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Abstract 

I förskolans verksamhet sker det ständigt kommunikation mellan barn och vuxna men 

hur denna ser ut kan se olika ut. Denna studie undersöker hur förskollärare 

kommunicerar med yngre barn samt hur barn själva kommunicerar med varandra. De 

metoder som studien grundar sig på är semistrukturerade intervjuer med 10 

förskollärare från två olika kommunala förskolor samt observationer av vuxnas och 

barns kommunikation med varandra. Det insamlade materialet har analyserats och 

kategoriserats efter de frågor som ställts under intervjuerna och studiens frågeställning. 

Vad resultatet av studien visar är att förskolan spelar stor roll för barnens 

kommunikativa utveckling och att denna påverkar deras deltagande i aktiviteter och 

lekar därför är det viktigt att förskolläraren tar tillvara på barnens intressen och behov.  
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1. Inledning  

Kommunikation i förskolan ligger i fokus för detta arbete där forskningsfrågan 

undersöker hur pedagoger och barn kommunicerar med varandra. Förskolans 

verksamhet är den plats där barn spenderar en stor del av sin vardag tillsammans med 

förskollärare och barnskötare. Förskolans läroplan (Lpfö98 Reviderad 2016) är det 

styrdokument som alla verksamma inom förskolan skall ha kunskap om och således 

följa. Förskollärare skall ge varje barn möjligheten att utveckla sitt talspråk och 

ordförråd samt att barn ges möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och känslor i 

många uttrycksformer. 

 

Enligt Björklund (2008) behöver kommunikation inte endast ske genom det verbala 

språket utan kan istället ske genom bildskapande där barn ges möjlighet att förmedla en 

känsla eller med hjälp av gester och rörelse använda sin kropp för att kommunicera med 

andra. Hon lyfter dessutom fram vikten av att förskolans verksamhet ger barnen 

möjligheten att utveckla både ett rikt och nyanserat talspråk tillsammans med andra 

genom att kommunicera. 

 

Enligt Bjar och Liberg (2003) kommunicerar även det minsta barnet utan att detta sker 

verbalt. De menar att det minsta barnet under sina första levnadsmånader använder sig 

av gråt, ansiktsutryck eller småbarnsprat (joller) för att kunna kommunicera med 

omgivningen. 

 

Barns språkutveckling är en viktig del i deras utveckling och är en grundläggande 

förmåga som krävs för att föra sin talan och för att det skall ske informationsutbyte 

mellan olika individer, därför är det viktigt att pedagoger använder ett tydligt och 

nyanserat språk eftersom barn tar efter vad vuxna säger och gör. Enligt förskolans 

läroplan (Lpfö98 Reviderad 2016) hänger språk och lärande ihop liksom språk och 

identitetsutveckling. Detta betyder att verksamheten måste lägga stor vikt i att stimulera 

varje barns språkutveckling genom att ta till vara på barns nyfikenhet och intressen som 

de kan ta med sig in i verksamheten för att göra verksamheten roligare. Det finns många 

olika former av hjälpmedel för förskollärare att ta stöd av i sin undervisning 

tillsammans med barn som exempelvis Ipad, bildkort, spel, teckenspråk m.m.  
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1.1  Problemformulering 

På förskolans verksamhet finns språket med överallt och kommunikation blir en central 

del för barnens språkliga utveckling eftersom det finns många olika sätt att 

kommunicera på. Förskollärare skall möta och stötta de yngre barnen i deras 

kommunikationsutveckling men det finns stunder där förskolläraren endast bör 

observera när barn kommunicerar med varandra. Vad för typ av situationer det kan 

handla om är olika och det kan vara en svår sak att avgöra i stunden om det är mer 

gynnsamt att gå med i aktiviteten eller endast observera. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur den dagliga kommunikationen ser ut på 

förskolans verksamhet bland förskollärare och barn. 

 

1.3  Frågeställning 

1.3.1 Hur kommunicerar barn och förskollärare med varandra på förskolan? 

 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om kommunikation i förskolan beskrivas 

utifrån olika teman. 

 

2.1 Barns språkutveckling 

Bylander och Thomsen (2009) beskriver barns språkutveckling som en form av nyckel 

som låser upp dörren till den värld där individen tillskriver sig kunskap och erfarenheter 

som är grundläggande för sin utveckling. De menar därtill att språkliga kunskaper är en 

förutsättning för att både kunna utrycka sig men också bli förstådda av andra i 

samhället. I förskolans verksamhet skall barnen ges möjlighet att kommunicera i olika 

typer av situationer, både ensamma men också tillsammans med andra barn och vuxna. 

De lyfter fram vikten av att ge barn möjlighet att utveckla sin fonologiska medvetenhet 

som en grundläggande del för deras språkliga utveckling. Fonologi handlar om läran om 

språkljuden och olika aktiviteter som gynnar barns fonologiska medvetenhet är bland 

annat sångsamling, dans till sångmusik och lässtunder. 

Polat & Yavuz (2016) beskriver i sin artikel vilken effekt förskolan har på barns 

språkutveckling. Deras studie visar att barn som vistats på förskolan en längre tid har en 

mer utvecklad kommunikationsförmåga än de barn som vistats mindre tid på förskolan. 

Förskolan blir i detta avseende en viktig start för barnens väg till att börja skolan då det 

krävs förmåga att interagera med andra individer. 

Norstedt (1997) beskriver TAKK som ett bra kommunikationssätt för barn med 

antingen fördröjd eller avvikande språkutveckling. TAKK står för ”Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation” och hjälper till och underlättar för 

barns språkförståelse och lärande men även som en form av ersättning för det talande 

språket. 

https://www.bokborsen.se/?_d=asc&_s=price&f=1&qi=9789185096657
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2.2  Förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv 

Detta arbete utgår bland annat från ett sociokulturellt perspektiv som handlar om att allt 

vi lär oss är utifrån sociala sammanhang och enligt Tellgren (2004) är förskolans 

verksamhet en mötesplats för detta perspektiv. En viktig person inom det 

sociokulturella perspektivet var Lev Semjonovij Vygotskij som både var en pedagog 

och psykolog. Enligt Vygotskij är det i sociala sammanhang som vi lär oss hur vi skall 

bete oss i interaktion med andra individer. Språket är ett av de viktigaste kulturella 

redskapen som alla använder för att förklara, beskriva och göra sig förstådda på. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv blir språket den viktigaste beståndsdelen eftersom vi använder 

språket i kommunikation med andra individer och det i sin tur bildar en 

socialisationsprocess där kunskap förs över från en person till en annan. 

Olsson (2009) nämner leken som vägen till kommunikationsutveckling eftersom 

barn i lek utvecklar sin förmåga att förstå subtila signaler samt behärska de talade 

språket. Eftersom leken i sig inte är på riktigt utan en aktivitet/scenario som barnen 

själva skapar eller hittar på måste de använda sitt språk för att kommunicera om vad 

som tillhör leken och vad som hör till verkligheten. När barn leker använder de sin 

fantasi för att bygga upp sin lekvärld och Olsson (2009) menar att utan fantasin kan inte 

nya tankar eller idéer födas och leken blir därför en mötesplats för hjärnstammens fria 

impulser, organiserande och undersökande.  

Bjar & Liberg (2003) talar om sociokulturella perspektivet som en viktig del 

kopplat till barns tidiga språkutveckling. Barns språkinlärning är i stor uträckning en 

såkallad adaptiv process som handlar om att när barn deltar i olika situationer tar de in 

och lagrar ny information från dessa stunder och anpassar sig. 

Svensson (2009) talar om det latinska ordet ”communicare” som på svenska 

betyder ”göra gemensamt” dvs. att delge något till en annan som blir ett gemensamt 

utbyte av kunskap. Språket är en social funktion som är mycket viktig del för individens 

kognitiva förmåga och utveckling eftersom den påverkar vårt sätt att tänka. Men språk 

behöver inte endast ske genom den verbala rösten som samtal och sång utan kan 

dessutom ske genom kroppsspråk som dans, teckenspråk, ansiktsutryck, imitation och 

skapande verksamhet. 

Säljö (2000) nämner vikten av att skapa goda förutsättningar för barns sociala 

samspel tillsammans med andra barn. Rummet utgör en mycket viktig del för barns 

språkliga utveckling, därför är det av stor vikt att pedagogen planerar och anpassar 

rummet med material och ytor som gör det möjligt för barnen att ingå i samspel och lära 

av varandra. Han lyfter dock fram att socialisationsperspektivet inte endast kan 

appliceras inom utbildningssammanhang utan att det sker överallt i sociala 

interaktioner. Det är inom de sociala samspelen tillsammans med andra människor som 

individens kunskaper och erfarenheter förändras och utvecklas i samband med andras 

kunskap, erfarenheter och handlingar. 

Nilholm (2007) beskriver hur viktigt det är att inkludera alla barnen i förskolans 

verksamhet. Genom inkludering ökas kvalitén på det pedagogiska arbetet och detta 

leder således till att barns kommunikation och språkutveckling förstärks genom att de 

ges möjlighet att påverka verksamheten och dess innehål. 
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Sandberg (2009) beskriver hur viktigt det är att förskolans verksamhet utformas 

utifrån varje barns individuella behov. Genom att se efter varje barns behov ökas 

möjligheten att varje barn känner sig trygga och stabila under den tid de befinner sig på 

förskolan och kan således fokusera på vad som sker i verksamheten. 

Barnkonventionen (Unicef, u.å.) talar om att varje enskilt barn har rätt och skall 

därför ges möjlighet att kunna ge uttryck för sina uppfattningar samt att de blir 

inkluderade i beslut som påverkar deras situation. Det är genom dialog med barn som 

den vuxna ges möjlighet att ta del av barnens önskemål och kan med hänsyn därtill ge 

barn de stöd som behövs. 

Pálmadóttir & Johansson (2015) beskriver hur barn möter varandra i försök att 

skapa en gemensam arena för lek.  Leksaken spelar en viktig roll för att skapa 

samhörighet och att locka ett annat barn till gemensam lek. Leksaken fungerar då som 

ett ömsesidigt verktyg där ett barn erbjuder leksaken till ett annat barn som indikerar att 

barnet vill att de skall leka tillsammans. Ögonkontakt visar också spela en stor roll när 

det kommer till att inkludera och locka ett annat barn till lek eftersom blicken blir ett 

sätt att visa intresse för det andra barnet. 

 

2.3 Den aktiva samtalspartnern 

Enligt Doverborg & Samuelsson (2015) skall pedagogen fungera som den aktiva 

samtalspartnern. De menar att det är av stor vikt att pedagogen visar intresse för barnens 

kommunikation för att på så vis hjälpa dem utveckla och utrycka sina tankar och 

funderingar. Det är dock viktigt att inte endast vara en passiv lyssnare för barnen 

eftersom det är viktigt att de utmanas i sin kommunikation. Det blir därför viktigt att 

pedagogen ställer frågor som därför uppmuntrar barnen samt utmanar dem att förklara 

mer och utveckla sin uppfattning om olika innehåll. Exempelvis lyfter Doverborg och 

Samuelsson (2015) att följdfrågorna bör vara kopplade till begreppen ”vad”, ”hur”, 

”när” och ”varför” för att göra det möjligt för barnen att ge djupare förklaringar för sina 

tankar eller uppfattningar. 

Enligt Hagtvet (2004) är det mycket viktigt att ta tillvara på vardagssituationerna 

där det finns möjlighet till språkdialog tillsammans med barnen eftersom detta således 

ökar möjligheten till en positiv utveckling av barns språkkunskaper. Exempel som 

Hagtvet (2004) lyfter fram som vardagssituationer är påklädning eller vid maten. Vi 

dessa vardagsstunder kan pedagogen mata barnen med många ord för vad saker heter, 

exempelvis mössa, vantar, skor, tallrik, sked, glas, mat etc. Om detta görs varje dag 

kommer barnen läras sig orden snabbt och det kan därför vara av ännu större värde att 

säga ordet på mer språk än endast svenska för att stärka barnens språkutveckling 

ytterligare.  

Ottley, Rahn, Coogle, Ferron & Storie (2018) beskriver att förskolläraren spelar 

en viktig roll för barns språkutveckling. De menar att förskolläraren skall ta vara på 

barns intressen och starta samtal med barnen utifrån dessa. Även i de typiska 

verksamhetsrutiner som finns på förskolan skall förskolläraren försöka ta tillvara på 

barnens utforskande och de saker som intresserar dem eftersom det ökar möjligheten till 

att barnen blir benägna att kommunicera. 
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Enligt Granberg (1996) är det vikigt att vuxna visar intresse och respekt för barn 

eftersom de ökar möjligheten till att få trygga och säkra barn vilket således ökar 

möjligheten till att barn pratar mer. Att vara en god lyssnare som ställer följdfrågor och 

visar intresse för det som barn säger är det mest grundläggande för att barn skall kunna 

få en god, säker och positiv upplevelse av språk och kommunikation. När vuxna pratar 

med barnen är det också gynnsamt att använda kroppsrörelser som exempelvis gester 

och dessutom ändrar till olika tonfall genom att prata ljust, mörkt, långsamt eller snabbt 

i samband med den verbala kommunikationen. 

Öhman (2009) talar om skillnaden mellan att prata till barn och prata med barn. 

Att prata med barn handlar om att föra ett samtal tillsammans med barn där både barnet 

och den vuxna delar samma talutrymme. Att prata till barn handlar istället om att det 

exempelvis ställa frågor eller ge instruktioner som ”du kan sätta dig därborta och börja 

rita”. 

Westerlund (2009) beskriver hur viktigt det är att förskollärare uppmärksammar 

varje barn och dessutom bekräftar det barnen sagt genom att behålla ögonkontakt, nicka 

eller säga någonting. Det är också en viktig del att förskolläraren visar intresse för vad 

barnen tycker om eftersom detta kan leda till fördjupade samtal tillsammans med 

barnen. 

 

2.4 Aktiviteter som gynnar barns kommunikativa utveckling 

Tidigare forskning som fokuserat på vilka aktiviteter som bidrar till 

kommunikationstunder för barn samt hur pedagogen kan stärka denna beskriver Wasik 

& Vessels (2017) i sin forskning. Deras forskning visar att den fria leken är en viktig del 

i barns språkutveckling eftersom de genom fria leken kan småprata med sig själva eller 

berätta för ett annat barn eller vuxen om vad som sker i leken samtidigt som de 

eventuellt förhandlar om fria lekens innehåll. Pedagogen spelar en viktig roll i dessa 

situationer eftersom de ges möjlighet att ställa frågor med syfte att få barnen att prata 

om sina handlingar, tankar och idéer under leken. Detta bidrar till att barn tränar på att 

använda sitt ordförråd i samtal samtidigt som de känner sig sedda och att pedagogen 

visar intresse för vad de gör. 

Olsson (2009) beskriver leken som en viktig del för barn eftersom de tränar 

många olika delar som är grundläggande för deras utveckling. Leken blir en form av 

mötesplats för fantasin att flöda fritt men det finns däremot olika lekregler som barnen 

måste följa för att inte störa andra barns fantasilek. De lekregler som Olsson (2009) 

lyfter fram är följande: 

 Turtagande (alla skall få möjligheten att påverka lekens innehåll därför blir det 

viktigt att barnen lär sig att turas om för att det skall kännas rättvist för barnen 

som är med och deltar i leken) 

 Samförstånd (alla i leken är överens om vad man leker för något och att alla 

förstår att det som sker är lek) 

 Ömsesidighet (att leken sker på lika villkor och att alla skall kunna var med och 

delta oavsett styrka eller ålder). 

Eriksson (2009) beskriver sagan som en väg till barns språkutveckling då den 

både kan ge inspiration och glädje till barn och pedagoger. När pedagogen läser sagor 
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tillsammans med barnen börjar de resa iväg till fantasivärlden där allt kan hända och det 

enda som stoppar sagan från att fortsätta utvecklas är brist på fantasi. Det är viktigt att ta 

tillvara på barnens fantasi i sagans värld eftersom det blir barnens egna kunskaper, 

erfarenheter och tankar som kommer till utryck i berättelsen. Genom att låta barnen dela 

med sig av sina berättelser blir de delaktiga i processen som såldes kan stärka deras 

personliga utveckling och självkänsla. Hon lyfter även upp begreppet storyline som 

handlar om att man arbetar med berättelsen efter en röd tråd. Röda tråden börjar med en 

berättelse/saga som pedagogen läser tillsammans med barnen där de ges möjlighet att 

påverka innehållet med sina egna ord. Efter detta skapas aktiviteter med stöd från sagan 

som barnen också får möjlighet att påverka med fördelen att de redan innan fått 

möjlighet att göra detta under sagoberättelsen. Om man skall arbete efter en bok eller 

saga är det viktigt att det finns aktiviteter som kan skapas utifrån denna. Hon lyfter upp 

fyra tips på delar som kan vara viktiga att kontrollera innan en bok väljs ut som skall 

ligga som grund för verksamheten och dessa är: 

 att det finns olika karaktärer (kan användas under rollspel) 

 att det finns en variation av miljöer 

 att det finns mycket fantasi (ger utrymme för barns fantasi och förslag till sagans 

utveckling) 

 att det finns en koppling till genus (kan användas i arbetet för jämställdhet och 

att gå emot stereotypa könsnormer). 

Filipova, Syroed & Goncharova (2016) berättar att lekområden kan vara gynnsamma för 

barns utveckling. Det är på dessa platser som barn i olika åldrar lär sig sociala regler 

och att kommunicera med andra individer. Betydelsen av lekplatser för barn definieras 

av möjligheter till fri kommunikation och lek tillsammans med andra barn. 

 

3. Metod 

Studien skall ta reda på hur kommunikationen sker i förskolan bland förskollärare och 

de yngre barnen. Inför studien har två kvalitativa metoder använts och dessa är 

observationer av olika kommunikationsstunder på förskolan samt intervjuer med 

förskollärare. 

 

3.1 Urval 

För denna studie användes ett bekvämlighetsurval eftersom det både var ett snabbt och 

lätt alternativ att använda för denna studie. Det intervjuades 10 förskollärare från två 

kommunala förskolor och det observerades 8 barn mellan ålder 2-3 år och tre 

förskollärare. Då detta arbete följde samtyckeskravet gav alla deltagarna i studien sitt 

godkännande/samtycke att de ville vara med. Då en del av forskningsdeltagarna var 

under 15 år blev det ett krav att även vårdnadshavarna gav sitt samtycke att deras barn 

fick vara med i studien och det blev totalt 8 godkända barn som fick delta. 
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3.2 Förberedelser inför metoder 

Detta arbete följde informationskravet som handlar om att undersökningsdeltagarna 

måste informeras om vilka villkor som gäller för studien samt vad som förväntas av de 

som deltagare (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna måste dessutom upplysas att det är 

frivilligt att delta i studien och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 

konsekvenser. Innan studien kunde ta sin start med intervjuer skrevs ett missivbrev som 

delades ut till förskollärare där de fick information om studiens syfte, frågeställningar 

samt en kort förklaring om vem som skrev arbetet. I brevet fick de kontaktinformation 

till studenten som skulle genomföra undersökningen samt studentens handledare. Inför 

observationerna fick vårdnadshavare och förskollärare ett missivbrev med information 

om forskningens syfte, att det var valfritt att delta och att de skulle vara anonyma 

genom hela processen (Vetenskapsrådet, 2017). De fick två veckor på sig att svara på 

brevet innan dessa samlades in och därefter kunde studien ta sin start. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Arbetet följde genomgående konfidentialitetskravet som säger att alla insamlade 

uppgifter om undersökningsdeltagarna måste nedtecknas, förvaras och avrapporteras på 

ett sätt som gör att utomstående inte kan komma åt uppgifterna eller kunna identifiera 

de som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2017). I missivbrevet informerades alla 

inbjudna att deltagarna för studien skulle vara anonyma och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i studien och att inga uppgifter om dem skulle sparas 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

3.4 Intervjuer 

För denna metod användes semistrukturerande intervjuer med en förskollärare åt gången 

där intervjun utgick från fasta frågor med möjlighet till följdfrågor. Enligt Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) är det bra att använda sig av följdfrågor då det ökar 

möjligheten till att få mer utförliga svar. 

Intervjuerna gjordes på respektive förskola i ett av samtalsrummen som hade bokats för 

en längre sittning. Detta är en fördel för att minska risken till stress och för att 

deltagaren skall kunna ges möjlighet till eventuella frågor eller fördjupade svar (Löfdahl 

et al, 2014). Syftet med att välja denna typ av plats för intervjuer var för att denna plats 

kunde erbjuda en lugn och låst sektion som uteslöt andra obehöriga för studien. 

 

3.4.1 Genomförande av intervjuer 

Varje intervju tog mellan 20 – 40 minuter att göra inklusive informationsbeskrivning. 

Innan varje enskild intervju tog sin start informerades den intervjuade om tidsramen för 

intervjun samt att deltagaren när som helst kunde avbryta intervjun utan konsekvenser. 

Till deltagaren ställdes frågor som sedan kunde fördjupas med hjälp av följdfrågor 

beroende på deltagarens svar. I samband med intervjun antecknades det som deltagaren 

sade med hjälp av papper och penna samtidigt som en ljudinspelning var igång. De 

nedskrivna anteckningarna användes som stöd för eventuella följdfrågor under intervjun 
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och när det var slut på frågor frågades den intervjuade om det fanns någonting som hen 

ville tillägga. 

 

3.4.2 Bearbetning av materialet 

Metoden följde nyttjandekravet som säger att all insamlad data endast får användas för 

forskningen och inte skrivas ut på internet, forum eller andra grupper (Vetenskapsrådet, 

2017). Redan i missivbrevet som lämnades ut till potentiella forskningsdeltagare 

informerades man att resultatet från intervjun och observationer endast skulle 

presenteras i arbetet anonymt och inte på något annat ställe (Vetenskapsrådet, 2017). 

Resultatet från intervjun analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet handlar om att det individen lär sig sker i sociala 

sammanhang. Efter varje intervju struktureras svaren upp efter kategorier som sedan 

renskrevs på datorn genom skrivprogrammet Word 2007. 

 

3.4.3 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2018) är trovärdigheten i en studie en viktig del eftersom det blir 

forskaren själv som tolkar svaren och detta kan leda till felbedömningar. Det finns 

metoder för att skapa en god trovärdighet till sitt resultat av en studie genom att använda 

sig av strukturerade frågor och ljudinspelning. Med ljudinspelningen kan forskaren själv 

i lugn och ro sitta och lyssna på det insamlade materialet upprepade gånger för att 

säkerställa att forskaren verkligen har uppfattat informanternas svar korrekt. 

 

3.5 Observationer 

Observationerna gjordes i alla lekutrymmen med syfte att undersöka de olika 

språkmiljöer som fanns för barnet och på så vis kunna jämföra barnens lek i de olika 

rummen. Observationerna fokuserade på barn mellan ålder två och tre år samt 

förskollärare. 

 

3.5.1 Genomförande av observationer 

Observationerna gjordes på avstånd för att inte riskera att störa barnens eller 

förskollärarens kommunikation i aktiviteterna. Under alla observationer 

dokumenterades situationerna för hand med skrivblock och penna för att notera vad 

barnen och förskollärarna sagt och gjort. Inför denna observation hade en 

anteckningsmall förberetts med olika rubriker som ålder, antal barn/vuxna, aktivitet, 

plats, tid etc. Med papper och penna skrevs barnens och förskollärarens kommenterar 

upp men dock utan deltagarnas namn. Enligt Bryman (2018) skall inte studiedeltagarnas 

namn presenteras eftersom det då strider mot sekretesslagen som innebär att ingen 

annan som läser arbetet kan ta reda på vilka som varit med under aktivitetens gång. 

 

3.5.2 Bearbetning av materialet 

Efter varje observation kontrollerades det nedskrivna innehållet för att säkerställa att 

anteckningar skrivits på alla rubriker. Det insamlade materialet förvarades i en mapp 

som låstes in i ett plåtskåp för att undvika att materialet skulle komma i orätta händer 
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när dessa inte användes för transkribering (Bengtsson & Svensson, 2009). Eftersom alla 

deltagare i min undersökning var anonyma kunde det insamlade materialet tas med 

utanför verksamheten för att skrivas rent och transkriberas på en annan plats (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

 

4. Resultat/Analys 

Under denna del av arbetet kommer sammanställda resultat och analyser av samtliga 

observationer och intervjuer att redovisas med koppling till arbetets frågeställning: hur 

kommunicerar barn och förskollärare med varandra på förskolan?   

 

4.1 Observationer 

4.1.1 Kommunikation under samling 

I den första observationen för denna studie är det en förskollärare som skall ha en 

samling tillsammans med fem barn på en rund matta i det större lekrummet. 

 

Observationen startar med att en förskollärare går in i rummet, tittar runt och räknar hur 

många barn det är på plats. Efter att förskolläraren räknat klart sätter hen sig på mattan 

och tar fram en tygpåse som hen lägger framför sig. Förskolläraren börjar sedan 

använda sina händer för att göra TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation) och säger samtidigt med hög röst: 

”Nu alla barn ska vi sätta oss på mattan och ha samling” 

Barnen slutar upp med det dem gör och tittar på förskolläraren för att sedan springa till 

mattan och sätta sig. Ett av barnen frågar: 

”Vad är det?” och pekar på tygpåsen. 

Förskolläraren lyfter upp påsen och säger: 

”Det här är en sångpåse. I den finns det sångkort” (använder TAKK) 

Barnen tittar på påsen tills ett barn reser sig upp och springer mot påsen. Förskolläraren 

lägger ner påsen och säger: 

”Stopp, du måste sitta på mattan om vi skall plocka fram korten” (använder TAKK) 

Barnet sätter sig återigen på sin plats och förskolläraren frågar barnen: 

”Oj vad roligt att se så många barn här idag. Är det någon som vill tala om för mig vad 

ni gjort innan jag kom hit?” 

Ett barn räcker upp handen. Förskolläraren ser detta och säger: 

”åhh vad bra att du räcker upp handen (barnets namn), vad har du gjort idag?” 

”Jag har lekt polis med bilen” svarar barnet 

”Vad spännande, vad gjorde polisen för någonting då? Frågar förskolläraren 

”Den körde bilen och försöka hitta tjuven” svarar barnet 

”Wow, ja poliser är duktiga på att ta fast tjuvar. Tack för att du ville dela med dig till 

oss andra. Är det någon mer som vill berätta vad ni gjort” frågar förskolläraren 

Ingen annan svarar och förskolläraren börjar därefter plocka fram en bunt kort som hen 

sedan lägger på golvet. Förskolläraren säger sedan: 

”Nu tänkte jag att (barnets namn) ska få ta ett sångkort som vi ska sjunga” 

Barnet reser sig upp, går till korten och plockar upp ett av korten. Förskolläraren säger: 
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”Nu kan du gå tillbaka till din plats och ta kortet med dig” 

Barnet går och sätter sig på sin plats och lägger sin hand med kortet bakom ryggen. 

Förskolläraren frågar sedan: 

”Kan du visa oss vilken sång vi ska sjunga först” 

Barnet tar fram kortet och håller upp det mot förskolläraren som säger: 

Ja, imse vimse spindel ska vi sjunga. Har ni sjungit den förut?” 

Alla barnen börjar skratta och sedan skrika 

”Jaaaaaa” 

Förskolläraren låter varje barn gå fram efter varje sång, en i taget och välja ett kort som 

de sedan sjunger tillsammans. Förskolläraren använder TAKK som stöd genom alla 

låtar och samtal med barnen och barnen börjar imitera förskollärarens handrörelser när 

de sjunger. 

 

4.1.2 Kommunikation i sagoläsning 

I denna observation är det en förskollärare som skall ha en sagostund tillsammans med 

tre barn i ett av de mindre läsrummen. Dessa tre barn trivs inte i större samlingar eller 

aktiviteter och blir i sådana situationer ofta obekväma och gömmer sitt ansikte ner i 

marken eller börjar gråta och därför har förskolläraren valt att skapa aktivitetsutrymmen 

för dessa tre barn i mindre grupp. Under denna händelse visar barnen att de också vill 

vara med och berätta sagan genom att lägga till ord och imitera olika saker undertiden 

som förskolläraren läser och visar bilder. 

Förskolläraren sitter på en madrass med ett barn på varje sida och när hen öppnar 

upp boken och skall starta läsningen börjar två barn peka på bilderna: 

”en hund,. voff , voff, voff” säger ett av barnen  

”bil, dododododo” säger det andra barnet 

Förskolläraren svarar: 

”ja, det där är en bil och det där är en hund” och pekar på bilderna. 

Förskolläraren vänder sida i boken och ena barnet hoppar upp från madrassen och 

sätter händerna mot ögonen som en kikare och säger: 

”sikare fröken” och pekar mot boken. 

Förskolläraren pekar på bilden och säger: 

”ja det stämmer, på bilden tittar barnet i sin kikare” 

Nästa sida visar en bild på en snöig kulle med barn som åker pulka. Förskolläraren 

pekar på bilden och säger: 

”åh vad kallt det är när det snöar, men då måste man ta på sig varma kläder” 

Ett av barnen tittar på förskollärare och säger: 

”Ja, måste vara varm, inte frysa” 

Efter några fler sidor vänder sig förskolläraren om och tar fram en påse som hen har 

tagit med sig. 

”Vill ni leka sagan” frågar förskolläraren och plockar fram två hattar, två kikare, tre 

bollar och två ficklampor som hen sedan lägger på golvet. 

”jaa” skriker båda barnen till och de tar snabbt en varsin kikare och en hatt var. 

Barnen börjar sedan imitera bilderna genom att föra kikaren på ögonen och låtsas 

leta efter olika djur. 
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4.1.3 Kommunikation i aktivitet med lärplattan 

I denna observation är den en förskollärare som tillsammans med tre barn skall 

använda lärplattan för att undersöka olika applikationer. Barnen får heta b1.b2 och 

b3 av sekretesskäl. De sitter tillsammans runt ett bord och förskolläraren öppnar upp 

en applikation som barnen har berättat att de vill testa. Applikationen visar figurer i 

olika färger, storlekar och antal och är en applikation som alla barnen fått testat 

minst en gång tidigare. När applikationen startar igång börjar barnen genast berätta 

vad de ser. Förskolläraren använder TAKK genom hela sin kommunikation 

tillsammans med barnen. 

”Men oj titta. Titta så mycket saker det finns på bilden. Vet ni vad det där är för 

något? frågar förskolläraren och pekar på en bild av en triangel. 

”En röd triangel” säger b1 utan att förskolläraren sagt vad figuren heter eller vilken 

färg den har. 

”Ja vad bra, det är en röd triangel. Men ser ni hur många trianglar det är på bilden. 

Ska vi räkna dem tillsammans?” säger förskolläraren och pekar på den första 

triangeln som de pratat om innan. 

”en, två, tre, fyra. Det är fyra trianglar på bilden” säger förskolläraren 

”hihi, ett, två, tre, fem” säger b2 

”är det fem trianglar, ska vi räkna dem igen så får vi se” säger förskolläraren och 

börjar tillsammans med barnen säga 

”ett, två, tre, fyra. Det är fyra trianglar. Ska vi räkna dem igen. Ett, två, tre, fyra. 

Fyra trianglar”  

Förskolläraren byter bild och säger: ”nu ska vi hitta alla blå cirklar, nu får b2 börja. 

Vart finns en blå cirkel?” frågar förskolläraren 

B2 börjar flytta sitt finger till en röd kvadrat och trycker.  

”det där är en röd färgad kvadrat, det här är en blå cirkel” säger förskolläraren och 

flyttar barnets finger till en av de blå cirklarna.  

Barnet trycker på den blå cirkeln och börjar sedan skratta och säger: ”blå cirkel” 

Aktiviteten fortsätter sedan på samma vis där förskolläraren agerar som stöd för 

barnens undersökande av applikationens olika instruktioner. 

 

4.1.4 Kommunikation vid konstruktionsbygge 

Till denna observation används påhittade namn för att deltagarna skal vara anonyma, 

Kalle är tre år och Linda är fyra. 

Under denna observation är det två barn som befinner sig på stora mattan i ett av de 

större lekrummen. De leker både med konstruktionsbyggen men på varsin sida av 

mattan och inte tillsammans. När ett av barnen får problem med sitt bygge går det andra 

barnet in och hjälper barnet vars konstruktion raserats. Kalle som precis fått sin 

konstruktion att rasa blir ledsen och visar detta genom att gråta på mattan. 

”Hjälpa” frågar Linda och räcker fram en av klossarna som rasat från Kalles bygge. 

Kalle vänder blicken upp mot Linda, börjar le och svarar: 

”mmmmm,JAAAA” 
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De börjar sedan stapla klossarna ovanpå varandra men de gör det en åt gången, dvs. de 

kör en form av turtagning och säger sedan till när de är klara genom att säga: 

”färdig” 

I samband med detta använder de sitt kroppsspråk då de vänder de sig mot varandra och 

nickar när det är den andra personens tur. Undertiden som den ena barnet lägger på en 

kloss håller det andra barnet i konstruktionen för att det inte skall rasa. När de får slut på 

klossar och konstruktionen är hög frågar Linda: 

”ska vi putta den” och pekar på konstruktionen samtidigt som Linda tittar på Kalle. 

”Ooooookeeeeeej” svarar Kalle och de börjar båda slå ner bygget för att sedan slänga 

sig på mattan och skratta. 

 

4.1.5 Kommunikation vid dukning 

Till denna observation används påhittade namn för att deltagarna skal vara anonyma. 

Denna observation fokuserar på tre barn som hjälper till vid dukningen inför maten. På 

bänken har förskolläraren redan ställt ner tallrikar, glas och bestick. Rolf och Ahmed är 

tre år gamla och Elin två år. Trots att Rolf och Ahmed är ett år äldre än Elin är Elin på 

förskolan oftare än de två andra som är där två dagar i veckan. Aktiviteten startar när de 

står vid bänken i köket och Elin säger till de andra: 

”Du får glasen” pekar på Rolf 

”Du får tallriken, var försiktig” pekar på Ahmed 

Rolf bekräftar det som Elin sagt genom att svara: 

”Inte tappa, då går det sönder” 

Ahmed bekräftar det Elin sagt genom att hoppa två gånger samtidigt som han svarar: 

”Jaa, många tallrik” 

Elin ger sedan en tallrik till Ahmed och ett glas till Rolf. 

”Ni får en först och ni får komma hit får ni mer” säger Elin 

Dukningen fortsätter tills det är slut på tallrikar men det finns fortfarande ett glas kvar 

på bänken. 

”klar, slut” säger Ahmed 

”Nääää, de inte klart. Kolla det är glaset kvar på bänken” säger Elin. 

Rolf sträcker sina händer mot bänken för att ta glaset men Elin avbryter Rolf och säger: 

”Sluta, jag som ger dig. Vänta” 

Rolf backar undan och tar emot glaset som Elin räcker ut och ställer det på den plats 

som saknar glas och går sedan tillbaka till Elin och Ahmed som väntar vid bänken. 

Elin säger: 

”Så, nu är klart. Fröken klart nu” 

Förskolläraren som står i dörröppningen och observerar barnen svarar: 

”Oj vad ni är duktiga som hjälper till med dukningen. Då ska vi snart äta” 

Ahmed, Rolf och Elin börjar springa och sätter sig på sina fasta platser vid bordet och 

sitter där tills förskolläraren förklarar att de skall ha samling först och därför skall gå in i 

samlingsrummet innan. Barnen går med förskolläraren och samlingen startar kort där 

efter. 
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4.1.6 Kommunikation vid mataffären 

Till denna observation används påhittade namn för att deltagarna skal vara anonyma, 

Josef, Caroline, Simon och Jessica är alla tre år men trots att de är lika gamla har Jessica 

gått ett år längre än resten av barnen, dvs. de andra barnen började på förskolan när de 

var två år och Jessica när hon var ett år. 

Under denna observation är det fyra barn som leker vid mataffären som står uppställd 

med frukt och mat (plastleksaker). 

”Mat, mat. Ja hungrig” säger Josef  

”Måste köpa maten” säger Caroline 

”Jooooo, mjölk”säger Jessica 

Barnen stannar upp och tittar på varandra. 

”Näääää, man kan inte äta mjölk, man äter jordgubbar hihihi” säger Simon 

Alla barnen börjar skratta. 

”Va ska vi köpa då” frågar Caroline 

Josef pekar på några varor som hen sedan plockar ner från hyllan och ställer på affärens 

ena kant. Sedan säger Simon: 

 ”mjölk” och pekar på en brödskiva. 

Jessica vänder sig mot Simon och säger: 

”Nej där är macka, där mjölk” och pekar på en tom mjölkförpackning. 

Jessica fortsätter sedan att peka på en vara i taget och säger vad de heter: 

”tomat, mjölk, ost, macka, jordgubbe, äpple. Förstår du?”  

Simon och Caroline börjar efter detta göra samma sak genom att peka på en vara i taget 

och benämner dessa: 

”ooosst, joooordgubbe, äääpple, toooomaat” och vänder sedan blicken tillbaka till 

Jessica som nickar och säger: ”jaaaa”  

Josef plockar upp en korg som ligger bredvid affären på golvet och håller upp en för att 

de skall lägga ner sina varor i den. De går sedan in i ett av de mindre rummen där de 

lägger varorna på bordet för att sedan dela upp sig och leka med annat. 

 

Analysen utifrån de observationer som gjorts med fokus på kommunikation visade att 

samtliga barn hade erfarenhet av att kommunicera på ett eller annat sätt. De använde 

kroppsspråket, sin röst och TAKK i sin kommunikation, vissa mer än andra och 

förskollärarna använde TAKK i samtliga situationer, vilket resulterade i att även barnen 

började imitera och lära sig göra tecken för de ord som pedagogen uttryckte. Utifrån två 

av observationerna var det ett barn från varje aktivitet som tydligt intog en ledarroll 

genom att ge instruktioner till de andra barnen som deltog i aktiviteten eller anmärka på 

om någon sagt eller gjort något fel. 

 

Utifrån observation 4.1.5 intog Elin ledarrollen på ett sådant sätt att hen gav uppdrag till 

de resterande två som deltog. Elin använde sin röst för att förklara för de andra två vad 

de skulle göra samtidigt som hen pekade mot de barn som hen pratade till. 

 

Under observation 4.1.6 intog ett av barnen en ledarroll genom att förklara för de andra 

barnen vad samtliga produkter i affären hette och efteråt kontrollerade hen om de 
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förstått vad som sagts. Under de observationer där förskollärarna deltog inkluderade de 

barnen i aktiviteterna och lät de påverka dess innehåll. De ställde frågor till barnen 

samtidigt som de gav barnen talutrymme att dela med sig av sina tankar, åsikter och 

önskemål. 

 

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes enskilt med totalt 10 verksamma förskollärare och  det insamlade 

materialet har sammanfattats och kateogriserats enligt två kategorier. 

 

4.2.1 Pedagogiskt samtal i verksamheten 

Alla förskollärarna som var med och deltog i studien ansåg att det pedagogiska samtalet 

är viktigt i förskolans verksamhet. De håller alla med om att det ökar möjligheten till att 

barn känner sig trygga att berätta om sina tankar och känslor samt ställa frågor. De 

håller alla med om att det är viktigt att skapa situationer för att varje barn skall kunna få 

tid att utrycka sig ensam med förskolläraren men också i grupp. 

 

4.2.2 Språket är viktigt för barns utveckling 

Förskollärarna som deltog i studien höll alla med om att språket spelar en viktig roll för 

barns utveckling. Att språket spelar stor roll för att bli en egen individ är också en sak 

som de alla lyfte fram. De menar att språket och förmågan att kommunicera blir en 

representation för vem man är som person. Det är i kommunikativa stunder som barn 

ges möjlighet att berätta om vad man tycker om, inte tycker om, vilka intressen som 

finns och mycket mer. 

 

Analysen utifrån intervjuerna av förskollärarnas kunskap om kommunikation i 

förskolan visar kunniga pedagoger som alla hade god insikt i barns språkutveckling. Att 

skapa stunder för barn att kommunicera med varandra var något som de lyfte fram och 

detta gör dem genom att se vad barnen har för intressen och tar tillvara på dessa i sina 

aktiviteter tillsammans med barnen. De menar att om ett barn gör någonting som hen 

tycker är roligt och intressant ökar det möjligheten till att barnet tar mer plats och 

kommunicerar mer. 

 

5 Diskussion 

Diskussionsavsnittet delas upp i två sektioner där den första fokuserar på metoderna och 

den andra fokuserar på resultatet. 

 

5.1  Metoddiskussion 

I denna del kommer jag presentera vilka metoder som använts för studien och varför 

dessa valts ut. 
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5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Genom att jag använde mig av en redan färdig mall för intervjuerna kunde jag också 

skriva upp eventuella följdfrågor. Enligt Olsson (2009) är det av stor vikt att man inte 

baserar sina frågeställningar efter sina egna uppfattningar och synpunkter eftersom detta 

kan påverka vilka frågor man väljer att ta med. Vad han menar är att forskaren själv 

låter bli att ställa en fråga som hen själv redan anser vara självklar men som i själva 

verket inte är så och på så vis går miste om synpunkter kring ett visst område. 

Enligt Bryman (2018) är det en bra strategi att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer eftersom det öppnar upp möjligheten till att ställa följdfrågor som kan ge mer 

utförliga svar. Majoriteten av de som deltog under intervjuerna berättade att de hade 

haft ett trevligt och givande samtal med bra och tydliga frågor/följdfrågor. Många tyckte 

att frågorna var tydligt ställda och de värderade min förmåga att kunna lyssna som en 

positiv sak då de bidrog till en lugn och intressant intervju. 

Eftersom jag i samband med intervjuerna använde ljudinspelning behövde jag inte 

känna oro för att missa vad deltagarna sagt eftersom jag när som helst kunde lyssna på 

intervjuerna flera gånger. Med ljudinspelningen i samband med intervjuerna upplevde 

jag inte behovet av att skriva större anteckningar utan istället stödord som kunde ligga 

till grund för eventuella följdfrågor (Bryman, 2018). 

När jag började skapandet av min intervjumall ville jag vara säker på att de var 

lättformulerade frågor som kunde besvaras av alla deltagarna. 

 

5.1.2 Trovärdighet 

Trovärdigheten för studien var något som togs med genom hela processen av arbetet. 

För att minska risken till felbedömningar eller feltolkningar valde jag att under 

intervjuerna använda ljudinspelning som gav mig möjligheten att gå tillbaka till vad 

som sagts tidigare och minimera risken för feltolkningar Bryman, 2018). 

 

5.1.3 Observationer 

Inför denna metod hade jag förberett en anteckningsmall som bestod av olika rubriker 

som skulle finnas som stöd för mitt skrivande. Denna mall blev som ett verktyg som 

användes för att kontrollera att jag skrivit upp alla delar som var betydelsefulla för mina 

observationer som bl.a. antal barn, antal vuxna, beskrivning av miljön, tid på dagen, 

rutiner m.m. 

 

5.2  Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att delas upp i två rubriker där en består av resultatet från 

observationer och den andra från intervjuer. 

 

5.2.1 Observationer 

De resultat som observationerna givit har alla kunnat kopplas samman till studiens 

syfte, frågeställning men också tre av de intervjufrågor som gjorts. Detta avsnitt 

kommer koppla samman resultatet med tidigare forskning och annan litteratur kopplad 

till ämnet kommunikation i förskolan. Förskolan är en plats där många barn spenderar 
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en stor del av sin dag tillsammans med andra barn och pedagoger. Förskola blir en 

mötesplats som skapar möjligheter till samtal, samarbete, lek och aktiviteter som kan 

stödja det språkliga lärandet. Precis som studies syfte är handlar arbetet om att 

undersöka hur den dagliga kommunikationen ser ut på förskolans verksamhet bland 

förskollärare och barn. Alla individer har olika språkkunskaper och dessa kunskaper har 

inflytande på vilket sätt en person kommunicerar på. De barn som observerades för 

denna studie var alla i ålder två och tre år gamla och det språkverktyg som de flesta 

barnen hade erfarenhet av att använda var TAKK. 

 

Enligt Norstedt (1997) är TAKK ett bra språkverktyg att använda sig av, antingen om 

man saknar det verbala språket eller om man vill göra sig ytterligare förstådd.  För barn 

med hörsvårigheter blir TAKK också ett bra verktyg att dra nytta av eftersom barn 

oavsett problem skall få komma i kontakt med språket och möjligheten att hitta sitt sätt 

att föra sin kommunikation på. 

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö98 Reviderad 2016) är det av stor vikt att förskolan 

arbetar för att stimulera varje barns språkutveckling och att det blir barnets egna 

intressen och nyfikenhet som ligger som grund för de språkliga samtalen med barnen. 

Det är viktigt att man ger barnen möjlighet att utrycka sig genom många olika 

uttrycksformers som exempelvis bild (fota eller filma) rita/måla, sång och dans m.m. 

 

Enligt Filipova, Syroed & Goncharova (2016) är lekplatser viktiga arenor för barns 

kommunikativa utveckling eftersom de lär sig sociala regler. Lekplatser är dock inte 

endast en plats för yngre bara utan även plats för äldre barn och vuxna där de tränar 

uthållighet, turtagning, leka ensam, samarbete samt förmågan att interagera med andra. 

Med koppling till denna studie blir förskolan en viktig arena för barns kommunikativa 

utveckling eftersom de blir den plats de spenderar en stor del av sin vardag tillsammans 

med andra barn och vuxna. Förskolan erbjuder ledytor av olika slag och det är i dessa 

som barnens kommunikation tar plats och spelar en vikttig roll för sin sociala 

utveckling. 

 

Enligt Bjar och Liberg (2003) blir pedagogen i interaktion med barn en form av förebild 

för hur man kan kommunicera och det är därför viktigt att pedagogen ser varje enskilt 

barn och hjälper och ger stöd för deras kommunikativa förmågor. 

 

Under en av observationerna var det ett barn som sökte tillträde till ett annat barns lek 

under konstruktionsbygge. Barnet som sökte tillträde till leken räckte fram en kloss som 

hörde till det andra barnets konstruktion som tidigare rasat och frågar om hen får hjälpa 

till och bygga. Detta kan kopplas till Pálmadóttir & Johansson (2015) som beskriver hur 

barn använder leksaker för att söka tillträde till andras lekar. Genom att räcka fram en 

leksak visar barnet intresse för vad det andra barnet håller på med. Detta ökar 

möjligheten till att bli inkluderad eftersom det redan lekande barnet eventuellt känner 

samhörighet och då vill dela sin lek med ett annat barn. 

 

https://www.bokborsen.se/?_d=asc&_s=price&f=1&qi=9789185096657
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Enligt Barnkonventionen (Unicef, u.å.) har varje enskilt barn rätt att ge uttryck för sina 

uppfattningar, att de blir lyssnade på och har rätt att påverka sin situation. Detta är 

någonting som starkt kopplas an till förskolans läroplan (Lpfö98 Reviderad 2016) och 

någonting som förskollärarna för denna studie tagit del av. Utifrån observation 4.1.3 

visade förskolläraren att hen tog till sig av barnens önskemål när det kom till att 

undersöka applikationer på Ipaden. Det blev barnens egna önskemål och intresse som 

hamnade i fokus och förskolläraren gav barnen de stöd som behövdes genom deras 

utforskande med hjälp av TAKK och den verbala rösten. 

 

Nilholm (2007) lyfter upp begreppet inkludering som en viktig del i det pedagogiska 

artbetet i förskolans verksamhet. Förskollärarna i denna studie visar alla intresse för 

barnens delaktighet i aktiviteterna genom att befinna sig på den nivå som barnen själva 

befinner sig på för att sedan ge varje barn möjlighet till deltagande. Förskollärarna 

gjorde detta genom att ställa direkta frågor till barnen eller ge barnen möjlighet att 

själva starta samtal om vad de än ville. Ett exempel på detta var från observation 4.1.1 

där förskolläraren sa detta ”Oj vad roligt att se så många barn här idag. Är det någon 

som vill tala om för mig vad ni gjort innan jag kom hit?”. 

Detta öppnar upp möjligheten för barnen att själva välja att berätta någonting eftersom 

det inte blir direkt riktat åt någon utan mer en öppen fråga. 

 

Sandberg (2009) lyfter upp vikten av att förskolans verksamhet utformas utifrån varje 

barns individuella behov av stöd. Genom att planera och utforma verksamhetens miljö 

och aktiviteter efter varje barns behov av stöd ökar man möjligheten till att varje barn 

utvecklas så långt som möjligt. Att anpassa förskolans verksamhet efter varje barns 

individuella behov kan i vissa fall vara svårt då det är många barn på förskolan med 

olika behov av stöd. Det som förskollärarna dock måste göra är anpassa verksamheten 

så långt det bara går genom att förändra miljön och att skapa utrymme för att varje barn 

får sina behov tillgodosedda genom anpassade aktiviteter baserade på barnens 

förutsättningar. Detta visar förskolläraren från observation 4.1.2 ta del av då hen 

startade en aktivitet tillsammans med tre barn som inte trivdes att delta i större 

samlingar eller aktiviteter då de antigen gömde sina ansikten ner mot marken eller 

började gråta. Förskolläraren gav barnen hela tiden utrymme för att ställa frågor, berätta 

vad de kunde se eller också använda hela kroppen för att ge utryck för deras känslor och 

uppfattningar. 

 

Under observationerna av förskollärarnas aktiviteter tillsammans med barnen kunde jag 

se att de tog tillvara på barnens intressen och behov. Förskollärarna visade intresse för 

vad barnen hade att säga samt att de tidigare uppmärksammat vad barnen tyckte om att 

exempelvis testa för applikationer på ipad eller hur en sagostund skulle se ut. Detta kan 

kopplas till Ottley, Rahn, Coogle, Ferron & Storie (2018) som beskriver hur viktigt det 

är att förskollärare tar tillvara på dessa stunder med barnen eftersom chansen till att 

barnen blir mer benägna till att kommunicera ökar om aktiviteten är utformad efter 

deras intressen. 
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Barnens kommunikation utifrån studiens observationer kan kopplas till Wasik & 

Vessels (2017) som menar att den fria leken spelar stor roll för barns språkutveckling. 

Under observationerna kommunicerade barnen med varandra och tillsammans 

utvecklade de sina lekar, förhandlade om dess innehåll samt att de berättade för 

varandra vad som skedde i aktiviteten. Den fria leken blev en viktig arena för barnens 

sociala interaktioner eftersom de lärde av varandra och kunde med hjälp av 

kommunikationen föra ett samarbete. 

 

Utifrån observationerna kunde jag se att den tid barn spenderat på förskolan hade stor 

betydelse för deras kommunikation. De barn som gått på förskolan längst visade 

förmågan att leda de andra barnen som var yngre och samtidigt hjälpa dem när de stötte 

på ett problem eller hinder. Med koppling till Polat & Yavuz (2016) visar deras studie 

att förskolan kan erbjuda delar som barn eventuellt inte får hemma som exempelvis den 

sociala interaktionen med andra individer. Genom kommunikation får barn lära sig 

förmedla känslor, tankar och upplevelser, något som kommer spela stor roll för barnen 

när de börjar skolan. Polat & Yavuz (2016) studie visar att desto längre tid ett barn 

vistas på förskolan desto bättre blir deras språkutveckling. Utifrån observation 4.1.6 blir 

detta ett tydligt exempel. Alla barnen i denna lek var tre år gamla men den skillnad som 

fanns i gruppen var att Jessica hade varit på förskolan ett år längre än de andra barnen. 

Jessica visade större förmåga att kommunicera, intog en ledarroll och gav instruktioner 

till de andra barnen. Utifrån observation 4.1.5 blir detta också ett exempel på hur tiden 

på förskolan kan påverka barnens kommunikativa förmåga. Trots att Ahmed och Rolf 

var ett år äldre än Elin var det hon som kommunicerade mest och intog en ledarroll. Det 

intressanta blir att inte åldern är det som avgör vilken nivå ett barn ligger på i sin 

utveckling utan att det är tiden som spenderas på förskolan som blir en påverkande 

faktor. 

 

5.2.2 Intervjuer 

 

5.2.2.1 Kan frågor stärka barns kommunikationsutveckling? 

Alla deltagarnas svar var inte helt lika varandra utan hade vissa skillnader i deras 

åsikter. Tre av 10 förskollärare var inte helt för att ställa frågor till barn i förskolan av 

olika anledningar. En av dessa anledningar var för att förskolläraren ansåg att det kunde 

finnas en risk att barn blir obekväma och sluter sig för att prata. En annan förskollärare 

sa att frågor inte passar i förskolan utan hör mer till skolan men att det dock är viktigt 

att skapa samtal med barnen. Den tredje förskolläraren lyfte fram att det är viktigt att ta 

hänsyn till varje barn eftersom alla barn är olika och därför kanske inte känner sig 

bekväma med att någon ställer frågor till en. Vad dessa tre förskollärare sa kan kopplas 

an till Öhman (2009) som lyfter fram skillnaden mellan att prata med barn och prata till 

barn. Att prata med barn handlar om att utforska olika tankebanor och visa intresse för 

vad de gör eller gjort utan att barnet skall få en fråga att besvara. Ett exempel på en 

sådan kommentar som en av förskollärarna från denna studie gjorde under en 

observation var ”åh vad kallt det är när det snöar men då måste man ta på sig varma 
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kläder”. En sådan kommentar blir ett samtal med barn då det kan väcka en tanke eller 

fundering från barnets sida utan det blir en direkt fråga från den vuxna. 

Att prata till barn är det som observationerna visade mest att förskollärarna gjorde 

under sina samtal med barnen. Ett exempel på en sådan kommentar från en av 

förskollärarna under observationen var ”Nu kan du gå tillbaka till din plats och ta kortet 

med dig”. Att prata till barn på detta sätt menar Öhman (2009) inte är något fel så länge 

det är befogat. Att förskollärare ofta pratar till barn har att göra med att det oftast beror 

på stressiga situationer där pedagogen vill få barnen att förstå hur man skall handla i 

olika situationer och att barnen sedan skall della samma uppfattning som den vuxna. 

Tillexempel att man måste sätta på sig jackan innan man går ut när det är kallt ute (gå 

och sätt på dig din jacka)eller att man måste tvätta händerna innan maten ”har du 

tvättat händerna?). Detta leder dock till att förskolläraren kan uppfattas som tröttsam 

och tjatig, därför kan det vara bra att försöka prata med barnen istället för till barnen för 

att föra fram sin sak (Öhman, 2009). 

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö98 Reviderad 2016) har förskolan som uppdrag att både 

stimulera och vägleda barnen i olika situationer för att de i sin tur skall kunna öka sin 

kompetens, utveckla nya kunskaper men också nya insikter. Att prata med barn är 

därför mycket viktigt att förskollärare gör eftersom det är genom samtal tillsammans 

med barn som det ges utrymme för reflektion och att ställa frågor till pedagogen. 

 

5.2.2.2 Hur arbetar du med språkutveckling tillsammans med barn? 

Alla förskollärare som var med och deltog i studien hade olika sätt att arbeta med 

språkutveckling tillsammans med barn. Vikten ligger inte i vad man använder för typ av 

språkverktyg så länge det är ett verktyg som är barnanpassad vars fokus är att stärka 

barnens språkutveckling. Förskollärarna i intervjun lyfter fram många språkverktyg och 

dessa var dans, ipad, läsning, bildkort, drama, skapande verkstad, musik och sång. 

 

Förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2016) lyfter fram vikten av att förskolläraren ger 

barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla sina upplevelser, tankar och 

erfarenheter med hjälp av olika uttrycksformer. Genom att alla förskollärare har olika 

kunskap och intresse för språkverktyg bidrar det till en variation av aktiviteter för 

barnen i verksamheten och detta gynnar deras språkliga utveckling. 

 

5.2.2.3 Kommunikation är viktigt för barns utveckling 

Alla förskollärare i intervjuerna höll med om att språkutveckling är viktigt för barns 

personliga utveckling och att det finns många sätt att utveckla sitt språk på. De lyfter 

alla fram olika språkverktyg som de använder tillsammans med barnen för att stärka 

deras språkutveckling och att desto fler språkverktyg som används desto bättre 

språkutveckling blir det för barnen. 

 

Westerlund (2009) lyfter upp vikten av att vuxna bekräftar de barnen säger i alla 

situationer och att de visar intresse för vad de säger. När barn saknar ord för att förklara 
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för den vuxna vad hen gjort kan den vuxna hjälpa till och ge stöttning i barnets 

kommunikation genom att fokusera och arbeta vidare på detta samtal. 

Den vuxna kan hjälpa till och försöka hitta rätt ord för vad barnet försöker säga genom 

att försöka tolka innehållet, detta kan således leda till att barnet ökar sitt ordförråd och 

känner sig intressant och sedd av den vuxna. 

 

Bylander och Thomsen (2009) lyfter fram att språket är en viktig del för barns 

utveckling eftersom det är genom språket som barn förmedlar sina tankar, frågor och 

erfarenheter till andra. Det är genom kommunikation med andra individer som man 

tillskriver sig mer kunskap om världen som påverkar sitt sätt att se saker och ting på. I 

förskolan tar språket en stor del eftersom det är en plats där många barn och vuxna 

spenderar större delen av sin dag tillsammans och då sker det ständigt utbyte av 

kunskap. Det viktiga är enligt Bylander & Thomsen (2009) att varje barn hittar sitt sätt 

att kommunicera på då språket är en form av nyckel som låser upp dörren till den värld 

där man tillskriver sig kunskap och erfarenheter som är grundläggande för sin egen 

personliga utveckling. 

 

5.3  Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur kommunikationen ser ut i förskolans verksamhet 

och utifrån frågeställningen har denna slutsats tagits fram. 

Den frågeställning som studien fokuserade på var hur förskollärare och barn 

kommunicerar med varandra på förskolan. Efter att jag har studerat och diskuterat 

ämnet kommunikation i förskolan har jag kunnat dra följade slutsatser. Den slutsats som 

dras utifrån studiens innehåll är att det är gynnsamt för barn att vara på förskola då de 

genom sociala sammanhang tillsammans med vuxna och andra barn testar och tränar sin 

kommunikativa förmåga. Förskolans verksamhet ingår i det sociokulturella perspektivet 

som handlar om att man lär sig av varandra och därför blir barns kommunikation en 

viktig del för deras utveckling. Studien visar att om förskolläraren anpassar aktiviteter 

efter barnens intressen ökar det möjlighet till att barnen kommunicerar mer och 

fördjupat. Utifrån studiens resultat kunde jag se ett samband mellan barnens 

kommunikation och den tid som de gått på förskola. De barn som gått en längre tid på 

förskolan kommunicerade bättre än de som gått mindre tid på förskolan oavsett ålder på 

barnen. Studien visar därtill att desto mer erfarenhet ett barn har av att kommunicera 

desto mer utrymme tar barnet i aktiviteter och ibland även intar rollen som ledare.  

 

6 Förslag till vidare forskning inom området 

Svenska förskolan har många mål som skall följas enligt förskolans läroplan och en stor 

del handlar om barns språkutveckling. Ett hinder som kan försvåra förskollärarens jobb 

att ge varje barn de stöd som behövs för deras utveckling är att de ofta är frånvarande 

från förskolan. Detta kan försvåra arbetet med dessa barn då de gått miste om saker som 

de tränat på resterande dagar. Förslag till forskning skulle vara hur förskolläraren kan ge 

de stöd som krävs för barn som ofta är frånvarandra från förskolan och inte är i fas med 

förskolans arbetsprocesser. 
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Bilaga 1, intervjuguide 

 

Beskriv din yrkesroll 

Hur länge har du arbetat inom förskola? 

Har du någon erfarenhet av att jobba tillsammans med barn med ett annat modersmål än 

svenska? 

Finns det stunder då du som pedagog upplevt dig haft svårt att göra dig förstådd för 

barn med annat modersmål än svenska? 

- Vilka situationer och hur? 

Vilka språkverktyg har du kunskap kring och har du använt något av dessa tillsammans 

med barnen? 

Anser du att frågor kan stärka barns kommunikationsutveckling? 

- Varför/varför inte? 

Finns det andra sätt att kommunicera på än endast genom det verbala språket? 

- Vilka och hur? 

Anser du att förmågan att kommunicera är en viktig del för barns utveckling? 

- Varför/varför inte? 

 



 

 

 

Bilaga 2, Missivbrev - intervju 

 

Hej! 

 

Jag har som önskemål att få intervjua dig som en del av mitt examensarbete för 

förskollärarprogrammets sista termin. 

Jag studerar på förskollärarutbildningen på Gävle Högskola och skriver mitt 

examensarbete i pedagogik. Mitt valda ämne är kommunikation i förskolan. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kommunikationen ser ut på förskolans 

verksamhet bland barn och vuxna. 

Därmed vill jag intervjua dig som har kunskap och erfarenhet av att prata med yngre 

barn som i sin tur är värdefullt för mig att ta del av i mitt arbete. Intervjun kommer att 

bestå av 8 frågor och beräknas ta 20 minuter eller mer beroende på vilka diskussioner 

som uppstår. Intervjun görs på arbetsplatsens personalrum eller dylikt där vi kan sitta 

ostört. Du kan under intervjuns gång avbryta om så önskas och du har inga krav på dig 

att delta i någon intervju. Jag hoppas att du har tid att delta då det skulle vara värdefullt 

för mig att ta del av dina svar i mitt arbete. 

 

Under intervjun kommer du att vara anonym och kommer därför inte presenteras i 

arbetet eller på något annat sätt. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

 

Vänligen kontakta mig senast tisdagen den 20:e november om du vill delta. Tid för 

intervju bestäms gemensamt efter att du godkänt ditt deltagande. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

 

Hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsning 

Simon Eldesten (Student)  simoneldesten@gmail.com              

073-5173415 

 

Cresantus Biamba (Handledare) Cresantus.Biamba@hig.se 
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Bilaga 3, Missivbrev - observation av barn 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Simon Eldesten och jag studerar på förskollärarutbildningen på Gävle 

Högskola och skriver mitt examensarbete i pedagogik. Mitt valda ämne är 

kommunikation i förskolan. Jag har som önskemål att observera ditt barn på förskolan 

för att se hur barn kommunicerar med varandra och andra vuxna.  

 

Det är friviligt om du vill att jag observerar ditt barn och du kan avbryta ditt barns 

deltagande i studien om så önskas när som helst utan konsekvenser. Ditt barn kommer 

att vara anonym och kommer därför inte presenteras i arbetet eller på något annat sätt. 

Ditt barns deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

att användas i forskningsändamål. 

 

Vänligen kontakta mig senast tisdagen den 20:e november om du vill delta. Tid för 

intervju bestäms gemensamt efter att du godkänt ditt deltagande. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

 

 

 

Med vänliga hälsning 

Simon Eldesten (Student)  simoneldesten@gmail.com              

073-5173415 

 

Cresantus Biamba (Handledare) Cresantus.Biamba@hig.se 
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Bilaga 4, Missivbrev - observation av förskollärare 

 

Hej! 

 

Jag har som önskemål att få observera dig som en del av mitt examensarbete för 

förskollärarprogrammets sista termin. 

Jag studerar på förskollärarutbildningen på Gävle Högskola och skriver mitt 

examensarbete i pedagogik. Mitt valda ämne är kommunikation i förskolan. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kommunikationen ser ut på förskolans 

verksamhet bland barn och vuxna. Jag hoppas att du vill delta då det skulle vara 

värdefulltför mig att ha med i studien. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande om 

så önskas. 

 

Du kommer vara anonym genom hela processen och kommer därför inte presenteras i 

arbetet eller på något annat sätt. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

 

Vänligen kontakta mig senast tisdagen den 20:e november om du vill delta. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

 

Hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsning 

Simon Eldesten (Student)  simoneldesten@gmail.com              

073-5173415 

 

Cresantus Biamba (Handledare) Cresantus.Biamba@hig.se 
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