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Sammanfattning 
Det här examensarbetet behandlar den verbala kommunikationen mellan pedagog och barn 
som är mellan 1-3 år i förskolan. Arbetet beskriver även pedagogens påverkan på barns 
språkliga utveckling och deras ansvar att ha ett arbetssätt som stöder och vägleder barnen 
framåt i sin utvecklingsprocess. Som teoretisk grund spelar det sociokulturella perspektivet en 
central roll i det här arbetet. Enligt det sociokulturella perspektivet har den kommunikation 
och det samspel som finns mellan barnet och människorna i dess närhet en stor påverkan på 
barnet och hur det kommer att utvecklas. 
 
Undersökningens syfte har varit att studera hur pedagogen verbalt kommunicerar med de 
yngsta barnen, samt hur barnen tar kontakt med pedagogen i förskolans verksamhet.  
Examensarbetet har begränsats till att endast undersöka en specifik omsorgssituation i 
verksamheten, nämligen fruktstunden. Arbetet har utförts genom observationsstudier under ett 
antal fruktstunder på en småbarnsavdelning i förskolans verksamhet. 
 
De forskningsfrågor som det här arbetet har utgått ifrån är följande: (a) Hur ser pedagogens 
kommunikation till barnen ut under fruktstunden? och (b) Vilken kontakt försöker barnen få 
med pedagogen under fruktstunden? 
 
Huvudbudskapet i det här examensarbetet är att belysa pedagogens roll i den vardagliga 
verbala kommunikationen med de yngsta barnen i förskolans verksamhet, och vilken 
betydelse han eller hon kan ha för barnen och deras lärande- och utvecklingsprocess. De 
relationer som barnet har i sin närmiljö är betydelsefulla för hur barnet kommer att lära sig 
nya kunskaper och färdigheter, skapa sig en uppfattning om vem de själva är som person och 
utveckla sin förståelse av sammanhang i sin omgivning. 
 
Undersökningen kom bland annat fram till att pedagogernas kommunikation bestod till stor 
del av frågor om vilken frukt barnen vill ha, information om vad som skulle hända under 
resten av dagen, samt hur barnen skulle uppföra sig. Barnen tog för det mesta bara kontakt 
med pedagogerna för att uppmärksamma dem om att de ville ha mera frukt. Pedagogerna 
fungerade som ett stöd för barnen och vägledde dem när de var osäkra angående vilken frukt 
de skulle välja. Undersökningens resultat ledde bland annat fram till en reflektion om att 
fruktstundens potential av att vara ett pedagogiskt tillfälle för lärande inte utnyttjades fullt ut 
av pedagogerna. Då pedagogernas sällan kommunicerade med barnen om frukten i sig och 
vilka olika egenskaper de har med syftet att förmedla ny kunskap till barnen.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lärande, pedagogrollen, samspel, småbarn, språkutveckling, verbal 
kommunikation 
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utgångspunkt i läroplanen och dess intentioner. (s. 25) 
 
Enligt Läroplanen för förskolan - Lpfö98 (Skolverket, 2006) ska förskolan genomsyras av en 
pedagogik där begrepp som omsorg, trygghet, lärande och utveckling ska stå i centrum. 
Pedagogerna i verksamheten ska se barn som kompetenta och vara engagerade i samspelet 
med varje enskilt barn och hela barngruppen, eftersom samspelet ses som en grund för 
lärandet. Barnen ska vistas i en miljö där deras initiativförmåga och sociala och 
kommunikativa kompetens utvecklas, då lärande och utvecklingen av ens identitet är delar 
som inte kan skiljas ifrån språket, enligt Lpfö98. Därmed är det betydelsefullt att varje barn i 
förskolans verksamhet blir stimulerade och utmanade i sin språkutveckling för att då även 

 
Vad du säger om mig 
Det du tror om mig 
Sådan du är mot mig 
Hur du ser på mig 
Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 
SÅDAN BLIR JAG!! 
 
Från ett klotterplank, enligt Niss och Söderström (2006, s. 26). 

g har valt att inleda det här examensarbetet med ovanstående citat, eftersom jag upplever att 
t beskriver på ett uttrycksfullt sätt vad det här examensarbetets budskap är och vilken 
tydelse pedagogens bemötande har över hur barnet utvecklas. 

 
Det här examensarbetet handlar om pedagogens förhållningssätt i sin kommunikation med 

åbarn i förskolan. Jag intresserar mig för på vilket sätt pedagogen väljer att bemöta och tala 
ed barnen, och även på vilket sätt barnen tar kontakt med pedagogen. 

et som ligger till grund för mitt val av område är ett intresse för barns språkutveckling. Jag 
ser att en god kommunikation mellan pedagog och barn är av stor betydelse för barnens 
rtsatta utveckling. Detta ledde mig sedan till att vilja undersöka pedagogens verbala 

kommunikation till och med barnen i förskolan, samt undersöka hur detta kan beskrivas och 
rstås i praktiken. 

n promemoria av Utbildningsdepartementet (2010) beskrivs det att det ingår i förskolans 
pdrag att upprätthålla och utveckla barns språk- och kommunikationsförmåga i samspel 
ed andra människor. Förskolan ska präglas av en språkutvecklande verksamhet där det 

synliggörs vilken betydelse språket har för bland annat barnens välbefinnande, sociala 
samspel och vidare utveckling. Det är viktigt att förskolan stimulerar varje enskilt barns 

råkutveckling för att ge alla barn en bra grund att stå på när de sedan ska gå vidare upp i 
olan. 

verket (2005) tar upp om hur förskolans verksamhet ska se ut utifrån skollag och läroplan 
 bland annat punkter som att det är viktigt att personalend  

• fortlöpande diskuterar och reflekterar kring sin egen betydelse som förebild och hur man 
genom sitt förhållningssätt och agerande i vardagliga situationer påverkar barns fostran, 
utveckling och lärande samt deras värderingar. 

• fortlöpande praktiserar och omprövar sitt förhållningssätt till barn och vuxna med 
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kunna utveckla s
ser ut och funger

itt lärande, sin uppfattning om vem de är som person och hur deras omvärld 
ar. 

Fråga ommunikation med barn i specifika situationer har bland annat 
behandlats i en norsk studie. Aukrust (1996) studerade pedagogers kommunikation med barn 
under blöjbytena. Studien visade att pedagogerna talade med och svarade barnen på olika sätt 
beroe g att det som barnen talade om var viktigt eller inte. I vissa fall blev 
barne norerade (se kapitlet Litteraturgenomgång för ytterligare läsning). 
Det h on att göra min undersökning inom det här området. Då 
komm  jag anser 
r intr

 
n om pedagogers k

nde på om de anså
n till och med helt ig
är gav mig motivati
unikationen ingår i pedagogens uppdrag och ansvar så är det också något som
essant och viktigt att undersöka. ä

2 



Syfte och frågeställningar 
rnen i 

, 

få med pedagogen under fruktstunden? 

Disposition 
Det här kapitlet har beskrivit arbetets inledning, syfte och frågeställningar. I nästföljande 
kapitel kommer en litteraturgenomgång. Kapitel tre är en metoddel med bland annat val av 
metod, tillvägagångssätt, bearbetning och analys av material. I kapitlet därefter behandlas 
undersökningens resultat. Examensarbetet avslutas med en diskussionsdel med slutsatser och 
förslag till fortsatt forskning. 

Centrala begrepp 
Barn: När jag har skrivit detta examensarbete har mitt fokus legat på de yngsta barnen i 
förskolan, i åldrarna mellan 1-3. Men det utesluter inte att det jag har undersökt även kan 
gälla äldre barn. 
 
Pedagog: I detta examensarbete kommer jag inte att göra någon avgränsning mellan 
förskollärare och barnskötare, utan begreppet pedagog kommer att syfta till all personal på 
förskolan. Dock har jag i mina resultat från observationerna benämnt pedagogerna med vilken 
yrkestitel de har ifall det skulle vara av intresse för någon läsare. Utöver det kommer jag inte 
att undersöka om det finns skillnader i pedagogens arbetssätt på grund av vilken utbildning de 
har.  
 
Kommunikation: Det här begreppet kan ha många olika betydelser. Men i det här 
examensarbetet syftar det framförallt på den verbala kommunikationen, hur människor 
samtalar med varandra och vad de talar om. 
 
Det sociokulturella perspektivet: Det här begreppet handlar om att barnet föds in i en social 
värld som är uppbyggt av samhällets kultur och historia, vilket har en påverkan på barnet och 
hur det kommer att utvecklas. 

Syftet är att studera den verbala kommunikationen som pedagogen har med de yngsta ba
förskolan, och hur barnen tar kontakt med pedagogen. För att begränsa mitt område har jag 
valt att studera kommunikationen under en bestämd omsorgssituation i förskolans verksamhet
nämligen fruktstunden. 
 
Frågeställningar: 

• Hur ser pedagogens kommunikation till barnen ut under fruktstunden? 
• Vilken kontakt försöker barnen 
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Litteraturgenomgång 

rella perspektivet 
Ku a erar med 
var sin egen. 
Människan ses som social, med en medfödd vilja att kommunicera med andra människor. De 

 samspelar med bidrar, ofta omedvetet, till att vi skaffar oss en ökad förståelse 

er som viktigt och intressant. Säljö (2000) beskriver vidare att 
vi lär oss vad det är som anses som betydelsefullt att uppmärksamma, berätta om och hur man 

år omgivning, och vad den tillåter och uppmuntrar oss till. 
 
ivet. 
ska 

nikation om vad som händer i olika situationer och i samspelet mellan 

erfarenheter och göra någon annans information 
för att 

lla 
a 

et som vår omvärld tillåter oss och ger 
t 

Kommunikationens betydelse för läroprocessen 
Det är ofta med hjälp av samtal som barn lättare kommer ihåg olika saker, som till exempel 
vad som har hänt och vad de har gjort, menar Socialstyrelsen (1975). Vi tar in ny kunskap 
genom att samtala och diskutera, eftersom vi då delar med oss av våra tankar, åsikter och 
erfarenheter. Barn kan inte gå framåt i sin utveckling om de befinner sig i tystnad, utan det 
krävs att ord och handling går hand i hand. Det är av stor vikt att samtala med små barn som 
ännu inte har ett verbalt språk, eftersom det är genom samtalet som barnet får höra röst, ord 
och tonfall och därmed samlar på sig erfarenheter av hur det verbala språket låter. Detta 
beskrivs på följande vis: ”Det finns inget annat sätt för människan att lära sig att tala och 
umgås med andra människor än att göra det” (Socialstyrelsen, 1975, s. 40). 

I det här kapitlet följer en kort sammanfattning av de övergripande aspekterna i det 
sociokulturella perspektivet. Dessutom innehåller kapitlet en genomgång av en begränsad del 
av den forskning som finns inom området verbal kommunikation mellan pedagog och barn i 
förskolan. 

Det sociokultu
nsk p skapas genom att människor befinner sig i ett samspel och kommunic
andra, och först därefter kan individen tillägna sig kunskap och göra den till 

personer som vi
över hur vi uppfattar den omgivning som vi har runt omkring oss, enligt Säljö (2000). 
 
Hundeide (2006) för en liknande argumentation och menar att vi inte är medvetna om att vi 
lever i ett sociokulturellt samhälle, då vi tar för givet och uppfattar den kultur som vi har växt 
upp i som det normala för oss. Det kan till exempel handla om regler om hur vi samtalar, vår 
syn på omvärlden och vad vi s

ska uppföra sig genom v
Författaren menar att språkanvändning och förmågan att kommunicera står i centrum och
fungerar som en länk mellan barnet och dess omgivning inom det sociokulturella perspekt
Utifrån det här perspektivet blir därför följden i det pedagogiska arbetet i förskolan att det 
innas en kommuf

pedagog och barn. 
 
Det sociokulturella perspektivet härstammar utifrån de föreställningar om människors 
utveckling som den ryske psykologen Lev S. Vygotsky utformade mellan 1920- och 1930-
talet (Säljö, 2000). Enligt Vygotskys tankar utvecklas människan hela tiden. Författaren 
använder begreppet appropriering, som innebär att människan genom språket har en unik 
örmåga att ta del av varandras kunskap och f

till ens egen. Det kan i ett bildligt uttryck beskrivas att vi lånar kunskap av andra, 
därefter själva kunna nyttja kunskapen. Ett annat centralt begrepp inom det sociokulture
perspektivet är mediering som betyder att förmedla. Vi skapar en förståelse om hur vi sk

ppmärksamma, beskriva och handla enligt du
uppmuntran till. Människorna i vår närhet förmedlar till oss genom ord och yttranden vad de
är som är meningsfullt för oss i vår omgivning. 
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Vi utvecklar ett verbalt språk som ett redskap i vår strävan att skapa kontakt och kunna 

hjälp av 

i liknande situationer i framtiden. Författaren 
er att vara den viktigaste 

 

ang, samt att barnets språk förbättras. Uttrycket ”låt maten tysta munnen” 
ionen 

 
, 

 att 

nar att pedagogens arbete handlar om 

ara intresserad av barnens 

 

kommunicera med andra, enligt Säljö (2000). Genom att kunna förstå varandra med 
språket och kommunikationsförmågan bildas processer för lärande, delaktighet och 
möjligheter till att kunna påverka vår omgivning och människorna i den. I mötet med andra 
människor erhåller vi ny kunskap och erfarenheter som vi sedan kan använda oss av för att 
hjälpa oss att förstå hur vi ska kommunicera 
påstår även att den dagliga kommunikationen alltid komm
komponenten för vårt lärande. 

Pedagogens betydelse i barns erövrande av ny kunskap 
Granberg (1999) tar upp vikten av att pedagogen ska ta för vana att tala för sig själv om det 
som han eller hon gör och vad som händer. Genom detta småprat kan barnet få en ökad 

rståelse för sammanhang och tillägna sig nya ord för saker och handlingar. Samtidigt somfö
de får en verbal information om vad som händer just nu och blir förberedda inför 
nästkommande aktivitet. En människas språkutveckling är en process som pågår genom hela 
livet, ens ordförråd fylls ständigt på med nya begrepp, synonymer och ökad ordförståelse 
allteftersom vi kommer i kontakt med sådant som vi tidigare inte har varit bekanta med. 
Författaren menar att ett barns språkutveckling sätts igång och pågår under en lång tid innan 
barnet ens har börjat tala. 
 
Författaren beskriver att omsorgstillfällena har stor inverkan på barns utveckling, och menar 
att det är mer betydelsefullt att varje enskilt barn får tid till personliga möten med vuxna än att 
gruppen blir färdig i tid till nästa aktivitet. När ett barn får respons av pedagogen på det som 
han eller hon uttrycker stärks barnets förmåga av att vara uppmärksam, känna samhörighet 
ch förstå sammanho

tas upp av författaren, som anser att det inte är ett särskilt lyckat uttryck då måltidsituat
inte bara är till för att stilla hungern utan är även ett tillfälle att umgås med varandra. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) anser att pedagoger är skyldiga att ge varje 
enskilt barn tid för att samtala. Deras ansvar i barnens lärande ligger i att hitta ögonblick i 
vardagen som de kan problematisera och som barnen får tid att reflektera och komma fram till
egna lösningar kring. Författarna menar att ”i vardagen finns allt! Möjligheterna är oändliga
men vi som pedagoger måste lära oss att se och uppfatta dem” (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 1995, s. 142). Det spelar ingen roll vad det är som pedagogen har som önskan
förmedla till barnen, det handlar bara om att upptäcka möjligheterna. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) me
engagemang i att se, möta, stödja och utmana barnet. Därför behöver pedagogens tankar och 
uppmärksamhet befinna sig ”här och nu” i varje situation och v
funderingar, påståenden och agerande. För att barnet ska bli taget på allvar krävs det att 
pedagogen lär sig tolka och förstå deras uttryck. Varje enskild individ har sina egna åsikter, 
även småbarn. Därmed är det viktigt och dessutom en del av pedagogernas ansvar att skapa
goda förutsättningar i förskolan för barnen att kunna uttrycka sig och få sina åsikter hörda. 
Författarna menar att pedagoger behöver utmana sig själva i att bli mer medvetna om hur de 
ser på och förhåller sig till barn, och varför de gör som de gör i olika situationer. 
 
Det ingår i pedagogens ansvar att möta och utmana varje enskilt barn på den nivå som de 
befinner sig i sin utveckling. Således har förskolans verksamhet betydelse för att barnens 
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språkliga förmåga ska stimuleras och utvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
skrik 

r 
n 
 

görande 
veckling är beroende av den vuxnes kunskap i att möta deras 

behov. Därmed är det viktigt att pedagoger visar att de är intresserade av barns åsikter och 
et till att själv sätta 

för att 

undeide (2006) anser att processen att kunna påverka barn inte är en ensidig process där den 

 

a och 
ara ett stöd för barnet, då barnet utvecklas genom att få delta i vardagsrutiner och aktiviteter 

en 

h utvidgande dialogen 
kuserar på omgivningen och det som barnet visar ett intresse för, där den vuxne talar om 

tt 

göra. 

t skapa 
öjligheter till barnens fortsatta utveckling. Därmed blir även det som pedagogerna säger, hur 

 
 

Enligt författarna kommunicerar barn redan från födseln, med uttryck som joller, skratt, 
och gråt. Sedan fortsätter barnet att utveckla sitt språk genom att delta i sociala situationer 
tillsammans med andra barn och vuxna. Meningsfulla tillfällen för lärande skapas nä
pedagogen samtalar med barnet om det som intresserar barnet på en språklig nivå som barne
förstår och behärskar eller som är precis över deras förmåga, för att introducera dem till nya
begrepp. Niss och Söderström (2006) menar att ett barn behöver höra ett nytt ord drygt 50 
gånger innan barnet behärskar det ordet. Därav är upprepningar i en lustfull miljö av
för barnets inlärning. Barnets ut

känslor, och ägnar varje barn tid genom att lyssna på det och uppmuntra d
ord på sina tankar. 
 
De vuxna vill gärna ta tillvara på de tillfällen då barn försöker kommunicera och ger 
uppmuntran att de ska uttrycka det som de vill förmedla i ord. Språket ska fungera som ett 
redskap för barnen att beskriva sina tankar och göra sig förstådd. En förutsättning 
barnen ska våga be om hjälp, är att de behöver känna sig trygga och ha tillit till pedagogen, 
enligt Erixon (2007). 

Vuxna och barn som varandras dialogpartner 
H
vuxne har hela ansvaret, utan det handlar om en slags förhandling och dialog mellan den 
vuxne och barnet där båda bidrar. Den vuxne måste vara uppmärksam och kunna anpassa sig 
till vad barnet känner och vad det vill för att ett samspel ska utvecklas. Barn är i behov av en 
vägledare som utgör en trygghetsbas för barnet. Genom att den vuxne svarar och reagerar på
barnet blir barnet uppfattat som en betydelsefull dialogpartner i ett meningsfullt samspel 
mellan de båda. Enligt författaren är det i samspel med människor som är betydelsefulla för 
barnet som det viktigaste lärandet äger rum. De här människornas uppgift är att vägled
v
som upprepas regelbundet. 
 
Författaren beskriver tre olika sätt att kommunicera med barn som hon anser som 
betydelsefulla för deras utveckling; den emotionella dialogen, den meningsskapande och 
utvidgande dialogen, den reglerande och gränssättande dialogen. Den emotionella dialog
handlar om ett känslomässigt samspel där den vuxne tar till sig hur barnet känner sig och ger 
ett positivt bekräftande och förstående svar. Den meningsskapande oc
fo
och förklarar det som barnet är med om för att utvidga deras förståelse. Det är viktigt a
vuxna försöker se och bemöta omvärlden med barnets perspektiv och ta det som barnen vill 
förmedla till oss på allvar. I den reglerande och gränssättande dialogen hjälper den vuxne 
barnet att skapa en förståelse för sina handlingar, och lär barnet vad man får och inte får 
 
Socialstyrelsen (1975) anser att barn utvecklar sitt språk, sin förmåga att kommunicera, sin 
förståelse över vilka möjligheter de har och om hur andra människor tänker, känner och 
agerar genom deras erfarenheter av samspel med andra. Författaren menar att den sociala 
miljön som pedagogerna bidrar till att skapa i förskolan är av stor betydelse för at
m
mycket de säger, deras sätt att uttrycka sig på och deras tonfall betydelsefullt. Pedagogens
kunskaper, färdigheter och engagemang är viktiga tillgångar för att inspirera barnen till att
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vilja lära sig det som de vuxna kan. Således är det viktigt att ta tillvara på de dagliga 
rutinsituationerna för att samtala med barnen, då dessa tillfällen är fyllda med värdefulla 
utvecklingsmöjligheter. För att samtalet ska bli givande krävs ömsesidig respekt där båda 
parterna utvecklar sin förmåga att lyssna på varandra, enligt Socialstyrelsen (1975). Ge
att få erfarenheter av olika samspelssituationer blir barnets tankeutveckling och 
kommunikationsförmåga hela tiden bättre och bättre. 
 
Granberg (1999) har ett likartat resonemang och menar att när barnet får lyssna, samtala, 
besvara och ställa frågor utvecklas deras språkrytm, meningsbyggnad och förståelse av ord 
och begrepp, vilka är avgörande delar för att barnets språk- och kommunikationsutveckling
ska gå framåt. Det behövs en ömsesidig respekt där barnen blir sedda, förstådda och 
bekräftade för att de

nom 

 

 ska kunna utveckla ett rikt och varierat språk. Därav krävs det att de 
uxna intresserar sig för barnet och har ett aktivt lyssnande i dialogen, för att stärka deras 

och uppfattning om sig själva stärks då de får beröm och bekräftelse på 
att deras insats är värdefull. Detta är en viktig del i den pedagogiska verksamheten och 

 Samuelsson (1995). 
e får en ökad förståelse för den 

 
ch 

d 

elationer som barnen har med vuxna har en stor påverkan på 
arnen under deras första levnadsår. Enligt Hundeide (2006) skapar vuxna och barn olika 

ch i det 

 
 

ohansson och Sandvik (2009) understryker att pedagogens uppfattning om barn bidrar 
 i 

har 

ga 
ör 

v
språk. 

Barnet skapar en förståelse om sig själv och sin omgivning 
Barns självförtroende 

pedagogens förhållningssätt, enligt Doverborg och Pramling
Självförtroendet hos barn kan dessutom stärkas genom att d
omgivning som de vistas i, vad som försiggår runt omkring dem och genom att bli medvetna 
om vad de själva är bra på. 
 
Månsson (2000) anser att det samspel och bemötande som barnen får erfara med förskolans 
pedagoger har en betydande roll i formandet av barnets identitet och deras uppfattning som de
har om sig själva. Detta gäller speciellt på småbarnsavdelningen där den nära kontakten o
omsorgen anses vara av större vikt än bland äldre förskolebarn. Det är även i bemötandet me
andra som uttalade och outtalade krav och förväntningar förmedlas till barnen om hur de ska 
bete sig. Således har pedagogen och dennes kontakt med barnen en avgörande roll i barnens 
utvecklingsprocess, och de r
b
förväntningar på varandra genom deras förhandlingar med varandra under rutiner o
dagliga samspelet. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) menar att det alltid finns vissa normer och regler
som människorna i vår närmiljö förväntar sig att alla ska följa, angående hur man ska uppföra
sig och vad man får göra. För att förmedla dessa normer och regler till barnen på förskolan, 
kan pedagogen till exempel ta upp dem i en diskussion med barnen i de stunder då det 
inträffar något som besvärar barnen eller pedagogerna. På så vis kan ett beslut fattas 
gemensamt om vad som kan vara en rimlig lösning för både barn och pedagog. 
 
J
medvetet eller omedvetet till att en styrning sker i dennes bemötande med barn. Detta tar sig
uttryck genom vilka ordval som görs som vidare bidrar till att reglera det barnen gör och 
tillåtelse till att göra. Även Nordin-Hultman (2004) nämner att vi människor blir de vi är 
utifrån vilken uppfostran vi har haft genom den sociala och kulturella miljön. 
 
Niss, Hindgren och Westin (2007) anser att det betydelsefulla samspelet sker i den vardagli
samvaron, där pedagogernas förhållningssätt är avgörande för vilka möjligheter barnen får f
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att utvecklas. De vuxna som finns i barnets närhet fungerar som förebilder för barnet,
ser upp till och tar efter de attityder och beteenden som de vuxna visar i deras samspel me
andra människor. 

En studie från ett av våra grannländer 

 då barn 
d 

ukrust (1996) har gjort en studie i en norsk förskola som handlar om hur kommunikationen 
 

 

å 
, 

om skulle hända eller något som hände just i samma tillfälle som barnets yttrande 
skedde. Där de vuxna brukade ge ett förklarande svar till det barnen säger om vad de gör 

t till längre 
 skulle hända 

ost 

t samtala om och som ändå kunde tas för givet, enligt Aukrust 
996). Författaren menar vidare att den främsta anledningen för vuxna och små barn att ingå 

A
mellan pedagog och barn ser ut under blöjbytessituationen. Hon studerade om barnen fick
små vägledningar genom pedagogens verbala kommunikation som informerade dem om hur
de skulle kommunicera under och om blöjbytet. 
 
Resultatet av studien visade att pedagogerna reagerade och svarade på barnens yttranden p
olika sätt beroende på om barnen kommenterade någon del ur rutinen som redan hade hänt
något s

under rutinen, pedagogen kunde bland annat utveckla det som barnet hade sag
meningar. Barnen fick i de allra flesta fall respons på yttranden om sådant som
härnäst. Däremot kom studien fram till att pedagogerna brukade ignorera barnens yttranden 
som riktades till det som hände i samma ögonblick, författaren refererar till Demetras, P
och Snow (1986) som menar att detta kan uppfattas som en sorts negativ respons. 
 
Genom att välja hur eller om de svarar på barnens yttranden förmedlar de vuxna till barnen 
vad de ansåg som onödigt at
(1
i en social interaktion med varandra är inte för att skapa språkliga mästare, utan det hela 
handlar om att tillsammans engageras i gemensamma bestämmelser inom konkreta rutiner 
som ingår i barnens sociala liv i förskolans vardag. 
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Metod 
Jag har i mitt arbete använt mig av observationer som metod för att undersöka och bidra med 
utökad kunskap kring området som jag har valt. Genom att göra observationer ute i praktiken 

gog och små barn kan se ut. Stukát (2005) 
 

. 

r 
älle 

i felaktig. 

r 

vationer som läsaren inte själv har varit 
närvarande i. Detta har jag försökt ha i mina tankar under tiden som jag har skrivit mina 
anteckningar. 
 
Man kan även använda sig av olika tekniska resurser som bandspelare eller videokamera för 
att fånga det som händer under observationerna. Dessa typer av resurser valde jag bort dels på 
grund av att jag inte ville riskera att barnen skulle bli för påverkade av att ha den typen av 
utrustning i rummet. Dels på grund av osäkerhet ifall ljudupptagningen skulle bli dålig, eller 
innehålla för mycket sorl som kunde göra det svårt att i efterhand lyssna på vad som sagts i ett 
samtal när utrustningen samtidigt spelar upp de samtal som pågår runtomkring. Jag har därför 
valt att föra anteckningar för det är den metoden som jag har störst erfarenhet av och är också 
mest bekväm med. Trots detta är jag medveten om vilka fördelar som den tekniska 
utrustningen har. Genom att kunna fånga observationstillfället med bandspelaren eller 
videokameran, finns möjligheten att gå tillbaka till just det tillfället och lyssna och titta på det 
om och om igen och på det viset kunna skaffa sig nya intryck av samma tillfälle. 

Urval 
Jag har utfört mina observationer på en förskola som är en småbarnsavdelning. På den här 
småbarnsavdelningen finns det elva barn som är mellan 1-3 år. Personalen på avdelningen 
består av två förskollärare och en barnskötare. 
 
Jag valde att besöka en förskola som jag har haft kontakt med sedan tidigare, med tanken att 
barnen möjligtvis skulle känna igen mig och därför inte bli alltför störda av min närvaro. 

får jag en egen inblick i hur samspelet mellan peda
beskriver observationer som en lämplig metod när man har som avsikt att få fram information
om vad som faktiskt händer i verksamheten, istället för att endast förlita sig på vad personer 
påstår att de gör och om hur verksamheten fungerar. En nackdel med att använda sig av 
observationer är dock att det kan bli ett tidskrävande arbete att samla in tillräckligt mycket 
nformation som är relevant för ens undersökningi

 
Enligt Rubinstein (1986) och Bjørndal (2005) är det vanligast att använda sig av papper och 
penna för att registrera det man ser och hör. Man kan välja att antingen göra anteckningar 
direkt medan observationen pågår, eller att man skriver ner sina reflektioner lite senare nä
man har hunnit smälta alla nya intryck som man har fått. Efter mitt första observationstillf
märkte jag dock att detaljer av det man nyss hade sett och hört snabbt försvann ur minnet, 
därför anser jag att det är viktigt att man inte väntar för länge med att få ner det man har 
upplevt på papper. Bjørndal (2005) menar att ju större mellanrummet mellan observationen 
och nedskrivandet av ens upplevelser är, desto svårare blir det att minnas allt. Således 
esulterar det till att anteckningen blir enkel, kortfattad och den kan till och med blr

 
Abrahamsen (2006) tar upp vikten av att vid observationsstudier inte bara beskriva vad som 
sker utan även hur det sker. Hon menar att en anteckning som bara tar upp vad som sker i en 
situation inte berättar någonting för läsaren om hur samspelet mellan de olika deltagarna ser 
ut. Detta leder till en begränsning i läsarens förståelse och inlevelse av det som forskaren ha
observerat. För mig handlar det här om att försöka få anteckningen levande för läsaren då 
denne ska förstå forskarens resonemang kring obser
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Sedan när ja
inskolningar

g kom till avdelningen inför första observationen visade det sig att de hade haft 
 med nya barn och många av de barn som jag var bekant med hade flyttats till en 

 
rar (se Bilaga 1). 

rje 

. 

 

med ett redigerat språk och gör en kort sammanfattning med mitt 

tera 
resultaten och att allas deltagande är frivilligt. I min studie blev förskolans personal och 

föräldrar informerade om dessa olika delar genom det informationsbrev som delades 

e de vill vara med och på vilka villkor. I de 

annan avdelning. Men det märktes ganska snabbt att barnen accepterade mig, till exempel 
kom några barn fram till mig med böcker som vi skulle titta i tillsammans innan samlingen 
och fruktstunden skulle börja. 

Tillvägagångssätt 
En vecka innan jag skulle börja mina observationer på förskolan lämnade jag ut 
informationsbrev med förfrågan om godkännande till att observera barnen till förskollärarna
om de sedan fick vidarebefordra till barnens förälds

 
Sammanlagt har jag utfört åtta observationer under tre veckors tid, tisdag till torsdag. Varje 
observationstillfälle har varit ungefär en halvtimme långt, och ägt rum någon gång mellan 
klockan 09.00 – 10.00. Då räknar jag även in samlingen, eftersom fruktstunden och samlingen 
hänger ihop med varandra. Först har de en samling, där de sjunger ett antal sånger och ramsor 
som sedan övergår till fruktstunden genom att de sjunger en sång om olika frukter. Efter va
observationstillfälle sitter jag kvar en stund på förskolan och fortsätter skriva och utveckla 
mina anteckningar, för att minska risken av att glömma bort något viktigt. 
 
ag inser mycket väl att det är svårt att hinna med att skriva ner allt som händer under J

observationerna, därför har jag använt mig av att göra snabba anteckningar med viktiga 
nyckelord och skriva ner uttalanden och samtal som jag tror kan vara relevanta för min studie
På det viset hoppas jag få med så mycket som möjligt av det som händer under varje 
observationstillfälle. 
 
Därefter har jag i lugn och ro läst igenom det jag har skrivit och eventuellt utvecklat mina 
korta anteckningar med ytterligare information om vad som inträffade och som jag inte hann
skriva ner under själva observationen. Jag renskriver även vad som har sagts under 

bservationen o
helhetsintryck av hur kommunikationen har sett ut. Sammanfattningen gör jag för min egen 
skull för att jag snabbt ska kunna se vad det kommunicerades om under ett tillfälle utan att 
behöva läsa igenom hela anteckningen. 

Etik 
Inför mina observationer har jag studerat de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). 
De etiska principerna består av fyra huvudpunkter: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som jag nu kortfattat kommer att beskriva. 
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera alla som berörs av studien om dess 
syfte och tillvägagångssätt, på vilket sätt forskaren kommer att hantera och presen

barnens 
ut. 
 
Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien själva har rättigheten att bestämma 

m de vill vara med i studien eller inte, hur längo
fall där studien berör barn, som min studie gör, behöver forskaren även få föräldrars eller 
vårdnadshavares godkännande till att deras barn deltar i studien. De deltagande har dessutom 
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rätten att när som helst ångra sig och avbryta sin medverkan i studien. Därför delade jag ut 
informationsbrevet en vecka i förväg, för att ge alla föräldrar gott om tid på sig att fundera i 
lugn och ro om de vill ge sitt godkännande eller inte. I informationsbrevet gav jag även ut 
mina kontaktuppgifter utifall någon skulle ha några frågor om studien eller vill ändra sitt 
beslut om medverkan. 
 

ravet sker allt deltagande i min studie anonymt. Ingen information 
ll enskilda individer kommer att redovisas, utan alla namn som finns 

das av mig under det här 
xamensarbetet. 

 
örskolor har sin 

nika uppsättning av pedagoger och barn, med olika förutsättningar och tillvägagångssätt i sitt 

t. 

 
d barnen ser ut och fungerar inom den egna förskolan. 

ivit vad 
fattning 

 

 
r kategoriserat mitt material med hjälp av att göra streck bredvid det som jag har skrivit 
likfärgade märkpennor, där de anteckningar som har haft ett likartat innehåll fick 

 
 

anterbart. 

esenterar de övergripande innehållen i kommunikationen mellan pedagog och barn som 
g har kunnat iaktta under mina observationer. Dessa kategorier behandlar följande innehåll: 

Enligt konfidentialitetsk
som kan ledas tillbaka ti
med i det här examensarbetet är fingerade av mig. 
 
Enligt nyttjandekravet kommer allt insamlat material enbart att använ
e

Studiens trovärdighet 
Eftersom den här studiens resultat utgår ifrån det som jag har kunnat iaktta under ett begränsat 
antal observationstillfällen, är jag medveten om att studien nödvändigtvis inte visar en 
fullständig sanning. Tanken är istället att studien ska ge en inblick i hur kommunikationen i
en förskolas vardag kan se ut och bidra med ny kunskap. Jag anser att alla f
u
arbete. Med det i åtanke är det troligt att om man skulle göra den här undersökningen 
upprepade gånger på flera olika förskolor skulle det kunna ge en stor variation av resulta
Men jag menar att undersökningen förhoppningsvis kan bidra till en ökad medvetenhet, bland 
annat till pedagoger i andra förskolor, att själva fundera över och uppmärksamma hur
kommunikationen me

Bearbetning av material 
I mina anteckningar som jag har gjort under och efter mina observationer har jag skr
pedagogerna och barnen säger till varandra. Sedan har jag skrivit en kort samman
efter varje observation hur jag har uppfattat att deras kommunikation har sett ut. Allteftersom
jag gjorde fler och fler observationer kunde jag se ett återkommande mönster i hur den 
verbala kommunikationen såg ut.  

Jag ha
med o
representera samma färg. Därefter skrev jag om mina anteckningar för att få en text där allt 
material som behandlade samma innehåll fanns på samma ställe. På det viset delade jag in
mina anteckningar i olika kategorier för att göra mitt material lite mera överskådligt och
h

Analys 
De kategorierna som jag har kommit fram till under min bearbetning av råmaterialet 
repr
ja
frågor om vad barnen vill ha, vad de ska göra, hur man ska agera, värdering av det som 
barnen gör och initiativtagande till samtal. 
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Resultat 
Här följer det resultat som jag kom fram till under min analys. Mina resultat är strukturerad
med underrubriker enligt följande: Förfrågningar, informerande, värderingar, beröm och 
slutligen barn som tar i

e 

nitiativ till kommunikation. Alla namn som är med är fingerade av mig. 

agogen tar kontakt med barnen genom att 

rta samtal förekom. 
 

ver två olika situationer där barn har svårt att bestämma sig för 

e 

r och ordning vilken frukt barnen vill ha. När ett 
Marie: Du brukar ju tycka om banan. 

t 
 

gående bananens skal, och slutar sedan med att en pedagog försöker ta reda på 
vad ett annat barn egentligen vill ha. 

Sara vänder sig till ett annat barn (Emil, 2 ½ år) och frågar honom: Vill du ha mera banan? 
Emil nickar och får en bit banan. Därefter tillägger Sara: Sedan får du inte mer. 
Förskolläraren Marie frågar Elias (3½ år): Vad vill du ha för frukt? 

Förfrågningar 
Den här kategorin avser en kommunikation där ped
ge dem uppmärksamhet och ställa frågor till dem. Utifrån mina observationer var majoriteten 
av frågorna situationsbundna och handlade om vilken frukt barnet ville ha, men även frågor 
som bjöd in till ko

De följande exemplen beskri
vilken frukt de vill ha, och hur pedagogen hanterar barnens osäkerhet. 
 

Marie (förskollärare): Vilken frukt vill du ha, Emma? 
Emma (2 år): Äpple. 
Marie delar ett äpple i hälften och räcker det till Emma. 
Marie: Varsågod. 
Emma: Tack! 
Marie vänder sin uppmärksamhet till ett annat barn (Malin, 1 år 8 mån): Vilken frukt vill du ha? 
Malin svarar inte. 
Marie upprepar efter en kort tyst paus frågan: Vilken frukt vill du ha? 
Malin ger fortfarande inget svar. Efter ännu en kort tyst paus tar Marie fram fruktskålen till henn
så att hon når att själv ta den frukt hon vill ha. Efter en liten tvekan tar hon ett äpple. 

 
Vid ett annat observationstillfälle frågar Marie i tu
barn (Emma, 2 år) tvekar säger 
Emma: Äpple! 
Marie: Jaså, du vill ha äpple. 
En pojke (Isak, 1 år 3 mån) ställer sig upp och tittar på frukterna i korgen. 
Marie frågar Isak: Vill du ha mera frukt? 
Pojken svarar inte, utan går fram och tar tag i fruktkorgen. Marie delar och skalar en äppelbit och 
ger den till honom utan att säga något. Isak tar emot äppelbiten, sätter sig ner och äter sedan upp 
den. 

 
Pedagogens kommunikation fungerar här som stödjande för barnen och vägleder dem till att 
göra ett val när det är deras tur att välja frukt. 
 
I nästa exempel inträffar en rad olika situationer mellan pedagog och barn för att visa att de
ofta händer mycket på samma gång i förskolans vardag. Det börjar med att ett barn har en
fundering an

 
Förskolläraren Sara frågar: Emma, har du ätit upp? (Hon väntar inte på svar) Vill du ha mera? 
Emma (2 år): Mm. 
Sara: Äpple? 
Emma: Banan. 
Emma får därefter en halv banan med skalet kvar på och säger: Skala. 
Sara: Skala? Men den behöver man inte skala. (Kort paus) Du kan ta bort det själv. 
Flickan tar då bort skalet. 
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Elias svarar
Marie ger h
Elias svarar

 med en rad oförståeliga ljud. 
onom då förslag på vad han har att välja på: Äpple? Banan? 
 inte, utan bara pekar snabbt. 

 
 ett stöd för barnen, då de stöttar barnet i att själv klara av att ta bort skalet. 

n 
l ett gemensamt beslut som exemplet nedan visar på. 

tuggar färdigt, sedan 
tar Marie fram ett äpple som hon visar flickan). 

 åt henne. 
 vi se. Vill du ha skal på? 

 
Geno  lyssnar på vilka tidigare 
erfare och 
barne

Infor
Kommunikationen från pedagogen bestod till exempel av att berätta för barnen om vilka barn 
som ä hen och vilka aktiviteter 
som k
 
Här n d de 

omm t äta till lunch och göra fram tills dess. 

Marie: Jag tycker också om korv. 

r barnen om vad de ska göra härnäst. 
Marie: Efter frukten ska vi gå och tvätta händerna och sedan ska vi gå ut och leka på gården. Efter 

 
Försk erar här som en samtalspartner och vägledare till att ge barnen en 
uppfa  att fråga ett barn om det 
tycke arns yttrande till 
längre
 

Marie: Äpple? 
Elias: Nej. 
Marie: Banan? 
Elias: Mm. Marie ger honom en halv banan. 

Pedagogerna är här
De berättar för ett annat barn i förväg att det inte kommer att få någon mer frukt, och hjälper 
en pojke att fatta ett beslut om vad han vill ha för frukt genom stödjande frågor. 
 
Ibland krävs det en mindre diskussion med flera personer inblandade för att pedagog och bar
ka förstå varandra och komma fram tils

 
Maja (2½ år): Äpple. 
Marie (förskollärare): Du får tugga färdigt först. (En liten paus medan flickan 

Marie: Ska jag skala? 
Maja: Nej. På. 
Barnskötaren Carina säger då till Marie: Jag brukar skala
Marie: Jaså, då får
Maja: Nej. 

m att pedagogerna på det här sättet tar hjälp av varandra och
nheter andra har, underlättas den kommunikation som pågår mellan förskolläraren 
t. 

merande 

r lediga, vad de ska få äta till lunch, vad de ska göra innan lunc
ommer senare under dagen. 

edan följer ett exempel där barnen blir informerade av förskolläraren Marie om va
er atk

 
Marie: Tycker du om korv, Robin? 
Robin (1 år 1 mån) svarar glatt: Ja! 

Ett annat barn (Emma 2 år) visar att hon vill ha mera frukt genom att peka på fruktkorgen. 
Marie: Du har ju redan ätit mycket frukt. Du måste ju orka äta mat senare också. 
Emma: Mat. (Emma tittar upp på Marie). 
Marie: Ja, vi ska äta korv senare. (liten paus) Men du kan få en liten bit frukt till. 
Förskolläraren börjar sedan tala om fö

det, när vi har kommit in igen är det dags att äta lunch. 

olläraren ag
ttning om dagens struktur. Då hon inleder ett samtal genom
r den mat som kommer att serveras till lunch. Hon utvecklar även ett b

tta barn ett sammanhang om vad som kommer att hända senare.  meningar för att ge de
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Unde arnen fått information om vad de ska göra efter 
frukts stora lekparken efter att de 
har ät

agogerna ska börja dela ut frukten tillägger Marie: Ska vi äta frukt nu så vi hinner 

r med att säga: Vi har bara äpplen idag. 

enom ed att i princip säga till barnen att de måste 
skynd te 
priori
utan att tänka på dess innebörd, och egentligen inte bokstavligt menat. Barnskötaren leder 
samtalet vidare till något annat genom att gå in som ett stöd för ett barn och visar sin 
förstå rgen den dagen. 

ärderingar 

 
en. Under mina observationer handlade det ofta om att barnen skulle sitta ordentligt. 

pel på hur det kunde se ut när barnen blev instruerade att sitta upp medan 

m: Sitt upp när du äter frukt. 
Förskolläraren Marie uppmärksammar att Emma (2 år) också ligger ner och säger: Du också, 

Förskolläraren Sara säger till Emma som ännu inte har fått någon frukt: Emma, sitt upp. Vi måste 

 
Pedagogen gav barnen instruktionerna samtidigt som de gav argument för varför det är viktigt 
att sit trots att de 
inte h n väntar på att få 
frukt. 
 
I det f n 
redan

arina 

r ett annat observationstillfälle har b
tunden, då förskolläraren Marie har berättat att de ska gå till 
it frukt. 
 
Precis innan ped
gå ut till parken sedan? 
Hon får inget svar, utan fortsätter kort därefte
Efter en kort tyst paus tillägger Marie sedan till barnen: Det var enkelt idag. Jag behöver inte fråga 
vilken frukt ni vill ha.  
Barnskötaren Carina tar kontakt med ett av barnen genom att fråga: Malin, tycker du bäst om 
banan?  
Malin (1 år 8 mån) svarar genom att nicka. 
Carina: Och nu fanns det bara äpplen idag. 
Malin: Mm. 

 
G  att förskolläraren inleder fruktstunden m

a sig att äta upp den, finns möjligheten att barnen får intrycket av att fruktstunden in
teras lika högt som att gå till parken. Det här kan vara ett uttryck som pedagoger säger 

else över att flickans favoritfrukt inte fanns med i fruktko

V
Den här kommunikationen består av att pedagogen försöker instruera barnen att uppföra sig 
enligt pedagogernas regler och normer över vad som är önskvärt beteende inom den specifika
situation
 
Här följer ett exem
då åt frukt. 
 

Emil (2½ år) ligger halvt ner medan han äter äpple. 
Barnskötaren Carina säger till hono

Emma. Vi måste sitta upp när vi äter frukt, annars blir vi oroliga att ni ska sätta i halsen. 
Barnen sätter sig då upp igen.  

sitta på vår plats när vi äter. 

ta upp när man äter. Dock visar exemplet även att barnen ska sitta ordentligt 
ar någon frukt, då Emma blir tillsagd att sitta upp under tiden som ho

öljande exemplet blir Lisa (2½ år) upptäckt med att ta en äppelbit samtidigt som ho
 håller i en annan äppelbit. 

 
Barnskötaren Carina säger till Lisa: Men hallå! Du har ju redan en bit. Lägg tillbaka en bit. (C
tar samtidigt en av bitarna ifrån Lisa). 
En liten stund senare sitter Lisa i knäet på Carina, men efter ett tag börjar hon vrida på sig och 
försöker lägga sig ner. Varpå Carina svarar henne: Nej, vi måste sitta ordentligt. (Samtidigt som 
hon lyfter upp Lisa och sätter henne till ordning). 
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Lisa får genom det som Carina säger till henne och de konsekvenser som hennes handlade
medförde lära sig vilka gränser som finns på den här förskolans avdelning. 
 

 

Nästföljande exempel visar en kommunikation där en pedagog försöker hjälpa ett fåordigt 
barn a
 

et 

 
Försk stödja barnet i sin språkutveckling, dock gav det 
inget resultat i det ögonblicket. Men genom att ge dessa stöttningar till barnet vid upprepade 

llfällen kan det så småningom leda till att pojken utökar sitt språk. 

nom vill 

r Carina: Då struntar vi i det. 
r sedan tillbaka halvan bland de andra frukterna och vänder sig istället till två flickor 

är anser jag att pedagogens bemötande verkar en aning hårt, genom det sätt som hon svarar 

elsen med mer förståelse och berätta för pojken att äppelbiten kunde ligga inom 
ans räckvidd så att han har möjlighet att ta den ifall han skulle ändra sig. 

 
Neda  som den ovanför. Då 
frukts
 

ället uppmärksamheten till alla andra med att fråga: Är alla klara nu? 

 ska bete sig innan de får gå, men det misslyckas. Förskolläraren väljer då att inte gå 
idare med att få pojken att göra som hon vill, utan rättar sig istället efter honom och väljer att 

erö
Här ta r gjort 
eller s r följer 
några lning av frukt, där pedagogen uppmuntrar 

arnen till att ta kontakt och berätta vad de vill ha. 
 

tt utöka sitt språk. 

Elias (3½ år) tittar på Sara (förskollärare) och säger: Äpple. Äpple. 
Marie (förskollärare): Vill du ha äpple? Säg ”Äpple Sara… Äpple Sara”. (Elias är tyst) Marie 
säger till de andra pedagogerna: Man vill ju försöka få honom att utöka det han säger, för man v
ju att han egentligen kan, men vill inte. 

olläraren hittar här ett tillfälle till att 

ti
 
I det kommande exemplet skildras ett tillfälle då ett barn ändrar sig om att vilja ha frukt, och 
hur pedagogen svarar på det. 
 

Carina (barnskötare): Vill du ha äpple, Elias? 
Elias (3½ år) nickar till svar. Carina delar då äpplet, men när hon ska ge ena halvan till ho
han inte ta emot det utan föser bort hennes hand.  
Därefter säge
Carina lägge
som hon frågar vad de vill ha för frukt. Efter att de har fått frukt riktar hon sin uppmärksamhet 
återigen till Elias, räcker honom äppelhalvan och frågar: Vill du ha äpple nu då? (Elias tar frukten 
utan att säga något). 

 
H
pojken samtidigt som hon lägger bort frukten ifrån honom. Istället hade pedagogen kunnat 
bemöta händ
h

n följer en fortsättning från samma observationstillfälle
tunden går mot sitt slut och Elias (3½ år) reser sig upp. 

Marie (förskollärare): Elias, vi sitter ner tills vi har sagt tack för frukten. (Elias lyssnar inte utan 
går iväg en bit bort). 
Förskolläraren Sara vänder ist
(Hon tittar snabbt runt för att kontrollera att alla är klara och tillägger sedan): Ja, då säger vi tack 
för frukten! 

 
Här försöker förskolläraren få kontakt med ett barn och förklara hur de förväntar sig att 
barnen
v
avrunda fruktstunden eftersom alla ändå var färdiga. 

B m 
r jag upp kommunikation där pedagogen ger uppmuntran till ett barn när det ha
agt något som pedagogen uppskattar och vill uppmuntra till ett visst beteende. Hä
 exempel från mina observationer vid utde

b
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Här nedan är ett exempel där förskolläraren uppmuntrar barnen till att berätta för dem vad d
vill ha för frukt. 

e 

a, vad bra Emil att du säger till vad du vill ha för något. (Delar ett äpple och 
na) 

åpet att stänga dörren: Stäng där, Emma. 
Emma (2 år) gör som hon blir uppmanad och Marie berömmer henne genom att säga: Bra! Duktigt 

örmåga att våga ta 
gna initiativ till att berätta vad de vill, istället för att de ska vänta tills de blir frågade om de 

rnet får känna att hennes insats är uppskattad. 

Nästa fruktstunden precis hade avslutats, de hade 
tacka
Pedag er som skulle slängas, då en pojke börjar 
hjälpa
fruktr n gör 
och g

 till att barnens självständighet 
ch deras förmåga till att fatta egna beslut inför olika handlingar ökar med hjälp av det beröm 

som b

Barn
en här kategorin tar upp barnens sätt att kommunicera verbalt för att få pedagogens 

stod 

Det följande exemplet visar ett barn som tar initiativ till kommunikation om att få frukt trots 
en början verkar som att barnet inte riktigt har en klar uppfattning om vilken frukt 
ligen vill ha. 

Emma tittar på Marie och säger: Banan… 

 
Emil (2½ år): Äpple. 
Marie (förskollärare): J
ger honom en av halvor
Lisa (2½ år): Äpple. 
Marie: Ja, vad duktig du är. (Lisa får den andra halvan av äpplet). 
Robin (1 år 1 mån) reser sig upp och börjar gå omkring och utforska rummet. Han öppnar en 
skåpdörr, tittar in och går sedan och sätter sig på sin plats igen. 
Marie uppmanar barnet som sitter närmast sk

jobbat! 
 
Jag menar att den här formen av beröm leder till att barnen utvecklar sin f
e
vill ha något. Förskolläraren ger även beröm till flickan då hon hjälper till med att stänga en 
skåpdörr, vilket leder till att ba
 

 exempel kommer från en händelse när 
t för frukten och en del barn hade hunnit springa iväg för att tvätta händerna. 

uktrestogerna höll på att samla ihop alla fr
 till. Emil (2½ år) hämtar papperskorgen och drar den framför sig på golvet mot 
esterna utan att säga något. Pedagogerna uppmärksammar snabbt det som pojke
er honom beröm då de förstår hans intentioner. 

 
Sara (förskollärare): Ja, vad bra! 
Marie (förskollärare): Kommer du med sopbilen, Emil? 
Emil: Ja. 
Marie: Ja, vad duktig du är som hjälper till med soporna. 
När alla rester är upplockade fortsätter Marie: Kan du ställa tillbaka sopkorgen också? 
Utan att svara ställer Emil tillbaka papperskorgen där den stod tidigare. 
Marie: Bra jobbat Emil! Nu går vi och tvättar oss. 

 
I sådana här händelser menar jag att pedagogens beröm bidrar
o

arnet får. 

 som tar initiativ till kommunikation 
D
uppmärksamhet, skapa kontakt eller inleda samtal med pedagogen. Kommunikationen be
bland annat av att barnen berättar för pedagogen att de vill ha mera frukt, eller ställer frågor 
eller säger något som inbjuder till ett samtal. 
 

att det till 
hon egent
 

Emma (2 år): Banan 
Marie: Vill du ha banan? 
Emma säger lite avvaktande: Äpple… Päron… Äpple… 
Marie: Vill du ha Äpple? 
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Marie: Är det banan som du vill ha? 
Emma säger glatt: Ja! 
Marie delar en halv banan och ger den till Emma: Varsågod. 

Geno es 
en diskussionsliknande kommunikation där de bollade fram och tillbaka för att tillsammans 
komm rukt som barnet helst ville ha. Jag menar att det är viktigt att ta tid till 
att lys
bara f at som 
hände  visa på vikten 
av att
uppfattat på det sätt som barnet menade av den som tar emot informationen. 

 

Barnskötaren Carina: Vill du ha äpple? (Carina tittar på barnet, men får inget svar. Därefter skivar 

li 

ick respons på en gång? Det skulle även 
unna det redan har uttryckt sin önskan och därmed borde ha blivit 

förstå ar inte flickan barnskötarens fråga som 
en fråga som behöver ett svar, utan att frågan är mer som en bekräftelse från barnskötarens 
sida a öjlighet att barnskötaren ställde frågan 
ifall i  att rätta henne 
genom

: Jag vill ha äpple… jag vill ha äpple. 
Sara (förskollärare): Du har ju ätit två stycken redan. Du måste orka med lunch också senare. Efter 

a fruktbitar: Sån då. Sån då.  
ndå: Sån då. Sån då. 

å 

kunnat iaktta hur pedagogerna använder 

om exemplet nedan beskriver. 

u har ätit… 
alvt äpple. 

t för dig. Man måste orka med mat sedan också. 

 
m att förskolläraren gav barnet den tid som det behövde för att fatta ett beslut skapad

a fram till vilken f
sna på barnet istället för att på en gång ta för givet att det är banan som barnet vill ha 
ör att det yttrar det ordet. Barnet skulle lika gärna kunnat ha syftat på något ann
 runt omkring henne med det yttrandet. Därför vill jag med det exemplet
 lyssna och ställa följdfrågor så att informationen som barnet försöker skicka ut blir 

 
I nästföljande exempel beskrivs hur en flicka först berättar med ett klart och tydligt språk vad
hon vill ha, men som därefter väljer att inte besvara en följdfråga som hon får. 
 

Maja (2½ år): Jag vill ha äpple… (liten tyst paus)… Jag vill ha äpple... 

hon upp en äppelhalva och ger till henne) 
Carina: Varsågod. (Barnet tar emot frukten under tystnad) 

 
Detta fick mig att undra vad det kan bero på att flickan inte svarar. Först när flickan ville b
hörd är det ingen som ger henne någon respons, och när flickan till slut får uppmärksamhet 
väljer hon att inte ge ett kort och enkelt svar som ”ja” eller ”nej” på barnskötarens fråga. Är 
ystnaden en protest från barnets sida för att den inte ft

k  bero på att barnet anser att 
dd och hörd av barnskötaren. Eventuellt uppfatt

tt de hade hört det som barnet sa. Det finns en m
nformationen hade missuppfattats och på så vis hade flickan en möjlighet

 att besvara den. 
 
Barnet berättar och visar mycket bestämt i exemplet nedan att hon vill ha mera frukt, trots att 
pedagogen säger att hon hade fått tillräckligt redan. 
 

Emma (2 år)

en kort tyst paus säger Emma medan hon pekar på olik
Varpå Sara säger: Nej, nu räcker det. Emma fortsätter ä
Sara: Nej nu är det bra. Vet du vad… Vi ska gå och tvätta händerna nu och sedan ska vi ska vi g
ut och leka. 
Emma: Jaha. 

 
ag har under ett flertal observationstillfällen J

anledningen att barnen måste orka med lunchen också när de blir nekade till mer frukt efter att 
barnen fått två halvor frukt, som på den här avdelningen brukar ses som en maxgräns för vad 
barnen får under fruktstunden. Dock har jag även iakttagit tillfällen där barnen ändå har 

ckats få mera frukt, sly
 

Emma (2 år): Mer äpple. 
Sara (förskollärare): Hm, jag vet inte riktigt hur mycket d

 har ätit en halv banan och ett hCarina (barnskötare): Hon
Sara (förskollärare): Då är det bra med fruk
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Emma vänder sig då till Marie (förskollärare) och säger bedjande: Snälla Marie. Snälla Marie… 
Marie. 

Emma: Marie. 

ch be 

till. 

I näst  
försko
 

Emma (2 år): Mer äpple. 

la, och utifrån Emmas svar fick jag känslan att hon inte tyckte om att 

Här n
 

: Jag har lejon på tröjan. 
 lejon på tröjan? Ja, titta!… Vi läste ju en bok om lejon förut. Kommer du ihåg det? 

Emil: Ja! 

Snälla Marie… Snälla 
Marie: Åh, ”Snälla Marie” säger hon. Haha. Åh, gullunge. 

Marie: Nej, du har fått frukt. Vi ska ju äta mat också. 
Emma hittar då en liten bit äpple som ligger lite utanför högen med den övriga frukten och säger: 
Jag kan ha den. 
Då pedagogerna inte ger henne något svar och är upptagna med att tala med varandra börjar hon 
äta på den. När Emma har ätit upp den första biten, hittar hon en ny liten äppelbit och säger: Den 
då, den då? 
Emma visar upp äppelbiten för pedagogerna, men när hon inte får något svar eller uppmärksamhet 
den här gången heller äter hon upp den biten också. 

 
är försöker barnet först förhandla med pedagogerna genom att vara gullig oH

förskolläraren snällt om mer frukt, när det inte fungerar snor hon listigt åt sig bitar när 
pedagogerna inte har uppmärksamheten riktad mot henne. Dock för att rättfärdiga sitt 
eteende försöker hon ta kontakt och fråga varje gång innan hon tar en liten bit b

 
a exempel beskrivs ett barn som upprepade gånger berättar vad den vill ha, och hur
lläraren hanterar det. 

Marie (förskollärare): Ja, du får mera snart. Malin ska få äpple först. 
Emma: Äpple. 
Marie: Malin ska ha äpple. 
Emma: Äpple. 
Marie: Emma, det är lite jobbigt när du säger äpple hela tiden. 
Emma: Nej. 
Marie: Du ska få snart. Malin har fått, och Robin ska få frukt nu. 
En tyst paus medan hon delar och skalar frukten, sedan fortsätter Marie med att säga: Nu ska du få 
äpple, Emma. Varpå Emma svarar: Ja. 

 
Det sättet som förskolläraren besvarar Emmas yttranden upplever jag nästan som en 
illsägelse till att sluta tat

bli talad till på det sättet. Våra ordval är viktiga, och här kunde pedagogen istället ha frågat 
vad flickan menar då hon upprepar samma ord eller bara ge henne ytterligare bekräftelse på 
tt det blir hennes tur att få frukt snart. a

 
edan följer ett exempel där ett barn spontant inleder ett samtal med pedagogen. 

Emma (2 år): Jag är färdig! 
Marie (förskollärare) Jaså. Men vi väntar på de andra barnen så de också hinner äta upp. 
Emil (2½ år)
Marie: Har du

Marie: Är alla klara nu? Då säger vi tack för frukten. 
 
Samtal om vad barnen har för motiv på sina kläder har jag kunnat iaktta vid ett par tillfällen 
till. Vilket kan vara ett bra samtalsämne att ta till och som sedan även kan leda in på andra 
ämnen, som visas i exemplet då pedagogen frågar om barnet kommer ihåg en bok som de 

digare hade läst. ti
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Dis
Det h etet har genomförts med syftet att undersöka hur den verbala 
komm ta barnen ser ut under fruktstunden i 
försko
omso
result

Meto

orlunda 
t nog 

tt 
rnen. Jag skulle även kunna ha genomfört ett observationstillfälle 

är jag testar att använda antingen videokamera eller ljudupptagning, för att själv prova på 
och se medel under mina 
obser

Resu
Unde kolan att de ville att 
frukte att 
dela ut frukten när de hade fruktstund, och att 

är jag genomförde mitt sista observationstillfälle testade de den här idén, och presenterade 
med det 

s 
e 

 vad de ville ha. I min mening försvann således ett 
llfälle för kommunikation, där pedagogen och barnen kan samtala med varandra. 

jälv ser jag kritiskt på det här arbetssättet, dock har jag inga egna erfarenheter av att arbeta 
på de . Möjligtvis kan det vara smidigare att förbereda all frukt innan 
så att ed knivarna 
som d
möjli n, 
kan in  självklara, men som kan vara okänt för 
tt litet barn mellan 1-3 år. Till exempel att äpplets skal kan vara av flera olika färger och att 

 

 ögonen, och nog är det roligare att ta fram en korg med färgglad frukt i en 
variation av färger, än två skålar med redan skalade äpplen och bananer där allt består av 
samma blekt ljusgula färg. 
 

kussion 
är examensarb
unikationen som pedagogen har med de yngs
lan. Samt på vilket sätt barnen tar kontakt med pedagogen under samma 

rgssituation. Det här avslutande kapitlet kommer att behandla metod- och 
atdiskussion, slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

ddiskussion 
Jag anser att mitt val av att göra observationer under ett antal fruktstunder i en förskola var en 
lämplig metod för den här undersökningen, eftersom det gav mig möjligheten att kunna iaktta 
och uppleva med mina egna ögon och öron hur den verbala kommunikationen mellan 
pedagog och barn såg ut. Nu i efterhand resonerar jag kring vad jag skulle ha gjort ann
om jag skulle göra studien en gång till. Jag anser att utöver observationerna skulle de
dessutom ha varit givande att göra en intervju med någon av pedagogerna. För att genom 
intervjun få ta del av pedagogens uppfattningar om hur denne ser på sitt bemötande och si
sätt att kommunicera med ba
d

 ifall någon utav dessa skulle kunna fungera som ett hjälp
vationer. 

ltatdiskussion 
r ett av mina observationstillfällen diskuterade pedagogerna på förs
n skulle delas och skalas innan samlingen började. På det viset skulle det bara vara 

de då inte behövde ha knivarna nära barnen. 
N
frukt som redan var skalad och delad för barnen. Dock vet jag inte om de har fortsatt 
här arbetssättet eller gått tillbaka till det sätt som de arbetade på innan, då de delade och 
skalade frukten framför barnen efter att barnen hade fått berätta vad de ville ha. Nu skickade
frukten i alla fall runt i två skålar där barnen själva fick ta sin frukt, vilket medförde att de int
längre behövde tala om för pedagogerna
ti
 
S

t här sättet sedan tidigare
det bara är att servera, och dessutom kommer barnen inte längre i kontakt m
e kan skada sig på. Men i mina ögon försvinner även en stor del av pedagogiska 

l lärande för barnen. Den enkla processen som att skala ett äpple eller banagheter til
nehålla många lärdomar som vi vuxna tar som

e
det går att äta äpplets skal men inte bananens skal. Eller bara att barnen får se hur frukten ser
ut från början när den har blivit nerplockad från träden och hur fruktens utseende förändras 
när den blir skalad och delad i bitar. Förutom detta finns det även ett uttryck som lyder att 
man även äter med
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Utifrån en pedagogi
samtala med barnen

sk synvinkel försvinner då även en rad möjligheter för pedagogerna att 
, exempelvis kring den frukt som de bjuder på och om vilken form och 

an de delar 
an 
 de 

 ska bli 
om 

ycket av den här typen 
 att lära ut under själva fruktstunden, däremot förekom det 

lingen som alltid inträffade innan fruktstunden. 

v 

ed barn 
sorgssituationer i förskolan. Att pedagogen tar det lugnt och låter allt fokus 

recis i det tillfället, och låta var sak ta sin tid. Att de är närvarande 
den situation som de båda befinner sig i just då. 

, 

knar 

l 
 del av 

edagogens uppdrag att kunna se, engagera sig och bemöta varje enskilt barn på den nivå som 

e 

 
n blir en invand rutin och något som bara går av farten. Men om 

g försöker se det från barnets perspektiv handlar det om turtagande, att barnen möjligtvis 

färg de olika frukterna har. Pedagogerna kan bland annat använda matematik med
frukten i mindre bitar och räkna högt för barnen hur många bitar det blev. Fruktstunden k
vara ett utmärkt tillfälle för lärande, om man som pedagog bara tänker på att ta tillvara på
stunderna i vardagen och samtalar med barnen om vad det är man gör för att det
meningsfullt för dem. Detta betonar även Granberg (1999) och Socialstyrelsen (1975) s
betydelsefullt i arbetet med barn. Dock kunde jag inte iaktta särskilt m
av kommunikation där syftet är
sådana inslag under sam
 
Enligt min tolkning var fruktstunden ett tillfälle för barnen att sitta ner, få en lugn paus från de 
mer fartfyllda aktiviteterna och få i sig ett mellanmål för att orka vara igång fram till lunchen 
och vilan. Det jag menar är att fruktstunden även kan vara en pedagogisk situation för lärande 
med möjligheten att förmedla ny kunskap till barnen. Då Granberg (1999) anser att 
människans språk ständigt utvecklas, är det därför viktigt att barn får vara i en miljö fylld a
verbal kommunikation så att barnet kan ta till sig, skapa sammanhang och en förståelse av 
språket. 
 
Tidigare i arbetet beskrev jag att Johansson och Pramling Samuelsson (2003) tar upp 
begreppet ”här och nu”, och det är något som jag anser är betydelsefullt i arbetet m
och i alla olika om
ligga på det som händer p
tillsammans med barnet i 
 
Om någon ser på fruktstunden med bara uppgiften att skiva upp och dela ut frukt till alla barn
finns risken att en möjlighet till ett samspel som är betydelsefullt för barnet och dess 
utveckling går förlorad. Istället kan pedagogen försöka ta tillvara på alla stunder och fundera 
över vilka möjligheter som finns till lärande, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson 
(1995) ser som en viktig del i pedagogens arbete. Till exempel att pedagogen spontant rä
antalet skivor banan som ett barn får, eller bara något enkelt som att tilltala barnet med namn 
då pedagogen frågar barnet vilken frukt det vill ha. För att på så vis skapa en kontakt med 
barnet och ge bekräftelse till barnet på att han eller hon blir sett som en enskild betydelseful
individ i gruppen av barn. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006) ser det som en
p
de befinner sig på. 
 
Jag menar att vi människor ganska enkelt kan skapa invanda mönster i det vi gör och hur vi 
beter oss, att vi gör som vi brukar eller blir påverkade av det som andra gör. Detta skull
vidare kunna leda till att vi blir omedvetna om vårt eget förhållningssätt. Jag vill att 
pedagoger ska vara närvarande ”här och nu” i sina tankar och koppla bort allt som man ska 
göra senare, och istället fokusera på det som sker i nuet. Detta lyfter även Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) fram som en stor utmaning i pedagogens arbete. 
 
Det är möjligt att vissa pedagoger ser på de vardagliga rutinerna i omsorgssituationer som 
något som ska gå snabbt och effektivt. Att alla barn måste få ny blöja, bli påklädda, få ett 
mellanmål och så vidare fort så att gruppen kan gå vidare till nästa aktivitet som väntar på
schemat. Omsorgssituatione
ja
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tänker att snart eller när är det min tur att få odelad uppmärksamhet och en liten stunds egen
tid med pedagogen. 
 
Det kan även vara på det viset att vissa aktiviteter anses som viktigare än andra, som i 
exemplet där en av pedagogerna talar om för barnen att de måste börja äta frukt nu om de ska
hinna med att gå till parken och leka. Jag ser ingen mening med att stressa upp stämning
genom att påstå något sådant, för jag har svårt att tro att schemat är så packat att de måste 
skynda sig att för få i sig sitt mellanmål. Med det här exemplet vill jag visa hur viktiga våra 
ordval är i vårt bemötande med barn, och att det är betydelsefullt att fundera över vårt sätt a
förmedla information till barnen (Johansson & Sandvik, 2009). 

 

 
en 

tt 

 

ardagens 
 

06). 

måbarn behöver vuxna som har tid för dem, vilket även beskrivs av Doverborg och Pramling 
ker, och 

 person. 

 

ank, enligt Niss och Söderström (2006, s. 26). 

 
 

 
Enligt min mening bör pedagogen vara vaksam och akta sig för att hamna i ett mönster där de 
handlar på automatik och avklarar ett barns behov snabbt och effektivt för att sedan ta itu med
nästa barn och vad de behöver. Pedagogens bemötande till barnen är av stor betydelse, 
eftersom barn behöver någon som finns där som ett stöd och vägleder dem igenom v
alla händelser. Det är en förutsättning att pedagogen är närvarande och rättar sig efter barnens
känslor och vad de är i behov av för att de ska kunna känna sig trygga, enligt Hundeide (20
 
S
Samuelsson (1995). Tid till att lyssna på barnens berättelser och vad de tycker och tän
tid till att besvara deras frågor. Enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) har 
samspelet mellan vuxna och barn en stor betydelse för hur barnen och deras språkliga 
utvecklingsprocess går framåt, bland annat vilken ny kunskap de tillägnar sig, hur de förstår 
olika sammanhang i dess omgivning och deras självbild om vem de är som
 
Betydelsen av att pedagogen bör ha en god relation, bemötande och förhållningssätt till 
barnen vill jag återigen skildra genom följande citat, som beskriver det utifrån barnets
perspektiv: 
 

Vad du säger om mig 
Det du tror om mig 
Sådan du är mot mig 
Hur du ser på mig 
Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 
SÅDAN BLIR JAG!! 
 
Från ett klotterpl

 
När jag läste det här citatet fick jag direkt en känsla av att det beskriver och sammanfattar 
grunden av vad det är som jag vill förmedla med det här examensarbetet. Angående vilket
ansvar pedagogen har och hur viktig den verbala kommunikationen och samspelet är mellan
pedagog och barn för barnens utveckling. 
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Slutsatser 
Under denna rubrik besvarar jag mina frågeställningar som jag har haft i det här 
examensarbetet och beskriver de slutsatser som jag har kommit fram till. 

Hur ser pedagogens kommunikation till barnen ut under fruktstunden? 
När pedagogen kommunicerar med barnen gör de det för att stödja och vägleda dem till att 
göra egna val om vilken frukt de vill ha, och på så vis stärka dem till att vara självständiga. 

undeide (2006) menar att det ingår i pedagogens uppgift att vaH ra närvarande och stötta 

repa 
tt 

in resultatredovisning, där en pedagog försöker berätta för en 
net på den pedagog som han ber att få frukt av, i hopp om att 

barne om pedagogen föreslår. 
 
Det ä gen finns där för barnens skull, i form av en samtalspartner som 
stötta r där barnen behöver stöd. Genom det som pedagogen säger till 
barnen leds de in i ett samtal, och får en ökad förståelse om vad som händer i verksamheten. 
Pedagogens verbala kommunikation handlar även om vad pedagogen förväntar sig av barnen 
när de sitta ordentligt på sin plats när de 
ter sin frukt för att inte sätta den i halsen. Barnen kunde dessutom bli tillsagda att sitta upp 

ta 

g menar att om det hade varit vuxna människor i 
samma situation som hade suttit på golvet, ätit frukt och umgåtts och där någon plötsligt vill 
lägga sig ner för att det känns bekvämare istället för att sitta, hade troligtvis ingen sagt något 
för att förhindra det. 
 
Ett samtalsämne som pedagogerna ganska ofta kom tillbaka till och som var intressant att 
iaktta var hur pedagogerna berättade för barnen att de bara får två halvor frukt var. En dag 
kunde de vara bestämda och inte ge med sig i sin argumentation om att ett barn har fått 
tillräckligt med frukt då de även måste orka äta av maten som de får om ett par timmar. En 
annan dag kunde de vara mer tillåtande och ge barnet en liten bit till efter att han eller hon 

barnet i det som han eller hon gör. 
 
Under mina observationer har jag kunnat iaktta hur pedagogen ställer frågor till barnen om 
bland annat vilken frukt de vill ha, och ibland även följdfrågor för att få en bättre förståelse i 
tillfällen då barnens svar är otydliga. Pedagogens frågor kan även ta sig i uttryck som ett 
samtal där pedagogen diskuterar fram och tillbaka med barnet för att stödja det till att fatta ett 
eslut när barnet är osäkert på vad det vill. Dessutom har pedagogens verbala kommunikation b

ett informerande innehåll, med syftet att hjälpa barnen att skapa sammanhang och få struktur i 
vardagen. 
 
Även en uppmuntrande och berömmande typ av kommunikation med positiva utrop till 
barnen som ”bra” och ”duktigt” förekom från pedagogens sida, som även Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1995) argumenterar för. Således skapas en trivsam miljö för barnet, 
kar deras trygghetskänsla, dess vilja till att delta och att göra sin röst hörd. När barn bara är ö

ett par år gamla har de ofta ett begränsat verbalt språk. För att utvidga deras språkliga 
färdigheter ger pedagogen barnen bekräftelse på att de har blivit förstådda genom att upp
och utöka det som barnen har yttrat i enstaka ord till längre meningar. Detta visas tydligt i e
xempel som jag tar upp i me

pojke att han även kan säga nam
t ska ta efter det s

r tydligt att pedago
r dem i de situatione

 befinner sig i barngruppen, till exempel att de måste 
ä
trots att de inte hade någon frukt, och utan att få ett förklarande argument till att behöva sit
istället för att ligga. Jag förstår inte varför barnet inte kan få bestämma själv ifall de känner 
för att ligga ner eller sitta upp, medan det väntar på att alla andra ska bli färdiga eller medan 
det funderar på om de vill ha mera frukt. Ja
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hade frågat ett par gånger. Enligt min mening kan denna typ kommunikation med regler som 
enta skapa oro och göra situationen svårförstådd för barnen. De kanske börjar 

för de fick mera frukt igår men inte idag, och om de själva har gjort något fel. 
r som vi 

ls inför likartade 
situationer i framtiden. 

 

der fruktstunden, sedan om det förekommer ibland kan 
itt 

takt försöker barnen få med pedagogen under fruktstunden? 
lle ta 

e 
n 

ra 

gen skulle ta initiativet till att fråga dem. 

den 
r 

t 

en 

land kommunicerar barnen mycket bestämt om vad de vill ha, som till exempel flickan som 
rst 
 

 fast 
ka 

inte är konsekv
undra över var
Säljö (2000) tar upp det här, och menar att det är genom våra tidigare erfarenhete
skapar oss en förståelse om hur vi ska kommunicera med andra när vi stäl

 
Under tiden som jag skrev på detta arbete och ännu inte hade påbörjat mina observationer 
trodde jag att jag möjligtvis skulle få iaktta en verbal kommunikation från pedagogerna, som
hade som syfte att utveckla barnens lärande. Till exempel om vilka egenskaper de olika 
frukterna har, som jag även skriver om i min resultatdiskussion. Men någon sådan 
kommunikation kunde jag inte se un
inte jag avgöra genom den här undersökningen. Möjligheten finns att jag bara hade otur i m
val av vilka dagar som jag gjorde mina observationer. Jag har dessutom funderat över ifall 
pedagoger blir mer uppmärksamma på hur de är med barnen när det kommer en utomstående 
och observerar dem och deras arbetssätt. Det är svårt att veta om det var på det viset under 
min undersökning, men utifrån den känsla som jag fick under observationerna verkade det 
som att pedagogerna var naturliga i sitt bemötande med barnen. 

ilken konV
Innan jag hade genomfört mina observationer hade jag en föreställning om att barnen sku
för sig mer och göra sig hörda, med exempelvis spontana berättelser om sådant som de had
varit med om eller gjort hemma dagen innan eller på förskolan tidigare under dagen. Men de
föreställningen stämde inte riktigt överens med vad jag sedan iakttog under observationerna. 
Då en tydlig majoritet av barnens yttrande var situationsbundna och handlade om att gö
pedagogerna uppmärksammade på att de ville ha mera frukt. De tog för det mesta kontakt 
genom att bara säga rakt ut vilken frukt de ville ha, och väntade sedan en liten stund på att 
pedagogen skulle svara dem, och fick de inget svar försökte de igen och upprepade sitt 
yttrande. Det fanns även barn som sällan tog första steget till att berätta rakt ut vad de ville ha, 
utan istället väntade tyst och lugnt på att pedago
 
Vid flera olika tillfällen berättar barnen för pedagogen att de vill ha frukt, genom att säga 
typ av frukt som de vill ha upprepade gånger efter varandra, vilket fick mig att fundera öve
om det möjligtvis kan vara på grund av att barnet känner sig osäker på om deras röst har blivi
hörd bland sorlet av alla andra som talar runt omkring, eller att barnet blir otålig när han eller 
hon behöver vänta på sin tur. 
 
Vid få tillfällen förekom en kommunikation som barnen tog initiativ till som hade ett annat 
innehåll än frukten. Det visas bland annat i exemplet om pojken som inleder ett samtal med 
av pedagogerna genom att spontant vilja berätta och visa att han hade en bild på ett lejon på 
sin tröja. Detta utvecklades sedan till ett samtal om barnets och pedagogens gemensamma 
minne av att de nyligen hade läst en bok om ett lejon. Dock var det sparsamt med 
samtalsämnen som inte handlade om att få mera frukt från barnens sida. 
 
Ib
inte ger sig utan fortsätter att fråga om hon kan få den ena frukten efter den andra. Det är fö
när pedagogerna avleder hennes uppmärksamhet med att berätta att de är färdiga och det är
dags att gå ut och leka som flickan slutar be om mera frukt. Ibland kommunicerar barnen
de är osäkra på vad de vill, som i ett exempel där samma flicka börjar benämna vad flera oli
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frukter heter när hon får frågan om vad hon vill ha. Det är som att hon använder sitt språk och
tänker högt för sig själv, för att på det viset kunna bestämma sig över vilken frukt hon vill ha. 
 
Nu i efterhand tänker jag att de resultat som jag har kommit fram till angående barnens 
initiativtagande till kommunikation om annat innehåll än vilken frukt de vill ha kan bero på
barnens unga ålder, att d

 

 
eras språkliga förmåga ännu inte har utvecklats särskilt mycket. 

xempelvis var barnet som jag valde att kalla Emma en av dem som syntes och hördes mest 
på 

 var 
ändå kunde 

t över hur den verbala 
kommunikationen mellan pedagog och barn ser ut i andra omsorgssituationer i förskolans 

en eller 
nde att forska 

 

 

då i 
n avdelning med äldre barn, och undersöka om den verbala kommunikationen ser annorlunda 

r 

E
under mina observationer, trots att hon inte var äldst i barngruppen. Det skulle kunna bero 
att hon kan ha kommit längre i sin resa mot att erövra språket än andra barn som inte hördes 
lika mycket. Jag fick även känslan av att Emma hade ett gott självförtroende, trivdes och
trygg i barngruppen och bland pedagogerna. Då hon inte var det äldsta barnet men 
bidra med en stor del av den verbala kommunikationen från barnens sida, kan utifrån det 
sociokulturella perspektivet innebära att hon har fått vara med om många tillfällen där 
lärandet och samspelet med viktiga personer i hennes närmiljö har gått hand i hand. 

Förslag till fortsatt forskning 
Under min skrivprocess i det här examensarbetet har jag fundera

vardag än den som jag har undersökt, till exempel vid på- och avklädning, lunch
lämning och hämtning. Alla situationer i förskolans vardag är egentligen spänna
kring, det gäller bara att göra ett val. 
 
I detta arbete har jag inte undersökt ifall pedagogens utbildning har någon betydelse för hur de 
bemöter barnen eller vilken uppfattning pedagogen har på sitt ansvar när det gäller barnens 
utveckling, därför skulle det kunna vara intressant att göra en intervjustudie om det här. En
annan tanke har varit att forskaren kan utgå från ett genusperspektiv och undersöka om 
pedagogerna kommunicerar på olika sätt till barn beroende på om det är flickor eller pojkar
som pedagogen bemöter. 
 
Det skulle även kunna vara intressant att göra en jämförande studie till det här arbetet fast 
e
ut i den miljön då barnen har kommit längre i sin språkliga utveckling. Dessutom skulle även 
barns verbala kommunikation med varandra kunna vara intressant att undersöka, för att se hu
det tar sig i uttryck. Då kan det samtidigt vara av intresse att undersöka vilken roll pedagogen 
intar under tiden som barnen samspelar med varandra, om de deltar tillsammans med barnen 
eller inte. 
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Bilaga 1 
 
Till föräldrar/vårdnadshavare 
 
Mitt namn är Josefin Åström och jag studerar till förskollärare på Högskolan i G
 

ävle. 

å 

ch samtalar med barnen och hur barnen 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. Deltagande sker anonymt och är frivilligt. Inga resultat kommer att kopplas 
till enskild individ. 
 
Lämna gärna in ert svar senast måndagen den 13 september 2010 till personalen på 
avdelningen. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta mig gärna. 
Tack på förhand! 
 
Josefin Åström 
Mobil: xxx-xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 
 
Handledare: 
Annika Elm Fristorp 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxx-xxxxxx 
E-mail: xxx@xxx.xx 
 
 
Jag/vi godkänner att mitt/mina barn blir observerade □ 
 
Jag/vi godkänner inte att mitt/mina barn blir observerade □ 
 
 
Mitt/Mina barns namn: 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Föräldrars/vårdnadshavares underskrift/underskrifter 
 
 
-------------------------------------------------                    ------------------------------------------------- 

Vill ni att ert/era barn deltar i en studie som handlar om hur pedagogen samspelar med sm
barn? 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av observationer under ungefär tio fruktstunder, 
där jag kommer att titta på hur pedagogen bemöter o
tar kontakt med pedagogen. 
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