligen fokuserar på denna del för att 
stärka den sociala kommunikationen. Betydelsen av mig som pedagog 
blir också tydlig eftersom jag kan ändra kommunikationsmiljön bara 
genom att finna där på en plats. Genom att bara finnas tillgänglig har 
jag fungerat som en brygga för barn som behöver hjälp med att initialt 
ta sig in i lek, jag har genom min placering sökts upp av barnen och 
kommunikation har uppstått vilket kunnat fångas upp av mig som peda- 
gog och jag har också observerat att jag genom min placering i soffan 
erbjudit en trygghet för barn som i dess absoluta närhet lekt eller pysslat. 
Bara genom att jag funnits där har barnen uppfattat en närvaro vilket 
jag upplever har inverkat positivt på samtalsklimatet, röstlägen och den 
uppvisade tryggheten bland barnen som vistas i soffans närhet. På så sätt 
kan mitt resultat sägas mynna ut i en rekommendation vilken handlar 
om vikten av att vi pedagoger är närvarande för att det ska skapas ramar 
inom vilket social kommunikation kan uppstå och tränas under mer 
gynnsamma förutsättningar. På så sätt kan mitt resultat sägas handla 
om att just soffan inte är det specifikt intressanta utan mer det faktum 
att soffan erbjuder mig som pedagog en möjlighet att finnas närvarande 
i och runt barnen eftersom soffan som möbel fungerar som ett viktigt 
rum i barnens lek. 
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Mina resultat pekar också mot att miljön runt omkring soffan har be-
tydelse för vilken typ av interaktion som uppstår. Det kan utifrån min 
dokumentation uppmärksammas att en soffa i ett lugnare rum inbjuder 
mer till lugn platsfokuserad lek och bokläsning, medan en soffa place-
rad i en mer rörig miljö mer inbjuder till leker som utökar lekens rums-
liga placering.

 

Avslutande reflektioner

Jag har under min observationsstudie både upptäckt och fått en djupare 
förståelse för samspelet som sker i och omkring soffan, men också ännu 
mer fått en inblick av vikten av att finns tillgänglig som pedagog. Likaså 
har det uppmärksammats hur viktigt det är att som pedagog hitta lugnet 
i sig själv eftersom detta avspeglar sig i omgivningen. Att lyssna mer 
och att vänta på de barn som inte annars kommer fram lika mycket är en 
viktig prioritering att göra som pedagog, men vi upplever alltför sällan 
detta som en möjlighet. Lyckas vi med att lugna ner oss och vara mer in-
kännande gentemot barnen så kan detta enligt mina observationer leda 
till att vi bättre främja den sociala kommunikationen. Jag har i min 
studie ibland blivit ensam i soffan. Men eftersom jag ändå suttit där, 
så har jag sett och hört sådant jag nog inte skulle uppmärksammat om 
jag rört på mig. Jag har från min plats kunnat se ut i hallen och där har 
det utspelat sig en hel del intressanta samtal, till exempel har jag sett 
hur barn hjälp varandra med att hitta kläder. Jag tror inte detta skett om 
jag varit med dem i hallen, då hade nog letandet fallit på min lott. På så 
sätt kan det sägas att även om man som pedagog sitter i en soffa utan 
att någon specifik aktivitet pågår med något barn så kan det ändå vara 
väl använd tid eftersom man som pedagog även på distans kan få en 
inblick i barnens vardag och deras strategier för att hantera vardagen. 
Detta kan sedan ligga som en viktig grund för att få till en närhet i 
kommunikationen med barnen eftersom man då ges en möjlighet att 
diskutera och uppmärksamma fenomen av betydelse för barnen i deras 
vardag. 
 Avslutningsvis vill jag återknyta till frågan om förskollärares profes- 
sionalitet. I den vardagliga uppfattningen av vad det innebär att jobba 
som förskollärare, eller med barn rent allmänt, är att man uppfattar det 
som ett yrke som bygger på aktivitet. Man ska hålla samlingar, man ska 
sjunga med barnen, man ska gå på utflykt, man ska samtala med barnen 
och man ska ansvara för omsorgen av barnen. På så sätt uppfattas för-
skollärarens professionalitet som byggd på aktivitet. Min studie och 
mina resultat väcker frågor om en annan förståelse av förskolläraryrket 
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som mer handlar om tålamod och närhet. Att vara förskollärare kan 
lika gärna förstås som att man inväntar barns initiativ och när dessa 
uppkommer agerar på dessa för att uppnå det eftersträvansvärda till-
ståndet av närhet, vilket är en bra grund för att träna barnen i den sociala 
kommunikationen. I detta kan man reflektera över hur förskollärares 
professionalitet tolkas i en samtid. Är det accepterat bland en allmänhet 
och bland kollegor att man som förskollärare intar en passiv hållning 
gentemot förväntningarna om att vara aktiv? Hur uppfattas en pedagog 
bland en allmänhet och bland kollegor som inväntar barnen och synbart 
passivt placerar sig i till exempel en soffa för att där invänta barns kon-
takter? Med dessa frågeställningar vill jag avsluta min studie. 

Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. Vilken funktion menar du/ni att soffan har i förskolans  
verksamhet?

2. Hur har ni tänkt på din/er avdelning kring soffans placering?

3. Hur tänker du/ni kring förskollärares professionalitet?  
Är det ett yrke som främst inriktas gentemot aktivitet eller  
är det tillåtet att tillerkänna vikten av tålamod och närhet?

4. Hur skulle du/ni reagera om en kollega placerar sig till  
synes passivt i en soffa?

5. Hur skulle du/ni hantera de förvånande blickar som  
kommer från föräldrar som upptäcker dig/en kollega som  
till synes passivt sitter i en soffa? Är det bättre att sitta på  
en stol med ett papper framför sig än i en soffa utan synlig 
uppenbar uppgift? Varför?
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